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3.2.3. Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững theo phương diện sản xuất 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ở các tỉnh của Việt Nam cũng như ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tuy chính 

quyền các cấp đã quan tâm đến phát triển nông nghiệp bền vững, theo đó đã triển 

khai rất nhiều chương trình, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

thực thi nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu… nhưng nông nghiệp vẫn bị 

thiệt hại lớn từ biến đổi khí hậu, từ dịch bệnh gia súc, gia cầm… Cho đến nay thành 

tựu về phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các tỉnh 

đang đạt được ở mức hạn chế (lúc thì dư thừa thanh long, dưa hấu, chuối; lúc thì 

thiếu thịt lợn, thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh xảy ra ở khắp các nơi. Nguyên nhân 

thì có nhiều nhưng phải kể đến việc lúng túng trong thực tiễn vì còn nhiều vấn đề 

lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu chưa 

được làm rõ; các nơi lúng túng khi hoạch định chính sách và tìm giải pháp để nông 

nghiệp phát triển bền vững. Cụ thể như hiểu thế nào về phát triển nông nghiệp bền 

vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, yếu tố nào ảnh hưởng có tính quyết  định tới 

phát triển nông nghiệp bền vững, chỉ tiêu gì được sử dụng để đánh giá phát triển 

nông nghiệp bền vững… Đồng thời, ở các tỉnh, thực tiễn phát triển nông nghiệp 

đang gặp nhiều ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu (nổi bật là ảnh hưởng từ xâm nhập 

mặn, khô hạn, sa mạc hóa, mưa bão, ngập úng, sạt lở bờ sông và bờ biển...) nhưng 

chưa có lời giải thỏa đáng.  

Thanh Hóa có tiềm năng phát triển nông sản hàng hóa đa dạng và với khối 

lượng lớn nhưng sản xuất nông nghiệp đang còn ít nông sản hàng hóa, sản xuất chưa 

có hiệu quả và chưa bền vững. Thanh Hóa có địa hình, điều kiện tự nhiên có nhiều 

nét giống như đối với cả nước và giống nhiều tỉnh như có biển, đồng bằng, trung du 

miền núi. Ngay từ năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn lập Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến 2020 và định hướng đến 2025. Từ đó đến 

nay chính quyền và người dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đến phát triển nông nghiệp 

bền vững nhưng kết quả đạt được còn rất hạn chế. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp của 

tỉnh đang còn thấp, chưa bền vững, thường xuyên bị thiệt hại lớn từ biến đổi khí hậu 

và dịch bệnh. Ở Thanh Hóa, vào tháng 8/2019 thiệt hại lớn do cơn bão số 3 ở các 
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huyện Mường Lát, Quan Hóa đã thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. 

Riêng huyện Mường Lát đã có khoảng 100 điểm sạt lở, nặng nhất vẫn là quốc lộ 15C, 

16, tỉnh lộ 521 làm chia cắt nhiều xã, ách tắc giao thông trong nhiều ngày; 2 người 

chết và 16 người mất tích; hàng trăm ngôi nhà hư hỏng [69]. Theo số liệu thống kê 

2019 của tỉnh Thanh Hóa, tính theo giá hiện hành năng suất lao động nông nghiệp đạt 

khoảng 44 triệu đồng, năng suất 1 ha đất nông nghiệp đạt khoảng 56 triệu đồng, tỷ 

trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp mới đạt khoảng 43,9%, 

tỷ lệ hộ nông dân nghèo còn khoảng 6,8%, thiệt hại do thiên tai tới khoảng 0,9% 

GRDP, hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm phải tiêu hủy vì bị dịch. Để phát triển nông 

nghiệp tỉnh Thanh Hóa có hiệu quả và bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu cần 

được nghiên cứu làm rõ: tỉnh phải làm gì? làm như thế nào và bắt đầu từ đâu?  

Việt Nam có 28 tỉnh ven biển, trong đó có nhiều địa phương giống như Thanh 

Hóa. Nếu nghiên cứu thành công vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa thì có thể tham khảo cho những tỉnh có điều 

kiện tương đồng dọc ven biển của nước ta từ Quảng Ninh vào tới Bình Thuận.  

Với những lý do nêu trên, tác giả chọn vấn đề “Phát triển nông nghiệp bền 

vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu” làm đề tài nghiên cứu luận 

án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển với mong muốn góp phần làm rõ thêm 

những vấn đề cần thiết để phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh này một cách có hiệu quả.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh 

Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến năm 2025 một cách có căn cứ khoa học.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu đề ra luận án phải bám sát ba từ khóa: Phát triển nông 

nghiệp bền vững, tỉnh Thanh Hoá, bối cảnh biến đổi khí hậu. Tỉnh Thanh Hóa là địa 

bàn nghiên cứu và thực hiện thành công những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

(1). Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu đối với một tỉnh, tạo cơ sở lý thuyết phục vụ nghiên 

cứu luận án. Đối với nhiệm vụ này phải làm sáng tỏ vấn đề cơ sở lý luận để nghiên 

cứu đề tài là gì? Để hoàn thành nhiệm vụ này tác giả sẽ khảo cứu lý thuyết, phải tổng 
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quan các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến vấn đề phát triển nông 

nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn 

phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.  

(2). Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong 

giai đoạn 2011 - 2019 (nhiệm vụ này phải làm rõ mặt được, mặt chưa được và nguyên 

nhân của những thành công, hạn chế trong quá trình phát triển nông nghiệp bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là gì. Đồng thời cần phân 

tích rõ cơ quan quản lý nhà nước đã làm gì để phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh 

Thanh hóa). 

(3). Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh 

Thanh Hóa đến 2025 trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ này cần xác định các 

giải pháp gì cần thực thi để phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là “Nông nghiệp, phát triển nông nghiệp 

bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa”. Nói cụ thể hơn là phát 

triển trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu ở tỉnh này.  

Biến đổi khí hậu (đặt trong mối quan hệ với phát triển nông nghiệp). 

Các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp bền vững bao gồm: Nhà nước 

trung ương, chính quyền các cấp, người sản xuất nông nghiệp, và doanh nghiệp. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu cả lý thuyết và thực tiễn, cả hiện trạng 

và tương lai phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu”. Luận án nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững song khi cần thiết có 

nghiên cứu cả vấn đề công nghiệp chế biến nông sản. Tùy điều kiện cho phép luận án 

nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa theo hai tiểu vùng 

trung du miền núi và đồng bằng ven biển. Một mặt, ở Việt Nam chưa có chuẩn về 

phát triển nông nghiệp bền vững nên luận án chủ yếu so sánh phát triển nông nghiệp 

bền vững qua các năm. Mặt khác, vì thiếu số liệu tính toán của các tỉnh khác nên 
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trong quá trình nghiên cứu tác giả không thể so sánh với tỉnh khác. Đồng thời, do 

chưa có công trình nghiên cứu riêng về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển 

nông nghiệp ở Thanh Hóa nên tác giả phải sử dụng nghiên cứu tác động biến đổi khí 

hậu tới tỉnh Thừa Thiên Huế để tham khảo cho việc nghiên cứu tỉnh Thanh Hóa.  

Về mặt thời gian: Nghiên cứu giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 và với đặc 

điểm của sản xuất nông nghiệp (thay đổi sinh học thường diễn ra trong 6 - 7 năm, tiến 

bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp diễn ra ngày càng nhanh, nhu cầu nông 

sản cũng thay đổi nhanh theo thời gian…) nên luận án dự báo phát triển đến năm 

2025 cho tăng tính chắc chắn.  

Về mặt không gian: Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững trên phạm 

vi toàn tỉnh Thanh Hoá và hai tiểu vùng nông nghiệp. 

4. Khung nghiên cứu  

Khung nghiên cứu cho biết quy trình các bước cùng nội dung nghiên cứu phát 

triển bền vững nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Sơ đồ Khung nghiên cứu của luận án 

Ghi chú: PTNNBV: Phát triển nông nghiệp bền vững; BĐKH: biến đổi khí hậu; 

Giải thích:             Mối quan hệ chi phối;            Mối quan hệ tương tác 

Theo sơ đồ hình trên, trước hết phải tiến hành tổng quan các công trình khoa 

học có liên quan đến đề tài luận án (ô 1); xây dựng hệ thống lý thuyết, tham khảo 

kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững (ô 2); Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa (ô 3); Tiến hành 

đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

trong giai đoạn 2011 - 2019 để xác định mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân của 

2. Nghiên cứu lý thuyết 

và khảo cứu kinh nghiệm 

thực tiễn về PTNNBV 

trong bối cảnh BĐKH, 

toàn cầu hóa, cách mạng 

công nghiệp 4.0 

4.Nghiên cứu thực trạng 

PTNNBV trong bối cảnh 

BĐKH trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

3.Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến PTNNBV trong bối 

cảnh BĐKH trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

5.Nghiên cứu định hướng 

và giải pháp PTNNBV 

trong bối cảnh BĐKH trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

đến 2025 

1.Tổng quan 
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những hạn chế yếu kém (ô 4); Rồi từ đó nghiên cứu định hướng phát triển nông 

nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến 2025 và kiến nghị giải pháp đảm 

bảo phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh này trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu ngày càng gay gắt (ô 5). 

5. Quan điểm, phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Quan điểm chỉ đạo nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu luận án, tác giả tuân thủ các quan điểm chỉ đạo 

chủ yếu sau đây: 

Bám sát tư tưởng, quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ 

nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình đi tìm bản chất của phát triển nông nghiệp bền 

vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa tác giả bám sát tư tưởng 

phát triển vì người dân, do người dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bám sát quan 

điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản 

Việt Nam. 

Quán triệt quan điểm đổi mới và phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước 

đối với nông nghiệp. Trong nhiều văn kiện Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định phát 

triển bền vững vừa là mục tiêu vừa là phương cách để đạt mục tiêu kinh tế - xã hội 

trong cả trước mắt và lâu dài.  

Tuân thủ quan điểm phát triển tổng hợp lãnh thổ, không tách rời phát triển 

nông nghiệp với phát triển các ngành khác. Phát triển nông nghiệp bền vững phải coi 

trọng tổ chức sản xuất tiên tiến. 

5.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 

Tác giả tiếp cận đề tài nghiên cứu theo các hướng chính:  

Tiếp cận hệ thống: Tiếp cận nông nghiệp với tư cách là một hệ thống, xem xét 

các mặt, các khía cạnh của sự phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Không xem nông nghiệp như một hệ thống tự thân mà phải xem nông nghiệp như 

một hệ thống luôn luôn vận động và phát triển trong mối quan hệ tương tác chặt chẽ 

với các ngành khác.  

Tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn: từ nghiên cứu lý thuyết đến phân tích thực 

tiễn phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trên cơ sở làm rõ những 

vấn đề lý thuyết tác giả tiến hành phân tích thực trạng, đề xuất định hướng rồi đi đến 
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xác định giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

ngày càng gay gắt. 

Tiếp cận liên ngành - liên vùng: Nông nghiệp quan hệ tương tác với các 

ngành khác như với công nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng, xuất khẩu nên việc nghiên cứu 

sự phát triển nông nghiệp phải cùng xem xét với sự phát triển dân số, thị trường, 

công nghiệp chế biến nông sản, cung cấp vật tư nông nghiệp.... Nông nghiệp của 

Thanh Hóa có quan hệ mật thiết với nông nghiệp của các tỉnh khác mà không thể 

khép kín trong một địa phương. Vì thế, xem xét sự phát triển nông nghiệp của Thanh 

Hóa phải cùng xem xét sự phát triển nông nghiệp của các địa phương khác trong 

quan hệ cạnh tranh. 

Tiếp cận theo nguyên lý nhân - quả: Theo lý thuyết mỗi kết quả có nguyên 

nhân của nó, trong quá trình phân tích phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu sẽ tìm ra các nguyên nhân làm cho nông nghiệp của Thanh Hóa phát triển 

chưa được như mong muốn. 

5.3. Phương pháp nghiên cứu  

Để hoàn thành luận án, tác giả sử dụng phổ biến các phương pháp chủ yếu như:  

Phương pháp phân tích hệ thống: được sử dụng để phân tích nông nghiệp như 

một hệ thống kinh tế - kỹ thuật, và đến lượt nó thì phân tích nông nghiệp như một bộ 

phận của nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Khi xây dựng bộ chỉ tiêu phân tích kết quả 

và hiệu quả đối với phát triển nông nghiệp thì mỗi chỉ tiêu được xem xét dưới góc độ 

nó phản ánh một mặt của phát triển nông nghiệp.  

Phương pháp phân tích thống kê: sử dụng để phân tích hiện trạng và dự báo 

định lượng về tương lai phát triển nông nghiệp. Trong khi sử dụng phương pháp phân 

tích thống kê, tác giả kết hợp sử dụng các phương pháp bản đồ, biểu bảng và đồ thị: 

được sử dụng để trợ giúp trong quá trình phân tích và đưa ra những kết luận hay nhận 

định nào đó. Các biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ giúp minh chứng cho các nhận định trong 

quá trình phân tích các vấn đề cần thiết. Để có số liệu tính toán tác giả sẽ phải thu 

thập thêm số liệu thống kê bằng nhiều cách và xử lý thành bộ số liệu tinh phục vụ 

yêu cầu nghiên cứu. 

Trong quá trình phân tích số liệu thống kê tác giả sử dụng giá 2010 để trong 

khi so sánh các năm không bị nhiễu do yếu tố trượt giá. Khi muốn quan sát theo giá 
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hiện hành tác giả sử dụng số liệu thống kê theo giá hiện hành hoặc lấy số liệu giá 

2010 nhân với hệ số trượt giá ở tỉnh với mức 1,46 như của năm 2019. 

Phương pháp chuyên gia: Sử dụng để bổ sung thêm thông tin và giúp thẩm 

định các kết quả nghiên cứu của tác giả luận án. Tác giả luận án đã lập phiếu điều tra 

để lấy thêm ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia chuyên ngành 

nông nghiệp về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững và xin ý 

kiến đánh giá về bộ chỉ tiêu phân tích phát triển nông nghiệp bền vững mà tác giả đã 

đề xuất. Kết quả là tác giả đã thu được 121 ý kiến trả lời. 

Phương pháp so sánh: được sử dụng để so sánh các năm với nhau, so sánh 

Thanh Hóa với các đối sánh khác trong quá trình phân tích phát triển nông nghiệp 

Thanh Hóa ở các thời kỳ.  

Phương pháp dự báo: sử dụng để dự báo các chỉ tiêu, mục tiêu và định hướng 

phát triển nông nghiệp đến năm 2025. Mỗi chỉ tiêu/ mục tiêu được dự báo theo các 

biến riêng phù hợp với yêu cầu cụ thể. Ở luận án này tác giả sử dụng phương pháp 

dự báo chủ yếu theo mục tiêu và các biến số đi kèm. Trong đó có những mục tiêu về 

phát triển nông nghiệp tác giả kế thừa các mục tiêu đã được dự báo trong quy hoạch 

phát triển của tỉnh hoặc các mục tiêu đã được trình bày trong kế hoạch 5 năm 2021 -

2025 về PTKTXH của tỉnh. Riêng dự báo về sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025 

tác giả căn cứ vào định hướng phát triển nông nghiệp đặc biệt là định hướng phát 

triển trồng trọt và mục tiêu dành đất trồng trọt để phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với việc xem xét tăng năng suất lao động nông nghiệp và nhu cầu 

sản lượng của các nông sản chủ lực của tỉnh đến năm 2025. Trên cơ sở dự báo về sử 

dụng đất và dự báo về năng suất cây trồng, tác giả dự báo về sản phẩm chủ yếu của 

tỉnh đến năm 2025.  

Phân tích theo mô hình toán: Theo quan điểm của tác giả Trần Thọ Đạt 

phương pháp phân tích tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp (cụ thể 

là phương pháp véc - tơ đề xuất bởi tác giả Moore J. vào năm 1978 (trong bài viết “A 

Measure of Structural Change in Output”: xác định cos  và ) cho các năm hoặc 

thời kỳ thuộc giai đoạn từ 2010 đến 2019. Theo phương pháp này, mỗi tình trạng 

chuyển dịch trong một giai đoạn (thường tính cho năm cụ thể) được thể hiện bằng 

một vec-tơ trên cơ sở tính toán chỉ số phản ánh cơ cấu giá trị gia tăng của từng phân 
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ngành nông nghiệp. Góc  hợp bởi hai vec-tơ cơ cấu này sẽ cho biết sự thay đổi cơ 

cấu ngành nông nghiệp giữa hai thời kỳ nghiên cứu và được tính toán dựa trên giá trị 

cos theo công thức sau:  
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Trong đó: Si(t0), Si(t1) là tỉ trọng giá trị gia tăng của ngành i tại kỳ gốc và tỉ 

trọng của phân ngành i trong giá trị gia tăng nông nghiệp kỳ nghiên cứu;  được coi 

là góc hợp bởi hai vec-tơ cơ cấu S(t0) và S(t1).  

Do Si(t0), Si(t1) ≥ 0 nên cos  ≥ 0 (theo tính chất của hàm Cos), nói cách khác 

góc  sẽ chỉ nằm trong góc phần tư thứ nhất của vòng tròn lượng giác tức là  luôn 

có giá trị từ 00 đến 900 (độ góc) hay 00<<900 hay nếu biết giá trị của cos  thì sẽ 

tính được ngay giá trị của góc . 

Nếu gọi k là tốc độ chuyển dịch CCKTNN thì k được tính theo công thức: 

 
0

k *100%
90


=   (2) 

Khi cos = 0 hay  = 900, lúc ấy tốc độ chuyển dịch k = 1, có nghĩa là chuyển 

dịch chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp nhanh (lớn) nhất.  

Khi cos =1 hay  = 00, lúc ấy tốc độ chuyển dịch k = 0, có nghĩa là không có 

chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Nói như trên thì, góc φ càng lớn (cũng có nghĩa là cos càng nhỏ), k càng lớn 

thì mức độ chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp càng mạnh (nhanh) và ngược lại.  

Phương pháp phân tích mô hình SWOT: sử dụng để xác định điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội và thách thức đối với các lựa chọn định hướng phát triển nông nghiệp của 

tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  

Phương pháp điều tra khảo sát: Tác giả không có điều kiện để tiến hành điều 

tra xã hội học (theo cách lập phiếu điều tra và gửi đến các đối tượng cần thiết); do 

đó đã chọn cách khảo sát chuyên gia tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân và tại hợp 

tác xã Thọ Lâm liên kết với Công ty mía đường Lam Sơn trồng dưa Kim Hoàng 

Hậu, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao (với diện tích 5.000 m2). Được sự giúp đỡ 
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của Phòng nông nghiệp huyện Thọ Xuân, ngày 12/8/2019 tác giả đã tổ chức Tọa 

đàm với chủ đề “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững” tại xã 

Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân với sự có mặt của 112 người dự (gồm Trưởng phòng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng 2 cán bộ của huyện, chủ tịch và các phó 

chủ tịch UBND xã, HĐND xã, lãnh đạo 2 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn huyện, Hội nông dân xã, nhiều xã viên cùng Giám đốc Trung 

tâm công nghệ cao của Công ty mía đường Lam Sơn; đại diện của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) để lấy thêm thông tin, kiểm định ý tưởng về phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao nhằm phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hóa. Tác 

giả luận án còn tiến hành khảo sát 71 hộ đại diện để quan sát hiệu quả một số cây 

trồng, vật nuôi đại diện ở cả miền núi và đồng bằng phục vụ việc phân tích hiệu quả 

phát triển cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, tác giả được sự giúp đỡ của Chủ tịch thành 

phố Sầm Sơn đã tổ chức Tọa đàm với lãnh đạo của UBND 6 huyện, thị vùng ven 

biển tỉnh Thanh Hóa đến trao đổi về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững 

trong điều kiện xâm nhập mặn.  

Ngoài ra, luận án còn sử dụng phương pháp phân nhóm và tổng hợp hóa, khái 

quát hóa các ý kiến của các học giả trong quá trình tổng quan các công trình khoa 

học; đồng thời sử dụng thêm phương pháp diễn giải, phương pháp quy nạp trong quá 

trình phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển 

nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa.  

6. Đóng góp mới của luận án 

6.1. Về mặt lý luận và học thuật 

Luận án đã chỉ ra bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững, 

kiến nghị phương cách phát triển nông nghiệp bền vững (hình thành chuỗi giá trị nông 

sản, tổ hợp nông - công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…). Đồng 

thời, xác định các chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu đối với tỉnh ở Việt Nam.   

6.2. Về mặt thực tiễn 

Luận án cung cấp căn cứ khoa học cho chính quyền tỉnh, huyện, xã ở Thanh 

Hóa trong việc nhìn nhận đúng đắn thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững, 
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nguyên nhân của những thành công cũng như của những hạn chế và có căn cứ khoa 

học để hoạch định phương hướng đến 2025, giải pháp phát triển nông nghiệp bền 

vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đồng thời, giúp những người 

tham gia sản xuất nông nghiệp ở tỉnh này có thêm hiểu biết, có thêm thông tin cần 

thiết để cân nhắc tốt hơn việc phát triển cây trồng, vật nuôi gắn với các hình thức tổ 

chức lãnh thổ nông nghiệp tiên tiến. 

7. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận án được kết cấu thành 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến 

phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu và kinh nghiệm thực tiễn. 

Chương 3: Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 2011 - 2019. 

Chương 4: Định hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2025.  
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG  

TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1.1. Tổng quan về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững 

1.1.1 Tài liệu trong nước 

1.1.1.1. Nông nghiệp: quan niệm và bản chất 

Học giả Nguyễn Minh Châu trong cuốn giáo trình “Kinh tế nông nghiệp đại 

cương” xem nông nghiệp như là một hệ thống sản xuất gồm nhiều hệ thống nông 

nghiệp chuyên ngành [5]. Ví dụ hệ thống trồng trọt và hệ thống chăn nuôi. Trong lĩnh 

vực trồng trọt học giả này dẫn chứng các hệ thống canh tác nông nghiệp ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. Ông đề cập đến hệ thống canh tác lúa, hệ thống canh tác mía 

đường, hệ thống canh tác dừa, hệ thống canh tác dứa và các hệ thống chăn nuôi như 

chăn nuôi lợn, chăn nuôi vịt, nuôi cá tra.... Ông cho rằng, sự phát triển của các hệ thống 

nông nghiệp nên gắn với du lịch miệt vườn và như thế phát triển các hệ thống nông 

nghiệp sẽ đem lại hiệu quả kinh tế hơn so với sản xuất nông nghiệp riêng rẽ, phân tán. 

Học giả Đặng Hữu, trong khi nói về kinh tế tri thức nhấn mạnh hai vấn đề hiện 

đại hóa và phát triển nhân lực chất lượng cao [22]. Trong đó ông cho rằng, điểm yếu 

của Việt Nam hiện nay là nhân lực nông nghiệp tuy nhiều nhưng chất lượng thấp, chủ 

yếu là lao động thủ công, truyền thống và dựa trên kinh nghiệm lâu năm nên khi chuyển 

sang phát triển kinh tế tri thức gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng công nghệ cao và 

tham gia toàn cầu hóa. 

Theo học giả Nguyễn Đình Thắng, nông nghiệp là một trong những ngành 

kinh tế quốc dân; đồng thời nó còn là hệ thống sinh học - kỹ thuật [39]. Nông nghiệp 

có vai trò to lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Trước hết nó cung cấp đầu vào cho 

công nghiệp (với tư cách là nguyên liệu), cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp, 

dịch vụ và đô thị. Đồng thời, ông cho biết nông nghiệp gắn với nông thôn nên phát 

triển nông nghiệp không tách rời phát triển nông thôn và nông dân không tách rời 

nông thôn và nông nghiệp. Học giả Thắng còn cho biết hệ thống nông nghiệp có 

những đặc điểm chủ yếu như sau: 

Sản xuất nông nghiệp là hệ thống kinh tế - kỹ thuật hỗn hợp, phức tạp, phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố mà trước hết là yếu tố khí hậu, thời tiết, đất đai, tiếp đến là 
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phụ thuộc vào yếu tố khoa học công nghệ. Đây là quan điểm nặng về coi trọng các 

yếu tố tự nhiên, kỹ thuật canh tác mà chưa chú ý đúng mức tới yếu tố thị trường và 

tiến bộ khoa học công nghệ mà thực tế phát triển nông nghiệp trên thế giới đã chỉ ra 

mà điển hình như trường hợp của nông nghiệp Israel hay nông nghiệp của New 

Zealand, Mỹ, Nhật Bản....  

Nông nghiệp gắn với hệ thống các hoạt động sản xuất tiến hành trên địa bàn 

thường trải rộng nên nếu không được tổ chức sẽ phân tán, không tạo ra khối lượng 

hàng hóa lớn và cùng có chất lượng cao. Mặt khác, học giả Thắng cho biết sản xuất 

nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời vụ. Đồng thời, sản xuất nông nghiệp 

hình thành và phát triển bởi nhiều chủ thể và dưới nhiều hình thức tổ chức khác nhau. 

Tư tưởng này đúng với thời kỳ công nghệ chưa phát triển mạnh mẽ. Tác giả đồng 

tình với học giả (Lương Tất Thắng) cho rằng, ngày nay khi công nghệ tiến bộ nhanh 

chóng thì sản xuất trái vụ đã trở thành yếu tố mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người 

nông dân [42]. 

Học giả Lương Tất Thắng trong luận án tiến sĩ “Nâng cao hiệu quả phát triển 

nông nghiệp vùng miền núi Thanh Hóa” [42] và Đào Duy Huân [21] khi nghiên cứu 

về tăng trưởng bền vững đã cho rằng, nông nghiệp là một hệ thống gồm có trồng trọt, 

chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Khi nói đến nông nghiệp với tư cách là một hệ 

thống sản xuất thì không thể không nói đến sự gắn bó giữa nông nghiệp với công 

nghiệp chế biến, phân phối và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, ngoài người nông dân 

còn phải kể đến sự tham gia của nhà nước, nhà khoa học, nhà công nghiệp chế biến, 

nhà phân phối và người tiêu dùng. Phát triển nông nghiệp bền vững được xem là khi 

các chỉ số hiệu quả kinh tế đối với phát triển nông nghiệp có mức tăng tương đối ổn 

định và tổn thất do thiên tai giảm đi cũng ở mức ổn định cần thiết. Đây là quan điểm 

đúng và sẽ được kế thừa. 

Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2008 đến năm 2013 đã ban hành nhiều quyết 

định mà trong đó có chủ trương về phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền 

vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng 

sâu rộng khoa học - công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông 

tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, 
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bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài; nâng cao 

thu nhập và đời sống của nông dân.  

Ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã xuất hiện nhiều hình thức 

sản xuất, trong đó tiêu biểu là hình thức trang trại, gia trại và khu nông nghiệp tập 

trung công nghệ cao [72]. Trang thông tin còn cho biết rằng ở Bắc Ninh hiện đã có 

145 trang trại và 2.855 gia trại; còn ở Ninh Bình có 208 trang trại và 27.641 gia trại. 

Tuy nhiên, tác giả luận án chưa thấy có đánh giá cụ thể về hiệu quả phát triển các 

hình thức sản xuất này.  

Học giả Phạm Chí Thành, khi bàn về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp 

không thể không bàn đến hệ thống nông nghiệp [34]. Ông cho biết, hệ thống nông 

nghiệp là hệ thống thứ bậc bị chế định bởi các hệ sinh thái nông nghiệp gắn liền với 

các yếu tố sinh thái, kinh tế và con người với quy mô từ phạm vi một vùng chuyên 

môn hóa đến một trang trại. Ở Việt Nam đang cùng tồn tại nông nghiệp du canh, nông 

nghiệp du mục, nông nghiệp tư cung tự cấp quy mô nhỏ, nông nghiệp bán tự cung tự 

cấp và nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Hệ thống nông nghiệp có quan hệ mật thiết 

với hệ sinh thái nông nghiệp. 

Học giả Ngô Thúy Quỳnh, khi bàn về tổ chức lãnh thổ kinh tế ở Việt Nam đã 

đề cập đến việc tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp (mà hình thức tiêu biểu là 

Khu nông nghiệp công nghệ cao và Tổ hợp nông - công nghiệp) [32]. Học giả này 

đề xuất phải phát triển mạnh các Tổ hợp sản xuất lãnh thổ trên cơ sở phát triển vùng 

nguyên liệu gắn với nhà máy công nghiệp chế biến. Đây là tư tưởng hay để hướng 

tới phát triển nông nghiệp hiện đại mà nhờ thế sẽ đem lại hiệu quả cao đối với sản 

xuất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.  

1.1.1.2. Phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu   

Nhìn chung chưa có những công trình nghiên cứu chuyên sâu, các công trình 

đã nghiên cứu thì chưa đề cập một cách đủ mức về phát triển nông nghiệp bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vào tháng 6 năm 2019 ở thành phố Hồ Chí Minh 

diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 120 [88] đã chỉ ra rằng, Chính phủ đã 

đầu tư lớn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng kết cấu hạ tầng, nghiên 

cứu tạo giống cây trồng, chuyển đổi mô hình canh tác và chuyển đổi mô hình nuôi 

thủy sản thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu... để vùng này có được sự phát triển 
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bền vững. Tuy nhiên hàng năm thiệt hại do biến đổi khí hậu như sạt lở bờ sông, sạt 

lở bờ biển (mỗi năm vùng Đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 300 ha bởi biển 

lấn), ngập úng khi triều cường và mưa to, xâm nhập mặn làm diện tích lớn trồng lúa 

bị thiệt hại, nhiều diện tích cây ăn trái bị hỏng... làm cho phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa có sự phát triển bền vững.   

Khi nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Tấn Viết Nguyên, đã chỉ ra rằng, nông nghiệp là một ngành nhạy cảm, phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện khí hậu, thời tiết [28]. Vì thế, nên nhận biết nông nghiệp trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu và phải đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa phát triển bền 

vững với ứng phó biến đổi khí hậu. Nông nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế gắn chặt 

với phát triển du lịch sinh thái. Vì thế nó cần được tổ chức một cách khoa học và phát 

huy đầy đủ các giá trị truyền thống phục vụ việc trải nghiệm của du khách.  

Theo Trịnh Kim Liên [61], trong Báo cáo đề tài khoa học của Viện nghiên cứu 

phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng giá trị cao, bền vững và kinh tế xanh cho rằng, “nông nghiệp là một hệ thống 

kinh tế phức tạp, vận động không ngừng trong bối cảnh toàn cầu hóa; và phát triển 

nông nghiệp bền vững đạt được khi đạt được hiệu quả luôn ở mức cao”. Tập thể các 

nhà khoa học của Viện này cho rằng, nông nghiệp là hệ thống kinh tế nhưng không 

độc lập mà nó gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến và mạng phân phối. Phát 

triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội lấy yếu tố thị trường và yếu tố công nghệ làm 

nền tảng để gia tăng phát triển cả về số lượng và chất lượng.  

Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát triển nông nghiệp bền vững. Vào năm 

2010 và 2013, Chính phủ Việt Nam triển khai Đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao” phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2020 [48], [49]. Trong đề án đã xác 

định tái cơ cấu sử dụng đất và đổi mới cơ cấu cây trồng là phương hướng quan trọng 

đối với phát triển nông nghiệp và thủy sản. Đến năm 2013 Thủ tưởng Chính phủ tiếp 

tục chỉ đạo “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững” để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn, bền vững hơn với 

tinh thần cụ thể là triển khai 10 dự án quy hoạch phát triển cây trồng chủ lực; các địa 

phương chuyển đổi trên 260 ngàn ha gieo trồng lúa không có lợi thế, hiệu quả thấp 



 15 

sang trồng cây khác; tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng chất lượng cao đối 

với lúa, ngô. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Lâm 

Đồng, Sơn La đã ra quyết định triển khai quy hoạch vùng và khu sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. Để phát triển nông nghiệp có hiệu quả và 

bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ hình thành 11 khu, vùng sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao (chuyên trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò thịt và bò sữa, trồng 

hoa cây cảnh...) tại các huyện: Lương Sơn, Tân Lạc, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi, 

Mai Châu, Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy... Ở Sơn La tiến hành phát triển các vùng 

cây ăn trái chất lượng cao, vùng chăn nuôi bò sữa, vùng trồng hoa… Ở Lâm Đồng 

hình thành vùng trồng hoa, trồng rau ứng dụng công nghệ cao. Học giả Nguyễn Thanh 

Hải, 2014, trong luận án tiến sĩ về phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng Trung du 

miền núi Bắc Bộ đã cho biết, nông nghiệp ở Trung du miền núi Bắc bộ phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, kết cấu hạ tầng yếu kém, dân 

cư phân tán và dân trí thấp [18]. Đồng thời, ông cho biết hệ thống sản xuất chè, cây 

dược liệu, rừng nguyên liệu... đã xuất hiện từ rất lâu và việc phát triển nông nghiệp ở 

vùng Trung du miền núi theo hướng bền vững không thể tách rời với việc phát triển 

lâm nghiệp. Phát triển nông lâm kết hợp là xu hướng tất yếu.  

Học giả Đỗ Hoài Nam [24] và học giả Lê Cao Đoàn [15] trong khi bàn về công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) ở Việt Nam đã nhấn mạnh một nội dung và 

cũng là một vấn đề quan trọng đó là CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Các ông 

cho rằng, nông nghiệp trong quá trình thực hiện CNH, HĐH là một nền nông nghiệp 

được ứng dụng phổ biến của phương thức sản xuất công nghiệp để có được nền nông 

nghiệp hiệu quả, bền vững; đồng thời nó gắn bó chặt chẽ cũng như dựa trên sự phát 

triển của công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp hóa các khâu làm đất thu 

hoạch, bảo quản.  

Học giả Vũ Đăng Hải, khi nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung theo hướng bền vững đã cho biết nông nghiệp cũng phải 

đổi mới; tức là cơ cấu nông nghiệp cũng phải chuyển đổi theo hướng thích ứng với 

biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra gay gắt [18]. Hệ sinh thái nông nghiệp biển sẽ là 

đặc tính nổi bật của nông nghiệp của ven biển miền Trung với các nông sản chủ yếu 

nổi trội là cây công nghiệp, cây ăn quả, lúa ngô, nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước 
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mặn cũng như đánh bắt hải sản xa khơi. Tư tưởng của học giả này có những điểm có 

giá trị tham khảo cho luận án.  

Hội thảo khoa học giữa hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cũng như 

học giả Đặng Hữu, nhấn mạnh vấn đề phát triển nền kinh tế tri thức trong thời kỳ mới 

[20]. Họ cho rằng, nông nghiệp truyền thống sẽ thay đổi theo hướng phát triển nền 

nông nghiệp bền vững dựa trên tri thức và phải dựa vào sự phát triển của khoa học 

công nghệ trong quá trình phát triển của công nghiệp ở các trình độ cao hơn. Tự động 

hóa và hiện đại hóa là các yếu tố phát triển bao trùm không chỉ đối với lĩnh vực công 

nghiệp mà còn đối với cả lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững. 

Nông nghiệp trong tương lai sẽ là nông nghiệp sạch, năng suất và chất lượng cao. 

Một nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và xanh vì con người. 

Học giả Ngô Doãn Vịnh, trong khi bàn về phát triển kinh tế và cải cách cơ cấu 

kinh tế trong khi quy hoạch phát triển đã nhấn mạnh sự cần thiết phát triển nền nông 

nghiệp bền vững (mà cốt lõi của nó là nông nghiệp sản xuất xanh và tiêu dùng xanh) 

[57]. Theo đó nông nghiệp sẽ có giá trị gia tăng cao và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Đồng thời ông nhấn mạnh nền nông 

nghiệp được tổ chức khoa học trong mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển của các 

ngành công nghiệp dịch vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa. Các chuyên gia của Viện 

Chiến lược phát triển trong cuốn “Bàn về phát triển xanh và hàm ý chính sách đối với 

Việt Nam” cũng đã quan tâm rất nhiều đến phát triển xanh mà trong đó trước hết là 

phát triển nông nghiệp xanh [57]. Tuy nhiên họ chưa trình bày rõ nội hàm của phát 

triển xanh đối với nền kinh tế cũng như đối với sản xuất nông nghiệp… 

Các học giả Hà Huy Thành [33], Ngô Thắng Lợi [29], Bùi Tất Thắng [41], 

đều nhấn mạnh tới phát triển bền vững nói chung, trong đó có phát triển bền vững 

đối với ngành, lĩnh vực [34]. Họ cho rằng phát triển bền vững có nội dung là bền 

vững cả kinh tế, xã hội và môi trường. Rất tiếc là họ không đề cập đến vấn đề nông 

nghiệp bền vững. 

Học giả Tạ Đình Thi [44], nhấn mạnh yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu trong 

quá trình phát triển nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Ông nhấn mạnh nông 

nghiệp truyền thống phải được đổi mới, những diện tích trồng lúa năng suất thấp phải 

được chuyển qua trồng cây khác hoặc nuôi thủy sản có hiệu quả hơn. Đồng quan điểm 
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này còn có học giả Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh thêm vấn đề hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn. Rất tiếc là các học giả chưa nói rõ nông nghiệp có năng 

suất, chất lượng và có hiệu quả cao là gì? bản chất của nó ra sao?  

Viện Chiến lược phát triển, trong “Báo cáo về phát triển xanh và hàm ý chính 

sách đối với Việt Nam” đã cho rằng, ở Việt Nam phát triển xanh phải bắt đầu từ phát 

triển nông, lâm nghiệp [58]. Tức là sự phát triển nông, lâm nghiệp phải dựa trên hiện 

đại hóa, sử dụng công nghệ cao và ít nhất là đối với những nông sản hàng hóa chủ 

lực của đất nước. Tuy nhiên rất tiếc là các chuyên gia của Viện này cũng chưa đề 

cập nhiều và thỏa đáng về phát triển xanh, chưa phân biệt rõ phát triển xanh và phát 

triển bền vững.  

Trong báo cáo đề tài khoa học “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại 

thành theo hướng giá trị cao, bền vững và phát triển xanh” của Viện Nghiên cứu Phát 

triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội [61] đã nói tới tính cấp bách phải phát triển nông nghiệp 

có giá trị gia tăng cao, bền vững và phát triển xanh đối với các huyện vùng ngoại 

thành của Hà Nội. Tuy nhiên họ chưa nói cụ thể thế nào là nông nghiệp bền vững và 

nông nghiệp xanh. 

1.1.2. Tài liệu nước ngoài  

Tuy thu thập được ít tài liệu nhưng qua tổng quan cho thấy nhiều điểm lý thú. 

Nhìn chung nhiều học giả nhìn nhận sản xuất nông nghiệp như hệ thống kinh tế, nó 

quan hệ mật thiết với điều kiện khí hậu, thời tiết và địa hình của các vùng địa lý. 

1.1.2.1. Nông nghiệp 

Học giả Roger D., Norton đã dành nhiều công sức nghiên cứu các hệ thống 

sinh thái gắn với các hệ thống sản xuất nông nghiệp trên các địa hình khác nhau [92]. 

Học giả này nghiên cứu các hệ thống sản xuất nông nghiệp gắn với việc xem xét 

chiều cao địa hình so với mặt nước biển và cho rằng, đối với địa hình trung du miền 

núi, các hệ sinh thái nông nghiệp - lâm nghiệp phát triển theo chiều cao địa hình so 

với mặt nước biển. Thường trên độ cao từ 700 mét trở lên hệ sinh thái rừng và cây 

dài ngày gắn với chăn nuôi đại gia súc phát triển mạnh.  

Nông nghiệp Thái Lan là một trường hợp có thể tham khảo cho Việt Nam [73]. 

Chính phủ Thái Lan gắn phát triển nông nghiệp với giảm nghèo cho nông dân. Họ phát 

triển khuyến nông về từng địa phương. Các nhà hoạch định chính sách Thái Lan coi 



 18 

nông nghiệp là yếu tố quan trọng mang tính cơ sở để phát triển kinh tế quốc dân. Vì 

diện tích đất nông nghiệp có hạn nên Thái Lan theo đuổi chủ trương phát triển nông 

nghiệp theo hướng đưa công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải tạo đất trồng, 

lai tạo các giống cây trồng mới siêu năng suất có khả năng thích ứng với những vùng 

đất canh tác bạc màu, khô hạn. Đồng thời, tiến hành hữu cơ hóa đất nông nghiệp 

thông qua sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh và thuốc trừ sâu sinh học. 

Thái Lan khuyến khích các tổ chức tư nhân tham gia vào các chương trình khuyến 

nông. Có thể nói, bí quyết thành công của nông dân Thái Lan chính là sự kết hợp 

khéo léo giữa kinh nghiệm canh tác truyền thống với việc áp dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật và công nghệ mới.  

Chính phủ Malaysia đã quan tâm nhiều đến phát triển nông nghiệp thay vì như 

trước những năm 2000 họ chỉ quan tâm đến phát triển đô thị [70]. Chiến lược của 

Malaysia nhằm vào việc giúp đỡ hai đối tượng: các doanh nghiệp có vốn sản xuất và 

hàng vạn người dân nghèo ở nông thôn; đồng thời ưu tiên phát triển những nông sản 

chủ lực như cọ dầu, cao su, hạt tiêu, rau xanh, cây ăn trái... Để phát triển nông nghiệp 

bền vững và với tốc độ tăng khoảng 5%/ năm Chính phủ Malaysia không ngừng gia 

tăng đầu tư phát triển nông nghiệp, trong đó đặc biệt là đầu tư cho nghiên cứu tạo 

giống và sáng tạo công nghệ canh tác hiện đại.  

1.1.2.2. Phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Người Israel nghiên cứu thành công mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao để khắc chế khó khăn về đất đai, tác động của khí hậu, thời tiết [68]. Tính đến 

năm 2014, 24,2% diện tích Israel được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp và mặc dù 

lao động trong nông nghiệp chỉ chiếm 3,7% tổng lực lượng lao động trong nước, 

Israel tự sản xuất được 95% nhu cầu thực phẩm nhưng nông nghiệp tạo ra 2,5% tổng 

GRDP và 3,6% giá trị xuất khẩu. Nông sản nổi tiếng của đất nước này là cam, chanh, 

bưởi, bơ, chuối, táo, cherry, mận, mơ, đào, nho, chà là, dâu tây, lựu, cà chua, hoa 

hồng... Chính phủ Israel chú trọng đến phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả và bền 

vững trên cơ sở phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tiết kiệm nước, 

đất, gia tăng hiệu quả, phát triển nông sản xanh và mới đã trở thành tư tưởng thống 

soái trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp của quốc gia này. 

Các học giả trong và ngoài nước rất coi trọng sự phát triển bền vững đối với 

nông nghiệp nhưng rất tiếc nội hàm và bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững 
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trong bối cảnh biến đổi khí hậu đều chưa được đề cập một cách thỏa đáng. Họ nhắc 

nhiều đến việc cần phát triển nông nghiệp bền vững nhưng nội dung và bản chất phát 

triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ra sao, điều kiện để phát 

triển nông nghiệp là gì thì dường như đều chưa được lý giải rõ ràng. Đồng thời, một 

số công trình khoa học có nhắc đến sự cần thiết phải phát triển chuỗi giá trị nông sản 

nhưng họ cũng chưa lý giải rõ nội dung của chuỗi, người có vai trò quyết định phát 

triển chuỗi giá trị nông sản. 

1.2. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến 

phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó nhiều học giả đã quan tâm và nhấn mạnh 

đến vấn đề biến đổi khí hậu, tiến bộ công nghệ, thị trường nông sản và ảnh hưởng của 

nó tới phát triển nông nghiệp bền vững. Họ coi đó là một trong những yếu tố quan 

trọng đặc biệt.  

1.2.1. Tài liệu trong nước 

Luật bảo vệ môi trường 2015 của Quốc hội đã chỉ rõ việc phát triển các ngành 

trong đó có nông nghiệp phải coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế phải 

đi đôi với bảo vệ môi trường. Môi trường ngày càng bị ảnh hưởng xấu từ biến đổi khí 

hậu nên khi xây dựng chủ trương, phương án phát triển nông nghiệp phải đặc biệt chú 

ý tới biến đổi khí hậu [31]. 

Chính phủ Việt Nam ngay từ năm 2004 đã đề ra chiến lược về tăng trưởng và 

chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu theo hướng phát triển 

bền vững dựa vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2011 Chính phủ Việt Nam 

lại tiếp tục đưa ra chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam là 

quốc gia biển, có bờ biển dài khoảng 3260 km sẽ chịu ảnh hưởng gay gắt từ phía biển 

- nơi xuất phát các thiên tai ác liệt như bão, nước biển dâng, xói lở bờ biển... Hàng 

năm vùng ven biển Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của hàng chục cơn bão, gây 

thiệt hại lớn về người và tài sản. Như vậy, có thể nói việc ứng phó với biến đổi khí 

hậu đã được Chính phủ nhìn nhận như một trong những vấn đề có tính chiến lược, 

lâu dài đối với quá trình phát triển đất nước. Đối với vấn đề biến đổi khí hậu không 

thể xem nó như vấn đề chỉ có tính chiến thuật. Nó là vấn đề của cả trước mắt và lâu 
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dài. Việt Nam cần có kế sách cụ thể tầm quốc gia, tầm địa phương đối với ứng phó 

với biến đổi khí hậu [8]. 

Nhận rõ tác động lớn của biến đổi khí hậu vào năm 2008 và 2013, Thủ tướng 

chính phủ đã ra quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí 

hậu và về Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011 - 2020 [47], [49]. Trong hai 

quyết định đó Thủ tướng chính phủ chỉ thị các cấp, các ngành phải quán triệt tư tưởng 

tăng trưởng xanh, phát triển bền vững mà nền tảng của nó là phát triển các lĩnh vực 

sử dụng công nghệ hiện đại.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về phát triển 

bền vững. Tại đây các diễn giả đã cho biết ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu trong 

những năm vừa qua, nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, trước mắt đến mùa màng, nhà 

cửa, công trình điện, giao thông mà còn gây hậu quả lâu dài cho phát triển [3]. Xâm 

nhập mặn ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến phát triển nông nghiệp và cuộc sống của 

nhiều người dân. Tại hội thảo các diễn giả đã chỉ ra tính khẩn cấp của việc phát triển 

bền vững ở Việt Nam. Bền vững trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Phát 

triển xanh góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường được xem là cách thức phát triển 

quan trọng.  

Học giả Ngô Doãn Vịnh, khi bàn về phát triển bền vững đã cho rằng, ở Việt 

Nam phát triển nông nghiệp bền vững đi liền với phát triển theo chuỗi giá trị và tổ 

chức sản xuất nông nghiệp hiện đại theo lãnh thổ [56]. Theo đó, ông dẫn ra chuỗi giá 

trị tôm hình thành và phát triển trên cơ sở liên kết giữa các nhà cung cấp đầu vào, 

người nuôi tôm, người thu mua tôm, người chế biến tôm và người phân phối - tiêu 

thụ tôm (kể cả nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu tôm). Đồng thời, học giả này cho 

rằng, tổ chức lãnh thổ kinh tế là một trong các yếu tố mang tính giải pháp quan trọng 

để phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững. Ông nhấn mạnh các hình thức tổ 

chức sản xuất lãnh thổ: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đó là một khu 

vực lãnh thổ xác định phát triển nông nghiệp chuyên môn hóa có công nghệ cao nhờ 

thế mà nó tạo ra sản phẩm nông nghiệp có khối lượng lớn, có năng suất, chất lượng 

cao và có khả năng cạnh tranh cao. Ở Việt Nam hiện đã có nhiều khu nông nghiệp 

công nghệ cao trong lĩnh vực phát triển cây hoa, trồng rau thực phẩm chất lượng cao, 

trồng cam, dưa lưới và dưa Kim hoàng hậu… ở các TP. Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí 
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Minh, tỉnh Lâm Đồng, Sơn La, Thái Nguyên... Bên cạnh đó ông còn nhấn mạnh vai 

trò của Tổ hợp nông - công nghiệp. Theo ông, Tổ hợp nông - công nghiệp là sự liên 

kết giữa sản xuất nông nghiệp chuyên môn hóa gắn với công nghiệp thu hoạch, bảo 

quản và chế biến trên một địa bàn nhất định. Nhờ đó đem lại hiệu quả cao cho các 

doanh nghiệp tham gia nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung. Cũng theo tư duy 

như đối với nông nghiệp, tồn tại hình thức. Tuy học giả Ngô Doãn Vịnh đề cập đến 

phát triển chuỗi giá trị nông sản để làm cho sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao 

hơn, bền vững hơn song ông cũng chưa nói rõ ai là người có vai trò then chốt đối với 

chuỗi giá trị nông sản, chuỗi giá trị nông sản bắt đầu từ đâu, tính pháp lý của chuỗi 

ra sao và trách nhiệm của mỗi chủ thể tham gia chuỗi thế nào... Tổ hợp lâm - công 

nghiệp (vùng cây rừng nguyên liệu gắn với công nghiệp thu hoạch, bảo quản và chế 

biến giấy hoặc gỗ công nghệ cao). Như vậy, để hình thành Tổ hợp nông - công nghiệp 

nhất thiết phải có hai nhân tố: vùng nguyên liệu tập trung có quy mô đủ lớn và xí 

nghiệp công nghiệp chế biến liên kết với nhau. Ngoài ra, học giả này còn đề cập tới 

hình thái sản xuất tập trung: Trang trại và gia trại. Trang trại là đơn vị sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản hàng hoá tập trung có qui mô (diện tích và 

khối lượng sản phẩm hàng hóa) tương đối lớn hoặc lớn, đem lại hiệu quả cao. Còn 

gia trại là đơn vị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản hàng hóa 

tập trung gắn với quy mô gia đình. Cả hình thức trang trại và gia trại đều dựa trên cơ 

sở công nghệ cao và có trình độ quản trị tiên tiến sẽ thịnh phát và tham gia ngày càng 

nhiều vào xuất khẩu nông sản, cũng như tham gia vào các chuỗi giá trị nông sản toàn 

cầu mà Việt Nam có lợi thế so sánh.  

Khi nghiên cứu quan hệ giữa phát triển bền vững và tổ chức kinh tế theo lãnh 

thổ, học giả Ngô Thúy Quỳnh, đã cho biết, việc phát triển nông nghiệp bền vững không 

thể tách rời việc lựa chọn và phát triển các hình thức tổ chức nông nghiệp hiện đại theo 

lãnh thổ trên địa bàn [32]. Trước hết cần coi trọng các hình thức khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, tổ hợp nông - công nghiệp, vùng chuyên môn hóa, trang trại chăn 

nuôi... Mỗi hình thức tổ chức sản xuất lãnh thổ nông nghiệp cần điều kiện cụ thể và có 

vai trò riêng đối với phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là quan điểm rất hợp lý. 

Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường của học giả Nguyễn Trọng 

Hậu, Trần Thục, với công trình nghiên cứu biến đổi khí hậu và tác động của nó ở Việt 
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Nam đã chỉ ra rằng, biến đổi khí hậu ở Việt Nam đang rất gay gắt trên phạm vi cả nước, 

tại tất cả các vùng miền [60]. Tập thể các nhà khoa học đã chỉ ra các phương diện chủ 

yếu của biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Đó là: (1) Lũ lụt và dịch bệnh đối với cây trồng 

và vật nuôi; (2) Hạn hán; (3) Sạt lở đất; (4) Xâm nhập mặn; (5) Nhiệt độ tăng; (6) Thời 

tiết cực đoan (không theo quy luật). 

Viện Chiến lược phát triển, trong cuốn “Tái cơ cấu kinh tế để phục hồi đà tăng 

trưởng; Các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam” đã chỉ ra rằng, 

con đường thịnh vượng của Việt Nam không có cách nào khác hơn là tái cơ cấu kinh 

tế gắn với phục hồi đà tăng trưởng đi kèm với điều này là phải thực thi chiến lược 

tăng trưởng xanh [59]. Đồng thời, phải có chính sách thúc đẩy tăng trưởng. Rất tiếc 

trong tác phẩm này chưa nhắc tới hiện đại hóa và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

cũng như chưa chỉ ra đó là những chính sách ưu tiên gì và cụ thể ra sao. Coi bền vững 

là hạt nhân chính sách phát triển cũng có ý đúng nhưng sử dụng thuật ngữ hạt nhân 

có vẻ hơi gượng. Tác giả thấy phát triển bền vững trước hết phải là phương cách để 

thịnh vượng kinh tế. Mặt khác, rất tiếc là công trình này chưa đi sâu phân tích tác 

động của biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trong quá trình phát triển kinh tế 

bền vững.  

Một số học giả Đặng Hữu, Lê Cao Đoàn, Nguyễn Thái Sơn và Báo cáo đề tài 

khoa học về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đều đề cập trong thời đại phát 

triển kinh tế tri thức và trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu nhất thiết phải coi trọng 

yếu tố trí tuệ trong phát triển đối với các ngành, lĩnh vực của mọi quốc gia cũng như ở 

mọi vùng lãnh thổ [23], [16], [63], [20]. Các học giả này coi trọng hiệu suất phát triển. 

Riêng đối với nông nghiệp họ cho rằng hiệu quả sử dụng đất đai có ý nghĩa lớn đối với 

phát triển hiệu quả, bền vững của ngành này. Chưa thấy các học giả này đề cập ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển nông nghiệp như thế nào và cụ thể ra sao. 

Đề tài khoa học mang mã số KC.08.13/11-15 về nghiên cứu ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đến các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và đề xuất giải 

pháp chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước đã chỉ ra tình trạng bị ngập lớn tại hai vùng đồng bằng châu thổ, xâm nhập 

mặn dữ dội đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và dọc ven biển miền Trung là 

hiện thực đang diễn ra chứ không phải sẽ diễn ra [15]. Đề tài này cho biết do thiên tai 
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mà ở vùng Đồng bằng sông Cửu long có thể bị nhiễm mặn khoảng hàng trăm nghìn 

ha; thiếu nước ngọt cho sản xuất về mùa khô trên diện rộng và có tới khoảng 1,5-2 

triệu người bị ảnh hưởng của hạn hán về mùa khô. Nam Trung bộ đang bị sa mạc hóa, 

hàng vạn ha đất trồng trọt và khoảng vạn người cũng như nhiều đàn gia súc thiếu 

nước vào mùa khô. Bảo vệ tài nguyên trước ảnh hưởng xấu của biến đổi khí hậu đã 

trở nên cấp bách.  

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu [74], qua phân tích và phỏng đoán 

các tác động của nước biển dâng đã công nhận 3 vùng châu thổ được xếp trong nhóm 

cực kỳ nguy cấp do biến đổi khí hậu là: vùng hạ lưu sông Mekong (Việt Nam), sông 

Ganges - Brahmaputra (Bangladesh) và sông Nile (Ai Cập). Nghiên cứu của Ngân 

hàng thế giới cũng cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia chịu ảnh hưởng 

lớn nhất do biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, 2 vùng Đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL 

chịu ảnh hưởng nặng nhất. Khi nước biển dâng cao 1 m, ước chừng 5,3% diện tích tự 

nhiên, 10,8% dân số, 10,2% GRDP, 7,2% diện tích nông nghiệp và 28,9% vùng đất 

thấp sẽ bị ngập. Rủi ro ở ĐBSCL, bao gồm cả hạn hán và lũ lụt, sẽ gia tăng với các 

trận mưa có cường độ cao và các ngày hạn kéo dài. Từ năm 2009, Trung tâm START 

vùng Đông Nam Á (Đại học Chulalongkorn, Thái Lan) và Viện Nghiên cứu biến đổi 

khí hậu (Trường Đại học Cần Thơ) đã phối hợp chạy thử mô hình khí hậu vùng 

PRECIS với kịch bản A2 và B2, dựa vào chuỗi số liệu khí hậu giai đoạn 1980-2000 

để phỏng đoán giai đoạn 2030-2040. Kết quả mô hình cho thấy, nhiều khu vực của 

vùng ĐBSCL sẽ bị tác động nặng: (1) Nhiệt độ cao nhất trung bình trong mùa khô sẽ 

gia tăng từ 33-350C lên 35-370C; (2) Lượng mưa đầu vụ hè thu (15/4-15/5) sẽ giảm 

chừng 10-20%. 

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến phát triển nông nghiệp. Trong vài chục 

năm tới biến đổi khí hậu diễn biến khó lường và ngày càng nghiêm trọng, vì thế các 

quyết sách phát triển nông nghiệp phải tính toán đầy đủ ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu và cần dự báo được các khả năng thiên tai, cũng như các biện pháp khắc chế các 

tác động xấu từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng [78].  

Ngô Thái Hà, Nguyễn Quang Thái, Ngô Thắng Lợi và Bùi Tất Thắng đã khẳng 

định rằng, ở Việt Nam khi bàn về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững cần 

thiết phải nói đến vấn đề đổi mới cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
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thủy sản và đặc biệt là khu vực ven biển và ở hai đồng bằng [17], [39], [41]. Đồng 

thời, cần sớm có phương án đổi mới cơ cấu sản xuất để thích ứng với biến đổi khí 

hậu và thời tiết cực đoan. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất là hướng đổi 

mới cơ cấu kinh tế quan trọng.  

Các biểu hiện của biến đổi khí hậu (sự nóng lên của khí quyển, nước biển 

dâng, thời tiết cực đoan như lũ, lụt, khô hạn, mưa đá...) ảnh hưởng lớn đến phát triển 

nông nghiệp. Nổi bật là hiện tượng mất đất nông nghiệp do ngập úng, đất xấu đi do 

xâm nhập mặn; thời tiết quá lạnh làm gia súc chết hàng loạt; cây trồng chết trên diện 

rộng; phát triển dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; thay đổi mùa vụ và thay đổi cơ 

cấu vật nuôi cũng như thay đổi cơ cấu cây trồng gây thiệt hại cho sản xuất nông 

nghiệp ở Việt Nam [78].  

Theo Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam [79], nhiệt độ ấm hơn 

có thể làm cho nhiều loại cây trồng phát triển nhanh hơn, nhưng nhiệt độ ấm hơn 

cũng có thể làm giảm sản lượng. Cây trồng có xu hướng phát triển nhanh hơn trong 

điều kiện ấm hơn. Tuy nhiên, đối với một số cây trồng (như ngũ cốc), tăng trưởng 

nhanh làm giảm thời gian mà các hạt có để phát triển và trưởng thành. Điều này có 

thể làm giảm sản lượng (tức là, số lượng cây trồng được sản xuất từ một lượng đất 

nhất định). Đồng thời nhiệt độ lạnh hơn cũng làm cho nhiều cây trồng không phát 

triển được, dẫn tới mất mát mùa màng. Hàm lượng CO2 cao có thể tăng năng suất và 

sản lượng một số cây trồng, như lúa mì và đậu nành khoảng 30% hoặc nhiều hơn khi 

tăng dưới gấp đôi nồng độ CO2. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể chống lại những tiềm 

năng tăng năng suất. Ví dụ, nếu nhiệt độ vượt quá mức tối ưu của cây trồng hoặc nếu 

đủ nước và chất dinh dưỡng không có sẵn, tăng năng suất có thể được giảm hoặc đảo 

ngược. Nhiệt độ cực cao và lượng mưa tăng lên có thể ngăn chặn các loại cây trồng 

phát triển. Thời tiết cực đoan, đặc biệt là lũ lụt và hạn hán có thể gây hại cho cây 

trồng, giảm sản lượng.  

Vụ đông xuân 2015 - 2016 tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam chịu tác động khắc 

nghiệt hơn khi xuất hiện đợt rét đậm, rét hại lịch sử gần 40 năm [79]. Điều này không 

chỉ gây thiệt hại nặng nề cho khoảng 50.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại mà còn 

làm chậm tiến độ gieo cấy lúa xuân ở nhiều địa phương. Theo đó, khung thời vụ tốt 

nhất là trong tháng 2/2016 nhưng nhiều địa phương do mạ bị chết rét, lại thiếu nước 
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nên phải kéo dài vụ cấy tới đầu tháng 3. Đối với nghề nuôi trồng thủy sản, nhiệt độ 

tăng làm nhiệt độ môi trường nước vượt quá ngưỡng sinh thái của các loài vật nuôi. 

Tại khu vực phía Nam, theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung 

ương cho thấy, trong tháng 2/2016, hạn hán, xâm nhập mặn đã khiến gần 26.000 ha 

đất canh tác lúa tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ phải dừng 

sản xuất và khoảng 220.000 ha bị ảnh hưởng. Riêng tại “vựa lúa” Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL), vụ Đông Xuân 2015 - 2016 có 104.000 ha lúa bị ảnh hưởng 

nặng đến năng suất và dự báo sẽ tăng lên khoảng 340.000 ha trong thời gian tới. Cũng 

theo trang thông tin này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN&PTNT) cho 

biết, nếu tình hình khô hạn tiếp tục kéo dài đến tháng 6/2016, vụ hè Thu năm nay, 

toàn vùng ĐBSCL sẽ có khoảng 500.000 ha không xuống giống đúng thời vụ do thiếu 

nước, chiếm gần 30% diện tích gieo trồng toàn vùng. 

Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu ngành 

Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và trang thông tin điện tử cho biết biến đổi khí 

hậu ảnh hưởng lớn đến phát triển nông nghiệp [80]. Điều đó thể hiện ở những khía 

cạnh chính sau đây: 

Khi nhiệt độ tăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát sinh, phát triển của cây 

trồng, vật nuôi làm cho năng suất và sản lượng thay đổi; 

Khi nhiệt độ tăng làm suy giảm tài nguyên nước, nhiều vùng không có nước 

và không thể tiếp tục canh tác dẫn đến diện tích canh tác giảm; 

Khi nhiệt độ tăng làm cho băng tan, dẫn đến nhiều vùng đất bị xâm lấn và ngập 

mặn và không tiếp tục canh tác các loại cây trồng hoặc làm giảm năng suất; 

Thay đổi về các điều kiện khí hậu sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học, làm mất 

cân bằng sinh thái, và ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây trồng và phát sinh 

dịch bệnh; 

Các hiện tượng thời tiết cực đoan, không theo quy luật như bão sớm, bão 

muộn, mưa không đúng mùa sẽ gây khó khăn cho bố trí cơ cấu mùa vụ và gây thiệt 

hại cho sản xuất. 

Hội nghị khoa học năm 1995 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [19] và học 

giả Đào Duy Huân [21], khi bàn về phát triển bền vững và tăng trưởng bền vững đều 

nhấn mạnh tới phát triển công nghiệp, nông nghiệp và phát triển dịch vụ bền vững. 
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Nông nghiệp bền vững khi nó phát triển theo nhu cầu của thị trường và được tổ chức. 

Họ nhấn mạnh vấn đề tổ chức trong sản xuất nông nghiệp để tránh rủi ro do phát triển 

tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết giữa các nhà khoa học và các nhà nông dân 

cũng như các nhà phân phối. Đồng thời, muốn phát triển nông nghiệp bền vững không 

thể thiếu vai trò của nhà nước. Học giả Đào Duy Huân còn nhấn mạnh vấn đề hiện 

đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nông nghiệp bền vững [22]. 

Học giả Ngô Doãn Vịnh [54] và Nguyễn Văn Phát [30] đã chỉ rõ mối quan hệ 

giữa phát triển kinh tế (trong đó có phát triển nông nghiệp) và ứng phó với biến đổi 

khí hậu để có được sự phát triển bền vững. Ông cho rằng, bền vững là yêu cầu của 

phát triển và được xem như thuộc tính của quá trình phát triển. Bền vững và biến đổi 

khí hậu không thể tách rời nhau. Muốn có được sự phát triển bền vững phải tính tới 

tác động của biến đổi khí hậu một cách đầy đủ. Khi bàn về phát triển kinh tế dưới góc 

độ tìm kiếm con đường dẫn tới giàu sang, bất kể quốc gia nào cũng phải coi trọng 

bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Trong bài viết về cải cách cơ cấu trong các 

dự án quy hoạch phát triển học giả Ngô Doãn Vịnh nhấn mạnh việc cân nhắc và lựa 

chọn cơ cấu ngành phải tính đến tác động của biến đổi khí hậu; có cách ứng phó thích 

hợp với biến đổi khí hậu chứ không phải đưa ra những giải pháp mang tính chủ quan, 

duy ý chí mà được. 

Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội Hà Nội, trong báo cáo đề tài “Chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành theo hướng giá trị cao, bền vững và phát triển 

xanh” [61] và Ngô Thắng Lợi, trong ấn phẩm nghiên cứu phát triển bền vững ở Việt 

Nam cũng đã chú ý đến yếu tố biến đổi khí hậu làm thay đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng 

của vùng ngoại vi thành phố [29]. Tập thể các nhà khoa học của Viện này nhấn mạnh 

giải pháp khoa học công nghệ và vai trò “bà đỡ” của Chính quyền thành phố trong 

việc phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ. Họ nhấn mạnh chính sự phát triển nông 

nghiệp sử dụng quá nhiều hóa chất cũng góp phần dẫn tới thay đổi môi trường sống. 

Cái hay ở đây là các nhà khoa học của viện này đã cho biết tương tác giữa môi trường 

và phát triển nông nghiệp. Họ cho rằng mất mát trong khâu thu hoạch do công nghệ 

yếu kém và bảo quản không tốt đã làm giảm khoảng 15-16% sản lượng rau thực phẩm 

của khu vực ngoại vi. 

 Học giả Nguyễn Trung Thành, khi nghiên cứu về thay đổi mực nước biển ven 

bờ đã cho biết, hệ quả của biến đổi khí hậu thể hiện rất rõ ở tình trạng nước biển ven bờ 
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dâng cao [37]. Nhất là trong mùa khô nước biển xâm nhập mặn sâu vào nội địa đã gây 

ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển một số loại cây trồng như lúa, chuối, cây ăn trái... Dù 

dâng ở mức nào ở các vùng biển khác nhau thì đều ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp 

ven biển. Học giả này đề nghị các địa phương ven biển Việt Nam nghiên cứu phát triển 

các hệ sinh thái nông nghiệp ven biển để thích ứng với điều kiện nước biển dâng.  

Học giả Nguyễn Trọng Thừa, khi nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông thôn ở tỉnh Hải Dương cũng đã cho biết ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu. Rét 

đậm, rét muộn ảnh hưởng rất lớn đến phát triển cây lúa, rau màu và chăn nuôi trâu 

bò, nuôi cá [51]. Ngoài việc có giải pháp về xây dựng công trình phòng tránh rét cho 

vật nuôi thì một vấn đề quan trọng là nghiên cứu thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 

nông thôn theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu mà không phải là chống chọi 

với biến đổi khí hậu. 

Nguyễn Thái Sơn, trong bài báo “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát 

triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường trong thời kỳ quá độ” đã coi trọng yếu tố 

bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển bền vững gắn với thực thi công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) [62]. Học giả này cho biết môi trường ngày càng bị 

ô nhiễm và nhiều nơi đang trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Do đó, trong quá trình 

thực hiện chủ trương CNH, HĐH cần chú ý xây dựng các công trình xử lý môi trường. 

Mỗi dự án đầu tư phải dành vốn để xây dựng công trình xử lý chất thải. Rất tiếc là 

học giả này chưa đề cập vấn đề biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó với nó.  

Học giả Nguyễn Phú Trọng, ở cuốn sách Đổi mới và phát triển ở Việt Nam: 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đã nhấn mạnh vấn đề phát triển bền vững và hiệu 

quả [53]. Ông coi trọng đổi mới tư duy và hành động; đồng thời xem hiệu quả và bền 

vững như yêu cầu xuyên suốt đối với các chính sách phát triển đất nước. Tuy nhiên 

ông chưa nói rõ quan hệ giữa phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong quá trình 

phát triển. 

Thủ tướng chính phủ, đã ra quyết định số 158 về chương trình mục tiêu quốc 

gia ứng phó với biến đổi khí hậu [46]. Trong chương trình này Thủ tướng đã chỉ ra 

các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong những năm tới, trong đó quan trọng 

hơn cả là đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên các vùng 

miền một cách thích hợp với tình hình biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Chương 
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trình này chủ yếu nêu ra những vấn đề có tính nguyên tắc chứ chưa định lượng được 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển kinh tế - xã hội đất nước để từ đó xác 

định cụ thể các giải pháp đối phó một cách có định lượng. 

Thủ tướng chính phủ, đã ra quyết định về chiến lược phát triển bền vững Việt 

Nam giai đoạn 2011-2020 [49]. Trong đó đã chỉ ra ảnh hưởng to lớn của biến đổi khí 

hậu tới phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và đề ra chiến lược phát triển thích ứng. 

Tại quyết định này đã chỉ ra cả công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ 

đều phải coi trọng phát triển xanh dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, gia 

tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt. Rất tiếc các quyết 

định này chưa chỉ ra mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước.  

Các nhà khoa học của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường, trong 

công trình nghiên cứu về Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam đã cho biết tác động 

mạnh mẽ của biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam 

chứ không chỉ ở vùng này, tỉnh kia [60]. Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra mạnh hơn 

và để lại hậu quả nặng nề hơn, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Lũ lụt, khô hạn, 

xâm nhập mặn, nước biển dâng là những dấu hiệu quan trọng gây ra nhiều hệ lụy xấu 

đối với sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Các thảm họa thiên tai gây nên sự thay đổi 

mùa vụ, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở nhiều vùng; làm giảm sản lượng nông 

nghiệp và gây khó khăn trong hoạt động mưu sinh của con người ở các vùng thiên tai 

thường xuyên. Họ cho biết dù sử dụng công nghệ cao đến đâu cũng không thể khắc chế 

hoàn toàn tác động xấu từ biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp, nhất là ở vùng 

ven biển và vùng miền núi nơi rừng đã bị suy giảm nghiêm trọng. 

1.2.2. Tài liệu nước ngoài  

Khi bàn về “Bí ẩn của vốn” học giả Hernando De Soto, phân tích nhiều sự 

phân tán của vốn ở những vùng nông thôn [102]. Ông cho rằng, ở bất kỳ quốc gia nào 

nhà nước cũng cần có biện pháp huy động nguồn vốn phân tán ấy, nhất là đất đai của 

cư dân để phát triển sản xuất mà trước hết là để phục vụ phát triển sản xuất nông 

nghiệp. Người dân ở các vùng nông thôn không thể tự “gom” vốn nhàn rỗi của các 

hộ dân cư và họ cũng không thể biến đất nông nghiệp của họ thành vốn để đầu tư 

phát triển sản xuất nông nghiệp. Nguồn vốn phân tán ấy nếu được huy động sẽ đóng 
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góp lớn cho hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp 

ở nông thôn. 

Học giả Goro Ono, khi bàn về kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây 

dựng chính sách công nghiệp trong công cuộc đổi mới ở Nhật Bản ông đã nhắc 

nhiều đến chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở Nhật Bản  [93]. 

Ông cho rằng nhà nước phải tìm cách tập trung vốn đầu tư cho nông nghiệp công 

nghệ cao, chuyên môn hóa sâu theo từng địa phương nhỏ (huyện, xã) để tạo ra những 

nông sản sạch, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Nền nông 

nghiệp công nghệ cao đã được phát triển rất mạnh từ những năm 70 của thế kỉ XX.   

Một điều lý thú là Sandrine Barrioro, khi nghiên cứu Quy hoạch đô thị ở 

Cộng hòa Pháp đã cho biết, quy hoạch đô thị phải gắn với phát triển nông nghiệp 

xanh và nông nghiệp đô thị (nông nghiệp trong các đô thị) [100]. Ông không chỉ coi 

trọng sự phát triển của các công viên mà còn coi trọng sự phát triển nông nghiệp 

ven đô cũng như nông nghiệp trong thành phố (vườn rau, quả sinh thái ở các khu 

phố trong đô thị) và ông đã đề cập tới đô thị xanh gắn liền với nông nghiệp xanh. 

Đây có thể được xem như ý tưởng khá lý thú đối với phát triển nông nghiệp trong 

thời đại kinh tế tri thức. 

Trong một nghiên cứu khác, một nhóm chuyên gia của Đại học Hoàng gia 

Thái Lan, IPCC dự báo đến năm 2100 khí hậu sẽ càng khắc nghiệt hơn . Nhiệt độ 

không khí không phải chỉ tăng 30C mà sẽ tăng lên 4 - 50C, số ngày có nhiệt độ cao 

hơn 350C sẽ tăng lên đến 240 ngày/ năm. Những đợt sóng nhiệt dâng cao có thể lên 

đến 400C, thậm chí là 450C. Vào mùa mưa, mực nước biển Đông sẽ cao hơn hiện nay 

khoảng 1m, mực nước lũ của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ tăng 

thêm khoảng gần 2 m so với mức lũ hiện nay. Hậu quả của nước biển dâng cao không 

phải chỉ có ngập mà các vùng ven bờ và cửa sông của vùng ĐBSCL bị xâm thực làm 

cho cơ sở hạ tầng ven biển bị đe dọa lớn hơn. Bên cạnh đó chế độ thủy văn trên từng 

địa bàn sẽ có những thay đổi ảnh hưởng tới tình trạng xói lở, bồi lắng phù sa trên các 

hệ thống sông chính cũng thay đổi [80]. IPCC dự báo rằng, trên toàn cầu khí hậu sẽ 

thay đổi ghê gớm. Điều đáng nhấn mạnh là nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng lên, các hiện 

tượng Elino và Elina xảy ra bất thường hơn; băng tan và nước biển dâng là điều không 

tránh khỏi và nó diễn ra gay gắt hơn so các dự báo trước đây. Nhiều hải đảo sẽ bị 
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nhấn chìm [74]. Năm quốc gia trong đó có Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

OECD thì khẳng định vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu là xu thế không thể 

tránh được dù nhân loại tìm kiếm các cách thức hạn chế và giảm thiểu. Vì thế, các 

quốc gia không còn cách nào khác là phát triển xanh. Họ nhấn mạnh phương thức 

tăng trưởng xanh và coi đó là cách thức phát triển thông minh. Tuy nhiên, đối với các 

nước đang phát triển thì phát triển xanh như thế nào và bắt đầu từ đâu họ lại chưa nói 

tới một cách cụ thể [92]. 

Youngae Lim [94], trong khi nghiên cứu về cải cách cơ cấu kinh tế của Hàn 

Quốc đã nhấn mạnh vấn đề tìm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Học giả này 

cho rằng, đối với nông nghiệp Hàn Quốc phải đặc biệt coi trọng các phương thức 

canh tác hiện đại (thủy canh, khí canh, sử dụng không gian nhiều tầng để phát triển 

nông sản và tìm cách phát triển các loài sinh vật có lợi sống trong biển để đáp ứng 

nhu cầu thực phẩm của người dân nước này. 

Panayotou T. [95] thì nhấn mạnh vấn đề môi trường bền vững trước những 

thay đổi to lớn của khí hậu toàn cầu. Học giả này nhấn mạnh tình trạng suy kiệt môi 

trường sống và tình trạng biến đổi khí hậu có hại cho con người trên phạm vi toàn 

cầu chính là sự phát triển công nghiệp và phương tiện vận tải quá mức nhưng không 

có giải pháp bảo vệ môi trường. Việc nâng cao trách nhiệm của con người trong quá 

trình mưu sinh cần có trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho chính mình. Thuế sử 

dụng tài nguyên được xem như một trong các giải pháp bảo vệ môi trường. 

Serey Mardy trong luận án tiến sĩ nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền 

vững ở tỉnh Svay Riêng Camphuchia [101]  cũng đã cho biết, biến đổi khí hậu ở 

Camphuchia ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của đất nước nói chung 

và của tỉnh Svay Riêng nói riêng. Cụ thể là thường lũ lụt, ngập úng về mùa mưa 

và khô hạn, thiếu nước tưới về mùa khô. Sản lượng nông sản có năm giảm tới 

khoảng 12-15%.  

Các học giả Tran T & Le N.T, khi nghiên cứu về biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng đã nhấn mạnh rằng, đối với bất kể quốc gia nào muốn phát triển bền vững 

phải tính tới tác động của biến đổi khí hậu [98]. Các học giả này cảnh báo rằng không 
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chỉ đối với sản xuất nông nghiệp thủy sản mà đối với cả phát triển đô thị ven biển 

cũng như phân bố các điểm dân cư (nhất là ở vùng ven biển) cần đặc biệt chú ý tác 

động của biến đổi khí hậu. Học giả To V.T. trong ấn phẩm “Tác động của biến đổi 

khí hậu và giải pháp ứng phó ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng cho biết, phải 

xem biến đổi khí hậu như một yếu tố không thể bỏ qua khi hoạch định chính sách 

phát triển vùng này (trong đó có chính sách phát triển đô thị ven biển) của mỗi địa 

phương [98]. Ảnh hưởng của thủy triều biến đổi bất thường và nước biển dâng cao 

ngày càng hiện hữu, tác động lớn đến hàng triệu người dân sinh sống ở khu vực ven 

biển cũng như gây nhiều hệ lụy cho toàn xã hội.  

Công trình nghiên cứu của Ngân hàng Châu Á [96], nghiên cứu về phát 

triển nông nghiệp trong chuỗi giá trị thương mại đã nhấn mạnh đến sự bền vững 

về môi trường sinh thái trong quá trình phát triển chuỗi giá trị. Theo họ, trong quá 

trình mưu sinh con người tác động vào tự nhiên và làm biến đổi các yếu tố tự 

nhiên dẫn tới biến đổi khí hậu. Chính các biến biến đổi khí hậu lại tác động xấu 

trở lại đối với đời sống của con người. Vì thế, họ khuyến cáo rằng các quốc gia 

muốn thịnh vượng bền vững không thể cứ mặc sức xâm hại tự nhiên và làm tổn 

hại đến môi trường sống [91]. 

Roger D., Norton trong khi nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp đã 

cho biết kinh nghiệm quan trọng là Nhà nước phải có chính sách đảm bảo nông 

nghiệp phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu [97]. Ông chỉ ra 

rằng, việc phát triển nông nghiệp phải dựa trên cơ sở hiện đại hóa và phát triển nông 

sản theo chuỗi giá trị có tính tới ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.  

1.3. Tổng quan về đánh giá phát triển bền vững đối với nông nghiệp  

Qua tổng quan các tài liệu thu thập được tác giả thấy đây đang là vấn đề còn 

ít được nghiên cứu hoặc nội dung đã được đề cập chưa đáp ứng yêu cầu nghiên cứu 

của luận án mà tác giả phải hoàn thành. Nhìn chung đây là lĩnh vực có thể coi như 

còn yếu của các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Tuy đã có công trình 

nghiên cứu về đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp nhưng nhìn chung họ chưa 

đề cập một cách hệ thống, đầy đủ về chỉ tiêu cũng như cách tính toán các chỉ tiêu 

đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững cả ở cấp quốc gia và ở cấp địa phương.  
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1.3.1. Tài liệu trong nước 

Nhiều học giả trong nước đã đề cập tới đánh giá hiệu quả phát triển của nền 

kinh tế quốc dân, đánh giá hiệu quả trồng trọt hay hiệu quả chăn nuôi (trong đó họ 

tập trung bàn luận về hiệu quả sản xuất nói chung hoặc hiệu quả sử dụng đất trồng 

trọt. Nhìn chung họ chưa nghiên cứu sâu sắc về hiệu quả sản xuất nông nghiệp và 

chưa nghiên cứu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững. 

Theo học giả Ngô Doãn Vịnh, tuy không trực tiếp nói đến hiệu quả phát triển 

nông nghiệp nhưng đã đề cập nhiều tới hiệu quả phát triển và phát triển bền vững đối 

với cả nền kinh tế mà trong đó có nhiều ý tưởng có thể kế thừa cho luận án [55], [57]. 

Ông cho biết chất lượng phát triển là vấn đề sống còn của công cuộc phát triển kinh 

tế. Chất lượng phát triển bao gồm hai thành tố quan trọng là hiệu quả và bền vững; 

trong đó thành tố hiệu quả quyết định sự bền vững của quá trình phát triển. Nếu phát 

triển có hiệu quả thì chắc chắn phát triển sẽ bền vững. Tùy theo mức độ hiệu quả đạt 

được mà bền vững có được mức độ tương ứng. Ngược lại khi phát triển không có 

hiệu quả thì cũng không có sự bền vững. Theo học giả này, hiệu quả phát triển và 

phát triển bền vững đều được phản ánh ở cả ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi 

trường. Ba phương diện liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên hiệu quả tổng hợp. Học 

giả Vịnh cho rằng, xét về mặt lý thuyết, trong ba khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường 

thì khía cạnh kinh tế có ý nghĩa quyết định bao trùm. Có hiệu quả kinh tế thì có hiệu 

quả xã hội. Khi hiệu quả ở mức tương đối ổn định thì mới có bền vững. Ông giải 

thích: Khi năng suất lao động cao thì số người ăn theo cũng được nhiều, năng suất 

lao động cao thì phần trích từ GRDP vào ngân sách nhà nước sẽ lớn. Khi ngân sách 

nhà nước lớn thì khả năng giải quyết các vấn đề phúc lợi, hỗ trợ người nghèo hay 

người bị thiên tai dễ dàng hơn. Và như thế có nghĩa là khi năng suất suất lao động 

cao đã tạo ra tiền đề để đem tới hiệu quả xã hội và môi trường. Theo học giả Ngô 

Doãn Vịnh, hiệu quả phát triển kinh tế được thể hiện qua các chỉ tiêu cơ bản như: 

Mức gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế; Mức gia tăng năng suất lao động; Hiệu suất 

sử dụng vốn đầu tư; Mức gia tăng GRDP/ người; Mức dự trữ tài chính; Tỷ lệ nghèo 

đói; Tỷ lệ thất nghiệp và Mức độ cải thiện môi trường sống. 

Hai học giả Nguyễn Minh Thu [45], Đàm Văn Ninh [26] cùng học giả Trần Thọ 

Đạt [12] tuy ít nói trực tiếp đến hiệu quả phát triển nông nghiệp nhưng cũng đã đề cập 
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tới các chỉ tiêu về phát triển bền vững ở Việt Nam. Theo họ ở Việt Nam phát triển bền 

vững phải được pháp lý hóa ở việc thu thập, tính toán số liệu thống kê. Các học giả này 

cho rằng, số liệu về ế đọng sản phẩm nông nghiệp, mất mùa và tổn thất do thiên tai đối 

với nông nghiệp cũng như mức độ phát triển nông nghiệp theo chuẩn VietGAP cần 

được thống kê vì chúng phản ánh sự phát triển bền vững của nông nghiệp.  

Học giả Nguyễn Đình Thắng [39], và Lưu Văn Năng [25], đã chỉ rõ mối quan hệ 

giữa hiệu quả phát triển nông nghiệp với hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản 

xuất nông nghiệp như vốn đầu tư, lao động, vật tư nông nghiệp và tài nguyên đất nông 

nghiệp. Theo học giả này, khi có một yếu tố đầu vào (X1) biến đổi thì để đạt được hiệu 

quả tối ưu, người sản xuất cần có các loại thông tin: Sản phẩm cận biên của yếu tố đầu 

vào; đơn giá của sản phẩm đầu ra và đơn giá của yếu tố đầu vào X1. Tuy ông không nói 

trực tiếp đến vấn đề sản lượng, giá cả đầu vào và giá cả đầu ra... cũng đã nói lên một vấn 

đề giống như nhiều học giả là coi trọng kết quả đầu ra và chi phí sản xuất.   

Học giả Đoàn Tranh [52], trong công trình nghiên cứu phát triển nông nghiệp 

tỉnh Quảng Nam, Phạm Thị Mỹ Dung [11], và Đỗ Kim Chung [9], đều đã sử dụng 

các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha và 

chỉ tiêu thu nhập thuần (Giá trị sản xuất trừ đi chi phí sản xuất). Trong tất cả các chỉ 

tiêu mà các học giả này sử dụng, tác giả thấy có chỉ tiêu “Thu nhập thuần” là chỉ tiêu 

phản ánh bản chất của hiệu quả phát triển. Còn các chỉ tiêu khác đều không phản ánh 

hay chưa trực tiếp phản ánh hiệu quả phát triển nông nghiệp.  

Ông Nguyễn Trung Thành [76] cho biết “So với nuôi bò sinh sản thì nuôi vỗ 

béo bò thịt lời và nhanh thu lại vốn. Để có thức ăn cho bò, gia đình trồng 2 ha đất 

trồng cỏ voi và cỏ VA06. Cũng theo kinh nghiệm của ông Thành thì trồng xen cỏ 

trong vườn cao su sẽ giúp cho cả 2 cây trồng này đều phát triển tốt. Vì nguồn nước 

tưới và phân bón cho cỏ sẽ giúp cây cao su phát triển tốt và ngược lại cây trồng này 

sẽ tạo bóng mát cho cỏ, nhất là vào mùa khô. Ông Thành tính hiệu quả phát triển chăn 

nuôi bò sữa thông qua phân tích chỉ tiêu thu hồi vốn (bằng cách lấy giá trị thu được 

từ bán sữa bò trừ đi chi phí sản xuất để được lợi nhuận). Sau đó ông lấy lợi nhuận 

chia cho chi phí sản xuất là giá trị mua đàn bò sữa để xem bao nhiêu năm ông có thể 

thu hồi vốn. Cách tính này cũng rất phổ biến đối với việc tính hiệu quả đối với phát 

triển một con vật nuôi.   
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Theo hai học giả Nguyễn Minh Châu [5], và Nguyễn Đình Thắng [39], hiệu 

quả phát triển nông nghiệp là vấn đề quyết định sự phát triển chung và sự giàu có của 

nông dân cũng như của mỗi nơi. Hai ông cho biết, hiệu quả phát triển nông nghiệp là 

sự chênh lệch có được khi lấy kết quả thu được trừ đi chi phí đã bỏ ra ban đầu để đạt 

được kết quả ấy. Người nông dân quan tâm nhiều đến hiệu quả sản xuất. Hai học giả 

này thống nhất rằng, hiệu quả phát triển nông nghiệp là do hiệu quả trồng trọt, hiệu 

quả chăn nuôi tạo nên. Vì thế hiệu quả của mỗi khâu đều có vị trí quan trọng đối với 

hiệu quả phát triển nông nghiệp. Hai học giả đề cập thị phần nông sản chiếm giữ phản 

ánh hiệu quả phát triển nông nghiệp. Tuy không nói tới năng suất lao động nông 

nghiệp nhưng lại phân tích khả năng cạnh tranh của nông sản. Đúng vậy chỉ khi nông 

sản có khả năng cạnh tranh thì mới chiếm lĩnh được thị trường và khi chiếm lĩnh được 

thị trường thì cũng đã phải có năng suất lao động cao. 

Học giả Nguyễn Thanh Hải [17], trong luận án tiến sĩ về phát triển nông nghiệp 

các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam theo hướng bền vững và Nguyễn Đình 

Bồng [4], trong bài viết “Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” và Trần Quyết Chiến 

[6], khi nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ tuy không trực 

tiếp nói tới vấn đề hiệu quả phát triển nông nghiệp nhưng cũng đã nói tới vấn đề, khi 

năng suất ruộng đất và lợi nhuận mỗi nông sản hàng hóa cao thì nông nghiệp sẽ phát 

triển bền vững. Vấn đề mà học giả này đề cập mang tính chung chung, chưa cụ thể và 

chưa đề cập nhiều vấn đề hiệu quả phát triển nông nghiệp và cũng chưa chỉ ra được 

mối quan hệ giữa hiệu quả và phát triển bền vững nông nghiệp ở một vùng cụ thể. Học 

giả này phân tích hiệu quả và phát triển bền vững đối với nông nghiệp ở vùng trung du 

miền núi theo các loại cây trồng và con vật nuôi; đồng thời theo các tiểu vùng lãnh thổ.  

Học giả Tần Viết Nguyên [28], trong luận án tiến sĩ về nâng cao hiệu quả đầu 

tư phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã sử dụng các chỉ tiêu hiệu suất 

trên 1 đồng vốn đầu tư làm chỉ tiêu phân tích hiệu quả phát triển nông nghiệp ở tỉnh 

này. Theo quan điểm của học giả Nguyên thì rất khó tính hiệu quả đầu tư trực tiếp 

vào nông nghiệp. Vì đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp vẫn chưa phải là tất cả và chưa 

thể quyết định đến hiệu quả phát triển nông nghiệp. Bởi lẽ đầu tư ngoài nông nghiệp 

nhưng lại rất quan trọng cho sự phát triển của nông nghiệp. Chẳng hạn đầu tư phát 

triển một con đường hay một cảng biển... đều có ảnh hưởng lớn đến phát triển nông 

nghiệp và hiệu quả phát triển nông nghiệp.  
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Học giả Phạm Thị Mỹ Dung [11], rất coi trọng phân tích hiệu quả phát triển 

nông nghiệp trong phân tích kinh tế nông nghiệp. Họ cho rằng, hiệu quả phát triển 

nông nghiệp là một nhiệm vụ hay một nội dung quan trọng trong quá trình phân tích 

kinh tế nông nghiệp. Hiệu quả phát triển nông nghiệp cho biết mức độ đạt được của 

nông nghiệp xét về mặt hiệu quả và do đó cho biết có nên tiếp tục phát triển nông 

nghiệp như cũ nữa hay không.  

Các chuyên gia của Viện Chiến lược phát triển, trong cuốn “Tái cơ cấu kinh 

tế để phục hồi đà tăng trưởng: các chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam” 

[59]; trong “Báo cáo về phát triển xanh và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” và 

trong Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ đã nhấn mạnh 

chỉ số phát triển xanh (tỷ lệ GRDP xanh trong tổng GRDP) và cho đây như là một 

trong các chỉ tiêu hiệu quả phát triển ngành và phát triển cả nền kinh tế. Trong cuốn 

sách “Tái cơ cấu kinh tế để phục hồi đà tăng trưởng: các chính sách thúc đẩy tăng 

trưởng xanh ở Việt Nam”, học giả Vũ Văn Hòa đã nhấn mạnh các dấu hiệu của phát 

triển xanh. Ông đồng nhất chỉ số phát triển xanh với một trong những dấu hiệu phản 

ánh hiệu quả phát triển các ngành và lĩnh vực (như nông nghiệp, công nghiệp và dịch 

vụ). Trong hệ thống chỉ tiêu phát triển xanh ông Vũ Văn Hòa rất coi trọng chỉ tiêu 

năng suất lao động, hiệu suất sử dụng tài nguyên (nhất là hiệu suất sử dụng tài nguyên 

đất), tỷ suất hàng hóa và chi phí sản xuất. Đây là ý tứ hay và rất đáng quan tâm.  

Học giả Vũ Văn Hòa khi bàn về chính sách để thúc đẩy phát triển xanh (một 

đặc trưng cơ bản của phát triển bền vững) đã dẫn hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu thống 

kê môi trường - kinh tế của Liên Hợp Quốc sử dụng từ năm 2012. Ở đây có một số 

điểm luận án có thể nghiên cứu kế thừa. 

Bảng 1.1: Các tiêu chí tăng trưởng xanh 

Tăng trưởng kinh 

tế, năng suất và 

năng lực cạnh 

tranh 

Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế 

1. Tăng trưởng và cơ cấu GDP; thu nhập khả dụng ròng 

Năng suất và thương mại 

2. Năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) 

3. Chí phí lao động 

4. Độ mở của nền kinh tế (xuất khẩu + nhập khẩu): GDP 

Thị trường lao 

động, đào tạo và 

thu nhập dân cư 

Thị trường lao động 

5. Tỷ lệ tham gia lao động và tỷ lệ thất nghiệp 

Các hình thái nhân khẩu xã hội 
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6. Tăng trưởng, cơ cấu và mật độ dân số 

7. Tuổi thọ trung bình 

8. Bất bình đẳng thu nhập 

9. Cấp học và khả năng tiếp cận giáo dục 

Hiệu suất CO2, 

năng lượng, tài 

nguyên và đa 

dạng sinh học 

Hiệu suất CO2 

10. GDP/ một đơn vị CO2 

11. Thu nhập thực tế trên một đơn vị CO2 

Hiệu suất năng lượng 

12. GDP trên một đơn vị năng lượng 

Cơ cấu sử dụng năng lượng 

13. Tỷ lệ sử dụng năng lượng theo ngành 

14. Tỷ lệ năng lượng tái chế 

Hiệu suất nguyên liệu 

15. Vật liệu sinh học 

16. Nguyên liệu vô sinh 

17. Phát sinh rác thải và tỷ lệ xử lý 

Năng suất nước 

18. GDP trên một đơn vị nước tiêu thụ 

Sử dụng đất 

19. Đất được sử dụng 

20. Đất thoái hóa/ sa mạc hóa 

Công nghệ  

và đổi mới 

Nghiên cứu và triển khai để tăng trưởng kinh tế 

21. Công nghệ năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường 

22. Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh 

Bằng sáng chế 

23. Tỷ lệ so thế giới 

24. Bằng sáng chế liên quan tới môi trường 

Sức khỏe và nguy 

cơ môi trường 

25. Tuổi thọ 

26. Số người bị ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường 

27. Số người được sử dụng nước an toàn 

Giá trị của dịch 

vụ môi trường 

28. Tỷ lệ dịch vụ môi trường trong tổng GDP quốc gia 

29. Vốn tài chính cho bảo vệ môi trường 

30. Việc làm trong lĩnh vực môi trường 

31. Thuế môi trường 

32. Giá năng lượng 

Nguồn: Vũ Văn Hoà (trích trong tài liệu số 59) 
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Trong số 32 chỉ tiêu nêu ở bảng 1.1 có 4 chỉ tiêu có thể tham khảo để xây dựng 

bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp (đó là các chỉ tiêu số 1,2,12,26). 

Học giả Vũ Văn Hòa, cho biết vào tháng 11 năm 2012, Ban phát triển kinh tế và xã 

hội của Liên Hợp Quốc (UNDESA) đã xuất bản Sổ tay hướng dẫn về phát triển xanh. 

Theo đó họ đề xuất 18 chính sách quan trọng mà các quốc gia cần chú ý trong quá 

trình điều hành phát triển bền vững (phụ lục 15).  

Học giả Trần Thọ Đạt [12], khi nghiên cứu tốc độ và chất lượng tăng trưởng 

kinh tế đã chỉ ra quan hệ mật thiết giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng tăng trưởng 

kinh tế. Chất lượng tăng trưởng kinh tế thể hiện qua hiệu quả phát triển kinh tế (năng 

suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo...). Chất 

lượng tăng trưởng kinh tế đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Ý tưởng này 

rất đáng để quan tâm. Khi tăng trưởng không có chất lượng thì phát triển không thể 

có sự bền vững. Đây là tư tưởng đúng mà luận án sẽ phải đi sâu nghiên cứu. 

Học giả Lương Tất Thắng [42] và các chuyên gia kinh tế ở Ninh Bình [71] đã 

đưa ra mô hình tính toán hiệu quả kinh tế đối với sản xuất nông nghiệp. Họ tính toán 

các chỉ tiêu theo hai bước. Cụ thể là: 

Bước thứ nhất: Tiến hành tính chỉ tiêu chênh lệch giữa kết quả và chi phí  

Sau khi tính được tổng giá trị sản xuất thu được (GO; đây là tổng thu nhập 

được tính theo công thức: GO=ΣQi*Pi, trong đó Qi là khối lượng sản phẩm thứ i, Pi 

là giá sản phẩm thứ i). Thu nhập thuần được tính bằng cách lấy sản lượng (kg) nhân 

với đơn giá lúa (đồng/ kg). Sau đó tiến hành tính chi phí sản xuất (bao gồm chi phí 

vật chất, dịch vụ, không bao gồm công lao động và khấu hao). 

Bước thứ hai: Triển khai tính chỉ tiêu hiệu quả thu được 

Trên cơ sở kết quả tính toán ở bước thứ nhất nói ở trên, tiếp tục tiến hành tính 

toán giá trị gia tăng (VA): Tính hiệu của giá trị sản xuất (GO) trừ đi chi phí sản xuất 

bỏ ra (IC) theo biểu thức VA= GO - IC. 

Tác giả luận án nhận thấy, cách tính như thế có điểm có thể tham khảo trong 

việc tính giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. 

Theo Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Thanh Hóa” [66], các chuyên gia kinh tế 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá đã sử dụng các chỉ tiêu doanh thu, lợi 

nhuận, nộp thuế để phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất mía đường trên địa bàn tỉnh. 
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Khi phân tích hiệu quả phát triển 1 cây trồng cụ thể thì phù hợp nhưng để phân tích 

hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp thì như thế chưa phù hợp (phụ lục 14).  

Các tài liệu số [63], [64], [65], [67] (các công trình nghiên cứu về phát triển 

nông nghiệp, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa) bàn 

về hiệu quả phát triển nông nghiệp đã đề cập tới chỉ tiêu giá trị gia tăng nông nghiệp 

và năng suất ruộng đất nông nghiệp. 

Trần Thọ Đạt [12], rất coi trọng phân tích chuyển dịch cơ cấu ngành trong nền 

kinh tế quốc dân khi đánh giá hiệu quả và sự phát triển bền vững kinh tế. Trong khi 

nghiên cứu ứng dụng một số lý thuyết trong nghiên cứu kinh tế tác giả Đạt đã cho 

rằng, rất cần phải sử dụng phương vec-tơ để phân tích tốc độ chuyển dịch cơ cấu 

ngành và xem xét vấn đề hiệu quả phát triển kinh tế. Đây là quan điểm hay và tác giả 

luận án rất quan tâm.  

1.3.2. Tài liệu nước ngoài  

Nhìn chung, thông qua tài liệu thu thập được cho thấy, các học giả nước ngoài 

đề cập tới việc đánh giá hiệu quả và bền vững đối với phát triển của nền kinh tế quốc 

dân, chưa đề cập nhiều tới đánh giá phát triển bền vững đối với nông nghiệp. 

Tác giả Serey Mardy [101], khi nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững 

ở tỉnh Svay Riêng, Căm Pu Chia đã đề cập đến tái cơ cấu kinh tế nói chung và tái 

cơ cấu nông nghiệp nói riêng. Trong đó đề cập đến nhiều chỉ tiêu phát triển kinh 

tế và phát triển nông nghiệp của một tỉnh. Tuy nhiên các tài liệu này chưa đề cập 

chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái cơ cấu kinh tế cũng như tái cơ cấu nông nghiệp của 

tỉnh Thanh Hóa.  

Hai học giả Daron Acemoglu và James Robinson [99], trong khi lý giải “Tại 

sao các quốc gia thất bại: Vai trò của quyền lực và nghèo đói” của các nền kinh tế 

trên thế giới đã chỉ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng là, thể chế là nguyên nhân bao 

trùm đối với việc thành bại đối với phát triển mà người tạo ra thể chế chính là Nhà 

nước. Về nguyên tắc hiệu quả phát triển “tỷ lệ thuận” với sự nghèo đói. Phát triển 

càng có hiệu quả thì số người nghèo đói và tỷ lệ nghèo đói càng giảm; và ngược lại 

khi hiệu quả phát triển càng thấp thì số người nghèo đói và tỷ lệ nghèo đói càng cao. 

Như vậy có nghĩa là hiệu quả phát triển gắn liền với nghèo đói. Đây là ý kiến rất lý 
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thú, tác giả luận án không chỉ tâm đắc mà sẽ vận dụng tư tưởng này vào việc nghiên 

cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả phát triển nông nghiệp ở Việt Nam 

trong chương cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế OECD [92], sử dụng chỉ tiêu năng suất 

lao động và GRDP xanh để đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế. Tuy chưa đề cập trực 

tiếp đến hiệu quả phát triển nông nghiệp nhưng những ý tưởng của các Tổ chức này 

rất có giá trị tham khảo. OECD đề cao hiệu suất phát triển (hiệu suất sử dụng các yếu 

tố đầu vào như vốn đầu tư, lao động, nguyên liệu...) trong đánh giá hiệu quả phát triển 

kinh tế. Trong chiến lược “Tăng trưởng thông minh đến 2020” Liên Minh Châu Âu 

(EU) lại rất coi trọng yếu tố công nghệ và trí tuệ trong phát triển kinh tế. Đó có thể 

coi là những ý tưởng hay để tham khảo. 

Roger D. [97], và Youngae Lim [94], khi nghiên cứu hiệu quả, bền vững đối với 

phát triển một số loại cây trồng cụ thể họ lại lấy chỉ tiêu lợi nhuận làm chỉ tiêu cơ bản để 

đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp. Song đây chỉ có thể ứng dụng cho việc đánh 

giá hiệu quả sản xuất đối với một cây trồng hay một con vật nuôi cụ thể. 

1.4. Đánh giá chung về kết quả tổng quan 

1.4.1. Những điểm chủ yếu từ các nghiên cứu đã tổng quan có thể kế thừa cho 

luận án 

Quan điểm coi phát triển bền vững vừa là mục tiêu vừa là phương thức đảm 

bảo phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả là phù hợp để nghiên cứu phát triển nông 

nghiệp bền vững. Nhìn chung một số ý tứ về nội hàm cơ bản của phát triển bền vững 

có thể tham khảo tốt cho luận án. Chẳng hạn, ý tứ bền vững được thể hiện ở ba phương 

diện: bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội, bền vững về môi trường. 

Việc khẳng định về sự phát triển bền vững của nền kinh tế phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố, trong đó các học giả đã chỉ ra các yếu tự nhiên, thị trường, công nghệ, nhân 

lực... là phù hợp. Tuy nhiên, trong thực tế, Nhà nước là chủ thể quyết định hàng đầu 

đối với phát triển bền vững thì các học giả chưa lý giải thỏa đáng và chưa được đề 

cập một cách đúng mức.  

Các cơ quan thuộc Chính phủ và trong báo cáo Chiến lược phát triển bền vững 

quốc gia Việt Nam đã đưa ra bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững đối với nền 

kinh tế cả nước (với 30 chỉ tiêu). Tuy chưa phải là các chỉ tiêu đánh giá phát triển 
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nông nghiệp bền vững nhưng trong số đó có một số chỉ tiêu có thể tham khảo cho 

luận án, cụ thể như năng suất lao động, GDP/ người, tỷ lệ người nghèo, mức độ ổn 

định kinh tế vĩ mô...  

1.4.2. Những vấn đề quan trọng luận án cần đi sâu nghiên cứu làm rõ 

Trên cơ sở kết quả tổng quan và căn cứ vào yêu cầu của luận án tác giả nhận 

thấy, luận án cần đi sâu nghiên cứu làm rõ một số vấn đề quan trọng để làm cơ sở lý 

luận phục vụ việc nghiên cứu của luận án. Đó là những vấn đề chủ yếu sau đây: 

Nội hàm, bản chất phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu; xác định rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu mà trong đó sẽ phải làm rõ yếu tố lợi nhuận, tổ chức 

sản xuất nông nghiệp theo lãnh thổ với những hình thức tiên tiến và vai trò của chính 

quyền địa phương. Trong thời đại công nghiệp 4.0 bùng nổ và kinh tế số phát triển 

mạnh mẽ thì yếu tố công nghệ và kinh tế số có vai trò đặc biệt quan trọng nên cần bổ 

sung và làm rõ tác động của chúng. 

Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững cần làm rõ; trong đó việc xác định 

các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu để ứng dụng vào việc nghiên cứu cho cấp tỉnh ở Việt Nam có ý nghĩa 

quan trọng và là việc rất cần thiết.  
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CHƯƠNG 2  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN 

Chương này nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu đối với một tỉnh ở Việt Nam và khảo cứu kinh nghiệm của một số nơi 

tương đồng. Theo cách đặt vấn đề như thế chương 2 tập trung nghiên cứu những nội 

dung cơ bản dưới đây: 

2.1. Cơ sở lý luận  

2.1.1. Phát triển nông nghiệp bền vững đối với tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

2.1.1.1. Nhận thức về vị trí nông nghiệp trong nền kinh tế của một tỉnh 

(1). Nông nghiệp  

Nông nghiệp được nghiên cứu trong luận án này là một trong những ngành 

cấu thành nên nền kinh tế của một tỉnh. Đến lượt mình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

được cấu thành bởi ba bộ phận: Trồng trọt, Chăn nuôi và Dịch vụ nông nghiệp. Nói 

cụ thể hơn nông nghiệp được xem xét như một hệ thống các hoạt động sản xuất tạo 

ra nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội, của thị trường trong nước và xuất 

khẩu; trong đó việc đáp ứng nhu cầu tại chỗ có ý nghĩa quan trọng. 

   

 

 

 

  

Hình 2.1: Cấu trúc ngành của nền kinh tế quốc dân 

Nguồn: Tác giả 

Nông nghiệp trong điều kiện ngày nay là hệ thống các hoạt động kinh tế - kỹ thuật 

tạo ra nông sản có giá trị gia tăng cao, hiệu quả cao, bền vững hơn nhờ sự liên kết chặt 

chẽ giữa người nông dân với nhà nước, nhà khoa học, nhà chế biến, ngân hàng, nhà bảo 

hiểm, nhà phân phối và người tiêu thụ nông sản. Các hoạt động này đặt trong mối quan 

hệ với hoạt động phát triển của các ngành phi nông nghiệp (công nghiệp và dịch vụ). 

Nông nghiệp không phải là hoạt động tự thân, nó không chỉ phụ thuộc vào các điều kiện 

Nền kinh tế quốc dân Ngành nông nghiệp 

 

Các ngành phi nông nghiệp 

Ngành lâm nghiệp 
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sản xuất, nhân lực nông nghiệp, thị trường, khoa học công nghệ nông nghiệp mà nó còn 

có quan hệ tương tác với các hoạt động thuộc các ngành khác.  

Trong quá trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn một tỉnh liên kết và lợi 

nhuận luôn luôn là yếu tố quan trọng. Chuỗi giá trị nông sản và Tổ hợp nông - công 

nghiệp tồn tại và phát triển phải dựa trên cơ sở liên kết. Chúng luôn luôn có ý nghĩa 

lớn đối với việc phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả và bền vững.  

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Cấu trúc của ngành nông nghiệp 

Nguồn: Tác giả  

Ghi chú: KH: khoa học; BH: bảo hiểm; NH: Ngân hàng; NN: nhà nước; NS: nông sản 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng nên nói đến xu hướng 

phát triển nông nghiệp thông minh. Ngày nay nền sản xuất nông nghiệp phát triển 

trên cơ sở có sự kết hợp sử dụng công nghệ thông tin gắn với trí tuệ nhân tạo, trí tuệ 

thông minh của cả người sản xuất, người chế biến nông sản và của người tiêu thụ 

nông sản. Chỉ dẫn địa lý, xuất xứ nguồn gốc, chất lượng nông sản... đều được gắn với 

thương hiệu nông sản. Ngày nay không thể bỏ qua ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

đến phát triển nông nghiệp, kể cả khi công nghệ nông nghiệp đã có tiến bộ không 

ngừng. Để giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ biến đổi khí hậu thông thường người ta sử 

dụng công nghệ hiện đại, tổ chức sản xuất nông nghiệp tiên tiến và dành nhiều vốn 

đầu tư hơn cho sản xuất nông nghiệp và nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp. 

Đồng thời, cần liên kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ 

nông nghiệp cũng như gắn kết sản xuất nông nghiệp với phát triển khoa học công 

nghệ và chế biến nông sản.    

(2). Phát triển nông nghiệp đối với tỉnh  

Trước khi trình bày sâu về phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn một 

tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tác giả cho rằng phải làm rõ nội dung phát triển 

nông nghiệp và cần làm rõ nội hàm bền vững của sự phát triển nông nghiệp.  

Nông nghiệp 

Trồng trọt 

Chăn nuôi 

Dịch vụ nông nghiệp 

Các nhà KH, BH, NH, NN 

Công nghiệp chế biến NS 
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Phát triển nông nghiệp được hiểu là gia tăng về số lượng và thay đổi về chất 

lượng theo hướng tiến bộ các bộ phận cấu thành của sản xuất nông nghiệp. Cụ thể là 

gia tăng về số lượng và chất lượng của trồng trọt, chăn nuôi và của vụ nông nghiệp. 

Thay đổi về số lượng ở đây được hiểu là thay đổi giá trị sản lượng nông nghiệp. Thay 

đổi về chất lượng nông nghiệp ở đây được hiểu là thay đổi về hiệu quả phát triển nông 

nghiệp và sự tiến bộ về đảm bảo yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững đối với sản 

xuất nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Sơ đồ hóa quan hệ tương tác trong phát triển nông nghiệp 

Nguồn: Tác giả   

Ghi chú: GTSP: giá trị sản phẩm  

Một vấn đề quan trọng khi nói đến phát triển nông nghiệp cần nhấn mạnh là 

phát triển nông nghiệp ở một tỉnh không phải là sự phát triển tự thân mà phải đặt nó 

trong mối quan hệ với phát triển các ngành, lĩnh vực khác trong một cơ cấu kinh tế 

thống nhất của địa phương.  

2.1.1.2. Phát triển nông nghiệp bền vững đối với tỉnh  

(1). Nhận diện về bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững  

Về vấn đề này tác giả cho rằng, cần nhấn mạnh một số điểm quan trọng: 

Phát triển nông nghiệp bền vững được hiểu là phát triển nông nghiệp có được 

sự phát triển có hiệu quả, gia tăng hiệu quả với trạng thái tương đối ổn định trong thời 

Chính sách phát 

triển nông 

nghiệp 

Phát triển 

nông nghiệp 

theo ngành 

và chuỗi 

GTSP 

Trồng trọt, 

chăn nuôi 

Dịch vụ nông 

nghiệp 

Phát triển nông 

nghiệp  

Phát triển 

nông nghiệp 

theo lãnh thổ 

Thay đổi về số 

lượng 

Toàn cầu 

hóa và 

biến đổi 

khí hậu 

Nghiên cứu 

khoa học 

nông nghiệp 

Tổ hợp nông - công 

nghiệp; khu nông 

nghiệp công nghệ cao, 

vùng chuyên môn hóa 
Thay đổi về chất 

lượng 

Biến đổi 

khí hậu 
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gian tương đối dài để đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho cả người sản xuất, người tiêu 

thụ nông sản, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội (mang 

lại lợi ích cho địa phương) của tỉnh và thông qua đó góp phần phát triển bền vững của 

cả nước. Bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững được nhận biết qua những 

điểm cơ bản dưới đây:   

Đối với bản thân nông nghiệp thì phát triển nông nghiệp phải “Bền”, bền được 

hiểu là có gia tăng hiệu quả trong phát triển nông nghiệp (cả sản xuất và tiêu thụ nông 

sản) với trạng thái tương đối ổn định trong thời gian dài. Đồng thời, phát triển nông 

nghiệp phải “Vững” (vững được hiểu là gia tăng hiệu quả phát triển nông nghiệp, cả 

sản xuất và tiêu thụ nông sản) một cách tiến bộ và trong trạng thái tương đối ổn định, 

không có hiện tượng hiệu quả phát triển xảy ra trồi sụt.  

Phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh phải thể hiện có được sự bảo 

đảm công bằng, bình đẳng giữa những người tham gia trực tiếp vào quá trình phát 

triển nông nghiệp. Lợi ích đem lại từ sự phát triển nông nghiệp phải được phân chia 

một cách công bằng giữa người nông dân, nhà khoa học, nhà công nghiệp chế, doanh 

nghiệp phân phối và tiêu thụ nông sản, ngân hàng, nhà bảo hiểm nông nghiệp, nhà 

nước (cụ thể đối với tỉnh là chính quyền địa phương tỉnh hoặc huyện hoặc xã) với 

người tiêu dùng. Sản xuất nông nghiệp chỉ bền vững khi người sản xuất có lợi nhuận 

và người tiêu thụ được đảm bảo an toàn thực phẩm, với giá cả chấp nhận được. Đồng 

thời, quá trình phát triển nông nghiệp các chủ thể tham gia phải được bình đẳng một 

cách công khai minh bạch. 

Xét trong quan hệ với các ngành khác và với cả nền kinh tế thì phát triển nông 

nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh là sự phát triển không chỉ đem lại bền vững cho 

bản thân nông nghiệp mà còn không gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững 

của các ngành kinh tế khác và góp phần làm cho nền kinh tế quốc dân có được sự 

phát triển bền vững. Nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến nông sản, với 

công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như 

gắn chặt chẽ với ngành phân phối và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, sự phát triển lương 

thực thực phẩm quan hệ mật thiết với phát triển du lịch (đáp ứng nhu cầu cho du 

khách về lương thực thực phẩm). Phát triển nông nghiệp bền vững đòi hỏi sự phát 

triển của nông nghiệp không gây phương hại cho sự phát triển của những ngành vừa 

nói tới. Theo đó, kết quả là góp phần làm cho nền kinh tế quốc dân cũng có được sự 

phát triển bền vững hơn. 
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Phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh được quyết định bởi ý chí 

của chính quyền, quyết tâm của người nông dân và của doanh nghiệp cũng như của 

các chủ thể có liên quan. Đồng thời, ý thức, nhận biết, ứng xử của những người trong 

cuộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Sơ đồ minh họa bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững 

Nguồn: Tác giả   

Ở phương diện khác, hiệu quả càng cao thì khả năng cạnh tranh càng lớn và 

ngược lại. Nói một cách cụ thể hơn, nông nghiệp có được sự phát triển bền vững khi 

nông nghiệp phát triển có hiệu quả và nông sản có khả năng cạnh tranh một cách gia 

tăng ổn định.   

Nói về phát triển nông nghiệp bền vững có thể rất dễ nhưng nói đến phát triển 

nông nghiệp bền vững trên thực tế thì khó hơn nhiều. Phát triển bền vững được đề 

cập đến rất nhiều, rất hay nhưng trên thực tế cho đến nay nền kinh tế của Việt Nam 

chưa có được sự phát triển bền vững. Phát triển nông nghiệp bền vững biểu hiện ở sự 

thay đổi tương đối ổn định, có lợi cho những ai tham gia phát triển nông nghiệp. Phát 

triển nông nghiệp bền vững thể hiện ở sự thay đổi về số lượng (thay đổi về giá trị và 

thay đổi về khối lượng sản phẩm nông nghiệp một cách có quy luật) và thay đổi có 

tính tiến bộ về mặt chất lượng trong phát triển nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp 

bền vững biểu hiện ở sự phát triển bền vững đối với trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ 

nông nghiệp gắn với sự thay đổi trình độ công nghệ sử dụng trong nông nghiệp và 

gắn với sự hài lòng của người tiêu dùng.  

Phát triển nông nghiệp bền vững không chỉ là khái niệm được con người nhắc 

tới ở cửa miệng mà nó còn phải được thể hiện ở luật pháp và được đảm bảo bằng 

Phát triển nông 

nghiệp bền vững 

Hiệu quả phát 

triển nông sản 

Cạnh tranh của 

nông sản 

Sản xuất nông sản 

bền vững 

Tiêu thụ nông sản 

bền vững 
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luật pháp. Nếu không có khung luật pháp để đảm bảo cho nông nghiệp phát triển 

bền vững thì khó có được sự phát triển nông nghiệp bền vững. Ai có hành vi làm 

cho nông nghiệp phát triển không bền vững phải bị trừng phạt. Những người vi 

phạm quy định về sử dụng thuốc tăng trọng, sử dụng nhiều thuốc kháng sinh trong 

chăn nuôi; sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, bón quá nhiều phân hóa học... sẽ làm cho 

nông nghiệp không thể có sự phát triển bền vững và khi đó họ phải bị trừng phạt. 

Mặt khác, nếu phát triển nông nghiệp bền vững chỉ nói suông, chỉ là ý muốn chủ 

quan mà không được đảm bảo bởi trách nhiệm của những người có liên quan thì 

chẳng bao giờ có nông nghiệp phát triển bền vững. Nếu các nhà máy công nghiệp 

không xử lý chất thải, họ xả thải vô tội vạ ra môi trường và gây ô nhiễm môi trường 

cho sản xuất nông nghiệp phải bị trừng phạt thì nông nghiệp mới có thể phát triển 

bền vững. Hoặc nếu người sản xuất hoặc người tiêu thụ nông sản thiếu trách nhiệm 

(phá vỡ hợp đồng, thiếu phối hợp, vô cảm trước thiệt hại của những người hoạt động 

trong sản xuất nông nghiệp hay trong tiêu thụ nông sản) thì nông nghiệp cũng không 

thể phát triển bền vững.  

Cả lý thuyết và thực tiễn đều chỉ ra rằng, hiệu quả và bền vững là hai dấu hiệu 

quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, nếu phát triển có hiệu quả (tất nhiên là hiệu quả tổng thể: tính tới hiệu quả của tất 

cả các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp) thì nông nghiệp mới có sự phát triển 

bền vững. Nếu nông nghiệp phát triển không có hiệu quả thì nông nghiệp cũng không 

thể có sự phát triển bền vững. Tức là nếu sản xuất nông nghiệp không có lãi, sản phẩm 

ế đọng không tiêu thụ được hoặc người sản xuất nông sản có lãi nhưng không đem lại 

lợi ích cho người tiêu dùng, cho các chủ thể khác có tham gia vào quá trình phát triển 

và tiêu thụ nông sản thì cũng không có phát triển nông nghiệp bền vững. Vậy phát triển 

nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh được hiểu như thế nào, bản chất của nó là gì 

và khi nào thì phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được coi là bền vững?   

Phát triển nông nghiệp bền vững phải dựa trên cơ sở có sự phát triển hài hòa, 

nhịp nhàng, cân đối, thích ứng với thị trường và biến đổi khí hậu cùng với phát triển 

có hiệu quả. Không nhất thiết, không phải lúc nào tất cả các lĩnh vực, sản xuất các 

loại nông sản đều có được sự phát triển bền vững nhưng nhất thiết việc sản xuất các 

sản phẩm chủ lực phải được phát triển có hiệu quả, thu được lợi nhuận ổn định. 
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Bảng 2.1: Các dấu hiệu của phát triển nông nghiệp bền vững 

Dấu hiệu Hàm ý nội dung 

1. Hài hòa - Các phân ngành trong nông nghiệp phát triển trong mối quan hệ tương 

tác mật thiết với nhau. 

- Nông nghiệp phát triển cân đối với các ngành khác và lĩnh vực khác 

(nhất là với các lĩnh vực ngoài nông nghiệp). 

- Đảm bảo công bằng lợi ích giữa các chủ thể trực tiếp tham gia phát 

triển nông nghiệp. 

2. Nhịp nhàng - Các phân ngành nông nghiệp phát triển với tốc độ và quy mô phù hợp 

với nhau và với lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản. 

- Nông nghiệp phát triển phù hợp với các lĩnh vực sản xuất phân bón, 

vật tư, hóa chất, máy móc thiết bị, nghiên cứu khoa học công nghệ 

nông nghiệp... phục vụ nông nghiệp. 

3. Cân đối  - Phát triển nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường và các yếu tố 

đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. 

- Đảm bảo quan hệ mật thiết với công nghiệp chế biến. 

4. Thích ứng - Phát triển phù hợp với thị trường và với biến đổi khí hậu. 

5. Hiệu quả Đạt được các yêu cầu về lợi ích kinh tế cho những người liên quan một 

cách công bằng, công khai minh bạch. 

Nguồn: Tác giả 

(2). Phát triển nông nghiệp bền vững nhìn từ góc độ sản xuất và tiêu dùng 

Phát triển nông nghiệp bao gồm hai giai đoạn quan trọng: sản xuất và tiêu thụ 

nông sản. Vì thế, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh phải có cả sự bền 

vững trong khâu sản xuất và trong cả khâu tiêu thụ. Cụ thể là:  

Phương diện thứ nhất: có sự bền vững trong quá trình phát triển với các bộ phận 

cấu thành: bền vững cả trong trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp cũng như phát 

triển bền vững ở các khu vực lãnh thổ trong một tỉnh. Phát triển nông nghiệp bền vững 

chính là phát triển cân đối, hài hòa giữa các bộ phận trong hệ thống nông nghiệp cùng 

với sự phát triển đồng bộ giữa nông nghiệp và công nghiệp chế biến, phân phối nông sản 

(nhất là quảng bá sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm và tiếp thị, cung ứng vật tư nông nghiệp). 

Sự phát triển cân đối, hài hòa giữa trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp được thể 

hiện thông qua hệ số tương quan trong quá trình phát triển. Ví dụ, khi trồng trọt tăng 1% 

thì chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp cần tăng bao nhiêu phần trăm là phù hợp? Hoặc để 

nông nghiệp tăng 1% thì trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp phải tăng bao 

nhiêu phần trăm? Sự phát triển hài hòa, nhịp nhàng giữa các bộ phận nêu trên sẽ đảm 

bảo phát triển nông nghiệp bền vững và ngược lại.   
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Phương diện thứ hai: Phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh khi cả 

sản xuất và tiêu thụ nông sản diễn ra trong trạng thái bền vững trước đòi hỏi của cạnh 

tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu. Việc 

phát triển nông nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và về giá cả nông 

sản có khả năng cạnh tranh cao. 

Vậy khi nào sự bền vững trong phát triển nông nghiệp bị phá vỡ? Trước hết 

tác giả thấy cần nhấn mạnh rằng, sự bền vững trong phát triển nông nghiệp cũng có 

các mức độ đạt được khác nhau; từ rất bền vững đến bền vững ít, đến không bền 

vững. Khi các chỉ số đo lường hiệu quả (sẽ được trình bày cụ thể ở phần đánh giá 

phát triển nông nghiệp bền vững) đạt được ở mức cao thì mức bền vững cũng đạt 

được ở mức cao; khi nhiều chỉ số trong các chỉ số không đạt được theo yêu cầu bền 

vững thì sự bền vững bị phá vỡ. Nói cách khác, khi sản xuất không có lợi nhuận, sản 

phẩm nông sản không tiêu thụ được hoặc thiếu hụt nghiêm trọng thì phát triển nông 

nghiệp khó có được sự bền vững cần thiết. 

2.1.1.3. Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Đối với luận án này, bối cảnh biến đổi khí hậu không chỉ là một trạng từ mà 

còn mang nội hàm của phát triển nông nghiệp bền vững. Ở chừng mực nào đó biến 

đổi khí hậu còn mang ý nghĩa như điều kiện cần tính tới. Vì thế dự báo biến đổi khí 

hậu để có phương cách phát triển nông nghiệp hợp lý trở nên vô cùng cần thiết. 

Việc nông nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh trong cả khi có biến 

đổi khí hậu được hiểu như thế nào? Đó chính là việc phát triển nông nghiệp có khả 

năng thích ứng nhanh, tránh được hoặc giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu và 

vẫn có hiệu quả trong quá trình phát triển lâu dài (hoặc tương đối lâu dài). Thiên tai 

do biến đổi khí hậu được kiểm soát, ứng phó kịp thời, được tránh bớt có hiệu quả. 

Phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhờ tránh bớt tác 

động xấu của biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp (trong trường hợp này đó 

là thay đổi thời vụ, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như thay đổi công nghệ 

và kỹ thuật canh tác nông nghiệp để ít chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu). Đồng 

thời, nhờ sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ thay đổi giống cây trồng, giống con vật 

nuôi (chịu được rét, chịu được mặn, chịu được ngập úng...). Nói cụ thể hơn thì nông 

nghiệp có sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đó là nền nông 

nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đảm bảo phát 

triển nông nghiệp có hiệu quả cao.  



 49 

Trên đây là những điểm chung khi xem xét phát triển nông nghiệp bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong thời đại toàn cầu hóa công nghệ nông nghiệp, 

tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhiều quốc gia trong khu vực 

Đông Á và trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ thủy canh, khí canh, sản xuất nông 

nghiệp trong nhà kính, nhà màng, nhà lưới… trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông 

tin, công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và họ đã giảm thiểu được ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề quan trọng phải tính tới khi suy nghĩ về phát triển 

nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam.  

Bảng 2.2: Phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Nội dung 

Biểu hiện chính 

của biến đổi khí 

hậu 

Yêu cầu đối với  

phát triển bền 

vững 

Điều kiện cần thiết để  

có được phát triển nông 

nghiệp bền vững 

Trồng trọt bền 

vững 

Khô hạn và thiếu 

nước, sa mạc 

hóa, sói lở bờ 

sông và bờ biển, 

ngập úng khi 

mưa bão, nóng 

gắt khi nhiệt độ 

tăng cao, rét hại, 

sương muối và 

xâm nhập mặn, 

nước biển dâng. 

Chất lượng sản phẩm 

tốt, năng suất cây 

trồng cao, khả năng 

cạnh tranh tốt, ít 

hoặc không bị thiệt 

hại do thiên tai. 

Giống tốt, cơ cấu cây trồng 

hợp lý, thay đổi mùa vụ trên cơ 

sở phát huy lợi thế so sánh, 

phát triển công nghệ bảo quản 

và chế biến phù hợp, sản xuất 

theo chuỗi giá trị và đảm bảo 

tiêu thụ tốt. 

 

Chăn 

nuôi 

bền 

vững 

Chăn 

nuôi gia 

súc, gia 

cầm bền 

vững 

Chất lượng sản phẩm 

tốt, năng suất sản 

phẩm chăn nuôi cao, 

khả năng cạnh tranh 

tốt; ít hoặc không bị 

thiệt hại do thiên tai. 

Giống tốt, sản xuất được tổ 

chức theo Tổ hợp (nông - công 

nghiệp) hoặc theo chuỗi giá trị 

và đảm bảo tiêu thụ tốt. 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

nước 

ngọt, 

nước lợ 

bền vững 

Chất lượng sản phẩm 

tốt, năng suất đánh 

bắt và nuôi trồng 

thủy sản cao, khả 

năng cạnh tranh tốt; 

ít hoặc không bị thiệt 

hại do thiên tai. 

Giống tốt, sản xuất được tổ 

chức theo vùng chuyên môn 

hóa và theo chuỗi giá trị, phát 

triển công nghiệp chế biến và 

đảm bảo tiêu thụ tốt. 

Dịch vụ nông 

nghiệp bền vững 

 

Đáp ứng yêu cầu của 

sản xuất nông nghiệp 

đối với cả đầu vào và 

đầu ra. 

Được tổ chức, có chính sách 

khuyến khích; được đầu tư tốt. 

Nguồn: Tác giả 
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2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu đối với tỉnh  

Tác giả cho rằng, phát triển nông nghiệp bền vững đối với tỉnh phụ thuộc vào 

rất nhiều yếu tố. Mỗi yếu tố có vai trò riêng và có vị trí quan trọng khác nhau trong 

mỗi thời kỳ phát triển. Ở mỗi vùng lãnh thổ cụ thể các yếu tố và ảnh hưởng của chúng 

tới phát triển nông nghiệp bền vững không giống nhau. Chẳng hạn, ở vùng ven biển 

thì xâm nhập mặn ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp mạnh hơn, ở khu vực miền 

núi thì lũ lụt, ngập úng về mùa mưa lại ảnh hưởng nhiều hơn tới phát triển nông 

nghiệp. Ở các vùng nam Trung Bộ, Tây Nguyên khô hạn về mùa khô ảnh hưởng lớn 

tới phát triển nông nghiệp... Trong quá trình phát triển nông nghiệp, số lượng và vị 

trí các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp sẽ thay đổi. 

Để dễ hình dung các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững, 

tác giả sơ đồ hóa như hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5: Yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững  

 Nguồn: Tác giả   

Ghi chú: NS&VTMM: nông sản và vật tư, máy móc nông nghiệp; SXNN: sản xuất 

nông nghiệp; BĐKH: biến đổi khí hậu; KHCN và TT: khoa học công nghệ và thông tin; 

KCHT: Kết cấu hạ tầng. 

Từ hình 2.5 cho biết 6 nhóm yếu tố chính ảnh hưởng đến phát triển nông 

nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Dưới đây tác giả sắp xếp theo thứ 

tự quan trọng của các yếu tố:  

2.1.2.1. Các chủ thể trực tiếp liên quan đến phát triển nông nghiệp 

Tác giả cho rằng, phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh liên quan đến rất 

nhiều người. Từ người ra quyết định về đường lối phát triển, nhà nông, nhà khoa học, 

2. Lợi nhuận, Thị 

trường 

Phát triển nông 

nghiệp bền vững 

1. Các chủ thể 

tham gia 

4. KHCN và  TT 

3. Tổ chức 

SXNN 

6. Yếu tố tự nhiên 

và BĐKH 
 

5. KCHT 
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nhà bảo hiểm, nhà ngân hàng, nhà công nghiệp chế biến đến nhà phân phối và người 

tiêu dùng. Các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp giữ vai trò yếu tố hàng đầu 

đối với phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.  

Nhà nước: Cả lý thuyết và thực tiễn chỉ ra rằng, thể chế kinh tế quyết định sự 

thành bại của các nền kinh tế (điều này đã được thực tiễn chứng minh bằng trường 

hợp của Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc; Việt Nam trước và sau đổi mới; Trung Quốc 

trước và sau cải cách mở cửa. Thể chế thay đổi đã tạo ra tiền đề cho sự thành công 

trong phát triển kinh tế). Thể chế kinh tế do nhà nước “sinh ra” và tổ chức thực hiện 

nên suy cho cùng Nhà nước quyết định sự thành bại của nền kinh tế. Đối với phát 

triển nông nghiệp cũng như thế. Về chủ thể nhà nước đã được quy định rõ trong các 

đạo luật: Luật tổ chức Quốc hội (số 57/2014/QH13, ngày 20/11/2014), Luật Tổ chức 

Chính phủ (số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015), Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương (số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015) và Luật đất đai 2013 (số 45/2013/QH 13, 

ngày 29/11/2013). Khi nói về nhà nước tác giả muốn nhấn mạnh rằng, nhà nước trong 

trường hợp nói đến ở đây chính là Chính phủ và UBND tỉnh, huyện, xã (những chủ 

thể quản lý nhà nước).  

Bàn về nhà nước đối với quản lý phát triển nông nghiệp tác giả muốn trình bày 

rõ hơn nội dung quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mà nó 

được thể hiện ở những điểm cụ thể sau đây: 

Chính quyền tỉnh (hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh) căn cứ vào 

đường lối phát triển nông nghiệp trên từng vùng miền xác định phương hướng phát 

triển nông nghiệp cho tỉnh. Từ đó tiến hành quản lý và điều hành phát triển nông 

nghiệp của tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính 

phủ phê duyệt (quy định tại điều 45, Luật đất đai 2013), UBND tỉnh phê duyệt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã. Trên cơ 

sở quỹ đất nông nghiệp đã được quy hoạch chính quyền các cấp xây dựng quy hoạch, 

kế hoạch phát triển nông nghiệp. 

Cụ thể hóa luật pháp, các chính sách về phát triển nông nghiệp của nhà nước 

và ban hành chính sách đặc thù về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh (chính sách đất đai, chính sách tín dụng, chính sách phát triển công nghiệp 

chế biến, chính sách tiêu thụ nông sản…).  
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Tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là kết cấu hạ tầng nông nghiệp 

và nông thôn. 

Phối hợp với cơ quan chức năng ở Trung ương dự báo thiên tai, rủi ro và cung 

cấp thông tin cần thiết cho người dân. 

Củng cố bộ máy quản lý và nhân lực quản lý của khu vực công để làm tốt 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh, huyện, xã. 

Tổ chức xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 

sản xuất hàng hóa nông sản quy mô lớn cũng như tạo điều kiện để nông dân, nhà chế 

biến nông sản tham gia hội chợ nông sản, hình thành các chuỗi giá trị nông sản. 

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông sản hàng hóa quy mô lớn đáp ứng 

yêu cầu cạnh tranh. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả và hiệu quả việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Người nông dân: Những người trực tiếp sản xuất ra nông sản nguyên liệu, 

nông sản thô; họ phải có tri thức và có đủ thông tin cần thiết. Họ cần lợi nhuận. Người 

nông dân chịu rất nhiều rủi ro từ thời tiết, khí hậu và thị trường. Một khi người nông 

dân không có tri thức và thiếu thông tin về phát triển nông nghiệp hàng hóa, không 

được tổ chức (thành các hợp tác xã, trang trại, gia trại) thì khó có thể tạo ra sự liên 

kết để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Người nông dân thường gặp khó 

khăn về thông tin nông nghiệp, tham gia thị trường và tiếp cận tiến bộ khoa học công 

nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhà nước và doanh nghiệp có vai trò rất lớn 

trong việc giúp nông dân về các lĩnh vực mà tác giả vừa nêu.  

Các nhà khoa học, nhà bảo hiểm, ngân hàng, doanh nghiệp (nhà công nghiệp 

chế biến và nhà phân phối): Nếu tính cả Nhà nước và Người nông dân thì cần có sự 

hiện diện của 06 (sáu) nhà. Nhà nước quản lý và các chủ thể khác còn lại liên kết với 

người nông dân trong một chuỗi giá trị; tham gia tích cực, tự nguyện vào quá trình 

phát triển nông nghiệp. Họ cùng người nông dân phát triển nông sản hàng hóa, chia 

sẻ lợi nhuận và rủi ro trong quá trình phát triển nông nghiệp. Trong sáu nhà vừa nêu 

thì doanh nghiệp có vai trò quan trọng khá nổi bật. Ở đây ý muốn nói tới doanh nghiệp 

công nghiệp chế biến, doanh nghiệp phân phối và tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp 
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dịch vụ hỗ trợ. Đối với các loại doanh nghiệp này lợi nhuận là vấn đề họ rất coi trọng. 

Các doanh nghiệp liên kết trong tổ chức sản xuất (tổ hợp, khu nông nghiệp công nghệ 

cao, vùng trồng nguyên liệu chuyên môn hóa, trang trại, gia trại…). Tổ chức sản xuất 

lớn (quy mô lớn và hàng hóa lớn) có ý nghĩa to lớn trong thời đại phát triển nền nông 

nghiệp hàng hóa, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Doanh nghiệp gắn liền với sử dụng 

công nghệ cao làm nòng cốt. Khi sử dụng công nghệ cao sẽ hạn chế được tác động 

tiêu cực của biến đổi khí hậu.  

2.1.2.2. Lợi nhuận, thị trường nông sản và khả năng cung ứng máy móc, vật tư nông 

nghiệp  

Từ kết quả quan sát và phân tích thực tiễn tác giả thấy rằng, dù có thị trường, 

dù có yếu tố quản lý nhà nước đảm bảo có lợi cho phát triển nông nghiệp cũng như 

dù có các yếu tố khác mà tác giả luận án đã và sẽ nói tới nhưng nếu không có được 

lợi nhuận thì chẳng có nhà đầu tư nào đem vốn để phát triển nông nghiệp. Sau yếu tố 

nhà nước như đã nói đến ở trên thì lợi nhuận là yếu tố có tính quyết định quan trọng 

sự phát triển nông nghiệp bền vững. Thị trường nông sản tại chỗ, kể cả phục vụ khách 

du lịch quốc tế và phục vụ khách du lịch thập phương có ý nghĩa lớn cho xuất khẩu 

nông sản tại chỗ. Đây là yếu tố rất quan trọng cần tính toán đầy đủ để phát triển nông 

nghiệp của địa phương.  

Khi nói đến yếu tố thị trường thì không chỉ nói đến thị trường tiêu thụ nông 

sản mà còn phải nói đến khả năng đáp ứng nhu cầu máy móc, thiết bị, vật tư nông 

nghiệp, phân bón, các sản phẩm sinh học…có lợi cho sự phát triển nông nghiệp bền 

vững, không làm tăng giá thành nông sản.  

2.1.2.3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp tiên tiến 

Trước đây, người ta ít nói đến vấn đề tổ chức sản xuất nông nghiệp khi bàn về 

các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Thực tế cho thấy, nếu 

nông nghiệp phát triển tự phát thì không những không có hiệu quả mà còn không bền 

vững. Tổ chức sản xuất đối với nông nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với phát triển 

nông nghiệp có hiệu quả và bền vững. Mỗi hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trong đó phải kể đến chủ trương của nhà nước và 

của chính quyền địa phương, điều kiện tự nhiên, quan tâm của các doanh nghiệp (nhất 

là doanh nghiệp chế biến nông sản), tiến bộ công nghệ sử dụng cho nông nghiệp, 
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hưởng ứng của các nhà khoa học, chính sách của nhà nước, đồng thuận của người 

nông dân, nhà khoa học, ngân hàng, bảo hiểm...  

 

 

 

 

 

  

Hình 2.6: Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo lãnh thổ 

Nguồn: Tác giả 

Ghi chú: TCSXNN: Tổ chức sản xuất nông nghiệp; CNC: Công nghệ cao 

Chính quyền đề xuất phương án phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn rồi tổ chức phổ biến, kêu gọi các doanh nghiệp chế biến, buôn bán 

nông sản, người nông dân đứng ra thành lập các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp 

phù hợp với điều kiện cụ thể cho phép. Khi đã nhận được sự hưởng ứng của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, người nông dân thì chính quyền làm bà đỡ để các tổ chức sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn ra đời và phát triển có hiệu quả.  

Chuỗi giá trị nông sản (liên kết sản xuất theo ngành): 

Về lý thuyết thì chuỗi giá trị nông sản đã được đề cập tương đối cụ thể nhưng 

nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ. Thực tế đã chứng minh rằng, nếu các chủ thể không 

tự nguyện và không chung sức phát triển bằng một thỏa thuận có giá trị thực sự thì 

chẳng có chuỗi giá trị nào cả (thỏa thuận phải được chứng kiến bởi chính quyền sở 

tại thì giá trị pháp lý mới có trên thực tế). Chuỗi giá trị nông nghiệp gồm tất cả các 

hoạt động của một quá trình sản xuất từ khi hình thành ý tưởng sản xuất đến khi tạo 

ra sản phẩm nông nghiệp hoàn chỉnh đưa đi tiêu thụ. Chuỗi giá trị nông sản khi hình 

thành nó làm cho các chủ thể (gắn với các khâu trong toàn bộ quá trình sản xuất) phụ 

thuộc lẫn nhau nhiều hơn, đảm bảo quá trình sản xuất ổn định hơn và giảm tính tự 

do, tự phát. Trách nhiệm và quyền lợi của các chủ thể được đảm bảo công khai minh 

bạch là yêu cầu tất yếu. Những điều tác giả vừa nói tới vừa là nguyên tắc vừa là điều 

kiện cần và đủ để chuỗi giá trị nông sản hiện hữu trong thực tế. 

Chuỗi giá trị sản phẩm trồng trọt: Loại này ứng dụng để phát triển cây trồng 

(như cây lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp, rau củ quả...).  

TCSX

NN 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng CNC 

 

Vùng chuyên môn 

hóa nông sản 

 

Chuỗi giá trị sản 

phẩm nông sản 

 

Tổ hợp nông – 

công nghiệp 
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Hình 2.7: Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm trồng trọt 

Nguồn: Tác giả 

Ghi chú: TTTM: Trung tâm thương mại 

Chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi: Loại này ứng dụng để phát triển chăn nuôi 

(tương đối phổ biến đối với chăn nuôi bò thịt, bò sữa, lợn, tôm, gia cầm đặc sản...). 

Đối với tỉnh Thanh Hóa việc phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi 

có ý nghĩa to lớn đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Chuỗi giá trị 

chăn nuôi bắt đầu từ nghiên cứu tạo giống hoặc nhập giống đến phát triển chăn 

nuôi, chế biến thức ăn, giết mổ và chế biến sản phẩm (đông lạnh hoặc chế biến đồ 

hộp...) đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm cuối cùng. Bên cạnh đó, các nhà ngân 

hàng, bảo hiểm, khoa học cũng sẽ tham gia tích cực. Nhà nước cũng có ý nghĩa 

quan trọng đối với các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp nói chung và chuỗi giá 

trị chăn nuôi nói riêng.  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.8: Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi 

  Nguồn: Tác giả 

Hình thành ý 

tưởng 

Tạo giống hay 

nhập giống 

Trồng 

nguyên liệu 

Thu gom 

nguyên liệu 

Chế 

biến 

Tiêu thụ 

Cung cấp vật tư, máy móc, vận chuyển, quảng bá, chỉ dẫn địa lý, truy 

xuất nguồn gốc, chính sách, bảo hiểm, ngân hàng... 

Chợ, 

TTTM 

Hình thành ý tưởng 

Tạo giống hay 

nhập giống 

Chăn nuôi Thu gom 

nguyên liệu 

Chế 

biến 

Tiêu 

thụ 

Cung cấp vật tư, máy móc, vận chuyển, quảng bá, chỉ dẫn địa lý,  

truy xuất nguồn gốc,  chính sách, bảo hiểm, ngân hàng... 

Chợ, TTTM 
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Điều cần phải trình bày rõ là trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi, ai 

trong số họ là người có vị trí then chốt. Đồng thời để chuỗi giá trị nông sản có tính 

pháp lý thì các chủ thể tham gia chuỗi phải ký chung một thỏa thuận và có sự chứng 

giám của chính quyền sở tại (tại địa bàn). Trong thỏa thuận hình thành chuỗi nhất 

thiết phải quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các chủ thể tham gia chuỗi. Chính 

quyền không chỉ chứng giám và khi có kiện cáo thì đứng ra phân xử mà còn có trách 

nhiệm hỗ trợ thông tin, kinh phí, phổ biến luật pháp và chính sách của Nhà nước. 

Đồng thời, còn có trách nhiệm giám sát quá trình phát triển chuỗi cũng như có trách 

nhiệm xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sự phát triển của chuỗi (trong đó nhất là xây 

dựng chợ nông sản, sàn nông sản và hệ thống thông tin nông nghiệp).    

Doanh nghiệp giữ vai trò quyết định, họ đầu tư vào nông nghiệp và liên kết với 

người sản xuất nông sản để phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đứng 

ra cung cấp vốn, giống, vật tư, các hóa phẩm hoặc sản phẩm sinh học phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và là người đứng ra tiêu thụ nông sản. Thực tế ở Thanh Hóa hình thức hợp 

tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được phát triển nhiều ở các huyện.  

Tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp: 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Hình thành và phát triển đối với 

cả trồng trọt và chăn nuôi. Trong thực tế người ta thường sử dụng hình thức tổ chức 

này để phát triển tập trung rau củ quả chất lượng cao, chăn nuôi chất lượng cao, trồng 

hoa và nuôi trồng thủy sản đặc sản (nuôi cá hồi, cá tầm, nuôi tôm nước lợ...). Ở Việt 

Nam, các hình thức nhà lưới, nhà kính, nhà màng đã phát triển ở nhiều nơi và đem 

lại hiệu quả đáng kể. Tại một số quốc gia người ta đã xây dựng nhà kiên cố để phát 

triển nông nghiệp kiểu khí canh, thủy canh… 

Vùng chuyên môn hóa cây trồng, vật nuôi: 

Khi không đủ điều kiện để phát triển tổ hợp nông - công nghiệp hoặc khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì có thể lựa chọn hình thức vùng chuyên môn hóa 

theo hướng chuyên canh, thâm canh và ứng dụng phương thức canh tác hiện đại. Các 

hộ gia đình liên kết với nhau để hình thành vùng chuyên môn hóa (nông dân cùng 

nhau chuyên canh tác một cây trồng với quy mô diện tích tương đối lớn để nông sản 

làm ra có khối lượng lớn và có chất lượng cao hơn, đồng đều hơn và do đó đem lại 

hiệu quả cao hơn, làm cho sản xuất nông nghiệp bền vững hơn. Ví dụ, vùng trồng rau 

củ quả, vùng nuôi tôm hoặc nuôi cá. Hợp tác xã và hộ gia đình giữ vai trò quyết định 

đối với hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp. 
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Tổ hợp sản xuất nông - công nghiệp: 

Các tổ hợp nông - công nghiệp hình thành và phát triển trên cơ sở gắn kết vùng 

sản xuất nguyên liệu nông nghiệp với nhà máy chế biến nông sản và hệ thống cung 

ứng dịch vụ quan trọng. Nhà máy chế biến nông sản liên kết với các hợp tác xã còn 

hợp tác xã thì liên kết với các hộ nông dân. Nhà máy chế biến nông sản giữ vai trò 

nòng cốt. Trong thực tế thường có những loại hình tổ hợp sản xuất dưới đây: 

Tổ hợp trồng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến. Thường ứng dụng để 

phát triển cây ăn quả (cam, vải, chuối, bưởi...), cây công nghiệp (cây cao su, cà phê, 

điều, mía...) gắn với nhà máy chế biến.  

Tổ hợp chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến. Thường ứng dụng để phát 

triển chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò (bò sữa hoặc bò thịt) và tổ hợp nuôi trồng thủy sản.  

Doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong việc hình thành tổ hợp sản xuất nông 

- công nghiệp.  

2.1.2.4. Khoa học công nghệ và thông tin nông nghiệp 

Ở đây phải nhấn mạnh đến việc phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 

về giống; công nghệ canh tác, công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản và 

tiêu thụ nông sản có vai trò rất lớn đối với phát triển nông nghiệp bền vững. Thông 

tin nông nghiệp cũng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là thông tin về khí hậu, thời 

tiết, giá cả, kỹ thuật công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghệ quản trị 

đối với sản xuất nông nghiệp. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và có sự 

phát triển mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, quản trị nông nghiệp hiện đại thì 

công nghệ nông nghiệp và thông tin nông nghiệp có vai trò nổi bật đối với phát triển 

nông nghiệp bền vững.  

2.1.2.5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông vận tải; hệ thống 

cung cấp điện, nước tưới; nhà kho, chợ nông sản, sàn nông sản và vật tư nông nghiệp, 

cơ sở cung cấp thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp (về thời tiết, khí hậu, giá cả, 

thị trường, khoa học công nghệ, doanh nghiệp...). Hệ thống này cần đáp ứng đủ yêu 

cầu của phát triển nông nghiệp hàng hóa, đảm bảo không những cho sản xuất nông 

sản phát triển tốt; mà còn phục vụ tiêu thụ nông sản hàng hóa tốt. Đối với sản xuất 

nông nghiệp, bên cạnh sự phát triển đồng bộ các cơ sở dịch vụ nông nghiệp còn cần 

đảm bảo được chất lượng vật tư, máy móc nông nghiệp cũng như cần thông suốt các 
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thông tin liên quan đến phát triển nông nghiệp. Chất lượng phân bón, thuốc vi sinh, 

hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông sản sạch và hữu cơ... ảnh hưởng rất lớn đến chất 

lượng nông sản.  

2.1.2.6. Các yếu tố tự nhiên, biến đổi khí hậu và các yếu tố khác 

Trong thời đại tiến bộ khoa học công nghệ diễn ra nhanh, mạnh thì các yếu tố 

tự nhiên không còn có ý nghĩa quyết định như khi nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào 

điều kiện tự nhiên; nhưng dù sao yếu tố tự nhiên cũng sẽ mang đến những thuận lợi 

hay bất lợi cho sản xuất nông nghiệp.  

Yếu tố tự nhiên vẫn giữ vị trí quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Thời 

tiết, đất đai, nguồn nước, vị trí địa lý (gắn với sự phân dị các điều kiện tự nhiên) là 

những yếu tố cần tính đến khi quyết định phát triển nông nghiệp. Địa tô chênh lệch 

và sự màu mỡ của đất nông nghiệp cũng có ý nghĩa quan trọng. Địa hình luôn luôn 

có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững ở một tỉnh. Đặc biệt là tỉnh có cả 

miền núi trung du và đồng bằng. 

Ngày nay, trong các yếu tố tự nhiên thì biến đổi khí hậu đang nổi lên như một 

trong những yếu tố quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Biến đổi khí hậu đi liền 

với các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan ảnh hưởng lớn và trước hết tới trồng 

trọt, chăn nuôi rồi sau đó ảnh hưởng tới dịch vụ nông nghiệp. Tập đoàn cây trồng và 

con vật nuôi bị chi phối lớn bởi những thay đổi về thời tiết, khí hậu, thủy văn do biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng (mà biểu hiện rõ nhất là nhiễm mặn). Ở tỉnh Thanh 

Hóa do biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải thay đổi giống cây trồng, vật nuôi. Trước hết là 

phải thay đổi giống cây trồng cho thích ứng với tình trạng nhiễm mặn, lũ lụt và nước 

biển dâng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng hệ sinh thái nông 

nghiệp ven biển chịu tác động mạnh nhất. Việc trồng trọt và chăn nuôi trong mùa 

mưa bão hay trong mùa khô xảy ra xâm nhập mặn cũng sẽ chịu nhiều rủi ro và mùa 

màng khó tránh khỏi thất bát. Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp cũng phải có sự thay 

đổi để phù hợp với những điều kiện khí hậu, thời tiết có sự thay đổi lớn như thế.  

Ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu: 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển nông nghiệp bền vững  không 

chỉ nằm trong phạm vi 1 năm, 2 năm… mà nó tác động trong nhiều năm. Tuy nhiên 

trong thực tiễn vấn đề đánh giá tác động của biến đổi khí hậu người ta chỉ thống kê 

những thiệt hại do biến đổi khí hậu tới phát triển nông nghiệp tại thời điểm từng năm 
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cụ thể. Xong như đã nói tác động của biến đổi khí hậu tới phát triển nông nghiệp bền 

vững không chỉ xảy ra tại 1 năm cụ thể mà nó còn kéo dài ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu sang nhiều năm tiếp theo. Vì thế ở luận án này khi đánh giá tác động của biến 

đổi khí hậu tới phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hoá, tác giả dựa vào kết quả 

đánh giá của các cơ quan hữu trách.  

Biến đổi khí hậu thường được xem xét trên các góc độ chính như: mưa, bão, 

lũ, lụt và lở đất, lở bờ sông và lở bờ biển; nước biển dâng và biển lấn; xâm nhập 

mặn; nhiệt độ thay đổi; hạn hán, sa mạc hóa và thời tiết cực đoan (trái quy luật…). 

Mặt khác, tác giả muốn nhấn mạnh một vấn đề quan trọng là, từ biến đổi khí hậu 

ngày càng gay gắt cũng đã thôi thúc con người có những thay đổi từ tư duy đến 

hành động sáng tạo hơn, quyết liệt hơn để ứng biến với tình hình, nhiều mô hình 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khiến doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ 

hơn. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, một vấn đề quan trọng phải nhắc tới là quan 

hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp ven biển và biến đổi khí hậu. Thời tiết cực đoan 

đã và đang trở thành yếu tố bất lợi ghê gớm đối với sản xuất nông nghiệp. Rét đậm, 

khô nóng kéo dài, hạn hán và thiếu nước phục vụ sản xuất và đời sống ảnh hưởng 

xấu đến phát triển nông nghiệp. 

Bảng 2.3: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và giải pháp kỹ thuật ứng phó 

Yếu tố ảnh 

hưởng 

Hiện tượng gây tác động xấu  

đối với nông nghiệp 

Giải pháp  

ứng phó 

Hành động phát 

triển nông nghiệp 

 

 

Mưa, bão 

Ngập úng; đổ nhà và phá hủy công 

trình kỹ thuật (đường sá, đường điện, 

thông tin liên lạc, công trình thủy 

lợi…) phá hoại mùa màng. 

Xây dựng công 

trình kỹ thuật. 

- Thay đổi mùa vụ. 

- Đổi mới giống 

cây trồng, vật nuôi. 

- Đổi mới cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi. 

- Thay đổi phương 

cách phát triển sử 

dụng công nghệ 

cao. 

Khô hạn và  

xâm nhập mặn 

Thiếu nước tưới, thiếu nước cho vật 

nuôi, cháy rừng; mặn hóa. 

Xây dựng công 

trình, cải tạo giống. 

Nhiệt độ 

tăng 

Nóng, khô, cháy cây và vật nuôi chết. Xây dựng công 

trình, cải tạo giống. 

Rét Chết gia súc và cây trồng. Xây dựng công 

trình, cải tạo giống. 

Nước biển 

dâng 

Xâm nhập mặn, xói lở bờ biển; ngập 

úng. 

Xây dựng công 

trình, cải tạo giống. 

Sa mạc hóa Biến đất màu mỡ trở thành đất khô 

cằn. 

Xây dựng công 

trình, trồng rừng, 

cải tạo giống. 

Nguồn: Tác giả 
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Ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu tới kết quả và hiệu quả phát triển 

nông nghiệp thể hiện ở những điểm chính như: giảm năng suất cây trồng, con vật 

nuôi và giảm chất lượng nông sản; Giảm sản lượng nông nghiệp và giảm hàng hóa 

nông sản; Góp phần gia tăng nghèo đói và gia tăng tình trạng bỏ đất nông nghiệp, bỏ 

làng đi nơi khác kiếm công ăn việc làm và thu nhập; Giảm hiệu quả phát triển nông 

nghiệp cũng như giảm hiệu quả đầu tư phát triển nông nghiệp. 

Ảnh hưởng của dịch bệnh trên phạm vi quốc gia và phạm vi toàn cầu đến phát 

triển nông nghiệp bền vững của các địa phương. Đây là yếu tố cần nhấn mạnh, tuy 

nhiên việc dự báo cũng như việc tính đến tác động thực tế của dịch bệnh đến phát 

triển nông nghiệp của một tỉnh là rất khó. Dẫu sao tác giả luận án cũng muốn nhắc 

tới vấn đề này đã dự lượng tác động của dịch bệnh đến phát triển nông nghiệp bền 

vững trong bối cảnh mới. Thiệt hại do dịch bệnh tả lớn Châu Phi và của đại dịch 

COVID -19 là rất lớn đối với Việt Nam và tương đối lớn đối với tỉnh Thanh Hóa. Vì 

thế, khi bàn về phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa không thể không 

nói đến yếu tố này. 

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế. Các chuỗi giá trị toàn cầu 

cũng như các Hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết với các nước cũng ảnh hưởng 

lớn đến phát triển nông nghiệp bền vững. Hiệp định EVFTA với EU, Hiệp định về 

cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định thương mại với Liên minh kinh tế Á - Âu … 

đã chứng minh điều này.  

2.1.3. Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu  

2.1.3.1. Ý nghĩa và yêu cầu đánh giá phát triển bền vững nông nghiệp 

Ý nghĩa quan trọng của đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững (nhất là 

trong điều kiện biến đổi khí hậu) trên địa bàn tỉnh là việc có ý nghĩa quan trọng. Nó 

cho biết phát triển nông nghiệp có hiệu quả không, có bền vững không. Nếu chưa bền 

vững thì lý do tại sao và chỉ ra những việc phải làm, phải tháo gỡ để nông nghiệp có 

được sự phát triển bền vững hơn. 

Tác giả cho rằng, có hai yêu cầu cơ bản để đánh giá phát triển bền vững đối 

với nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đó là cái gì/ chỉ tiêu gì cần tăng thì phải tăng và 

cái gì/ chỉ tiêu gì cần giảm thì phải giảm. 
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Bảng 2.4: Ma trận đánh giá phát triển bền vững đối với nông nghiệp 

Lĩnh vực đánh giá Yêu cầu đánh giá  Mục tiêu hướng tới 

1. Đánh giá về mặt 

tăng ổn định đối với 

phát triển nông nghiệp 

Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp. 
Tăng trưởng dương, ổn 

định và có mức cao. 

Năng suất lao động nông nghiệp. Càng lớn càng tốt. 

Năng suất sử dụng đất nông nghiệp. Càng lớn càng tốt. 

Tỷ trọng GTGT trong tổng GTSX. Càng lớn càng tốt. 

Tỷ lệ giá trị hàng hóa nông sản trong tổng 

GTGT nông nghiệp. 

Càng lớn càng tốt. 

2. Đánh giá về mặt 

giảm ổn định đối với 

phát triển nông nghiệp 

Mức ế đọng sản phẩm nông nghiệp. Càng nhỏ càng tốt. 

Mức thiệt hại do thiên tai đối với sản xuất 

nông nghiệp. 

Càng nhỏ càng tốt. 

Hộ nông dân nghèo. Càng nhỏ càng tốt. 

Mức độ gây ô nhiễm môi trường do sử dụng 

chất hóa học. 

Càng nhỏ càng tốt. 

 Nguồn:Tác giả 

Ghi chú: GTGT: Giá trị gia tăng; GTSX: Giá trị sản xuất 

2.1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững đối với tỉnh 

Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững đối với tỉnh là vấn đề then chốt của 

luận án. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của các học giả như đã trình bày 

ở phần tổng quan, kết quả thăm dò ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học ở 

địa phương và ở trung ương (xem thêm phụ lục số 18). Tác giả luận án xác định các 

chỉ tiêu chủ yếu sử dụng để phân tích, đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu đối với tỉnh ở Việt Nam. Các chỉ tiêu phải được xem xét 

trong trạng thái gia tăng hoặc giảm tương đối ổn định trong thời kỳ nghiên cứu.  

(1). Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững theo phương diện sản xuất  

Chỉ tiêu 1: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân năm (hay tính theo giá trị 

sản xuất nông nghiệp); (Tg).  

Chỉ tiêu này được tính theo biểu thức: 

i
n

g

0

S
T 1

S

 
= −  
 

  (2.1) 

Nguồn: Tổng cục thống kê (1996), Bảng tính nhịp độ tăng, giảm bình quân năm 

Trong đó:  
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       Si: Giá trị gia tăng nông nghiệp hay giá trị sản xuất nông nghiệp của năm i. 

       So: Giá trị gia tăng nông nghiệp hay giá trị sản xuất nông nghiệp của năm gốc 

hay năm so sánh (năm 0). 

Tg càng cao và có mức tăng ổn định thì phát triển nông nghiệp càng bền vững 

và ngược lại. Tuy nhiên, Tg phải nằm trong ngưỡng cho phép chứ không phải tăng 

quá mức. Có như vậy nông nghiệp mới phát triển bền vững.  

Trong khi phân tích kết quả phát triển nông nghiệp còn có thể xem xét thêm 

chỉ tiêu phản ánh vai trò (hoặc vị trí) của nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh. Đó 

là tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GRDP của tỉnh (Tn). Chỉ tiêu này được tính bằng 

công thức:    

Tn = (Sn : GRDP)*100 (%) (2.2) 

Trong đó:  

Sn: Giá trị gia tăng nông nghiệp 

GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh 

Thực tế, tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GRDP ngày càng giảm đi nhưng số 

tuyệt đối vẫn tăng. Ở các nước phát triển hay ở các thành phố trực thuộc trung ương 

của Việt Nam, nông nghiệp chỉ chiếm vài %.  

Chỉ tiêu 2: Năng suất lao động nông nghiệp (Nl) 

Nl = Sn : Ln  (2.3) 

Trong đó: 

Sn: Tổng giá trị gia tăng hay giá trị sản xuất nông nghiệp  

Ln: Lao động nông nghiệp 

Năng suất lao động nông nghiệp càng cao cũng đồng nghĩa với khả năng cạnh 

tranh nông sản càng lớn và như thế cũng tức là phát triển nông nghiệp bền vững và ngược 

lại. Năng suất lao động càng cao cũng đồng nghĩa với số người được nuôi sống nhờ nông 

nghiệp càng lớn và như thế cũng có nghĩa là góp phần đảm bảo bền vững về xã hội. 

Chỉ tiêu 3: Năng suất đất nông nghiệp (Nđ) 

Nđ = SN : ĐN  (2.4) 

Trong đó:  

SN: Tổng giá trị gia tăng hay giá trị sản xuất nông nghiệp  

ĐN: Diện tích đất nông nghiệp  
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Năng suất đất nông nghiệp càng lớn càng chứng tỏ sản xuất nông nghiệp có 

hiệu quả và có được sự phát triển bền vững. 

Chỉ tiêu 4: Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (T2) 

T2 = (SN : SL )*100    (%)  (2.5) 

Trong đó: 

 SN: Giá trị gia tăng nông nghiệp  

 SL: Giá trị sản xuất nông nghiệp 

Đây là một trong các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả, bền vững đối với sản xuất 

nông nghiệp. T2 càng lớn càng tốt và ngược lại. 

Chỉ tiêu 5: Tỷ suất hàng hóa nông sản (Th) 

Th = [(Sh1 + Sh2 + …. + Shn) : SN]*100 (%)  (2.6) 

Trong đó: 

Sh1, Sh2,…. Shn: Giá trị gia tăng hàng hóa nông sản thứ 1,2,…n (Tổng của Sh chính là 

tổng giá trị gia tăng của tất cả hàng hóa nông sản của tỉnh). 

SN: Tổng giá trị gia tăng nông nghiệp  

Tỷ suất hàng hóa nông sản càng cao càng thể hiện sức cạnh tranh của nông 

sản càng lớn. Sức cạnh tranh càng lớn tức là hiệu suất phát triển nông nghiệp càng 

cao. Do đó, làm cho phát triển nông nghiệp có được sự bền vững cao và ngược lại. 

Hiện nay ở các địa phương của Việt Nam chưa có số liệu thống kê cho chỉ tiêu này. 

Muốn tính toán và phân tích theo chỉ tiêu này phải tiến hành điều tra bổ sung về nông 

sản hàng hóa. Vậy nông sản hàng hóa của một tỉnh là gì?  

Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ thiệt hại do thiên tai (Tt) 

Tt = (Gt : SN)*100   (%)   (2.8) 

Trong đó:  

Gt: Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai 

SN: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 

Tt càng nhỏ và càng giảm càng tốt và ngược lại.  

Chỉ tiêu này nếu không điều tra hàng năm thì khó tính được. Ở các tỉnh của 

Việt Nam Ủy ban phòng chống thiên tai có thống kê hàng năm về thiệt hại do thiên 

tai đối với sản xuất nông nghiệp. 
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Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ hộ nông dân nghèo (Tn ) 

Tn = (Hn : Hnd)*100(%)         (2.9) 

Trong đó:                      

Hn: Số hộ nông dân nghèo 

Hnd: Tổng số hộ nông dân 

Tỷ lệ hộ nông dân nghèo càng thấp càng có điều kiện để đảm bảo phát triển 

nông nghiệp bền vững không chỉ về mặt xã hội mà còn cả về mặt tạo ra sự ổn định 

cần thiết cho phát triển kinh tế.  

(2). Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững theo phương diện tiêu thụ nông sản 

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

Ttd = (Sx:Sd)*100 (%) hoặc Ttd = (Sd:Sx)*100 (%) 

Trong đó: 

Sx: Sản lượng sản xuất 

Sd: Sản lượng tiêu dùng 

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp tồn kho 

Tk = (Sk:Sx)*100 (%) 

Trong đó:  

Sk: sản lượng tồn kho 

Sx: Sản lượng sản xuất 

Cả hai chỉ tiêu này rất cần phân tích nhưng trong thực tế nếu không có số liệu 

thống kê thì khó. Tuỳ vào điều kiện số liệu có được mà tiến hành phân tích. 

Ngoài hai nhóm chỉ tiêu kể trên, đối với những tỉnh có địa hình phân dị rõ nét 

còn có thể và nên phân tích phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu theo các tiểu vùng. 

2.1.3.3. Phân tích nguyên nhân của tình trạng phát triển nông nghiệp bền vững trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu đối với tỉnh 

Để thấy rõ nguyên nhân của tình trạng phát triển nông nghiệp bền vững (cả 

của thành công và của hạn chế) cần phân tích các vấn đề quan trọng sau đây: 

Chỉ tiêu 1: Phân tích cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp (Ci) 

Ci = (Si : SN)*100  (%)         (2.11) 
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Trong đó: 

Ci: Tỷ trọng ngành i (cụ thể là của ngành trồng trọt, hay ngành chăn nuôi hay dịch 

vụ nông nghiệp) trong tổng giá trị sản xuất hoặc giá trị gia tăng nông nghiệp (cơ cấu 

nông nghiệp là tổng các tỷ trọng của các phân ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi, dịch 

vụ nông nghiệp). 

Si: Giá trị sản lượng hoặc giá trị gia tăng ngành i 

SN: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp hoặc giá trị gia tăng nông nghiệp 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp là chỉ tiêu phản ánh mang tính quyết định sự 

phát triển bền vững đối với nền kinh tế nói chung và đối với phát triển nông nghiệp 

nói riêng. Cơ cấu ngành nghề hiện đại, hợp lý sẽ đảm bảo cho sự chắc chắn phát 

triển bền vững. 

Chỉ tiêu 2: Phân tích tỷ trọng nông sản chủ lực trong tổng giá trị sản xuất nông 

nghiệp (Ti1) 

Ti1= (Sy: SN)*100   (%)    (2.12) 

Trong đó:  

Sy: Giá trị nông sản chủ lực (tính theo giá trị gia tăng hoặc giá trị sản xuất) 

SN: Tổng giá trị gia tăng hoặc tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 

Sản phẩm chủ lực càng nhiều và chiếm tỷ trọng càng lớn cũng như gia tăng ổn 

định trong tổng giá trị gia tăng nông nghiệp càng tốt và ngược lại. Đối với một tỉnh ở 

Việt Nam sản phẩm nông sản được coi là chủ lực khi nó thuộc danh mục sản phẩm 

nông sản chủ yếu, chiếm tỷ trọng khoảng từ 4% trở lên trong tổng giá trị gia tăng 

nông nghiệp.  

Chỉ tiêu 3: Phân tích tỷ trọng sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao trong tổng 

giá trị sản lượng nông nghiệp (T1) 

T1 = (Sc:SN)*100  (%)         (2.13) 

Trong đó: 

Sc: Giá trị gia tăng hoặc giá trị sản xuất lĩnh vực công nghệ cao 

SN: Tổng giá trị gia tăng hoặc giá tổng trị sản xuất nông nghiệp 

Tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp quyết định bởi 

tính hiện đại của cơ cấu ngành nghề mà tính hiện đại của cơ cấu lại quyết định năng 

suất và hiệu quả phát triển nông nghiệp. 
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Chỉ tiêu 4: Phân tích cơ cấu đầu tư phát triển nông nghiệp (C) 

       Phân tích cơ cấu đầu tư theo ba phân ngành của nông nghiệp (trồng trọt, chăn 

nuôi và dịch vụ nông nghiệp). Nó được phân tích theo biểu thức: 

Ti1 = (Vi : V)*100  (%) (2.14) 

Trong đó:  

Vi: vốn đầu tư cho phân ngành i 

V: tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp 

Đầu tư dành cho các phân ngành trong nông nghiệp phải hợp lý mới tạo ra sự 

phát triển nông nghiệp bền vững và ngược lại. 

Phân tích cơ cấu đầu tư theo tỷ trọng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và cho xây 

dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp. Nó được phân tích bằng biểu thức: 

Ti2 = (Vs : V)*100  (%)         (2.15) 

Trong đó: 

Vs: Đầu tư cho sản xuất hay cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp  

V: Tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp 

Đầu tư dành cho sản xuất và đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông 

nghiệp phải hợp lý mới tạo ra sự phát triển nông nghiệp bền vững và ngược lại. 

Khi phân tích đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp rất cần quan sát thêm đầu tư 

ngoài nông nghiệp (ví dụ đầu tư xây dựng đường sá ngoài nông nghiệp, mạng lưới 

cung cấp điện, phát triển du lịch…). Vì đầu tư ngoài nông nghiệp cũng ảnh hưởng tới 

hiệu quả phát triển nông nghiệp ở tỉnh. 

Chỉ tiêu 5: Phân tích cơ cấu lao động làm việc trong ngành nông nghiệp (C) 

C = Ci1 + Ci2 + Ci3 = 100     (2.16) 

Ở biểu thức này, Ci1, Ci2, Ci3 là tỷ trọng lao động của các phân ngành trồng trọt, 

chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp trong tổng lao động nông nghiệp. Ci được tính bằng 

biểu thức: 

Ci = (Li : LN)*100  (%) (2.17) 

Trong đó: 

Li: Lao động ngành i (phân ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp) 

LN: Tổng lao động nông nghiệp  

Cơ cấu lao động nông nghiệp phụ thuộc vào cơ cấu phân ngành trong nông nghiệp. 

Cơ cấu lao động càng tiến bộ càng có điều kiện để phát triển nông nghiệp bền vững. 
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Ngoài 5 chỉ tiêu nêu trên, trong thực tế còn phải đánh giá mức độ đúng/ sai 

của chính sách nhà nước đối với phát triển nông nghiệp. Đánh giá chính sách nông 

nghiệp thông qua kết quả, hiệu quả phát triển nông nghiệp cũng như thông qua phản 

biện của người dân (nhất là của người nông dân và của doanh nghiệp).  

2.2. Kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu 

Khảo sát kinh nghiệm thực tiễn để có thêm căn cứ hoạch định chủ trương, 

chính sách phát triển nông nghiệp và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp bền 

vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đối với tỉnh Thanh Hóa. Tác giả đã cố gắng thu 

thập tài liệu và tìm hiểu kinh nghiệm cả trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên kết quả 

đạt được cũng còn khiêm tốn. 

2.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu của một số tỉnh ở Việt Nam  

2.2.1.1. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Sơn La.  

Tỉnh Sơn La trong thời gian ngắn (khoảng 2 năm) đã trở thành trung tâm cây 

ăn quả lớn nhất miền Bắc [82], phát triển chăn nuôi bò sữa, trồng hoa, rau xanh quy 

mô lớn, cung cấp nông sản cho nhiều thành phố, nhiều tỉnh ở phía bắc và xuất khẩu. 

Năm 2019 tỉnh Sơn La có 68 nghìn ha cây ăn trái, xuất khẩu khoảng 25 nghìn tấn 

(tổng sản lượng trái cây khoảng 67 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 170 triệu 

USD. Trung bình doanh thu khoảng 250-350 triệu đồng/ ha. Sở dĩ trồng cây ăn trái 

của tỉnh Sơn La thành công như vậy là vì:  

Thứ nhất, tỉnh có chủ trương cụ thể và quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo các huyện 

hình thành vùng sản xuất tập trung, sử dụng giống tốt, thực thi quy trình canh tác bền 

vững theo VietGAP, GlobalGAP, triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy suất nguồn 

gốc và lôi kéo các doanh nghiệp tham gia phát triển nông sản trên địa bàn tỉnh (doanh 

nghiệp hướng dẫn nông dân phát triển nông sản và kết nối xuất khẩu; tiêu biểu như 

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty Gricare Việt Nam, Công 

ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Green Path Việt Nam, Công ty Nafoods Tây Bắc...) 

làm cho các khâu từ trồng, thu hoạch, đóng gói, xuất khẩu diễn ra trôi chảy.  

Thứ hai, chính quyền tỉnh Sơn La hỗ trợ 100% kinh phí quảng bá hình ảnh, 

tổ chức xúc tiến thương mại, hỗ trợ kinh phí xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất 
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nguồn gốc… Đây là kinh nghiệm tốt có thể tham khảo cho việc phát triển cây ăn 

quả và trồng rau xanh, chăn nuôi bò sữa ở các huyện miền núi trung du của tỉnh 

Thanh Hóa. 

2.2.1.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực ven biển của 

tỉnh Ninh Thuận  

Từ năm 2016 UBND tỉnh Ninh thuận đã triển khai chủ trương phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra những nông sản có giá trị gia tăng lớn cho 

khu vực ven biển để nâng cao đời sống người nông dân [81]. Ở khu vực ven biển 

đã có những phương án trồng rau an toàn, trồng nho theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng 

măng tây… theo hướng kết hợp chế biến, bảo quản, đáp ứng yêu cầu nông sản an 

toàn thực phẩm ngày càng cao của người tiêu dùng. Đến năm 2020, tỉnh đã có 12 

khu nông nghiệp trồng rau ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 1 .650 

ha. Hình thức sản xuất mới theo chuỗi giá trị đã được phát triển. Tham gia chuỗi giá 

trị nông sản có hợp tác xã nông nghiệp, hộ gia đình, các siêu thị. Để thực hiện thành 

công chủ trương này, UBND tỉnh đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu 

hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển các sản phẩm nông sản như đã nói tới ở trên. 

Nhờ làm ăn có tổ chức và được sự hỗ trợ nhiều từ chính quyền các cấp nên có thể 

nói chương trình phát triển rau an toàn ở khu vực ven biển đã tương đối thành công, 

trung bình đạt khoảng 180-220 triệu đồng/ ha. Đây là kinh nghiệm quý có thể tham 

khảo cho phát triển nông sản ở 6 huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa. 

2.2.1.3. Kinh nghiệm phát triển cây cao su không thành công ở tỉnh Quảng Bình 

Việc trồng cao su ở tỉnh Quảng Bình không đem lại thành công và thậm chí có 

thể nói là thất bại [85]. Vì sao vậy? Trước tiên phải kể đến điều kiện khí hậu thời tiết 

không thật phù hợp với cây cao su. Bão gió nhiều, nhiệt độ nóng gắt vào mùa hè; khô 

hạn và rét vào mùa đông đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây cao su. Về mùa 

mưa bão cây cao su bị gãy đổ hàng loạt. Do rét và khô hạn vào mùa đông nên cây cao 

su không phát triển được và do đó năng suất mủ thấp. Cả hai điều này đã làm cho việc 

phát triển cây cao su ở Quảng Bình và ở các tỉnh Khu bốn cũ có hiệu quả thấp. Bài học 

rút ra là việc nghiên cứu khoa học chưa kỹ càng đã vội trồng cao su không đủ căn cứ 

nên thất bại là khó tránh khỏi. Thanh Hóa đang trồng cao su ở vùng trung du miền núi 

nhưng năng suất mủ thấp nên có thể xem đây là bài học tham khảo tốt cho tỉnh. 
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2.2.1.4. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Lâm Đồng: mô hình 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là phương cách để nông nghiệp phát 

triển hiệu quả hơn, bền vững hơn. Từ kinh nghiệm của huyện Đơn Dương, UBND tỉnh 

Lâm Đồng tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất nông 

nghiệp theo hướng tăng cường hơn nữa việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào 

sản xuất. UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 30% kinh phí lập đề án phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ 25-30% lãi suất vay vốn tín dụng đối với các dự án 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trên cơ sở tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 

chuyển diện tích cây cà phê năng suất thấp sang trồng rau củ quả (dưa chuột, bí xanh, 

rau xanh), trồng hoa và trồng dược liệu (cây atiso). Hiện nay diện tích trồng rau củ quả 

ứng dụng công nghệ cao ở huyện Đơn Dương đã đạt trung bình khoảng 70% diện tích 

rau trên địa bàn và đạt doanh thu bình quân 240-250 triệu đồng/ ha, có một số diện tích 

đạt hơn 1 tỷ đồng, thậm chí có nơi trồng hoa đạt khoảng 2 tỷ đồng/ ha. Trong quá trình 

phát triển nhà kính, nhà lưới bên cạnh mặt tích cực thì cũng đã xuất hiện tác động tiêu 

cực trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Về mùa mưa nhà kính, nhà màng đã xuất hiện các 

dòng nước từ mái đổ xuống tập trung thành dòng ở các khu nhà kính gây xói lở, rửa 

trôi cho nhiều diện tích xung quanh. Đây là vấn đề cần chú ý và có giải pháp khắc phục. 

Kinh nghiệm của tỉnh Lâm Đồng có thể tham khảo cho việc phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao cho vùng miền núi của tỉnh Thanh Hóa. 

2.2.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu của nước ngoài  

Vì thiếu tài liệu nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững cho cấp tỉnh ở 

các nước, tác giả lại không có điều kiện khảo sát thực tế ở các tỉnh của đất nước họ 

nên tác giả không thể tham khảo kinh nghiệm của các địa phương cấp tỉnh của một 

số quốc gia như đối tượng nghiên cứu của luận án. Do đó, tác giả tham khảo kinh 

nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển nông nghiệp bền vững. Tuy chưa 

thật sát với yêu cầu nghiên cứu cho tỉnh Thanh Hóa nhưng cũng cho thấy một số điểm 

bổ ích cho việc tham khảo của luận án.  

2.2.2.1. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia 

 Theo tác giả Serey Mardy [101], để phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh 

Svay Riêng cần có các điều kiện chủ yếu sau đây:  
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Thứ nhất, chính quyền tỉnh cần xác định đúng đắn phương hướng phát triển 

nông sản hàng hóa và đưa ra những chính sách hấp dẫn để lôi kéo các doanh nghiệp 

lớn đầu tư vào nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh cần cụ thể hóa các chính sách khuyến 

nông của Chính phủ Campuchia;  

Thứ hai, chính quyền tỉnh cần hướng dẫn cụ thể cách thức phát triển nông nghiệp 

theo tiêu chuẩn GlobalGAP; hướng dẫn nông dân không lạm dụng trong việc bón phân 

hóa học và không sử dụng thuốc trừ sâu một cách bừa bãi. Đồng thời, giác ngộ nông dân 

về vấn đề phát triển sản xuất theo yêu cầu của thị trường. Tác giả Serey Mardy đã có 

nhắc tới sự cần thiết phải chuẩn bị điều kiện để phát triển nông nghiệp hữu cơ.  

2.2.2.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững củaIsrael:  

Israel nghiên cứu phát triển nông nghiệp bằng công nghệ cao và có tổ chức 

[68]. Đối với đất nước này, hơn một nửa diện tích đất là sa mạc, điều kiện khí hậu 

khắc nghiệt và thiếu nước nghiêm trọng để phát triển nông nghiệp. Đến năm 2014, 

24,2% diện tích Israel là đất nông nghiệp và mặc dù lao động trong nông nghiệp chỉ 

chiếm 3,7% tổng lực lượng lao động xã hội, Israel tự sản xuất được 95% nhu cầu 

thực phẩm, đóng góp được khoảng 2,5% tổng GRDP và 3,6% giá trị xuất khẩu. 

Nông sản nổi tiếng của đất nước này là cam, chanh, bưởi, bơ, chuối, táo, cherry, 

mận, mơ, đào, nho, chà là, dâu tây, lựu, cà chua, hoa hồng... Từ việc nghiên cứu 

nông nghiệp Israel cho thấy, nông nghiệp phát triển có hiệu quả cao là do họ ứng 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến và sản xuất nông nghiệp được tổ chức khoa học. 

Chính phủ Israel đặc biệt chú trọng đến phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả và 

bền vững. Việc tái tạo nước sau khi đã sử dụng cùng với việc sử dụng công nghệ 

tiết kiệm nước, sử dụng lớp đất trồng trọt rải trên đất cát và ứng dụng công nghệ 

gen, công nghệ sinh học cũng như công nghệ canh tác có trình độ cao mà nền nông 

nghiệp của Israel đã đứng vào “nhóm đỉnh” đối với sản xuất nông nghiệp xanh. 

2.2.2.3. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững của Thái Lan 

 Các nhà hoạch định chính sách Thái Lan coi phát triển nông nghiệp như là nội 

lực sống còn để phát triển kinh tế quốc dân. Thái Lan đã nhanh chóng hiện thực hóa 

được ước mơ trở thành “nồi cơm” của thế giới và đang có ý định chuyển thành “vựa 

trái cây” của thế giới [73]. Chỉ tính trong năm 2017, nước này xuất khẩu 9 triệu tấn 

gạo, đạt 3,5 tỷ USD. Chính phủ Thái Lan rất coi trọng chính sách khuyến khích và 
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hỗ trợ người nông dân nâng cao tính cạnh tranh của nông sản trên thị trường thế giới. 

Cụ thể là nhà nước hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, nâng cao nhận thức người nông dân đối 

với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đến năm 2018, chính phủ 

Thái Lan đề ra chủ trương Thái Lan sẽ phải trở thành nước cung cấp trái cây cho thế 

giới và họ đã đề ra nhiều chương trình phát triển cây ăn trái. Có thể nhận thấy trong 

những năm qua, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học và các khóa học tại chỗ 

về kỹ thuật canh tác, chuyển giao công nghệ được mở rộng với nhiều ưu đãi nhằm 

thu hút và nâng cao trình độ nguồn nhân lực nông nghiệp. Bên cạnh đó, Thái Lan 

khuyến khích các tổ chức tư nhân tham gia vào các chương trình khuyến nông. Bí 

quyết thành công của nông dân Thái Lan chính là sự kết hợp khéo léo giữa kinh 

nghiệm canh tác truyền thống với việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới.  

2.2.2.4. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững của Malaysia 

Chính phủ Malaysia đã quan tâm nhiều đến phát triển nông nghiệp thay vì như 

trước những năm 2000 họ chỉ quan tâm đến phát triển đô thị [70]. Chiến lược của 

Malaysia nhằm vào việc giúp đỡ hai đối tượng: các doanh nghiệp có vốn sản xuất và 

hàng vạn người dân nghèo ở nông thôn không có đất đai canh tác; đồng thời ưu tiên 

phát triển những nông sản chủ lực của đất nước này như cọ dầu, cao su, hạt tiêu, cải 

dầu, rau xanh, cây ăn trái... Những kỹ thuật mới sau khi nghiên cứu thành công được 

đưa cho các Tổ chức khuyến nông để hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất. Đồng 

thời, Chính phủ công bố chính sách miễn thuế 10 năm đầu cho những ai đầu tư trồng 

cọ dầu; cải dầu và miễn thuế năm năm đầu cho những trang trại trồng cao su già cỗi 

chuyển sang trồng cọ dầu. Đối với những người dân khai khẩn đất mới để trồng cọ dầu, 

Nhà nước cho vay ưu đãi để họ hăng hái bỏ công sức lập trang trại cọ dầu. Để phát 

triển nông nghiệp bền vững và với tốc độ tăng khoảng 5%/ năm Chính phủ Malaysia 

không ngừng gia tăng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nghiên cứu sáng 

tạo công nghệ canh tác hiện đại.  

2.2.3. Những bài học rút ra cho việc phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh 

Thanh Hóa  

Từ những phân tích thực tiễn trong và ngoài nước ở trên cho phép rút ra một 

số nhận định quan trọng cho việc phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hóa. 

Cụ thể là: 
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Thành bại của công cuộc phát triển nông nghiệp bền vững phải có sự quyết 

tâm của cả Nhà nước, chính quyền tỉnh và các “nhà” có tham gia phát triển và tiêu 

thụ nông sản. Chính quyền hướng dẫn tiến hành chỉ dẫn địa lý, truy suất nguồn gốc, 

thực hiện tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP theo yêu cầu của thị trường, hỗ trợ quảng 

bá hình ảnh, xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ 

trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến... 

Để phát triển nông nghiệp bền vững nhất thiết phải coi trọng vấn đề tổ chức 

sản xuất nông nghiệp với những hình thức tiên tiến mà nhiều địa phương đã phát triển 

thành công. Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông sản và phát triển các tổ hợp nông 

- công nghiệp cũng như phát triển hợp lý các hình thức trang trại, gia trại mang ý 

nghĩa quyết định lớn. 

Trong quá trình phát triển nông nghiệp bền vững phải coi trọng hiện đại hóa 

nông nghiệp chứ không chỉ ham mê công nghiệp hóa giản đơn đối với nông nghiệp, 

nông thôn. Phát triển nông nghiệp bền vững phải coi trọng yếu tố toàn cầu hóa, 

nhất là toàn cầu hóa về chất lượng nông sản và công nghệ canh tác và chế biến 

nông sản. 

Phát triển nông nghiệp bền vững cần chú ý tính tới ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu. Bài học của tỉnh Ninh Thuận rất có giá trị tham khảo cho việc lựa chọn phương 

án phát triển vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.  

Tiểu kết chương 2 

Tác giả đã làm rõ quan niệm, bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững 

trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đó là bền vững đối với trồng trọt, chăn nuôi; bền 

vững đối với sản xuất và tiêu thụ nông sản; bền vững phải được đảm bảo bởi luật 

pháp và trách nhiệm của tất cả những người có liên quan. Đồng thời, chỉ rõ các yếu 

tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững đối với nông nghiệp từ góc độ xem xét các chủ 

thể và lực lượng tham gia quá trình phát triển nông nghiệp bền vững (nhà khoa học, 

nhà nước, nhà bảo hiểm, ngân hàng, nhà công nghiệp chế biến, nhà phân phối nông 

sản và người nông dân). Trong quá trình phát triển nông nghiệp phải coi trọng hiện 

đại hóa nông nghiệp chứ không chỉ ham mê công nghiệp hóa đơn giản. Phát triển 

nông nghiệp bền vững phải đặc biệt coi trọng vấn đề phát triển chuỗi giá trị nông sản, 

các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hiện đại (tổ hợp nông - công nghiệp, khu 
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nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Thành bại của công cuộc phát triển nông 

nghiệp trước hết phải là trách nhiệm thuộc Nhà nước. Nếu Nhà nước chỉ sử dụng 

mệnh lệnh hành chính thì không thể phát triển bền vững nền nông nghiệp ở cấp quốc 

gia cũng như ở cấp địa phương. Ở giai đoạn đầu phát triển, thậm chí ở giai đoạn chuẩn 

bị bứt tốc Nhà nước luôn luôn có vai trò quan trọng. 

Tác giả xác định hai nhóm với 7 chỉ tiêu cơ bản phản ánh phát triển bền vững 

đối với nông nghiệp. Đó là chỉ tiêu gì cần tăng thì tăng ổn định (5 chỉ tiêu) và chỉ tiêu 

gì cần giảm thì giảm ổn định (2 chỉ tiêu). Đồng thời, xác định 5 chỉ tiêu sử dụng để 

phân tích nguyên nhân của phát triển bền vững đối với nông nghiệp. Các chỉ tiêu đã 

bao quát được các yêu cầu cần nghiên cứu đối với luận án. Đề xuất này có tính tới 

điều kiện thực tiễn Việt Nam và khả năng ứng dụng ở một tỉnh cụ thể. 
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CHƯƠNG 3  

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG  

TỈNH THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2019  

Ở chương này tiến hành đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở 

tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2011 - 2019 trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo lý 

thuyết tất cả các chỉ tiêu phản ảnh phát triển nông nghiệp bền vững  đều được phân tích 

trong quá trình đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở một tỉnh. Để nhấn 

mạnh thêm phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tác giả luận 

án sẽ phân tích thêm tỉ lệ thiệt hại do thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp. 

3.1. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu của tỉnh Thanh Hóa  

Ở mục này việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nông nghiệp theo quan 

điểm phát triển bền vững. 

Thanh Hóa là tỉnh lớn ở nước ta (đứng thứ nhất về quy mô dân số và đứng thứ 

2 về diện tích tự nhiên trong số các tỉnh) và có nhiều đặc điểm rất nổi bật. Tỉnh Thanh 

Hoá cách Thủ đô Hà Nội khoảng 153 km (nếu đường cao tốc Hà Nội - Thanh Hóa 

hoàn thành thì xe chạy từ Hà Nội vào Thanh Hóa chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút). 

 
Nguồn: Tác giả (có sự trợ giúp của TS địa lý học Phạm Ngọc Trụ) 

Ghi chú: Số liệu trong trang bản đồ tổng hợp từ Niên giám thống kê 2019 của Cục thống 

kê tỉnh Thanh Hóa. 
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Tỉnh Thanh Hóa nằm ở tọa độ địa lý từ 19o18 - 20o00 vĩ độ Bắc và 104o22 - 

106o04 kinh độ Đông; phía Bắc giáp 3 tỉnh Sơn La, Hoà Bình và Ninh Bình; phía 

Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn của nước CHDCND Lào; phía 

Đông giáp Vịnh Bắc Bộ. Theo các chuyên gia Nhật Bản và các chuyên gia của Viện 

Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tương lai Cảng Nghi Sơn sẽ là 

một trong ba đỉnh của “Tam giác phát triển ở phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Nghi 

Sơn”. Do đó, Thanh Hóa sẽ có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế 

ở miền Bắc Việt Nam. Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố, 

02 thị xã và 24 huyện, với tổng diện tích tự nhiên 11.134,73 km2, dân số trung bình 

năm 2019 khoảng 3,4 triệu người, chiếm 3,4% diện tích và 4,3% dân số cả nước có 

vị trí quan trọng đối với cả nước.  

Ở góc độ nông nghiệp, lãnh thổ tỉnh Thanh Hóa chia ra thành hai tiểu vùng 

nông nghiệp. Cụ thể là:   

Tiểu vùng miền núi và trung du (phần màu vàng trên bản đồ): gồm 11 huyện 

(Như Xuân, Như Thanh, Thường xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hoá, Quan Sơn, 

Mường Lát, Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ và Thạch Thành) và 23 xã thuộc diện trung du của 

các huyện đồng bằng, chiếm 76,5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đây là vùng nối liền 

giữa hệ núi cao phía Tây Bắc và hệ núi Trường Sơn phía Nam. Độ cao trung bình ở 

vùng núi từ 600 - 700 mét, độ dốc trên 25o, vùng trung du có độ cao trung bình 150 - 

200 mét, độ dốc từ 150 đến 200. Tiểu vùng này có thế mạnh phát triển cây ăn quả, trồng 

mía, cam, dưa, rau xanh, ngô, đậu tương, nuôi vịt và gà đặc sản. 

Tiểu vùng đồng bằng và ven biển (phần màu xanh trên bản đồ): Khu vực 

đồng bằng gồm 10 huyện (Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Yên Định, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, 

Triệu Sơn, Nông Cống, Hà Trung, TP Thanh Hoá và TX. Bỉm Sơn, trừ 23 xã kể trên) 

chiếm 23,5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đây là vùng được bồi tụ bởi hệ thống sông 

Mã, sông Yên. Vùng có địa hình với độ cao trung bình từ 5 - 15m, một số nơi trũng 

như Hà Trung có độ cao chỉ từ 0 - 1m so với mặt nước biển. Nhìn chung vùng đồng 

bằng có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây lúa, lạc, ớt, rau củ quả, chăn nuôi 

lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Khu vực ven biển (tính theo ranh giới 

các huyện có biển) thì gồm 6 huyện chạy dọc bờ biển từ huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, 

Hoằng Hoá, Sầm Sơn, Quảng Xương đến Tĩnh Gia và một phần của thành phố Sầm 

Sơn, với diện tích hơn 122,9 ngàn ha (chiếm 11,1% diện tích tự nhiên). Khu vực này 

có địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình từ 3 - 6m so với mặt nước biển. Đây là 



 76 

vùng có nhiều tiềm năng để phát triển trồng lúa gạo, rau củ quả, chăn nuôi lợn, gia 

cầm, nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn...  

Bảng 3.1. Tỷ trọng của 2 tiểu vùng trong toàn tỉnh, 2019 

Chỉ tiêu Cả tỉnh 
Trung du  

miền núi 

Đồng bằng  

và ven biển 

Đất tự nhiên, 103 ha 1.111,5 76,5 23,5 

Đất nông nghiệp, 103 ha 247,5 41,5 58,5 

Dân số, 103 người 3.558,1 29,5 70,5 

Diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu 

người, m2 

695 163,5 78,4 

Nguồn: Niên giám thống kê 2019 tỉnh Thanh Hóa 

3.1.1. Các chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp và tình hình phát triển kinh tế 

xã hội tỉnh Thanh Hoá 

3.1.1. Các chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp 

Năm 2019, tỉnh Thanh Hoá có 27 huyện, 573 xã. Tại các đơn vị này đều có chính 

quyền theo luật định. UBND tỉnh và UBND cấp huyện, xã trực tiếp tham gia quản lý 

PTNN trên địa bàn tỉnh. Cũng vào năm này, dân số nông thôn của tỉnh Thanh Hoá có 

khoảng 2,9 triệu người. Trong đó, 70% là nhân khẩu nông nghiệp, số người này trực tiếp 

tham gia vào PTNN tỉnh Thanh Hoá. (Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá, 2019). 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có hệ thống ngân hàng, bảo hiểm từ cấp tỉnh đến 

cấp huyện. Các tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh chưa có. Cho đến nay công ty mía đường Lam Sơn, công ty TH Milk đã đầu tư 

vào phát triển trồng mía và chế biến đường, chăn nuôi bò sữa. 

Ở tỉnh Thanh Hoá cũng như các tỉnh khác, tham gia phát triển nông nghiệp đều 

có các chủ thể: chính quyền các cấp, người nông nhân, nhà công nghiệp chế biến, nhà 

khoa học, ngân hàng, bảo hiểm. 

Chính quyền các cấp ở tỉnh Thanh Hoá đã chú ý đến phát triển nông nghiệp. Họ cụ 

thể hoá luật pháp và chính sách về phát triển nông nghiệp của nhà nước đồng thời ban 

hành các chủ trương và giải pháp đặc thù để phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hoá. Trong đó nổi bật là các cấp chính quyền đã triển khai quy hoạch phát triển nông 

nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện xã nói riêng. 

Chính quyền các cấp đã chú ý đến tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp 

tập trung, quy mô lớn, vì thiếu các chính sách cụ thể nên chưa thu hút được doanh 
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nghiệp đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mặt khác, chính quyền 

các cấp chưa đưa ra định hướng thị trường và hướng dẫn tổ chức sản xuất nông nghiệp 

một cách khoa học nên nhìn chung sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu là phát triển 

truyền thống. Do đó năng suất và chất lượng chưa cao. 

Người nông dân vừa thiếu thông tin vừa thiếu kiến thức về khoa học công nghệ 

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lại thiếu thông tin về thị trường nên đang trong 

tình trạng tự phát vẫn là chủ yếu. 

Các nhà khoa học, ngân hàng, bảo hiểm, các nhà phân phối chưa gắn bó chặt 

chẽ với người nông dân. 

3.1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hoá 

Trong các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa có quy mô kinh tế lớn nhất, 

có tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh để phát triển nông nghiệp với những mặt 

hàng nông sản phong phú, có khối lượng lớn hơn nhiều tỉnh ở phía Bắc Việt Nam. Vào 

năm 2019, nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 7, quy mô thu ngân sách đứng thứ 

14, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 19, GRDP/ người đứng thứ 26, tỷ lệ dân thành thị 

đứng thứ 28 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hai năm 2016 - 2017 thiên 

tai xảy ra mạnh đối với Thanh Hóa nên ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng sản xuất nông 

nghiệp, song trong cùng thời gian này công nghiệp và dịch vụ đều tăng khá.  

Cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa từng bước phát triển theo chiều hướng tiến 

bộ. Từ năm 2010 đến năm 2019, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm trung 

bình khoảng 1,07% mỗi năm. Tức là tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp tăng khoảng 

1,07% mỗi năm. Điều đó cho biết, nhân tố bứt tốc kinh tế đã thể hiện rõ hơn nhưng 

với mức phát triển của khối ngành phi nông nghiệp như thế là còn ít.  

 
Hình 3.1: Cơ cấu GRDP của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2019                                               

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê tỉnh Thanh Hoá.  

Ghi chú: Tính theo giá 2010 để tránh yếu tố trượt giá và cũng để dễ so sánh động thái 

thay đổi cơ cấu kinh tế qua các năm. 

21,2

46,9

32,9

Năm 2010
14,2

49,2

36,6

Năm 2015

Nông nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ

11,5

49,5

39

Năm 2019
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Điều đáng nói là tỷ trọng lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trong các ngành kinh 

tế của Thanh Hóa vẫn còn ở mức thấp. Vì thế, tốc độ tăng trưởng GRDP và hiệu quả 

cũng như sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Thanh Hóa còn ở mức hạn chế.  

Bảng 3.2: Tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao trong GRDP và các ngành  

của toàn tỉnh Thanh Hóa 

                       Đơn vị: % 

 2010 2015 2019 
Tăng, giảm 

Sau 5 năm Sau 9 năm 

Toàn bộ nền kinh tế 6,8 7,6 8,3 +0,6 +1,3 

Trong đó:      

Nông nghiệp 1,2 1,2 1,3 +0 +0,1 

Công nghiệp 4,5 4,8 5,1 +0,3 +0,6 

Dịch vụ 1,1 1,6 1,9 +0,5 +0,8 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê tỉnh Thanh Hoá 

Ghi chú: Lĩnh vực công nghệ cao ở Thanh Hóa gồm có: trồng cây cảnh, rau cao cấp, nuôi 

tôm thâm canh, sản xuất thuốc chữa bệnh, sản xuất xi măng, hàng điện tử dân dụng, sữa, 

kinh doanh Resort và khách sạn từ 4 sao trở lên, vận tải hàng không, ngân hàng, viễn thông. 

Quy mô đầu tư và cơ cấu đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Riêng vốn 

đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng chiếm khoảng 38-40%. Vốn đầu tư cho phát triển 

nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 10%. Với cách đầu tư như vậy có thể nói rằng, chưa 

tạo tiền đề để phát triển kinh tế bền vững cũng như chưa đáp ứng nhu cầu phát triển 

nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho dân số nông nghiệp của tỉnh.  

Bảng 3.3: Cơ cấu đầu tư phát triển qua các giai đoạn của tỉnh Thanh Hóa 

                 Đơn vị: % 

 2011 - 2015 2016 - 2019 

Tổng vốn đầu tư xã hội 100 100 

Nông nghiệp 10,3 10,5 

Công nghiệp 42,1 38,7 

Dịch vụ và kết cấu hạ tầng 47,6 50,8 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá  

Tỉnh Thanh Hóa có nhiều dân tộc cùng sinh sống, đa dạng về phong tục tập 

quán và phong phú về văn hóa. Nổi tiếng là văn hóa trống đồng Đông Sơn và đó là 



 79 

nơi sinh sống của người Việt cổ (chủ yếu ở Vĩnh Lộc, Thọ Xuân). Ngoài người kinh 

chiếm số đông, trong địa bàn tỉnh còn có 6 dân tộc thiểu số với tổng số dân hơn 60 

vạn người, chiếm khoảng 18% dân số chung (trong đó đông người là dân tộc Mường 

chiếm khoảng 54%, dân tộc Thái chiếm khoảng 35%, dân tộc Mường chiếm khoảng 

2,2% và dân tộc Thổ chiếm khoảng 1,8%).  

Bảng 3.4: Dân số tỉnh Thanh Hóa 

                                                Đơn vị: 1000 người; % 

Năm 

Chỉ tiêu 
2010 2015 2019 

Tốc độ tăng, giảm trung bình  

năm giai đoạn 2011 - 2019 

Dân số 3.406 3.423 3.450 0,13 

Nhân khẩu thành thị 367 398 427 1,55 

Tỷ lệ so với dân số chung 10,8 11,6 12,4 - 

Nhân khẩu nông thôn 3.039 3.025 3.023 -0,05 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê tỉnh Thanh Hoá 

Nguồn nhân lực của Thanh Hóa khá dồi dào. Dân số trong độ tuổi lao động 

của tỉnh năm 2019 chiếm khoảng 65,5% tổng dân số; số lao động đang làm việc trong 

các ngành kinh tế quốc dân khoảng 2.109 ngàn người, chiếm 89,0% lao động trong 

độ tuổi, trong đó phần lớn là lao động nông lâm nghiệp, chiếm tới 66,9% tổng số lao 

động xã hội; lao động công nghiệp và xây dựng chiếm 16,0% và lao động khu vực 

dịch vụ là 17 %. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn trong tỉnh mới 

đạt 80,4%. 

Phân công lao động xã hội ở tỉnh Thanh Hóa tuy tiến bộ. Trong giai đoạn 

2011-2019, bức tranh phân công lao động xã hội đã thay đổi tương đối nhiều. Lao 

động làm việc trong khu vực nông nghiệp vẫn chiếm khoảng 52%, giảm được 12,8 

điểm %. Tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp tăng đáng kể (tăng 12,8 điểm %). Trong 

đó tỷ trọng công nghiệp tăng 8,4 điểm %; tỷ trọng lao động khu vực dịch vụ tăng 

khoảng 4,4 điểm %. Lao động xã hội qua đào tạo có tăng nhưng còn chậm. Năm 

2019, lao động qua đào tạo mới chiếm khoảng 19,6% tổng lao động xã hội (trong đó, 

số lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 3,7%; cao đẳng chiếm 3,7%; trung cấp 

chiếm 7,3% và có trình độ sơ cấp chiếm 4,9% tổng số lao động). 
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Bảng 3.5: Cơ cấu lao động xã hội tỉnh Thanh Hóa 

                 Đơn vị: 1.000 người 
Năm 

Chỉ tiêu 
2010 2015 2019 

Tốc độ trung bình năm  

của 2011 - 2019 

Lao động các ngành kinh tế quốc dân 2.073 2.194 2.236 0,77 

Trong đó theo ngành: 

Nông nghiệp 1.211 1.120 1.020 -2,2 

%  so tổng số 58,4 51,1 45,6 - 

Công nghiệp 395 512 614 6,0 

%  so tổng số 19,1 23,3 27,5 - 

Dịch vụ 467 562 602 4,5 

%  so tổng số 22,5 25,6 26,9 - 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá 

Ngoài sự xuất hiện của cảng biển Nghi Sơn (cũng mới có công suất khoảng vài 

triệu tấn) gắn khu kinh tế Nghi Sơn (đang xây dựng), cơ sở chế biến mía đường Đài 

Loan, chế biến sữa Vinamilk… thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có những nhân tố 

cần thiết để làm mới phân công lao động xã hội cũng như làm mới cơ cấu kinh tế. 

3.1.2. Lợi nhuận và thị trường 

Trong những năm vừa qua, đây là yếu tố còn tương đối mờ nhạt trong quá 

trình nhận thức phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hoá. Các cơ quan chính 

quyền chưa tổ chức nghiên cứu vấn đề lợi nhuận và thị trường để cung cấp thêm 

thông tin cho người nông dân. Người nông dân thì loay hoay và tự phát tìm kiếm lợi 

nhuận và thị trường nên họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nông sản hàng 

hoá. Tuy nhiên, càng ngày vấn đề lợi nhuận và thị trường càng trở nên như các yếu 

tố quyết định đến phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hoá. 

3.1.3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp 

Đây là lĩnh vực còn tương đối yếu của tỉnh Thanh Hoá. Tuy đã xuất hiện một 

số hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tiên tiến như: nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao (trồng dưa lưới, dưa kim hoàng hậu, …) nhưng đang ở quy mô nhỏ chưa có 

nhiều tác động đến phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hoá. 

3.1.4. Khoa học Công nghệ và thông tin 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá khoa học công nghệ nông nghiệp tuy đã được 

chú ý nhưng mới phát triển ở một số nơi, ví dụ công ty mía đường Lam Sơn, ở một 

số trang trại phát triển nông sản hàng hoá nhưng đang còn trong tình trạng nhỏ và 
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phân tán. Khoa học công nghệ và thông tin chưa trở thành yếu tố mang tính quyết 

định đối với người nông dân như ở Lâm Đồng, Sơn La, Bắc Giang… 

3.1.5. Kết cấu hạ tầng 

Đây là yếu tố đã được tỉnh, huyện, xã chú trọng nên phát triển khá tốt. Mạng 

lưới đường giao thông kết nối từ các khu sản xuất nông sản hàng hoá tới trung tâm 

tỉnh lị và các khu du lịch ven biển đã được hình thành. Song về kết cấu hạ tầng viễn 

thông, hệ thống chợ nông sản, sàn nông sản thì chưa được phát triển ở mức cần thiết. 

3.1.6. Các yếu tố tự nhiên và biến đổi khí hậu 

Đến năm 2025 dân số của tỉnh được dự báo có khoảng 3,65 triệu người, có 

khu kinh tế ven biển Nghi Sơn quy mô lớn (với số lao động làm việc khoảng 13 vạn 

lao động, có TP Thanh Hóa với số dân khoảng 45 vạn người, TP Sầm Sơn với dân số 

khoảng 13 vạn người, Khu đô thị tổng hợp cảng biển - công nghiệp - du lịch biển 

Nghi Sơn có số dân khoảng 25-30 vạn người sẽ có nhu cầu lớn về nông sản thực 

phẩm. Bên cạnh đó nếu tham gia được 10-12% thị trường nông sản thực phẩm của 

TP Hà Nội (với quy mô dân số đô thị khoảng 7 triệu người) thì có thể nói cơ hội lớn 

để phát triển nông sản cho tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa có tiềm năng lớn về du lịch 

nên lượng du khách thập phương đến Thanh Hóa sẽ có số lượng lớn. Nếu có biện 

pháp quảng bá hàng năm có thể đón tiếp khoảng 4-5 triệu người (Hà Nội đón khoảng 

15 triệu du khách, trong đó khoảng 5 triệu khách quốc tế). Khi đó nhu cầu nông sản 

thực phẩm cho khách du lịch là rất nhiều. Thị trường xuất khẩu do cơ hội mang lại từ 

các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với nhiều nước trên thế giới 

cũng rất đáng kể nhưng do thiếu thông tin và không thể dự báo riêng cho Thanh Hóa 

nên tác giả chưa thể đưa ra những con số cụ thể. Song lợi ích từ các Hiệp định này 

đối với phát triển nông sản hàng hóa của tỉnh cũng khả quan.  

Nhìn chung tài nguyên nước của tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng khá, nếu có giải 

pháp thì có thể nói là đủ nước cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn Thanh Hoá có 4 hệ thống sông lớn là Sông Mã, sông 

Yên, sông Hoạt, sông Bạng và 173 sông suối nhỏ, tạo ra một mạng lưới thuỷ văn 

tương đối phủ khắp lãnh thổ và phân bố khá đều trên địa bàn, bình quân mật độ sông 

suối đạt 0,5 - 0,6 km/ km2. Tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm từ 20 - 21 tỷ 

m3 năm, trong đó khoảng 10 tỷ m3 lượng dòng chảy sinh ra trong nội tỉnh; cao nhất 

xấp xỉ 26 tỷ m3, năm nhỏ nhất khoảng 12 tỷ m3.  

Xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan và dịch bệnh trên động 

vật. Bão lụt xảy ra với tần suất mạnh hơn, gây thiệt hại nhiều hơn. Gần đây dịch lở 
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mồm long móng ở bò, dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm xuất hiện nhiều ở 

Thanh Hóa gây nhiều ảnh hưởng tới phát triển chăn nuôi ở tỉnh Thanh Hóa. Đồng 

thời, do chất thải ô nhiễm môi trường gây ra từ một số doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh (điển hình là nhà máy chế biến đường ở Hòa Bình) xả thải chưa qua xử lý ra các 

khu vực dân cư xung quanh và xả thải ra các dòng sông gây thiệt hại lớn cho nuôi cá 

lồng trên một số dòng sông ở miền núi tỉnh Thanh Hóa. 

Tài nguyên đất nông nghiệp tuy nhiều nhưng phần lớn diện tích đất nông 

nghiệp thuộc loại ít màu mỡ. Diện tích đất sử dụng cho nông nghiệp khoảng 26,8 

vạn ha, chiếm khoảng 22% diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Trong tổng diện tích 

đang và sẽ sử dụng cho phát triển nông nghiệp thì diện tích đất dốc và đất bạc màu 

ven biển có tới khoảng 7 vạn ha (chiếm khoảng 27% so tổng diện tích đất nông 

nghiệp); đất cát ven biển chiếm khoảng 19%. Quỹ đất nông nghiệp thuận lợi cho 

phát triển nông nghiệp chỉ có khoảng 73%. 

Bảng 3.6: Diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa năm 2019  

Chỉ tiêu 
2019 

1000 ha % 

Đất nông nghiệp 268,3 100 

Đất dốc 19,5 7,3 

Đất cát ven biển  51,5 19,2 

Phần còn lại 197,3 73,5 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 2019 

Cũng như các tỉnh ở Bắc Trung Bộ, ở tỉnh Thanh Hoá biến đổi khí hậu ngày 

càng phức tạp và gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống. Tình trạng xâm nhập 

mặn gia tăng. Năm 2019 xâm nhập mặn đã vào sâu tới khoảng 30km, diện tích bị ảnh 

hưởng từ xâm nhập mặn có khoảng 11 nghìn ha. 

Bảng 3.7: Tổng hợp các hiện tượng thời tiết khí hậu qua các năm 

 Đơn vị 2010 2015 2019 

1. Cơn bão Cơn bão 7 5 10 

2. Áp thấp nhiệt đới Đợt 3 2 5 

3. Đợt mưa lớn Đợt 8 8 11 

4. Lũ ngập lụt Lượt 6 7 9 

5. Rét đậm, hại Đợt 3 4 4 

6. Gió lốc Cơn 4 6 8 

7. Diện tích bị nhiễm mặn (mặn vào sâu khoảng 40 km)  Ha  - 77 193 
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3.1.7. Nhận xét chung  

Kết quả phân tích theo mô hình SWOT cho biết điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức đối với phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hoá. 

3.1.7.1. Thuận lợi và khó khăn 

Từ những nghiên cứu ở trên tác giả rút ra những nhận định tổng quát dưới đây 

mà phát triển nông nghiệp bền vững phải tính đến: 

Bảng 3.8: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến  

phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hóa 

Các yếu tố 
Những điểm đem  

tới thuận lợi 

Những điểm đem tới  

hạn chế và khó khăn 

1. Các chủ 

thể trực tiếp 

liên quan đến 

phát triển 

nông nghiệp. 

Nhà nước đã có chủ 

trương đẩy mạnh phát triển 

nông nghiệp bền vững. 

Chính quyền tỉnh đã nhận 

thức rõ và thể hiện quyết tâm, 

đề ra nhiều biện pháp. 

Các doanh nghiệp chưa 

quan tâm cũng như chưa 

sẵn sàng đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp. 

Người nông dân mong 

muốn phát triển nông 

nghiệp đem lại lợi nhuận. 

Nhiều vấn đề về phát triển nông nghiệp 

bền vững, ứng dụng công nghệ cao chưa 

được nhà nước thể chế hóa tới mức cần thiết. 

Chính quyền tỉnh chưa có những chính 

sách đặc thù để phát triển nông nghiệp bền 

vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra 

gay gắt. Đặc biệt là chưa có chính sách tích tụ 

ruộng đất để sản xuất nông sản hàng hóa lớn. 

Các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp chưa rõ ràng, chưa hấp dẫn. 

Người nông dân chưa có tri thức nhiều 

và đủ mức về sản xuất nông nghiệp hàng hoá 

(nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). 

2. Lợi nhuận, 

thị trường 

nông sản và 

khả năng 

cung ứng 

máy móc, vật 

tư nông 

nghiệp. 

Phát triển nông nghiệp 

có khả năng đem lại lợi 

nhuận cao hơn một số nơi 

khác. Nhu cầu tại tỉnh 

tương đối lớn (kể cả cho số 

dân của tỉnh và cho khách 

du lịch và cho Hà Nội). 

Khả năng cung cấp 

máy móc, vật tư nông 

nghiệp tương đối dễ dàng. 

Sản xuất hàng hóa chưa phát triển. Nhìn 

chung tuy đã xuất hiện sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao nhưng chỉ 

mới xuất hiện ở một số ít nơi. 

Vì sản xuất nông nghiệp vừa tự phát, vừa 

theo kiểu truyền thống nên lợi nhuận thu 

được ít hoặc chưa có lợi nhuận. 

Thị trường chưa được nghiên cứu và dự báo 

đầy đủ, kịp thời nên người sản xuất chưa gắn kết 

chặt chẽ với nhu cầu của thị trường nông sản. 

3. Tổ chức 

sản xuất 

nông nghiệp 

tiên tiến 

Đã xuất hiện một số 

hợp tác xã, hộ gia đình, 

trang trại phát triển nông 

sản ứng dụng công nghệ 

Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp chưa 

được nghiên cứu và đang còn ở tình trạng ai 

biết, ai có điều kiện thì phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao. 
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Các yếu tố 
Những điểm đem  

tới thuận lợi 

Những điểm đem tới  

hạn chế và khó khăn 

cao nên bước đầu đã tích 

lũy được kinh nghiệm. 

Đã có công ty đầu tư 

vào phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

(tiêu biểu như Công ty mía 

đường Lam Sơn). 

Nông sản do các cơ sở ứng dụng công 

nghệ cao chưa gắn kết được với thị trường 

và chưa biết nên bắt đầu từ đâu; làm thế nào 

để phát huy cái lợi của các hình thức tổ chức 

sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Chuỗi giá trị 

nông sản được nói đến rất nhiều nhưng làm 

sao để nó trở nên hiện hữu trong thực tế thì 

chưa có câu trả lời thỏa đáng. 

Thực tế công nghiệp chế biến nông sản 

chưa được phát triển một cách bài bản và 

chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển 

nông nghiệp hàng hóa. 

4. Khoa học 

công nghệ và 

thông tin 

nông nghiệp. 

Trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, công nghệ nông 

nghiệp, giống cây trồng và 

vật nuôi có năng suất, chất 

lượng cao đã có trên thế 

giới. 

Việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp 

tiên tiến và du nhập các giống cây trồng, con 

vật nuôi có năng suất, chất lượng cao chưa 

được quan tâm đúng mức và chưa được tận 

dụng để phát triển nông sản ở tỉnh Thanh Hóa. 

Việc phổ biến thông tin về tiến bộ giống, 

công nghệ, kỹ thuật canh tác chưa được làm 

tốt nên người nông dân chưa thể tiếp cận tới 

mức cần thiết để phát triển nông nghiệp bền 

vững ở tỉnh Thanh Hóa. 

5. Hệ thống 

kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật 

phục vụ nông 

nghiệp. 

Hệ thống thủy lợi đã 

khá phát triển. 

Các tuyến trục kết nối 

các huyện với Thành phố, 

khu kinh tế ven biển và với 

các khu công nghiệp đã có. 

Cảng biển và sân bay đi 

các nơi cũng đã có. 

Đang thiếu đường kết nối giữa các vùng 

sản xuất nông sản hàng hoá với các tuyến 

trục huyết mạch và tới các Trung tâm thương 

mại, các thành phố trong và ngoài tỉnh. 

Hệ thống chợ nông sản, sàn nông sản 

chưa hình thành. 

Thiếu thông tin về nông nghiệp, thông 

tin về du lịch, về khả năng xuất khẩu nông 

sản và còn thiếu nhiều loại kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật nông nghiệp khác. 

6. Các yếu tố 

tự nhiên, biến 

đổi khí hậu 

và các yếu tố 

khác. 

Xu thế diễn biến của 

khí hậu, thời tiết đã được 

nhận biết tốt hơn trước rất 

nhiều. Ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu tới phát triển 

nông nghiệp bền vững cũng 

Dự báo tác hại của thiên tai chưa được 

làm tốt. Việc tổng kết thiệt hại do thiên tai 

và đề xuất các giải pháp khắc chế chưa được 

nghiên cứu một cách đầy đủ. 

Vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

tới phát triển nông nghiệp chưa được nghiên 
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Các yếu tố 
Những điểm đem  

tới thuận lợi 

Những điểm đem tới  

hạn chế và khó khăn 

đã được các cấp, các ngành 

cũng như người dân nhận 

thức và nhận diện rõ hơn. 

cứu đủ mức nên chưa có đủ căn cứ để tính 

toán các phương án phát triển nông nghiệp ở 

tỉnh Thanh Hóa theo hướng bền vững. 

Các yếu tố về đất, nước trên phạm vi cả 

tỉnh và trên các vùng tự nhiên-kinh tế cũng 

chưa được tổ chức nghiên cứu thỏa đáng.  

Nguồn: Tác giả 

3.1.7.2.  Cơ hội và thách thức 

Bên cạnh cơ hội tương đối lớn thì qua nghiên cứu cũng cho thấy có những 

thách thức mà việc phát triển nông nghiệp bền vững phải vượt qua.  

Bảng 3.9: Kết quả phân tích theo mô hình SWOT 

Điểm mạnh 

Có cả trung du miền núi, đồng bằng, 

ven biển và biển nên có thể phát triển 

nông nghiệp đa sản phẩm; lại có quy 

mô diện tích, thổ nhưỡng có khả năng 

phát triển những nông sản chủ lực quan 

trọng, có thị trường nông sản khá. 

Điểm yếu 

Chịu ảnh hưởng nặng nề của khí hậu thời tiết 

khắc nghiệt. Không gian trải rộng và nhiều nơi 

vẫn thiếu kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thường gặp lũ 

lụt, sạt lở bờ sông về mùa mưa nhưng về mùa 

khô lại thiếu nước và vùng ven biển bị xâm nhập 

mặn. Nhân lực nông nghiệp đang có chất lượng 

hạn chế, thậm chí còn có thể nói là thấp.  

Cơ hội 

Khi đường cao tốc Hà Nội đi Vinh 

hoàn thành sẽ có thị trường được mở 

rộng. Khi Cảng Nghi Sơn hoàn thành 

giai đoạn 2 và khu kinh tế Nghi Sơn 

hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối các 

khu vực dọc ven biển và kết nối dễ 

dàng với tuyến Bắc Nam thì không gian 

kinh tế mở ra rộng hơn. Khi đó Thanh 

Hóa sẽ có sức hút lớn các nhà đầu tư 

lớn nhiều hơn. Việt Nam ký kết nhiều 

Hiệp định thương mại với các nước lớn 

và với các quốc gia khắp nơi trên thế 

giới mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tiêu thụ 

sản phẩm hàng hóa nông sản, hàng hóa 

công nghiệp; mở ra triển vọng phát 

triển giao thông đường biển, đường 

hàng không và đường sắt. 

Thách thức 

Thách thức lớn nhất là cạnh tranh thu hút đầu 

tư (nhất là đầu tư FDI) và tiêu thụ nông sản và 

phát triển nông nghiệp trong bối cảnh thiên tai 

ngày càng gay gắt. 

Khi kinh tế phát triển có tính bùng nổ thì dễ 

xuất hiện dòng lao động và dân cư ngoài tỉnh đổ 

về vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa nên dễ gây 

thiếu về kết cấu hạ tầng, quá tải cư dân ở vùng 

ven biển, đòi hỏi tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch ổn 

định cho sự phát triển với tốc độ nhanh hơn 

nhiều so hiện nay. 

Dân đông và chất lượng nhân lực nhìn chung 

còn thấp đang đứng trước yêu cầu hiện đại hóa 

công nghệ nông nghiệp là áp lực không nhỏ đối 

với phát triển nhân lực chất lượng cao trong thời 

gian không dài. 

Nguồn: Tác giả 
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3.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu  

3.2.1. Khái quát tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 

- 2019 

Ở giai đoạn 2011 - 2019, trong khi nhân khẩu nông nghiệp chiếm khoảng 72-

73% và lao động nông nghiệp chiếm tới khoảng 43-44% lao động xã hội thì nông 

nghiệp chỉ tạo ra khoảng 11-12% GRDP. Trên cơ sở phân tích tổng hợp cho phép rút 

ra mấy nhận định quan trọng sau đây: 

Nhìn chung nền nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa phát triển chậm, hiệu quả 

thấp và về cơ bản vẫn là nền nông nghiệp truyền thống; năng suất, chất lượng kém. 

Vì thế, đời sống của người nông dân tuy được cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.  

Nền nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa vẫn chủ yếu dựa trên việc khai thác tài nguyên 

thiên nhiên (tăng diện tích đất, thâm dụng nước tưới để tăng vụ…), mức sử  dụng 

vật tư đầu vào cao, hàm lượng công nghệ thấp; mức tổn thất sau thu hoạch cao, 

chất lượng sản phẩm không đồng đều, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, 

khả năng tạo giá trị mới thấp, năng suất lao động thấp. Quá trình chuyển dịch cơ 

cấu sản phẩm, cây trồng, vật nuôi diễn ra chậm, chưa phát huy được sản phẩm có 

lợi thế so sánh. Sản xuất nông, lâm, thủy sản còn manh mún, chưa bền vững, một 

số sản phẩm chủ lực như lúa gạo, ngô, thịt gia súc, gia cầm chưa gắn với chế biến 

và tiêu thụ. Khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn thấp; khâu bảo quản chế 

biến, tiêu thụ còn kém phát triển, tỷ trọng sản phẩm hàng hóa có chất lượng, có 

thương hiệu xuất khẩu thấp. Sản xuất về cơ bản cho đến nay vẫn là quy mô nhỏ 

(quy mô sản xuất hộ gia đình là chủ yếu), phương thức còn lạc hậu, chưa có sự 

gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất - bảo quản - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Trong cơ 

cấu giá trị sản xuất nông nghiệp; tỷ trọng trồng trọt lớn, trên 64%, trong đó lúa 

gạo vẫn chiếm tỷ trọng chính, tuy chiếm phần lớn diện tích cây  trồng hàng năm 

nhưng hiệu quả kinh tế của cây lúa đem lại không cao, vì vậy đã xuất hiện tình 

trạng nông dân không thiết tha sản xuất lúa; tỷ trọng chăn nuôi còn thấp, chăn nuôi 

còn phụ thuộc lớn vào nguồn thức ăn nhập khẩu, giống (do doanh nghiệp nước 

ngoài cung cấp), giá cả đầu vào không ổn định, ảnh hưởng lớn đến kết quả sản 

xuất chăn nuôi. Trồng trọt chậm phát triển. Chăn nuôi tuy có bước phát triển nhanh 

hơn nhưng năng suất thấp và hiệu quả thấp. Dịch vụ nông nghiệp ngày càng có sự 
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phát triển nhanh hơn nhưng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành 

trồng trọt và của ngành chăn nuôi. 

Những nông sản có tiềm năng, thế mạnh và có ý nghĩa sản phẩm chủ lực chưa 

được đầu tư thỏa đáng nên chúng chiếm tỷ trọng còn nhỏ trong tổng giá trị sản lượng 

nông nghiệp của tỉnh. Đây là điểm yếu cần khắc phục. 

Đối với nhóm sản phẩm có khả năng cạnh tranh: Lúa thâm canh năng suất, chất 

lượng cao, ngô thâm canh, lúa giống, ngô giống, mía thâm canh, rau an toàn, cây ăn 

quả, hoa cây cảnh, cây thức ăn chăn nuôi; bò sữa, bò thịt chất lượng cao, lợn hướng 

nạc, gà lông màu, con nuôi đặc sản (gà ri, lợn mán, lợn rừng, lợn sữa, vịt, tôm chân 

trắng, ngao, cá rô phi xuất khẩu và hải sản…) tuy đã có nơi phát triển nhưng chưa được 

quy hoạch và chưa có biện pháp thỏa đáng nên cũng chưa được phát triển có hiệu quả. 

Nhóm sản phẩm không có khả năng cạnh tranh nhưng tạo ra nhiều việc làm 

phù hợp với điều kiện vốn, đất đai, lao động của đa số các hộ: Lúa, ngô, lạc, đậu 

tương, khoai lang, cói, mía; bò, trâu, lợn, gia cầm; gỗ nhỏ; cá truyền thống nuôi nước 

ngọt, khai thác ven bờ. 

Đối với nhóm sản phẩm không có khả năng cạnh tranh đáng lẽ ra cần hạn chế 

phát triển như bò vàng, vịt chạy đồng, cây màu lương thực... chưa có biện pháp 

chuyển đổi sang phát triển các lĩnh vực khác có hiệu quả hơn. 

Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa chưa có những đổi mới 

mạnh mẽ, phát triển chậm, kỹ thuật và công nghệ mới chưa được phát triển mạnh nên 

về cơ bản nền nông nghiệp của Thanh Hóa phát triển chưa bền vững. Trong thời gian 

vừa qua lại bị ảnh hưởng xấu từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng nên chưa có 

những biến chuyển rõ nét. Thanh Hóa có khoảng 3,4 triệu dân và tiếp đón khoảng 5-

6 triệu khách du lịch hàng năm nên có nhu cầu lớn về nông sản thực phẩm, nhất là 

nông sản thực phẩm sạch, chất lượng cao. Riêng khách du lịch nước ngoài đã có 

khoảng hơn 1 triệu người (con số này còn tăng trong những năm tới). Nếu có biện 

pháp nâng cao chất lượng phát triển của nông nghiệp thì Thanh Hóa không những 

đáp ứng được nhu cầu to lớn đó mà còn có thể xuất khẩu tại chỗ với quy mô lớn (phục 

vụ khách du lịch quốc tế).  

Vài năm gần đây, tỉnh Thanh hóa đã triển khai một số dự án nông nghiệp công 

nghệ cao nhưng tiến độ phát triển chậm và chưa đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhìn chung 

đến năm 2019 các dự án mới thực hiện được khoảng 20-30% mục tiêu. Năm 2017 đã 
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triển khai dự án phát triển một số trang trại bò sữa. Tiêu biểu như dự án chăn nuôi bò 

sữa “Thống nhất Thanh Hóa” (với mục tiêu 1.600 ha và 16.000 bò sữa); dự án chăn 

nuôi bò sữa ở Nông Cống (với mục tiêu 1.179 ha và 20.000 con); dự án chăn nuôi bò 

Úc của Công ty cổ phần chăn nuôi Bá Thước (với mục tiêu 507 ha và 20.000 con bò 

thịt); 3 dự án chăn nuôi lợn do Công ty TNHH MTV đặt tại Lang Chánh (với mục 

tiêu 335 ha và 43.500 con lợn chất lượng cao); dự án nuôi lợn của Công ty Newhope 

Singapore PTE. LTD ở Thạch Thành (với mục tiêu 109 ha và 500.000 con lợn chất 

lượng cao); dự án khu nông nghiệp công nghệ cao ở Hoằng Hóa (với mục tiêu khoảng 

10 ha; khu trồng cam sạch 3 ha và khu dưa ngọt công nghệ cao 3.000 m2 ở Thọ Xuân... 

Năm 2019, phát triển trồng rau thủy canh ở Queen Farm ở Quảng Xương (với diện 

tích 5 ha, sử dụng phần mềm quản lý nông nghiệp hiện đại và nhập giống từ Nhật 

Bản). Đồng thời, vào tháng 9/2019 tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh 

Hóa đã triển khai xây dựng nhà máy giết mổ, chế biến thịt gia cầm xuất khẩu (chủ 

yếu xuất khẩu sang thị trường EU) mang tên Viet Avis vào loại hiện đại nhất Việt 

Nam (có công suất khoảng 23 triệu con, trong đó có 15 triệu con gà) trên cơ sở hợp 

tác giữa Công ty cổ phần nông sản Phú Gia (Thanh Hóa) và Tập đoàn Master Good 

(Hungary) và dự kiến phát triển 10 trang trại gà ở 10 huyện nhưng cho tới nay chưa 

có trang trại nào được triển khai [89]. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh chưa có đề án phát 

triển gia cầm quy mô lớn. 

3.2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hóa 

Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hoá trong 

giai đoạn vừa qua chính là việc đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp ở tỉnh 

Thanh Hoá theo quan điểm phát triển bền vững. 

Theo công thức tính toán các chỉ tiêu đã trình bày ở chương 2 và trên cơ sở số 

liệu thu thập được tác giả tiến hành phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp bền 

vững ở tỉnh Thanh Hóa. Nhìn chung nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển 

nhưng hiệu quả đang ở mức thấp và chưa có được sự bền vững cần thiết. Điều đó thể 

hiện ở những dấu hiệu chủ yếu dưới đây: 

3.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp  

 Giai đoạn 2016-2019 tốc độ tăng GTGT nông nghiệp chỉ khoảng 3,3%/ năm 

(của giai đoạn trước đạt khoảng 4,1%/ năm). Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ngay 

trong những năm có sự phát triển tương đối ổn định (không bị ảnh hưởng của mưa 
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bão, lũ lụt, ngập úng) thì mức gia tăng nông nghiệp cũng chỉ được khoảng 0,03 điểm 

%/ năm.  

Bảng 3.10: Một số chỉ tiêu về tăng trưởng sản xuất nông nghiệp Thanh Hóa 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2010 2015 2019 

Tăng b/q 

năm,% 

11-15 16-19 

1. GTSX nông nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 9.795 11.347 12.335 2,8 3,2 

2. Giá trị gia tăng nông nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 4.309 4.935 5501 3,8 4,1 

% so GTSX nông nghiệp % 43,9 43,5 43,4 - - 

3. Giá trị hàng hóa nông sản* Tỷ đ 1.420 1.736 1.961 4,2 4,1 

% so GTSX nông nghiệp % 14,5 15,3 15,9 - - 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá 

Ghi chú:GTSX: Giá trị sản xuất;  

* Tác giả tổng hợp từ những nông sản có hàng hóa (mía đường, cao su, bưởi, cam, 

dưa kim hoàng Hậu và dưa lưới, lạc, đỗ tương, vịt Cổ Lũng, cá bè, lợn sữa). 

3.2.2.2. Năng suất lao động nông nghiệp 

 Năng suất lao động nông nghiệp thấp, tăng chậm. Tốc độ tăng năng suất lao 

động nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2019 giảm so với giai đoạn 2011-2015 (chỉ 

tăng khoảng 3,2%/ năm so với mức khoảng 4,5%/ năm trước đó). Cũng vì thế mà khả 

năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa thấp. Nhìn chung nông sản hàng hóa của tỉnh 

Thanh Hóa chưa có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. 

Biểu 3.11: Lao động và năng suất lao động nông nghiệp 

Chỉ tiêu 
Đơn  

vị 
2010 2015 2019 

Tăng b/q năm,% 

10-15 11-19 

1. Lao động nông nghiệp 1000ng 1.211 1.120 1.112 -1,55 -0,2 

2. NSLĐ nông nghiệp theo GTGT 

nông nghiệp, giá 2010 

Tr.đ 21,8 28,1 30,5 3,5 3,1 

3. Năng suất đất nông nghiệp, giá 2010  Tr.đ/ha 38,2 44,6 45,1 3,1 1,7 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê tỉnh Thanh Hoá  

Ghi chú: NSLĐ:Năng suất lao động; GTGT: giá trị gia tăng nông nghiệp 

3.2.2.3. Năng suất đất nông nghiệp 

Năng suất đất nông nghiệp tuy có tăng về số tuyệt đối, từ mức khoảng 38,2 

triệu đồng lên khoảng 45,1 triệu đồng (giá 2010). Song tốc độ tăng thì giảm, từ mức 
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khoảng 3,1%/ năm trong giai đoạn 2011-2015 xuống khoảng 1,7%/ năm ở giai đoạn 

2016-2019.  

3.2.2.4. Tỷ suất nông sản hàng hóa 

 Nhìn chung cho đến 2019, tỷ suất hàng hóa nông sản của tỉnh Thanh Hóa 

đang ở mức thấp (chỉ đạt khoảng 15%) và hầu như không tăng; đó cũng là nguyên 

nhân góp phần làm cho thu nhập của người nông dân thấp và bị hạn chế. Điểm này 

cho thấy sức cạnh tranh của nông sản của tỉnh Thanh Hóa nhìn chung đang còn thấp. 

Bảng 3.12: Tỷ lệ nông sản hàng hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 
Tăng b/q năm,% 

11-15 16-19 

 Giá trị hàng hóa nông sản Tỷ đ 1.420 1.736 1.961 4,2 4,1 

% so GTSX nông nghiệp % 14,5 15,3 15,4 - - 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá 

Trong thời kỳ vừa qua, nông sản hàng hóa (phần đưa vào sử dụng cho ngoài 

khu vực nông thôn) chưa phát triển mạnh như thế mạnh của tỉnh. Tuy sản xuất nông 

sản hàng hóa có tăng nhưng ít và chưa có những sản phẩm có khối lượng lớn, chất 

lượng cao mang tính đặc hữu của Thanh Hóa. Tỷ trọng giá trị nông sản hàng hóa 

trong tổng GTGT nông nghiệp đang ở mức thấp. Chính điều này đã chưa tạo ra tiền 

đề cần thiết cho phát triển nông nghiệp có hiệu quả và bền vững ở tỉnh này. Nông sản 

hàng hóa đáng kể nhất có đường mía, cao su, sữa bò, lợn sữa, gà lông vàng, vịt Cổ 

Lũng, cá sông, tôm nước lợ, rau xanh, cam, dưa Kim Hoàng Hậu, dưa lưới. Nếu tính 

riêng nông sản hàng hóa đưa ra khỏi tỉnh thì chưa có số liệu thống kê nhưng chắc 

chắn sẽ không nhiều, thậm chí có thể nói là còn nhỏ. 

 

Hình 3.2:Nông sản hàng hóa trong tổng GTGT nông nghiệp giai đoạn 2010-2019 
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 91 

3.2.2.5. Tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp  

Theo số liệu thống kê của tỉnh Thanh Hóa thì chỉ số này đạt khoảng 43-

44% và có xu thế không tăng trong giai đoạn 2016-2019. Tốc độ tăng giá trị gia 

tăng nông nghiệp giảm từ 3.2%/ 1 năm (giai đoạn 2011-2015) xuống còn 3.1%/ 1 

năm (giai đoạn 2016-2019). Đây có thể xem là mức thấp. Tuy nhiên theo tác giả 

thì chỉ số này có lẽ bị nhiễu bởi một số yếu tố như giá trị của đất, tiền chi cho việc 

lấy nước tưới tính chưa hết phần giá trị đích thực của nước tưới cho sản xuất nông 

nghiệp mà mới tính cho phần chi phí của việc bơm nước; đồng thời việc gây ô 

nhiễm môi trường đất do bón phân hóa học và sử dụng thuốc trừ sâu cũng chưa 

được tính toán vào giá thành của sản xuất nông nghiệp... Nếu tính toán hết những 

khoản đó vào thì giá thành nông sản của tỉnh này sẽ cao hơn và tổng giá trị gia 

tăng sẽ ít đi nhiều. Khi đó tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất nông 

nghiệp cũng sẽ thấp đi. 

3.2.2.6. Tỷ lệ hộ nông dân nghèo 

Trong giai đoạn 2011 - 2019 tỷ lệ hộ nông dân nghèo giảm tương đối rõ (từ 

mức 16,4% xuống còn khoảng 6-7%) nhưng thực tế thu nhập của người nông dân 

thông qua chỉ tiêu giá trị gia tăng nông nghiệp bình quân đầu người tăng chưa nhiều, 

bình quân chỉ khoảng 2,9%/ năm. Về lý thuyết nếu GDP tăng 4% và dân số tăng 

khoảng 1% thì đời sống ít được cải thiện [54]. Đối với Thanh Hóa, trong khi dân số 

nông nghiệp tăng khoảng 1,2% và GTGT nông nghiệp tăng khoảng 3,1% thì có thể 

xem đời sống của người nông dân cũng ít được cải thiện. 

Bảng 3.13: Một số chỉ tiêu về hộ nông dân nghèo ở tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 
Tăng b/q năm,% 

11-15 16-19 

1. Dân số nông nghiệp 1.000ng 2.552 2.571 2.587 0,15 0,22 

GTGTNN/ nhân khẩu NN Tr.đ 2,8 4,2 4,8 2,95 2,96 

2. Hộ nông dân nghèo 1.000 hộ 104,6 52,0 43,9 -13,0 -5,5 

% so tổng số hộ nông dân % 16,4 8,1 6,8 - - 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá 

Ghi chú: GTGTNN: Giá trị gia tăng nông nghiệp 

Mức sống của nông dân tuy có được cải thiện nhưng vẫn đang ở mức thấp. 

Nhân lực nông nghiệp về cơ bản có chất lượng thấp, lao động thủ công và làm theo 
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thói quen vẫn là chủ yếu. Một bộ phận không nhỏ nông dân đang gặp khó khăn. Nếu 

so sánh với mức trung bình về GRDP/ người của toàn tỉnh (xem ở phụ lục số 1) thì 

giá trị gia tăng nông nghiệp bình quân trên một người nông dân của tỉnh Thanh Hóa 

chỉ mới bằng khoảng 43-44% mức trung bình của tỉnh.  

3.2.2.7. Tỷ lệ thiệt hại do thiên tai 

Với số liệu có được, nếu so với tổng GRDP thì thiệt hại hàng năm do thiên 

tai cũng chiếm khoảng 0,9%. (Con số này thấp hơn chút đỉnh so mức trung bình 

của cả nước 0,98%) nhưng ở Thanh Hóa lại tập trung chủ yếu ở những vùng khó 

khăn, đời sống của người dân thấp. Đồng thời, tuy chưa có số liệu phản ánh về sự 

sụt giảm năng suất cây trồng, sản lượng con vật nuôi do thiếu nước, xâm nhập mặn 

về mùa khô và thiệt hại do ngập lụt về mùa mưa bão nhưng qua làm việc với nhiều 

người nông dân và các nhà quản lý ở nhiều xã thì mức thiệt hại đó cũng không 

phải là nhỏ, có thể nhiều hơn mức thiệt hại do thiên tai mà cơ quan chức năng của 

tỉnh đo đếm được.  

3.2.3. Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững theo phương diện sản xuất và 

tiêu thụ nông sản 

Ở góc độ xem xét hai phương diện sản xuất và tiêu thụ nông sản tác giả tập 

trung làm rõ những điểm cụ thể dưới đây:  

3.2.3.1. Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững theo phương diện sản xuất nông sản 

Sản xuất có bước phát triển nhưng vẫn chưa bền vững. GTGT chiếm tỷ trọng 

trong tổng GTSX chưa lớn. Điều đó chứng tỏ hiệu quả phát triển nông nghiệp ở tỉnh 

Thanh Hóa chưa cao và vì thế phát triển bền vững đạt được ở mức hạn chế. 

 

Hình 3.3. Chỉ số tăng trưởng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng nông nghiệp  

qua các năm của tỉnh Thanh Hóa  

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá;  
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Nhìn vào đường đồ thị của GTGT và GTSX ở Hình 3.3 cho thấy, tỷ trọng và 

tốc độ tăng GTGT nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa không ổn định. Tại những năm 

2011,2012,2013 rơi vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, năm 2015, 2016 bị thiên tai 

nặng có tốc độ GTGT giảm đi nhiều so với tốc độ tăng GTSX nông nghiệp. Riêng ba 

năm 2017, 2018, 2019 tỷ trọng và tốc độ tăng GTGT tốt hơn so GTSX và cho biết 

hiệu quả phát triển nông nghiệp của hai năm này tốt hơn. 

Trong ba năm, từ 2017 đến 2019 nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang có bước 

phát triển khá hơn và vượt mức cao nhất của những năm trước đó (năm 2010: 2,4%). 

Nhìn chung sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn nặng về truyền thống. 

Trong trồng trọt thì vẫn là cây lúa, ngô, mía, lạc, đậu tương, cao su, rau củ quả, chuối, 

vải, nhãn, dưa.. còn chăn nuôi vẫn là nuôi các con vật như trâu, bò, lợn, gà, vịt, nuôi 

cá, tôm, cua. Cụ thể là: 

Diện tích gieo trồng cây lương thực luôn vào khoảng 230-250 nghìn ha. Diện 

tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày khoảng 64-65 nghìn ha và diện tích trồng cây 

công nghiệp lâu năm khoảng 8 nghìn ha. Diện tích gieo trồng rau thực phẩm khoảng 

34-35 nghìn ha. Diện tích trồng cây ăn quả khoảng 30-31 nghìn ha.  

Đàn trâu khoảng 230-235 nghìn con, đàn bò khoảng 340-350 nghìn con, đàn 

lợn khoảng 1,5-1,6 triệu con, đàn gia cầm khoảng 18-19 triệu con. Giá thịt các loại 

gia súc, gia cầm không ổn định và người nông dân chăn nuôi thường không có lãi. 

Nhìn chung nuôi trồng thủy sản đang quảng canh là chính, năng suất nuôi thấp, 

chất lượng thủy sản thấp. Diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt khoảng 17-18 nghìn 

ha. Nuôi trồng nước lợ, nước mặn chưa phát triển.  

Theo số liệu tổng hợp được thì diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2019 mới được khoảng 13,5 ha. Nhìn chung nhận 

thức về giá trị của việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của người 

dân còn hạn chế, họ biết giá trị của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng 

không biết làm thế nào và cũng không có nhiều vốn. Công ty mía đường Lam Sơn 

đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Công ty này đã phối hợp với 

một số xã ở các huyện để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khi 

nghiên cứu vấn đề phát triển nông nghiệp theo quan điểm bền vững tác giả luận 

án muốn trình bày kết quả nghiên cứu trường hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao ở một số nơi của tỉnh Thanh Hóa. Thực tế cho thấy rằng, ở một số 

địa phương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt được hiệu quả 
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rất cao và đi theo là có được sự phát triển bền vững rõ rệt. Nói cách khác, phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là con đường tất yếu để có được nền 

nông nghiệp phát triển bền vững. 

Bảng 3.14: Một số chỉ tiêu hiệu quả phát triển nông nghiệp ứng dụng  

công nghệ cao ở một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu đánh giá Thiệu Hóa* Thọ Xuân** 

1. Diện tích trồng trọt, ha 2 5 

2. Doanh thu trên mỗi ha/ năm, Tr. đồng, giá hiện hành 286,2 396,3 

3. Tổng chi phí cho 1 ha/ năm, Tr. đồng 239,3 313,8 

4. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu, % 16,4 20,8 

Nguồn: Khảo sát thực tế của tác giả.  

Ghi chú:  

* Thiệu Phúc - huyện Thiệu Hóa trồng dưa chuột;  

** Công ty mía đường Lam Sơn huyện Thọ Xuân trồng dưa lưới và dưa Kim Hoàng 

Hậu giống Izrael trong nhà màng. 

Cũng theo khảo sát của tác giả, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phổ biến phát triển 

nông nghiệp theo kiểu truyền thống có hiệu quả nhìn chung thấp và tác động nhiều 

đến môi trường theo chiều hướng tiêu cực. Doanh thu trung bình trên mỗi ha đất trồng 

trọt của huyện Thọ Xuân và huyện Thiệu Hóa chỉ đạt trung bình khoảng 60 - 62 triệu 

đồng/ năm (tỷ lệ lợi nhuận rất thấp, chỉ vào khoảng 3-5% so doanh thu. Điều đó chỉ 

ra rằng, đối với tỉnh Thanh Hóa phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem 

lại hiệu quả cao hơn hẳn kiểu phát triển nông nghiệp như lâu nay và là phương cách 

để có được phát triển bền vững đối với nông nghiệp của tỉnh.  

Ở góc độ ô nhiễm môi trường do sản xuất nông nghiệp ở Thanh Hóa tuy chưa 

có thống kê cụ thể nhưng qua khảo sát thực tế tác giả thấy cũng có vấn đề lớn cần có 

giải pháp khắc chế (Phụ lục 20). Năm 2019, để phát triển 310 nghìn ha gieo trồng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng khoảng 63 nghìn tấn phân đạm, 36 nghìn tấn 

phân lân, kali và khoảng 72 vạn lít thuốc trừ sâu. Chỉ tính khoảng 10% số hóa chất 

dư thừa nhiễm vào đất và ngước ngầm thì khối lượng hóa chất nhiễm vào đất làm ô 

nhiễm đất và chảy vào các nguồn nước gây ô nhiễm nguồn nước là khá lớn. Tuy chưa 

tính toán được một cách cụ thể nhưng tác động là tương đối lớn vào môi trường sống. 

Đồng thời, hàng năm trên địa bàn tỉnh nuôi khoảng 83-85 vạn con lợn, 19-20 vạn con 

trâu, 25-26 vạn con bò chúng thải ra môi trường khoảng 8-10 vạn tấn phân, 4-5 vạn 

tấn chất thải lỏng và hầu hết số phân và nước thải này chưa được xử lý nên cũng gây 

ô nhiễm môi trường rất đáng kể. Các lò giết mổ gia súc, gia cầm thải ra môi trường 
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một lượng chất bẩn cũng tương đối lớn (nước thải bẩn và chất thải động vật). Đồng 

thời, tại các chợ khu bán cá, thịt cũng thải ra môi trường rất nhiều chất bẩn chưa được 

xử lý. Tất cả những điều vừa nêu ảnh hưởng xấu tới phát triển bền vững môi trường 

sống trên địa bàn tỉnh.  

3.2.3.2. Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững theo phương diện tiêu thụ nông sản  

Trong điều kiện internet kết nối vạn vật, toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, kinh 

tế số phát triển mạnh mẽ thì vấn đề nhập hoặc xuất nông sản phải dựa trên khả năng 

cạnh tranh, lợi nhuận thu được trong cạnh tranh. Tuy nhiên trong những năm vừa qua 

với điều kiện quy mô dân số khoảng 3,6 triệu người, việc giải quyết nhu cầu nông sản 

tại chỗ vẫn rất quan trọng đối với Thanh Hóa. Do đó việc phân tích phát triển nông 

nghiệp bền vững từ góc độ tiêu thụ nông sản cũng có ý nghĩa quan trọng. Các chỉ tiêu 

phản ánh bền vững về tiêu thụ nông sản như phân tích ở bảng 3.15 đã cho thấy, tiêu 

thụ nông sản của tỉnh Thanh Hóa đang còn tương đối thấp và chưa thật ổn định. Chỉ 

có đường mía và gạo là có hàng hoá còn các nông sản khác đều chưa đáp ứng được 

nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh. Điều này cho thấy nông sản hàng hóa tiêu thụ tại thị trường 

trong tỉnh vẫn là chủ yếu.  

Bảng 3.15: Tỷ lệ nông sản sản xuất đáp ứng tiêu dùng ở tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. Tỷ suất nông sản hàng hóa % 14,5 15,3 15,4 

2. Tỷ lệ sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng %    

Trong đó:     

Rau % 87,5 95,9 97,2 

Đường mía % 165,1 158,9 161,9 

Gạo % 98,9 100,0 101,8 

Thịt các loại % 93,9 91,5 92,7 

Cá các loại % 93,3 92,7 96,0 

Trứng % 99,5 99,3 99,5 

Sữa % 5,9 8,1 8,9 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá 

Ghi chú:  

* Tính cho giai đoạn 5 năm 2011-2015 và 2016-2019;  

** Tính theo GRDP NN: giá trị gia tăng nông nghiệp; NN: nông nghiệp;  

*** Nhu cầu tiêu dùng tính theo định mức của viện dinh dưỡng năm 2019 (gạo đối 

với khu vực nông dân là 200kg/ 1 năm, thịt 30kg/1năm, cá 30kg/1 năm… 

NSLĐ: năng suất lao động; GTSX tính theo giá 2010 
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Vì thiếu nhiều số liệu (ví dụ thiếu số liệu về nông sản ế đọng, nông sản phải đưa 

từ nơi khác về tiêu dùng; tình trạng thiếu thừa đối với những nông sản chính...) nên việc 

đánh giá hiệu quả và bền vững về tiêu thụ nông sản gặp khó khăn. Song với cố gắng thu 

thập số liệu, tác giả cũng đã phân tích và rút ra một số nhận định có ích. Cụ thể là: 

Do chất lượng nông sản thấp nên xu thế nhập nông sản thực phẩm từ ngoài 

tỉnh phục vụ đô thị và khách du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao và khả năng 

cạnh tranh của nhiều nông sản tại tỉnh với nông sản ngoài tỉnh sẽ vẫn còn khó 

khăn. Đồng thời, do sản xuất nông nghiệp chưa phát triển mạnh, hiệu quả thấp nên 

nhiều nông sản thực phẩm cũng chưa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân ngay 

trong tỉnh (xem thêm phụ lục 17). 

3.2.4. Đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững theo hai tiểu vùng  

Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê cho thấy hiệu quả phát triển nông nghiệp 

của vùng đồng bằng và ven biển tốt hơn so với hiệu quả của tiểu vùng miền núi và 

trung du của tỉnh Thanh Hóa. Lý do của tình trạng này chủ yếu là ở vùng đồng bằng 

và ven biển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được phát triển khá hơn, thị trường 

nông sản tại chỗ gần hơn so với việc vận chuyển nông sản từ miền núi xuống cũng 

như thiệt hại do thiên tai ở tiểu vùng đồng bằng và ven biển thấp hơn so với tiểu vùng 

miền núi và trung du. Đồng thời, thiệt hại do thiên tai ở tiểu vùng miền núi và trung 

du nhiều hơn ở tiểu vùng đồng bằng và ven biển của tỉnh Thanh Hóa. 

Bảng 3.16: Một số chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp bền vững  

của hai tiểu vùng của tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 

Chỉ tiêu 
Cả tỉnh 

TH 

ĐB và 

VB 

MN và 

TD 

1. Năng suất lao động nông nghiệp, Tr đ, giá 2010  30,5 38,4 28,6 

2. Năng suất 1 ha đất nông nghiệp, Tr đ, giá 2010 38,2 45,9 35,6 

3. Tỷ trọng GTGT trong GTSX, %, giá 2010 43,9 46,8 39,7 

4. Tỷ lệ nông sản hàng hóa, % 15,4 19,8 11,2 

5. Tốc độ tăng trưởng GTGT nông nghiệp, % 3,3 3,9 3,1 

6. Tỷ lệ hộ nông dân nghèo, % 6,8 4,9 9,6 

7. Tỷ lệ thiệt hại do thiên tai, % so GTSX 0,9 0,5 1,6 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê tỉnh Thanh Hoá 

Ghi chú: TH: Thanh Hóa, ĐB: đồng bằng, VB: ven biển; MN: miền núi; TD: trung du 

Mặt khác, vùng miền núi có khoảng 10 nghìn ha lúa mùa thường bị ngập úng 

và bị thiệt hại lớn vào mùa mưa bão cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả 
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phát triển nông nghiệp. Tiểu vùng đồng bằng ven biển, ngoài những thuận lợi thì còn 

có khoảng 8-9 nghìn ha lúa chịu ảnh hưởng nhiễm mặn vào mùa khô cần có phương 

án thay đổi mùa vụ nhưng thực tế chưa có ảnh hưởng tiêu cực lớn như lũ lụt ở vùng 

miền núi. 

3.2.5. Đánh giá tổng hợp phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong 

giai đoạn 2011 - 2019  

3.2.5.1. Thành công và nguyên nhân  

Thành công chủ yếu: 

Nông nghiệp tỉnh Thanh hóa có sự phát triển từng bước có hiệu quả, hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp qua các năm có tăng (tuy tăng ít), tỷ lệ giá trị gia tăng trong 

tổng GTSX được cải thiện. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số mô hình phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (mía, cam, dưa kim hoàng hậu, dưa lưới, rau 

củ quả...) và đã xuất hiện một số vùng sản xuất tương đối tập trung, chăn nuôi gia súc 

và nuôi tôm nước mặn hàng hóa. Từ kết quả phân tích số liệu thống kê cho thấy khi 

tỷ lệ các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 2%, năng suất lao động nông 

nghiệp vượt mức 20 triệu đồng (giá 2010) và nông sản hàng hóa chiến trên 15% thì 

sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa có tốc độ tăng khoảng từ 3% trở lên và ở 

mức tăng ổn định. Đồng thời khi đó sản xuất nông nghiệp mới có sự phát triển bền 

vững rõ nét hơn.  

Nguyên nhân của thành công chủ yếu: 

Nguyên nhân khách quan: Xu thế phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động mạnh 

mẽ của toàn cầu hóa cũng như của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã 

ký với các nước. Các mô hình phát triển nông nghiệp của một số tỉnh trở thành bài 

học tốt để người nông dân ở tỉnh Thanh Hóa áp dụng. Nhu cầu nông sản thực phẩm 

cho cư dân tại chỗ và cho khách du lịch ngày càng tăng nên đã thúc đẩy sự phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển chuyên môn hóa, tập trung làm 

cho cả năng suất và chất lượng nông nghiệp tăng lên. 

Nguyên nhân chủ quan:  

Thứ nhất, chính quyền tỉnh, huyện, xã và người dân đã có bước chủ động 

hơn trong việc xác định phương hướng phát triển nông nghiệp bám sát yêu cầu 

của thị trường và theo đuổi chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà nước. Đồng 
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thời, chủ động phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng 

chuyên môn hóa.  

Thứ hai, chính quyền tỉnh, huyện, xã đã quan tâm đến sử dụng nguồn vốn 

tín dụng của nhà nước để tổ chức cho người dân vay phục vụ phát triển sản xuất. 

Nguồn vốn ngân sách dành để phát triển hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp cũng được 

chú ý hơn trước đây.  

Thứ ba, đã có doanh nghiệp đi đầu trong việc kết hợp với người nông dân 

phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến và thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (rõ nhất là trong lĩnh vực trồng mía đường, 

dưa lưới, dưa kim hoàng hậu, dưa chuột, trồng bưởi, cam, chăn nuôi bò sữa...).  

3.2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân  

Hạn chế chủ yếu 

Năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp nhìn chung đang còn thấp. Khả năng 

cạnh tranh của nông sản ở Thanh Hóa còn hạn chế. Điều dễ nhận ra là sản xuất nông 

nghiệp còn bị ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu, thường bị lũ ngập về mùa mưa bão, 

thiệt hại do thiên tai ngày một nhiều hơn. Sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, chịu sự 

tác động mạnh của biến đổi khí hậu, theo đó sản xuất trồi sụt và đi cùng với đó là sự phát 

triển nông nghiệp chưa được bền vững, hễ gặp thiên tai là nông nghiệp sụt giảm.  

Người nông dân vẫn chủ yếu thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp nhỏ, 

sự liên kết sản xuất mới diễn ra ở một số nơi khi có phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao. Mặt khác, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được chính quyền 

các cấp và người dân quan tâm hơn trước năm 2010 nhưng do nhiều nguyên nhân 

(mà trong đó nổi bật là chưa có doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, người nông 

dân thì thiếu vốn, chưa được hướng dẫn phát triển nông nghiệp hàng hóa...). 

Nguyên nhân của hạn chế chủ yếu 

Nguyên nhân khách quan 

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngày càng nhiều tới phát triển nông nghiệp ở tỉnh 

Thanh Hóa. Ngập lụt về mùa mưa và xâm nhập mặn về mùa khô gây nhiều thiệt hại 

cho nông nghiệp. Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và gay gắt hơn, thời tiết cực 

đoan xảy ra nhiều hơn; gây tổn thất tương đối lớn cho nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa.  

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(2016), thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng gay gắt và hậu quả 

tương đối nặng. Cụ thể là: 
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Bảng 3.17: Tổng hợp thiệt hại do thiên tai qua các năm 

Thiệt hại do thiên tai Đơn vị 2010 2015 2019 

Người chết Người 14 13 10 

Nhà đổ Cái 77 101 86 

Nhà hư hại Cái 1.658 1.583 991 

Diện tích lúa hư hại Ha 30.610 31.672 29.890 

Diện tích rau màu hư hại Ha 4.890 4.156 3.983 

Gia súc chết Con 3.789 3.113 2.894 

Gia cầm chết Con 2.084 2.289 2.112 

Thiệt hại do nhiễm mặn Tỷ đồng - - 38 

Tổng thiệt hại trực tiếp, giá hiện hành Tỷ đồng 768 829 913 

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 tỉnh Thanh Hoá; 

Bên cạnh đó, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn ra ngày một phức tạp hơn. Năm 

2019 dịch bệnh tả lợn Châu Phi đã buộc tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy 12 nghìn tấn lợn 

(168 nghìn con, bằng khoảng 20% tổng đàn lợn) [86] và dịch cúm gia cầm A/H5N6 

và A/H5N1 đã tiêu hủy 60 nghìn con gia cầm của tỉnh này [87]. Đại dịch COVID-19 

vào năm 2020 đã ảnh hưởng tương đối lớn tới phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh 

Hóa (trong đó đặc biệt khách du lịch đến Thanh Hóa giảm, sức mua của người dân 

trong tỉnh cũng giảm nên vấn đề tiêu thụ nông sản cũng bị giảm theo).  

Nguyên nhân chủ quan   

Nguyên nhân đáng kể phải nói đến vai trò của nhà nước chưa thể hiện đúng 

mức. Cơ quan quản lý nhà nước chưa cung cấp đủ những thông tin cần thiết cho 

người dân; chưa đứng ra hướng dẫn phát triển sản xuất, chưa có chính sách hợp lý 

để thúc đẩy sản xuất nông sản hàng hóa... Đồng thời, chính quyền các cấp chưa có 

kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi một cách đầy đủ, chủ động và tích 

cực. Trong sản xuất và chế biến nông sản nhìn chung việc ứng dụng công nghệ cao 

chưa được hiểu biết thấu đáo của cả cơ quan quản lý nhà nước và của người dân; 

đồng thời đang thiếu tổ chức; chủ yếu úng dụng công nghệ cao mới ở các doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Mặc dù tỉnh đã quyết tâm và tổ chức thực hiện luật 

phòng, chống thiên tai nhưng do công tác dự báo chưa chủ động, cơ bản còn phụ 

thuộc vào các thông tin dự báo từ cơ quan dự báo khí hậu, thời tiết của Trung ương. 

Quỹ phòng, chống thiên tai rất mỏng và phụ thuộc chủ yếu vào hỗ trợ từ trung ương 

nên việc khắc phục thiên tai chưa được kịp thời, hiệu quả thấp. 
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Trên cơ sở phân tích tổng hợp cho phép rút ra một số nhận định chủ yếu về 

nguyên nhân chủ quan của những hạn chế sau đây:  

(1). Cơ cấu sản xuất nông nghiệp vẫn theo kiểu truyền thống 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chưa tiến bộ, chuyển dịch chậm và hiệu quả 

thấp. Tỷ trọng trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớn, tỷ trọng chăn nuôi và 

dịch vụ nông nghiệp tăng ít và tăng chậm. Đặc biệt tỷ trọng các nông sản chủ lực 

cũng như tỷ trọng của các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao cũng còn nhỏ, tiến bộ 

chậm và chưa tạo ra nhân tố bứt tốc, gia tăng hiệu quả với mức cần thiết. Cơ cấu 

sử dụng đất nông nghiệp chưa tạo ra tiền đề để sản xuất nông nghiệp phát triển có 

hiệu quả và bền vững. Tỷ trọng đất trồng cây hàng năm chiếm phần lớn, trong đó 

có khoảng 63% diện tích trồng lúa (hiện có hiệu quả thấp nhất). Diện tích đất trồng 

cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày (là loại cây đem lại hiệu quả cao) chiếm 

tỷ trọng chưa đáng kể. 

Các sản phẩm nông sản chủ lực chưa tạo ra tiền đề cho phát triển bền vững. 

Tỷ trọng các nông sản chủ lực tuy có tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng chưa nhanh 

như mong muốn và mới chiếm tỷ trọng hạn chế. Năm 2010 nông sản chủ lực mới 

chiếm khoảng 11,4%, năm 2015 khoảng 14,6% và năm 2019 mới được khoảng 18,8% 

tổng giá trị gia tăng nông nghiệp (xem thêm ở phụ biểu 1). Chưa phát triển những cây 

trồng mới có hiệu quả cao như kinh nghiệm của Sơn La (trồng cây xoài giống Đài 

Loan, cây bơ giống của Tây Nguyên, cây nhãn giống của Hưng Yên) hay phát triển 

cây cam ở Cao Phong Hòa Bình…  

Trên cơ sở sử dụng phương pháp vec-tơ như đã trình bày ở phần mở đầu tác 

giả phân tích chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo quan điểm xem xét sự 

phát triển hiệu quả và bền vững thì thấy các hệ số cos ϕ có trị số lớn nên cơ cấu sản 

xuất nông nghiệp chuyển dịch chậm, chưa tạo ra tiền đề để gia tăng hiệu quả và phát 

triển bền vững. 

Bảng 3.18: Chỉ số chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp  

Giai đoạn cos ϕ (giá trị từ 0 đến 1) Φ (độ góc) Tốc độ CDCC, % 

2011 - 2015 0,9978 3,8106 4,2340 

2016 - 2019 0,9074 4,1226 4,5807 

Nguồn: Tác giả xử lý theo phương pháp đã trình bày ở phần mở đầu khi nói về  

các phương pháp sử dụng để nghiên cứu đề tài luận án.  

Ghi chú: CDCC: chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp   
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Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp làm cho hiệu 

quả phát triển nông nghiệp chưa đạt mức đảm bảo sự phát triển bền vững cần thiết. 

Như đã nói tới ở chương 2, hiệu quả phát triển luôn gắn liền với phát triển bền vững. 

Nên sự phát triển bền vững nông nghiệp nhất thiết phải đi liền với hiệu quả phát triển 

cao của nông nghiệp trên địa bàn.   

Thực tế chỉ ra rằng, những cây trồng, vật nuôi có GTGT cao giữ vai trò như 

những nhân tố quyết định phát triển nông nghiệp bền vững lại chưa được quan tâm 

đúng mức và chưa được tập trung phát triển như mong muốn. Vì thế ảnh hưởng nhiều 

đến khả năng phát triển bền vững của nông nghiệp đối với tỉnh Thanh Hóa.  

Bảng 3.19: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa qua các năm 

Đơn vị: % 

Loại đất 2015 2019 

Đất nông nghiệp 100 100 

Trong đó:   

Diện tích trồng cây hàng năm (ngắn ngày) 78,3 76,1 

Riêng cây lúa 49,6 47,9 

Diện tích trồng cây ăn quả 8,9 11,8 

Diện tích cây công nghiệp dài ngày 0,9 2,7 

Diện tích trồng cỏ  0,3 1,9 

Diện tích nuôi trồng thủy sản 2,1 2,2 

Diện tích đất nông nghiệp khác 9,5 5,3 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Thanh hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến 2020  

và tầm nhìn đến năm 2025 

 (2). Tổ chức sản xuất nông nghiệp chưa bắt kịp xu thế 

Nhìn chung sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn chủ yếu dựa trên 

việc khai thác tài nguyên thiên nhiên (tăng diện tích đất, thâm dụng nước tưới để tăng 

vụ…), mức sử dụng vật tư đầu vào cao, hàm lượng công nghệ thấp; mức tổn thất sau 

thu hoạch cao, chất lượng sản phẩm không đồng đều, vệ sinh an toàn thực phẩm 

không đảm bảo, khả năng tạo giá trị mới thấp, năng suất lao động thấp. Quá trình 

chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, cây trồng, vật nuôi diễn ra chậm, chưa phát huy được 

sản phẩm có lợi thế so sánh.  

Sản xuất nông, lâm, thủy sản còn manh mún, chưa bền vững, một số sản phẩm 

chủ lực như lúa gạo, ngô, thịt gia súc, gia cầm chưa gắn với chế biến và tiêu thụ. Khả 
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năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn thấp; khâu bảo quản chế biến, tiêu thụ còn 

kém phát triển, tỷ trọng sản phẩm hàng hóa có chất lượng, có thương hiệu xuất khẩu 

thấp. Sản xuất về cơ bản cho đến nay vẫn là quy mô nhỏ (quy mô sản xuất hộ gia đình 

là chủ yếu), phương thức còn lạc hậu, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất - bảo 

quản - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp; tỷ 

trọng trồng trọt lớn, trên 64%, trong đó lúa gạo vẫn chiếm tỷ trọng chính, tuy chiếm 

phần lớn diện tích cây trồng hàng năm nhưng hiệu quả kinh tế của cây lúa đem lại 

không cao, vì vậy đã xuất hiện tình trạng nông dân không thiết tha sản xuất lúa; tỷ 

trọng chăn nuôi còn thấp, chăn nuôi còn phụ thuộc lớn vào nguồn thức ăn nhập khẩu, 

giống (do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp), giá cả đầu vào không ổn định, ảnh 

hưởng lớn đến kết quả sản xuất chăn nuôi. Trồng trọt chậm phát triển. Chăn nuôi tuy 

có bước phát triển nhanh hơn nhưng năng suất thấp và hiệu quả thấp. Dịch vụ nông 

nghiệp ngày càng có sự phát triển nhanh hơn nhưng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển của ngành trồng trọt và của ngành chăn nuôi. Công tác lập chỉ dẫn địa lý, 

truy suất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh chưa được quan tâm 

và triển khai thỏa đáng. 

Những nông sản có tiềm năng, thế mạnh và có ý nghĩa sản phẩm chủ lực chưa 

được đầu tư thỏa đáng nên chúng chiếm tỷ trọng còn nhỏ trong tổng giá trị sản lượng 

nông nghiệp của tỉnh. Đây là điểm yếu cần khắc phục. Đối với nhóm sản phẩm có 

khả năng cạnh tranh: Lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, ngô thâm canh, lúa 

giống, ngô giống, mía thâm canh, rau an toàn, cây ăn quả, hoa cây cảnh, cây thức ăn 

chăn nuôi; bò sữa, bò thịt chất lượng cao, lợn hướng nạc, gà lông màu, con nuôi đặc 

sản (gà ri, lợn mán, lợn rừng, lợn sữa, vịt, tôm chân trắng, ngao, cá rô phi xuất khẩu 

và hải sản…) tuy đã có nơi phát triển nhưng chưa được quy hoạch và chưa có biện 

pháp thỏa đáng nên chúng chưa được phát triển có hiệu quả. 

Nhóm sản phẩm không có khả năng cạnh tranh nhưng tạo ra nhiều việc làm 

phù hợp với điều kiện vốn, đất đai, lao động của đa số các hộ: Lúa, ngô, lạc, đậu 

tương, khoai lang, cói, mía; bò, trâu, lợn, gia cầm; gỗ nhỏ; cá truyền thống nuôi nước 

ngọt, khai thác ven bờ. Đối với nhóm sản phẩm không có khả năng cạnh tranh đáng 

lẽ ra cần hạn chế phát triển như bò vàng, vịt chạy đồng, cây màu lương thực... chưa 

có biện pháp chuyển đổi sang phát triển các lĩnh vực khác có hiệu quả hơn. 
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Nguyên nhân nổi bật là sản xuất nông sản và công nghiệp chế biến chưa được 

phát triển đồng bộ. Tỉnh chưa phối hợp với nông dân, các nhà đầu tư mong muốn 

phát triển nông sản xuất khẩu để xây dựng vùng nguyên liệu gắn với phát triển công 

nghiệp chế biến.  

(3). Đầu tư phát triển nông nghiệp chưa thỏa đáng và với cơ cấu chưa hợp lý 

Đầu tư cho nông nghiệp đã ít mà cơ cấu vốn dành chủ yếu cho phát triển kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật (xây dựng công trình thủy lợi, đường giao thông, đường điện, 

chuồng trại...). Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) còn tương đối ít, nhất 

là đầu tư ứng dụng công nghệ cao và đầu tư phát triển giống cây trồng, vật nuôi còn 

còn ít, lại có xu hướng giảm dần. Vì thế mà chưa tạo ra tiền đề cần thiết để phát triển 

nông nghiệp mạnh mẽ, có hiệu quả và thụ động trước thiên tai. 

Bảng 3.20: Đầu tư phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 2011 - 2019  

ở tỉnh Thanh Hóa (giá 2010) 

Lĩnh vực đầu tư 
2011 - 2019 2011-2015 2016-2019 

Tỷ đ % Tỷ đ % Tỷ đ % 

Tổng đầu tư nông nghiệp 55.770 100 19.857 100 35.913 100 

1. Đầu tư cho SXKD 7.362 13,2 2.542 12,8 4.166 11,6 

Cho lĩnh vực công nghệ cao 150 0,26 58 0,29 92 0,26 

Đầu tư tạo giống 242 0,43 29 0,15 63 0,18 

2. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp 48.408 86,8 17.315 87,2 31.747 88,4 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 2015 và 2019 

(4). Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp chậm 

Đây đang là yếu tố còn nhiều bất cập, vừa tự phát vừa thiếu hướng dẫn. Nhìn 

chung mới du nhập một vài công nghệ canh tác tiên tiến như nhà lưới, nhà màng, 

tưới nhỏ giọt… chứ chưa có sự nghiên cứu thỏa đáng về ứng dụng các loại công 

nghệ tiên tiến vào phát triển nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Trong thời gian 

vừa qua lại bị ảnh hưởng xấu từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng nên chưa có 

những tiến bộ cần thiết. Năm 2020 tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3,4 triệu dân và tiếp 

đón khoảng 5-6 triệu khách du lịch hàng năm nên có nhu cầu lớn về nông sản thực 

phẩm, nhất là nông sản thực phẩm sạch, chất lượng cao. Riêng khách du lịch nước 

ngoài đã có khoảng hơn 1 triệu người (con số này còn tăng trong những năm tới). 

Nếu có biện pháp nâng cao chất lượng phát triển của nông nghiệp thì Thanh Hóa 
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không những đáp ứng được như cầu to lớn đó mà còn có thể xuất khẩu tại chỗ với 

quy mô lớn (phục vụ khách du lịch quốc tế).  

Tuy UBND tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đến phát triển nông nghiệp sử dụng 

công nghệ cao theo chủ trương của Chính phủ nhưng cho đến nay vấn đề phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Ngay từ năm 

2015 Công ty mía đường Lam Sơn đã xây dựng Trung tâm nông nghiệp công nghệ 

cao; tạo giống mía năng suất và chất lượng cao, trồng cam ngọt giống Mỹ. Hoặc 

vào năm 2016 Công ty Điền Trạch Lam Sơn trồng dưa Kim Hoàng Hậu ứng dụng 

công nghệ cao (nhà màng, nhà lưới, tưới tiêu kết hợp bón phân tự động, cho hiệu 

quả cao). Hay hợp tác xã (ở Đồng Tiến, huyện Đông Sơn) trồng lan hồ điệp, ly, 

tulip… cũng cho hiệu quả cao (nhưng mới có diện tích khoảng 2.000 m2). Dự án 

khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa do CTCP tập đoàn Đông 

Âu làm chủ đầu tư ở xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa với diện tích khoảng 200 ha 

và khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Xuân Sơn huyện Thọ Xuân cũng với diện 

tích khoảng 200 ha và vốn đầu tư khoảng 714 tỷ VNĐ. Ở TP Thanh Hóa có trang 

trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Queen Farm trồng rau củ quả thủy canh, 

trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ canh tác hiện đại (diện tích hơn 1 ha). Tổng diện 

tích phát triển nông nghiệp công nghệ cao có tăng nhưng chậm và chưa đáng kể. 

Năm 2015 chiếm khoảng 0,02% diện tích đất trồng trọt và năm 2019 cũng chỉ chiếm 

khoảng 0,24% diện tích đất trồng trọt của tỉnh.  

Bảng 3.21: Tổng hợp diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  

của tỉnh Thanh Hóa đến 2019 

Loại cây trồng, vật nuôi 
2015 2019 

Ha % Ha % 

Tổng diện tích trồng trọt 3.623 100 4.100 100 

1. Cây mía 3.550 97,9 3.900 95,5 

2. Cây cam 10 0,3 25 1,2 

3. Cây dưa lưới, dưa Kim Hoàng Hậu  5 0,1 11 0,5 

4. Rau sạch chất lượng cao (cải xanh, xu hào, bắp cải, dưa 

chuột, ngô bao tử...) 

8 0,2 20 0,5 

5. Lúa gạo (diện tích gieo trồng) 120 1,5 310 4,7 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê tỉnh Thanh Hoá  
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Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa nhận tài trợ vốn của ngân hàng ADB (hơn 100 

triệu USD) xây dựng hệ thống thủy lợi bắc sông Chu và nam sông Mã để tưới cho 

28350 ha kết hợp sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm đã làm thay đổi cơ cấu cây trồng, 

tăng năng suất cây trồng và hiệu suất mỗi ha đất trồng trọt. Tỷ trọng giá trị nông sản 

đạt tiêu chuẩn VietGAP trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp còn ở mức hạn chế, 

thậm chí có thể nói là ở mức thấp. Nếu không có biện pháp khắc phục sẽ tiếp tục ảnh 

hưởng lớn tới hiệu quả phát triển nông nghiệp trong tương lai. 

Bảng 3.22: Tỷ trọng giá trị nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP (1) 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2010 2015 2019 

Tăng b/q 

năm,% 

11-15 16-19 

1. Giá trị nông sản sử dụng công nghệ cao Tỷ đ 118 138 419 3,2 5,2 

%  so tổng giá trị gia tăng nông nghiệp % 1,21 1,24 3,40 - - 

2. Giá trị nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP* Tỷ đ 102,8 124,8 454,2 3,95 7,30 

%  so tổng giá trị gia tăng nông nghiệp % 1,05 1,12 3,68 - - 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá  

Ghi chú:* Tổng hợp các sản phẩm có đăng ký VietGAP, giá hiện hành 

(5). Dự báo thị trường tiêu thụ nông sản và dịch bệnh cho đàn gia súc và gia 

cầm còn nhiều hạn chế 

Chính quyền địa phương các cấp chưa phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, 

các tổ chức sản xuất nông nghiệp để dự báo thị trường, giá cả nông sản và tiến bộ 

khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp.  

Chính quyền địa phương các cấp chưa phối hợp với doanh nghiệp và người 

nông dân để hướng dẫn tổ chức sản xuất nông sản một cách khoa học. 

Việc phân chia lợi ích giữa các chủ thể Chính quyền, Doanh nghiệp, Người 

nông dân, Nhà phân phối, Nhà bảo hiểm và Ngân hàng cũng chưa được ai quan tâm 

và chưa có được sự điều phối cần thiết. 

Chính quyền địa phương các cấp chưa chủ động có kế hoạch, chương trình 

phòng chống dịch bệnh một cách kịp thời và thường xuyên. 

(6). Việc cụ thể hóa chính sách của nhà nước và ban hành các biện pháp có tính 

đặc thù ở Thanh Hóa để phát triển nông nghiệp còn hạn chế, bộc lộ nhiều bất cập 
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Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng (tiêu biểu 

như Nghị định 116/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; 

Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến 

khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững; 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/7/2019 về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định 50/2014/QĐ-TTg, ngày 

4/9/2014 hỗ trợ tập trung đất đai, tín dụng đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, kết 

cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn...) nhưng các cơ quan hữu trách ở Thanh Hóa chưa 

phổ biến cụ thể và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức hữu trách vào cuộc ở địa bàn huyện, 

xã một cách đầy đủ, kịp thời nên tác dụng do các chính sách ấy mang lại còn rất hạn 

chế. Việc cụ thể hóa chính sách tích tụ ruộng đất cũng chưa đem lại kết quả cụ thể. 

Chính quyền tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để phát triển cây trồng cụ thể, con 

vật nuôi cụ thể nhưng tác dụng thấp. Nhìn chung chính quyền tỉnh, huyện, xã chưa gắn 

việc cụ thể hóa chính sách với hướng dẫn phát triển liên kết, tổ chức sản xuất và tiêu 

thụ nông sản nên tác dụng của chính sách chưa cao. 

(7). Nhân lực nông nghiệp bộc lộ nhiều hạn chế 

Mặc dù trong khu vực nông nghiệp, lao động qua đào tạo (có chứng chỉ theo 

quy định của nhà nước) có xu hướng tăng (đạt khoảng 8,6% năm 2010, 14,2% năm 

2015 và khoảng 17,8% năm 2019) nhưng nhìn chung vẫn là mức thấp so với nhân 

lực trong trường hợp phát triển nông nghiệp sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. Trên cơ sở khảo sát thực tế, tác giả thấy khu vực sản xuất nông nghiệp 

rất thiếu nhân lực quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, kế toán, doanh nhân có 

bằng cấp. Vì thế, nhìn chung những người lãnh đạo các hợp tác xã nông nghiệp, trong 

các trang trại, gia trại dường như chưa được đào tạo một cách bài bản. Việc phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các tổ hợp nông - công nghiệp đều 

thiếu nhân lực chuyên môn.. 

Tiểu kết chương 3: 

Trong giai đoạn 2011 - 2019, nền nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa tuy có bước 

phát triển khá hơn giai đoạn trước, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng hay GTSX đều 

có mức tăng dương, các chỉ tiêu hiệu quả cũng theo xu hướng tiến bộ nhưng nhìn 
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chung chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh; hiệu quả đạt được 

ở mức thấp, nhìn chung mức độ bền vững cũng ở mức hạn chế. Nguyên nhân thì có 

nhiều nhưng phải kể đến một số nguyên nhân chính. Đó là: 

Quản lý nhà nước yếu kém mà biểu hiện rõ nhất ở việc quy hoạch chưa đúng, 

thiếu tầm nhìn, không tính tới toàn cầu hóa, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng; chưa hình thành nông sản chủ lực phù hợp lợi thế. Chính quyền địa phương 

chưa có biện pháp thu hút những nhà đầu tư tiềm năng có công nghệ cao và có thị 

trường lớn. Nền nông nghiệp chưa được đầu tư thỏa đáng (tổng đầu tư mới chỉ chiếm 

khoảng 10% tổng đầu tư xã hội) và chủ yếu tập trung cho việc xây dựng các công 

trình thủy lợi chứ đầu tư cho khoa học công nghệ còn rất thấp. 

Tổ chức sản xuất yếu kém: Chưa hình thành những tổ hợp sản xuất nông - 

công nghiệp cũng như chưa hình thành những chuỗi giá trị khoa học - sản xuất. Đồng 

thời, chưa phát triển nền nông nghiệp theo thế mạnh từng tiểu vùng trong tỉnh để có 

được những nông sản chủ lực mang thương hiệu Thanh Hóa. 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa 

diễn biến phức tạp và có chiều hướng nặng hơn. Lũ lụt, ngập úng diễn ra nặng nề vào 

mùa mưa bão và gây thiệt hại không nhỏ, giảm khả năng phát triển bền vững đối với 

lĩnh vực nông nghiệp. 

Một số bài học chủ yếu đối với phát triển nông nghiệp (xét theo quan điểm 

bền vững) ở tỉnh Thanh Hóa: 

Tư duy và tư tưởng phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu phải trở thành lối sống và lẽ sống của người dân và yêu cầu bức thiết đối với cơ quan 

quản lý nhà nước. Vì thế, công tác tuyên truyền giáo dục phải được tiến hành thường 

xuyên, thiết thực và có hiệu quả để người dân tin và hưởng ứng chủ trương của Chính 

quyền. Bỏ lối tuyên truyền sáo rỗng làm cho người dân chán nản. Hệ thống thông tin đại 

chúng có vai trò lớn đối với việc tuyên truyền về phát triển nông nghiệp bền vững. 

Nhà nước phải là người chịu trách nhiệm hàng đầu và quan trọng nhất đối với 

phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh. Trước hết chính quyền địa phương phải có 

quy hoạch phát triển nông nghiệp đúng, có tầm nhìn dài hạn và quán triệt tư tưởng 

hiện đại hóa có tính tới yếu tố toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu. Chính quyền địa 

phương phối kết hợp với người dân để hình thành kế hoạch du nhập giống mới và tạo 

giống mới có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn. 
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Doanh nghiệp và người nông dân phải gắn kết chặt chẽ với nhau thông qua sự 

chia sẻ lợi ích kinh tế một cách công bằng, công khai minh bạch để hình thành những 

tổ hợp sản xuất nông - công nghiệp làm ăn có hiệu quả cao. Đồng thời, họ phải là 

người chủ động trong việc hiện đại hóa và gắn kết với nhau trong các Tổ hợp nông - 

công nghiệp. 

Cần hình thành các chuỗi sản xuất - khoa học, gắn người sản xuất với các trung 

tâm thương mại để vừa cải tiến chất lượng nông sản vừa đưa nông sản tới tay người 

tiêu dùng một cách nhanh nhất. Vấn đề tiêu thụ nông sản phải được cả Chính quyền 

và người dân quan tâm đúng mức và có giải pháp đủ mức.  
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CHƯƠNG 4  

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025  

 

Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng ở chương 2 và những nguyên 

nhân của hạn chế, yếu kém đã xác định ở chương 3 kết hợp làm rõ ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp trong những năm tới, chương 4 tập trung 

đề xuất định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2020 - 2025.  

4.1. Định hướng phát triển nông nghiệp đến năm 2025 

4.1.1. Dự báo các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp theo hướng 

bền vững trong những năm tới 

Ở phần này để tránh sự trùng lắp, luận án chỉ tập trung trình bày cụ thể hơn 

đối với một số yếu tố quan trọng cho có tính hệ thống khi bàn về định hướng phát 

triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa trong những năm tới chứ không trình bày đủ các 

yếu tố như đã nói tới ở chương 2 và đã phân tích như ở chương 3.  

4.1.1.1. Dự báo thị trường nông sản đối với tỉnh Thanh Hóa 

Dự báo khả năng tham gia thị trường nông sản là vấn đề khó nhưng phải làm. 

Vì đây là một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng phương án phát triển nông 

nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở tham khảo các chuyên gia nông nghiệp ở 

trung ương và ở địa phương cùng sự giúp đỡ của một số cán bộ của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tác giả dự báo nhu cầu nông sản mà tỉnh Thanh Hóa có thể 

tham gia cung cấp. Con số tính toán chỉ ra rằng, triển vọng thị trường nông sản của 

tỉnh Thanh Hóa là tương đối lớn đến năm 2025 và đến năm 2030. Nhu cầu nông sản 

thực phẩm tại chỗ (kể cả phục vụ khách du lịch) là rất đáng kể. Nếu xem xét cả thị 

trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Kazaxtan, Singapore.. thì có thể nói 

nhu cầu ngoài tỉnh vừa lớn vừa có tính khả thi và đó là yếu tố cần tính tới để hoạch 

định đường lối phát triển nông nghiệp của tỉnh này.  
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Bảng 4.1: Dự báo nhu cầu nông sản thực phẩm đến 2025  

   Đơn vị: 1.000 tấn 

Loại thực phẩm 
Khẩu 

phần 

Cả tỉnh Thanh Hóa 
Nhu 

cầu cho 

khách 

du lịch 

(B) 

Nông sản 

thực phẩm 

hàng hóa; 

(A+B) 

Tham gia thị 

phần Hà Nội Nhu 

cầu cho 

người 

dân của 

tỉnh 

Nhu cầu 

cho dân 

đô thị & 

Khu kinh 

tế (A) 

năm 

2025 

năm 

2030 

1. Gạo chất lượng cao  100g/ngày 360 150 20 170 - - 

2. Thịt lợn chất lượng cao 50g/ngày 140 45 30 75 70 98 

3. Thịt bò chất lượng cao 40g/ngày 125 40 20 60 10 14 

4. Thịt gà, vịt chất lượng cao 10g/ngày 70 25 10 35 6 10 

5. Rau chất lượng cao 200g/ngày 740 220 60 280 30 35 

6. Cá, tôm 180 g/ngày 215 80 38 118 12 16 

7. Quả tươi 400g/ngày 150 50 40 90 8 12 

8. Trứng gà, vịt Tr. quả/năm 680 250 150 400 110 150 

9. Sữa bò quy tươi Tr. lít/năm 140 45 15 60 70 85 

Nguồn: Tác giả (Tính toán theo định mức trung bình của cả nước) 

Ghi chú: Tính cho 3 tháng nghỉ mát cho khách du lịch và tính thời gian lưu trú khoảng 3 

ngày/ lượt khách. 

 Ước tính 7 triệu lượt khách du lịch vào năm 2025; tổng dân số 4 triệu người và dân 

số đô thị khoảng 1,5 triệu; Thanh Hóa tham gia khoảng 8-10% thị phần Hà Nội. 

  Đây là phương án có tính khả thi cao. 

Cũng như đã phân tích ở phần đánh giá thực trạng, đại dịch COVID-19 sẽ còn 

tác động tiêu cực đến phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa tiếp sang năm 2021, 

thậm chí theo ý kiến của nhiều chuyên gia có thể sang cả năm 2022. Công trình nghiên 

cứu của nhóm chuyên gia Trường đại học Kinh tế quốc dân thì dự báo rằng ở Việt 

Nam nếu dịch COVID-19 kết thúc vào tháng 6 năm 2020 thì các lĩnh vực thương mại 

hàng hóa suy giảm 20-30%; du lịch, suy giảm 15-20% khách nội địa và quốc tế, doanh 

thu du lịch giảm 20%, nông nghiệp suy giảm 2,8-27,4% theo từng mặt hàng. Ở Thanh 

Hóa sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng tiêu cực từ bối cảnh này.  

4.1.1.2. Ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội từ các Hiệp định 

thương mại mà Việt Nam đã ký kết với nhiều nước trên thế giới  

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 rõ nhất là sự phát triển công 

nghệ nông nghiệp và kỹ thuật canh tác tiến bộ nhanh chóng. Xu thế phát triển kinh tế 
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số, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa trong canh tác, bảo quản, chế biến 

nông sản, phân phối có sự phát triển nhanh chóng và mang dấu hiệu toàn cầu hóa rất 

rõ. Công nghệ hiện đại phục vụ phát triển nông nghiệp chuyển dịch giữa các quốc gia 

dễ dàng hơn và nhanh hơn. Các hình thức canh tác nhà lưới, nhà màng, thủy canh, 

khí canh và sản xuất nông sản sạch đã, đang, sẽ trở thành yếu tố góp phần làm cho 

nông nghiệp phát triển có hiệu quả và bền vững. Chuyển đổi số và phát triển kinh tế 

sẽ trở thành phương thức quan trọng để hiện đại hoá nông nghiệp của các tỉnh nói 

chung và của Thanh Hoá nói riêng. 

Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia (đến 

năm 2018 Việt Nam đã ký kết 13 Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực đã, đang 

và sẽ ảnh hưởng lớn đến phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam nói chung 

và của Thanh Hóa nói riêng vừa đặt ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra nhiều thách thức 

đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Cơ hội xuất khẩu nông sản và nhập 

khẩu các công nghệ tiên tiến để phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hoá thuận lợi 

hơn và trở thành cơ hội quan trọng để chuyển sang phát triển nông nghiệp hàng hoá 

quy mô lớn của tỉnh này. 

4.1.1.3. Ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu tới phát triển kinh tế - xã hội nói chung và 

phát triển nông nghiệp nói riêng của tỉnh Thanh Hóa  

Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu 

đến phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Vì thế tác giả phải sử dụng kết quả nghiên cứu đối 

với tỉnh Thừa Thiên Huế để phân tích cho tỉnh Thanh Hóa.  

Học giả Bá Quốc cho biết gần đây hàng năm ở Việt Nam thiệt hại do thiên tai 

tương đối lớn (có khoảng vài chục tới cả trăm người chết và tổn thất khoảng 1,8 tỷ đô 

la Mỹ) [75]. Đồng thời, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với tỉnh 

Thừa Thiên Huế trong thời kỳ 2020-2050 cũng lớn (xem bảng dưới). Nếu ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với Thanh Hóa nằm trong biên độ cộng trừ 

15-20% so với kịch bản dự báo cho Thừa Thiên Huế thì cũng là điều cảnh báo đáng 

quan tâm và những thông tin đó có thể quan sát rất bổ ích cho việc nghiên cứu phát 

triển nông nghiệp bền vững ở Thanh Hóa.  
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Bảng 4.2: Dự báo kịch bản biến đổi khí hậu  

 đối với tỉnh Thừa Thiên Huế vào năm 2050 (để tham khảo cho Thanh Hóa) 

Chỉ tiêu 2020 2030 2040 2050 

Mức tăng nhiệt độ oC trung bình năm so với thời kỳ 

1980-1990 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) 
0,475 0,725 0,975 1,25 

Mức thay đổi (%) lượng mưa so với thời kỳ 1980-1990 

theo kịch bản phát thải trung bình (B2) 
0,3 0,475 0,85 0,85 

Nước biển dâng (cm) theo kịch bản phát thải trung bình 

(B2) của tỉnh Thừa Thiên Huế;  
8-9 12-13 17-19 23-25 

Nguồn: Bá Quốc 

Theo học giả Nguyễn Trung Thành, trong công trình “Đặc điểm biến thiên 

mực nước biển ven bờ Việt Nam” thì những năm gần đây mực nước biển ven bờ phía 

Bắc Việt Nam (tính từ Thanh Hóa trở ra) mỗi năm tăng thêm khoảng 2-4 mm.Tức là 

vào khoảng cuối thế kỷ XXI mực nước biển ven bờ của khu vực Thanh Hóa sẽ tăng 

thêm khoảng 36-40 cm. Đợt mưa bão, lũ lụt vào tháng 10 năm 2020 ở miền Trung, 

từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên Huế hiện tượng lũ, ngập lụt, sạt lở đất diễn ra nghiêm 

trọng ở nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn; có khoảng trên 120 người chết, hàng chục 

người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng chục nghìn ha đất canh 

tác bị ngập…Tuy đợt mưa bão, lũ lụt năm 2020 không xảy ra lớn ở Thanh Hóa như 

các tỉnh đã đề cập nhưng điều đó cho thấy xu thế bão lũ, ngập lụt ở các tỉnh miền 

Trung có xu hướng vẫn không giảm. Đó là điều mà việc phát triển nông nghiệp của 

tỉnh Thanh Hóa phải tính tới. 

Tuy chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ về biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng ở khu vực và ảnh hưởng của những hiện tượng này tới phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Thanh Hóa nhưng từ những thông tin phân tích ở trên cho thấy nhiều 

điểm quan trọng để nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

đối với việc phát triển nông nghiệp bền vững của Thanh Hóa thời kỳ 2020- 2025. 

Cụ thể theo học giả Cao Lệ Quyên, trong công trình nghiên cứu ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đến nuôi tôm ở khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa đã cho biết chỉ 

số tương quan giữa biến đổi khí hậu và kết quả, hiệu quả nuôi tôm ở khu vực ven 

biển tỉnh này như sau: 

Nếu số ngày nóng trên 350 c tăng lên 1 ngày thì sản lượng tôm nước lợ sẽ giảm 

khoảng 8,6% vào năm 2020 và khoảng 13% vào năm 2030. 
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Nếu tăng thêm 1 cơn bão thì sản lượng tôm nước lợ giảm khoảng 2,5-2,*%. 

Trên cơ sở làm việc với các cơ quan chính quyền các huyện ven biển và trao 

đổi trực tiếp với các chuyên gia địa phương thì: 

Cứ mỗi lần mưa với lượng nước mưa trên 250 mm trong 3 ngày liền thì có 

hàng trăm hộ bị ngập úng và hàng chục nghìn ha trồng trọt bị ngập. 

Nếu cứ tiếp tục diễn ra tình trạng xâm nhập mặn như những năm vừa qua thì 

có tới khoảng 15-16 nghìn ha bị nhiễm mặn và thiếu nước tưới. Những nơi đó phải 

chuyển sang chăn nuôi chứ không thể tiếp tục trồng trọt như hiện nay.  

Theo cảnh báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, 

mỗi năm có khoảng 460-600 ha đất trồng trọt bị nhiễm mặn. Nếu theo xu thế này, thì 

đến 2025 đất trồng trọt (mà chủ yếu là đất trồng lúa) sẽ có khả năng bị nhiễm mặn 

thêm khoảng 3500-3700 ha, không những làm giảm khoảng 22.000-25.000 tấn thóc, 

ảnh hưởng nặng nề tới khoảng 18.000-20.000 lao động nông nghiệp phải chuyển đổi 

nghề nghiệp mà còn đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết để yên lòng người nông dân 

ở các huyện ven biển của tỉnh.  

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường [80], nếu nước biển dâng 1m, Việt Nam 

sẽ có khoảng 17 triệu dân sẽ bị ảnh hưởng (trong đó có 14 triệu dân ở Đồng bằng 

sông cửu Long và đồng bằng sông Hồng). Theo một số nhà khoa học của Viện Khoa 

học khí tượng thủy văn và môi trường, nếu nước biển dâng 1m (ứng vào khoảng 

2100) thì 9,1% diện tích quốc gia bị ngập và 16% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng. 

Trong đó, khoảng 4% diện tích khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bị ngập. Dù ở kịch bản nào 

thì đó cũng là sự ảnh hưởng lớn đối với tỉnh Thanh Hóa.  

4.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến 2025 và những 

vấn đề đặt ra cho phát triển nông nghiệp của tỉnh 

 Để làm rõ thêm căn cứ của việc đổi mới định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh 

Thanh hóa trước hết cần phân tích làm rõ những vấn đề đặt ra từ định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội dài hạn của tỉnh. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng rất 

lớn tới việc xác định phương hướng đổi mới phát triển nền nông nghiệp của Thanh 

Hóa. Tham khảo các mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến 2020 đã được 

cấp có thầm quyền phê duyệt và tham khảo Chiến lược phát kinh tế - xã hội đất nước 

thời kỳ 2011-2020, tham khảo kế hoạch 5 năm 20121-2025 của tỉnh cũng như của cả 
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nước; tham khảo ý kiến của các nhà quản lý của tỉnh, tác giả dự báo một số chỉ tiêu cơ 

bản cho tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Thanh Hóa phấn đấu đạt được các mục tiêu 

mà Nghị quyết của Bộ Chính trị mang số 58NQ/TW ngày 5/8/2020) đã xác định [2], 

trong đó quan trọng là GRDP/ người đạt 5200 USD vào năm 2025. Nếu so năm 2025 

với năm 2019, GRDP/ người gấp hơn 1,8 lần, khách du lịch gấp 1,3 lần, nhân khẩu 

thành thị trên địa bàn gấp 2,5 lần và tốc độ tăng GRDP khoảng 10-11% (gấp 1,04 lần 

so hiện nay)… Nhân khẩu đô thị tăng lên và đạt khoảng 65 vạn người vào năm 2019 

và 1,3 triệu người vào năm 2025 (khoảng 70% số này là nông dân trở thành thị dân). 

GRDP/ người năm 2025 gấp khoảng 1,7 lần so năm 2019. Tốc độ tăng GRDP bình 

quân năm đạt khoảng 8,7-9%... Tất cả những điều đó đòi hỏi ngành nông nghiệp phải 

có đóng góp nhiều hơn. Muốn vậy cần hiện đại hóa nông nghiệp và việc phát triển nông 

nghiệp phải được tổ chức một cách khoa học và tiến bộ.   

Bảng 4.3: Dự báo một số mục tiêu chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa đến 2025  

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 
2025 

PA1 PA2 

Dân số toàn tỉnh 1.000 ng 3.584 3.650 3.650 

Nhân khẩu đô thị 1.000 ng 652 1.325 1.345 

% so dân số chung % 19,0 36 37 

GRDP/ người (giá 2010) Tr. đ 32,3 55,0 60,0 

Tốc độ tăng GRDP* % 8,5 8,7 9,0 

Khách du lịch 1.000 ng 4.240 5.413 5.500 

Nguồn: Dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2011-2020 và tầm 

nhìn 2025.  

Năm 2019 là tính theo số liệu thống kê.  

Năm 2025 tính theo USD thì GRDP/ người đạt khoảng 5.200 USD 

 Ghi chú: * Tốc độ tăng trưởng trung bình tính theo giai đoạn 2016-2019 và 2020-2025  

PA1: phương án 1; PA2: phương án 2 
 

Nếu chỉ tính với tốc độ tăng khối ngành phi nông nghiệp với mức khoảng 10-

10,5%/ năm thì từ 2019 đến 2025 đất nông nghiệp cũng sẽ giảm khoảng 6 vạn ha (số 

diện tích này chủ yếu là diện tích trồng trọt xung quanh các đô thị hoặc ở những khu 

vực bị nhiễm mặn, năng suất thấp chuyển sang cho phát triển công nghiệp, dịch vụ). 
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Đồng thời, nếu GRDP của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 9,5-10%/ năm. Điều 

đó đòi hỏi sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa cũng phải có sự thay đổi mạnh 

mẽ; có mức đóng góp lớn hơn cho tăng quy mô GRDP của tỉnh. Tức là, nông nghiệp 

cần có tốc độ tăng trưởng khoảng 5-6%/ năm và giá trị gia tăng trên mỗi ha đất nông 

nghiệp phải gấp khoảng trên 2 lần so năm 2019.  Tham khảo Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2025 của tỉnh và trên cơ sở mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của 

Thanh Hoá đến 2025, tác giả dự báo cơ cấu sử dụng đất của tỉnh Thanh Hoá đến năm 

2025 (Bảng dưới). 

Bảng 4.4: Dự báo cơ cấu sử dụng đất qua các năm của tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu 
2019 2025 

1.000 ha % 1.000 ha % 

Tổng diện tích tự nhiên 1.113,5 100,0 1.113,5 100,0 

A. Diện tích đã sử dụng 1.045,5 93,9 1.056 94,8 

1. Đất nông lâm nghiệp 825 74,1 815 73,2 

Đất nông nghiệp 268,3 23,1 202,2 18,7 

Đất trồng trọt 242,3 21,8 187,3 17,4 

Mặt nước nuôi trồng thủy sản 13,4 1,2 13,4 1,2 

Đất làm muối 0,4 0,0 0,4 0,0 

Đất nông nghiệp khác 1,1 0,1 1,1 0,1 

Đất lâm nghiệp 559 50,2 559 50,2 

2. Đất phi nông nghiệp 220,5 19,8 241 21,6 

B. Đất và mặt nước chưa sử dụng 68 6,0 57,5 5,2 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá;  

* Riêng năm 2019 là số liệu thống kê. Dự báo mức thay đổi các loại đất ở tỉnh như những 

năm qua. 

Về bảo vệ môi trường: Đến năm 2025 bên cạnh việc phấn đấu đạt được các 

mục tiêu kinh tế xã hội như đã nêu trên thì tỉnh Thanh Hoá, đặc biệt coi trọng mục 

tiêu về bảo vệ môi trường (nhất là mục tiêu bảo vệ môi trường ở thành thị và khu vực 

nông thôn). Không để xảy ra ô nhiễm môi trường trên diện rộng; bảo vệ môi trường 

nước trong sạch gắn với việc cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn. Đồng thời, 

không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đất, môi trường nước, môi trường 

biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
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4.1.3. Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa đến 2025 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Nhất thiết phải thay đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp và thâm canh cao độ 

ngành trồng trọt dựa trên nền tảng công nghệ cao và tập đoàn cây trồng có năng suất 

và chất lượng cao. Đưa tỷ trọng diện tích trồng cây có sử dụng công nghệ cao từ 

khoảng 29% năm 2019 lên khoảng trên 70% vào năm 2025. Có như vậy mới vừa giải 

quyết được bài toán gia tăng vai trò của ngành nông nghiệp đối với nền kinh tế của 

tỉnh Thanh Hóa và vừa cải thiện được đời sống người nông dân.  

Thực hiện thành công quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết 58 của Bộ chính trị 

đã xác định là “phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa theo hướng nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn 

mới; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh”.  

4.1.3.1. Dự báo mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa 

Căn cứ chủ yếu để dự báo mục tiêu phát triển nông nghiệp bao gồm:  

(1) Đổi mới về chính sách phát triển nông nghiệp;  

(2) Các kịch bản ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;  

(3) Yêu cầu đặt ra từ sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh và thị trường 

nông sản.  

Bảng 4.5: Dự báo một số yếu tố mang tính điều kiện để phát triển nông nghiệp bền 

vững tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn đến 2025 

Các yếu tố mang 

tính điều kiện 
Mức độ đổi mới vừa phải Múc độ đổi mới cao 

1. Đổi mới về chính 

sách phát triển nông 

nghiệp. 

Tích tụ ruộng đất ở khu vực 

miền núi. 

Đầu tư cho nông nghiệp gấp 

1,3-1,5 lần so với 5 năm trước. 

Tín dụng cho phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao chiếm 

khoảng 20% tổng vốn đầu tư cho 

nông nghiệp. 

Hình thành sàn nông sản cho 

một số nông sản chủ lực. 

 

Tích tụ ruộng đất ở khu 

vực miền núi. 

Đầu tư cho nông nghiệp gấp 

1,8-2 lần so với 5 năm trước. 

Tín dụng cho phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao 

chiếm khoảng 35% tổng vốn 

đầu tư cho nông nghiệp. 

Hình thành sàn nông sản 

cho tất cả các nông sản chủ lực. 
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Các yếu tố mang 

tính điều kiện 
Mức độ đổi mới vừa phải Múc độ đổi mới cao 

2. Mức độ ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu* 

Như 5 năm vừa qua (2016-

2020): Ngày nóng trên 350c 

khoảng 25-30 ngày; Rét đậm rét 

hại kéo dài 10-13 ngày; Xâm nhập 

mặn vào sâu khoảng 30-35 km; 

khoảng 9-10 cơn bão trong năm. 

Mực nước biển dâng đến 2025 

khoảng 7-8 cm. 

Gay gắt hơn mức của 5 

năm vừa qua: Ngày nóng trên 

350c khoảng 30-35 ngày; Rét 

đậm rét hại kéo dài 15-20 

ngày; Xâm nhập mặn vào sâu 

khoảng 35-40 km; khoảng 

12-14 cơn bão trong năm. 

Mực nước biển dâng đến 

2025 khoảng 9-10 cm. 

3. Yêu cầu đặt ra từ 

sự phát triển của nền 

kinh tế tỉnh và thị 

trường nông sản. 

Phấn đấu mức thu nhập của 

người dân ở nông thôn bằng khoảng 

65-70% trung bình toàn tỉnh. 

Chủ yếu nhắm vào thị trường 

trong nước. 

Phấn đấu mức thu nhập 

của người dân ở nông thôn 

bằng khoảng 70-75% trung 

bình toàn tỉnh. 

Mở rộng ra thị trường thế giới. 

Nguồn: Tác giả dự báo và có tham khảo các đề án của các cơ quan hữu trách  

Phấn đấu năm 2025 so với năm 2019, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng nông 

nghiệp đạt mức gấp khoảng 1,2-1,3 lần; năng suất cây trồng, vật nuôi gấp 1,5-1,7 lần, 

giá trị gia tăng nông nghiệp đạt mức gấp 1,8-2 lần. 

Bảng 4.6: Dự báo một số mục tiêu phát triển nông nghiệp  

của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 

Chỉ tiêu cơ bản Đơn vị 2019 
2025 

PA1 PA2 

Tốc độ tăng GTGT nông nghiệp* %/năm 4,0 5,5 6,0 

Mức tăng năng suất cây trồng so năm đầu thời kỳ Lần 1,07 1,4 1,5-1,7 

Giá trị gia tăng trên 1 ha đất nông nghiệp, giá hiện hành  Tr. đ 49 80 90-100 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu cục thống kê tỉnh Thanh Hoá; Năm 2019 là số liệu thống kê 

Ghi chú:* Tính bình quân giai đoạn 2016-2019 và 2020-2025 

 PA1: phương án 1; PA2: phương án 2 

Phương án 1 tuy khả năng chắc chắn hơn nhưng trong trường hợp này chưa có 

sự bứt phá về ứng dụng công nghệ cao hơn hẳn thời gian vừa qua cũng như chưa có 

sự thay đổi lớn về cơ cấu cây trồng và chưa có sự thay đổi mùa vụ đủ mức để đảm 

bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững cần thiết. Vì thế tác giả lấy phương án 2 để 

tính toán cho các khả năng phát triển nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đến 2025. 
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4.1.3.2. Định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa 

(1) Đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi mùa vụ  

Đối với tỉnh Thanh Hóa, điểm quan trọng nhất là hiện đại cơ cấu nông nghiệp, 

nâng cao tỷ lệ lĩnh vực công nghệ cao trong tổng GTGT nông nghiệp từ khoảng 2,4% 

năm 2019 lên khoảng 22,5% vào năm 2025 (đảm bảo có tốc độ tăng trưởng ổn định 

qua các năm) và nâng cao tỷ trọng nông sản chủ lực trong tổng giá trị gia tăng nông 

nghiệp từ mức 25% năm 2019 và đạt khoảng 55% vào năm 2025. Từ 2020 đến 2025, 

tác giả cho rằng định hướng phát triển nông nghiệp của Thanh Hóa cần phấn đấu đạt 

phương án 2. Trên cơ sở tính toán hiệu quả tăng tỷ trọng của nông sản chứa hàm 

lượng công nghệ cao, nông sản hữu cơ. Theo đó việc phát triển nông nghiệp bền vững 

ở tỉnh Thanh Hóa bám sát các định hướng cơ bản như sẽ trình bày ở phần dưới.  

Bảng 4.7: Dự báo cơ cấu và tốc độ tăng giá trị gia tăng nông nghiệp  

của tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2019 2025 

Tăng b/q năm,% 

11-19 20-25 

1. GTGT nông nghiệp, giá 2010  Tỷ đ 5.501 9.080 4,0 6,0 

a). Theo phân ngành      

Trồng trọt Tỷ đ 3.394 4.730 2,6 3,0 

% so tổng so GTGTNN % 61,7 56,7 - - 

Chăn nuôi  Tỷ đ 1.898 2.961 3,3 8,9 

% so tổng so GTGTNN % 34,5 35,5 - - 

Dịch vụ nông nghiệp  374 801 4,6 10,8 

% so tổng so GTSXNN % 6,8 9,6 - - 

b). Riêng sản phẩm chủ lực Tỷ đ 1.375 4.588 14,0 22,0 

% so tổng so GTGTNN % 25 55,0   

c). Riêng lĩnh vực công nghệ cao* Tỷ đ 419 2.043 11,2 25,0 

% so tổng so GTGTNN % 3,4 22,5 - - 

d). Sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP Tỷ đ 454,2 1.878 - - 

% so tổng GTGT NN % 3,68 22,8   

2. Giá trị hàng hóa nông sản Tỷ đ 875 2.052 7,3 18,0 

% so GTGT nông nghiệp % 15,9 23,0 - - 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu cục thống kê tỉnh Thanh Hoá; Năm 2019 là số liệu thống kê 

Ghi chú: Tổng hợp từ dự báo diện tích, năng suất cây trồng, vật nuôi sử dụng công nghệ 

cao và giá trị tạo ra trên mỗi ha đất trồng trọt (khoảng 100 triệu/ ha lúa gạo chất lượng 

cao; 240-260 triệu/ ha đất trồng mía; 350-380 triệu/ ha đất trồng cam, dưa ngọt, rau xanh 

chất lượng cao; 360 triệu/nha trồng cỏ chăn nuôi bò thịt và bò sữa...).  
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Hình 4.1: Nông sản hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp  

ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2025 

Đối với tỉnh Thanh Hóa thường bị ngập lụt về mùa mưa và bị xâm nhập 

mặn về mùa khô là những điểm phải suy xét tính đến để tìm cách giảm thiểu thiệt 

hại. Tác giả cho rằng, cần tìm cách để thay đổi mùa vụ (trồng cây lúa mùa ngắn 

ngày và chuyển thời vụ sớm hơn 1 tháng để tránh bão lụt, chuyển mùa vụ để tránh 

ngập lụt về mùa mưa) cho diện tích khoảng 10-12 nghìn ha gieo trồng lúa màu ở 

những vùng thường bị lũ ngập. Đối với khu vực ven biển thuộc 6 huyện cần có 

giải pháp sử dụng hiệu quả khoảng 10 nghìn ha (trong đó có khoảng 4,5 nghìn ha 

nhiễm mặn cao về mùa khô). Đồng thời có biện pháp chuyển đổi khoảng 8-9 nghìn 

ha thường bị nhiễm mặn sang nuôi trồng thủy sản nước lợ hoặc chăn nuôi lợn để 

tránh tình trạng nhiễm mặn.  

Giảm tỷ trọng đất trồng cây hàng năm từ 76,1% xuống còn khoảng 60% (riêng 

cây lúa từ 47,9% xuống còn khoảng 32%). Tăng tỷ trọng cây ăn quả từ 11,8% lên 

khoảng 20% tổng diện tích đất trồng trọt. Đồng thời, tăng mạnh diện tích các cây 

trồng chất lượng cao kết hợp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, dành một diện 

tích thích đáng (khoảng 140-150 ha) để trồng hoa cây cảnh cung cấp cho thành phố 

và khu kinh tế (phát triển các loại hoa hồng, lay ơn, cúc, ly ly; phát triển nghề trồng 

cây cảnh, bonsai) và tiến tới cung cấp cả cho thị trường Hà Nội. 
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Bảng 4.8: Dự báo cơ cấu sử dụng đất trồng trọt của tỉnh Thanh Hóa  

Loại đất Đơn vị 2019 2025 

1. Diện tích đất trồng trọt ha 242.300 187.300 

2. Đất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao ha 15.607 50.880 

% so tổng diện tích đất trồng trọt (1) % 6,4 27,2 

Trong đó:    

Mía chất lượng cao ha 10.155 20.000 

Rau chất lượng cao ha 3.200 20.000 

Cây ăn quả chất lượng cao ha 1.500 5.000 

Dưa lưới, dưa kim hoàng hậu, dưa hấu ha 1.8 3.380 

3. Đồng cỏ chăn nuôi bò sữa và bò thịt ha 4.000 10.000 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu cục thống kê tỉnh Thanh Hoá;  

Ghi chú: * Năm 2019 là tổng hợp từ thống kê của tỉnh; năm 2025 các chỉ tiêu về diện 

tích theo quy hoạch tỉnh. 

(2)  Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Việc phát triển nông sản chủ lực của tỉnh Thanh Hóa phải gắn với hiện đại hóa 

công nghệ nông nghiệp cũng như sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong 

những khâu có thể (nhất là trong các khâu xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn 

gốc, giám định chất lượng nông phẩm, tưới tiêu, thu hoạch, chế biến, xây dựng thương 

hiệu gắn với xây dựng sàn nông sản và quảng bá, quảng cáo...). Nâng cao tỷ trọng 

các sản phẩm chủ lực trong tổng giá trị gia tăng nông nghiệp. 

Giai đoạn 2020-2025: tiếp tục xây dựng các thương hiệu nông sản mang 

thương hiệu xứ Thanh, như đối với: thịt bò, vịt, lúa gạo chất lượng cao, rau củ quả 

chất lượng cao, trái cây đặc sản, tôm nước lợ... cùng với việc hình thành những sản 

phẩm nông sản qua chế biến mang thương hiệu Thanh Hóa như: Bánh lá răng bừa 

(Thọ Xuân), rượu (Cầu Lộc - Chi Lê - Hậu Lộc), Mắm Tôm Hậu Lộc, Chiếu cói Nga 

Sơn, Bánh đa Đắc Châu - Thiệu Hóa, Mộc Hạ Vũ - Hoằng Hóa, Mộc Đạt Tài Hoằng 

Hà - Hoằng Hóa), mây tre đan (Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa), Quế (Thường Xuân), 

mật ong rừng; vịt Cổ Lũng (Bá Thước), nếp hạt cau (Thạch Thành)...  
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Bảng 4.9: Dự báo một số nông sản chủ lực của tỉnh Thanh hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 

1. Gạo chất lượng cao 1.000 Tấn 150 225 

2. Mía đường 1.000 Tấn 1.822 2.500 

3. Rau xanh, củ quả chất lượng cao* 10.000 tấn 120 220 

4. Sữa bò 1.000 Tấn 1.987 3.200 

5. Thịt lợn (tính theo thịt lọc) 1.000 Tấn 99 135 

6. Thịt gia cầm (tính theo thịt lọc)** 1.000 Tấn 28 39 

7. Thịt bò chất lượng cao (tính theo thịt lọc) 1.000 Tấn 15 18 

8. Cá, tôm các loại  1.000 Tấn 175 215 

Riêng thủy sản nuôi nước ngọt 1.000 Tấn 65 80 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu cục thống kê tỉnh Thanh Hoá; Năm 2019 là số liệu thống kê 

Ghí chú: * Gồm: cà chua, dưa chuột, xu hào, xúp lơ và rau cải các loại;  

     ** Gồm gà lông vàng, vịt Cổ Lũng  

Giai đoạn sau năm 2025: Mở rộng quy mô sản xuất các đặc sản của tỉnh và 

mở thêm chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao, đẩy mạnh nuôi gà lông vàng đặc sản; nuôi 

cá (nhất là cá nhệch), tôm và cua biển chất lượng cao (nhất là cua lột).  

Tác giả luận án đồng tình với Đề án quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh 

đến 2025. Cụ thể là:  

Đối với trồng trọt 

Đối với cây lúa: Từ 2020 đến năm 2025 giảm 32 nghìn ha đất canh tác lúa 

năng suất thấp, trong đó: chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp 11,4 nghìn ha, chuyển 

đổi đất lúa trũng sang nuôi trồng thủy sản 3,5 nghìn ha. Sử dụng linh hoạt khoảng 17 

nghìn ha đất canh tác lúa vừa có năng suất thấp vừa bấp bênh sang trồng khoảng 8,8 

nghìn ha cây khác (trong đó sẽ trồng ngô 3 nghìn ha, đậu tương 3 nghìn ha, còn trồng 

cây khác). Sản lượng thóc đạt khoảng 1,6 triệu tấn.  

Đối với cây mía: Tác giả cho rằng, không nên phát triển mía đường theo kiểu 

truyền thống như hiện nay. Đối với tỉnh Thanh Hóa, chỉ nên phát triển mía đường khi 

năng suất mía khoảng 140-160 tạ/ ha và có trữ đường trên 15%. Đồng thời, nhà máy 

chế biến đường mía phải có công suất đạt mức trung bình của những cường quốc sản 

xuất mía đường (khoảng 5000-7000 tấn/ ngày). Theo cách đặt vấn đề như vậy, ở tỉnh 

Thanh Hóa cần ổn định vùng mía chất lượng cao với diện tích khoảng 20.000 ha. 

Chuyển 7-8 nghìn ha mía năng suất thấp sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao 
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hơn. Cụ thể là chuyển 1,3 nghìn ha đất bãi sang trồng ngô, trồng cỏ chăn nuôi, cây 

họ đậu; chuyển 5,7 nghìn ha đất có độ dốc trên 15o(độ dốc) ở vùng đồi sang trồng cỏ, 

mắc ca và cây lâm nghiệp. Ổn định vùng mía nguyên liệu chất lượng cao đáp ứng 

nhu cầu nguyên liệu của 3 nhà máy đường hiện có. Tập trung thâm canh đảm bảo có 

tưới, sử dụng giống có năng suất và trữ đường cao khoảng 15-16% trở lên. Thực hiện 

100% theo hình thức chuyên canh tập trung quy mô lớn.  

Đối với rau thực phẩm chất lượng cao: áp dụng quy trình nông nghiệp 

VietGAP khoảng 3.000 ha canh tác ngay sau năm 2020 và đến năm 2025 đạt khoảng 

15-16 nghìn ha (tại 105 vùng chuyên canh ở 24 huyện, năng suất khoảng 133 tạ/ ha, 

sản lượng 160-170 nghìn tấn). Đối với rau thực phẩm sẽ ưu tiên phát triển những loại 

có thương hiệu của tỉnh với năng suất và chất lượng cao như ớt, dưa chuột, ngô rau 

ngọt, xúp lơ, bắp cải, cà chua, rau cải sạch..... Phấn đấu đạt năng suất trung bình 145 

tạ/ha/vụ và tổng sản lượng khoảng 480-500 nghìn tấn. Trong đó: Khoảng 70% rau an 

toàn cung cấp cho thị trường trong tỉnh, tập trung đảm bảo rau an toàn cho các địa 

bàn: Khu Công nghiệp Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, các thị xã Bỉm Sơn, Sầm 

Sơn. Khoảng 20% rau an toàn cung cấp cho các thành phố lớn phía Bắc và một phần 

xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đến năm 2025, mở rộng diện tích rau an toàn 

lên khoảng 10.000 ha đất canh tác, trong đó có 5.000 ha ớt, dưa chuột, ngô ngọt gắn 

với nhà máy chế biến và xuất khẩu. 

Đối với cây ăn quả: Phát triển vùng cây ăn quả tập trung, gồm các loại cây: 

dứa, cam, bưởi, chuối gắn với công nghiệp chế biến tại các khu vực có điều kiện như: 

Triệu Sơn, Như Thanh, Thạch thành, Bá Thước, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, 

Thường Xuân, Như Xuân... Trong đó: ưu tiên phát triển dứa và các loại cây có múi 

(cam, bưởi) dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, phát triển các mô hình trồng chuối ở vùng 

đất tốt, đất bãi ven sông,… Tập trung vào việc xây dựng các trang trại kết hợp giữa 

trồng cây ăn quả và chăn nuôi; xây dựng các vườn đồi, cải tạo vườn tạp và các vùng 

cây ăn quả tập trung ứng dụng công nghệ sinh học (trước hết là chống bệnh, sau là 

nâng cao chất lượng nông sản; trước mắt đáp ứng yêu cầu cho đời sống nhân dân 

trong tỉnh và từng bước xây dựng thương hiệu gắn với bảo quản, chế biến để bán ra 

các thành phố lớn trong nước. Năm 2019, diện tích cây ăn quả đạt 7.000 ha, trong đó: 

dứa 2.500 ha, cam 2.000 ha, bưởi 500 ha, chuối 1.500 ha; đến năm 2025 đạt 10.000 

ha, trong đó: dứa 2.500 ha, cam 5.000 ha, bưởi 1.000 ha, chuối 1.500 ha.  
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Đối với cây trồng cho khu vực ven biển: Phát triển tập trung cây dưa hấu, lạc, 

vừng, măng tây, đậu đen xanh lòng và cây lạc theo hướng ứng dụng công nghệ cao 

như kinh nghiệm của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị hoặc kinh nghiệm của Ninh thuận, 

Bình Thuận ở cực nam Trung bộ.  

Đối với chăn nuôi 

Đối với chăn nuôi bò: Phát triển nhanh diện tích cỏ phục vụ nhu cầu thức ăn 

chăn nuôi bò.  

Đối với chăn nuôi bò sữa: Diện tích trồng cây thức ăn chăn nuôi từ 12,7 nghìn 

ha năm 2019 lên 15 nghìn ha vào năm 2025. Đến năm 2025 đạt 75.000 con, sản lượng 

sữa 200 nghìn tấn. Trong đó: Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa đầu tư 

Trại bò sữa số 1 (Trại Sao Vàng) 1.500 con, Trại Bò sữa số 2 tại huyện Như Thanh 

2.000 con và xây dựng 4 cụm trang trại tập trung tại Công ty TNHH Thống Nhất cũ 

với quy mô 16.000 con; Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và 

thực phẩm sữa TH xây dựng các cụm trang trại tại huyện Nông Cống và Như Thanh 

với quy mô 20.000 con; đồng thời xây dựng các mô hình trình diễn quy mô nhỏ trong 

dân để làm nòng cốt phát triển nhân rộng ra toàn tỉnh.  

Đối với chăn nuôi bò thịt chất lượng cao: Vào năm 2019 phát triển đàn bò thịt 

chất lượng cao đạt khoảng 30 nghìn con, sản lượng thịt hơi 9-10 nghìn tấn; đến năm 

2025 đạt 50 nghìn con, sản lượng thịt hơi 18-20 nghìn tấn. Phát triển đàn bò thịt theo 

2 hướng: 

Hướng thứ nhất (nhập giống ngoại): Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 

nhập nội giống bò thịt chất lượng cao từ nước ngoài về nuôi sinh sản, tạo giống bò 

thịt ngoại chất lượng cao tại Thanh Hóa để đến năm 2025 đạt 15.000 nghìn con.  

Hướng thứ hai (tạo giống bò thịt chất lượng cao tại chỗ từ hướng lai tạo): Đến 

năm 2025 khoảng 35 nghìn con. Lựa chọn bò cái đã được lai Zêbu sẵn có, sử dụng 

tinh bò đực chất lượng cao để lai, tạo bò F1 chất lượng cao làm nền. Hiện nay, UBND 

tỉnh đã cấp phép cho Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa thực hiện dự án 

nuôi bò Úc cung cấp thịt cho thị trường trong nước và xuất khẩu tại huyện Bá Thước 

với qui mô 3.000 con bê nhập từ Úc, diện tích 100 ha.  

Đối với chăn nuôi lợn và gia cầm: Phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi 

lợn và gia cầm tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh phát triển đàn lợn thịt 
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cao sản, sẽ phát triển đàn lợn sữa. Tiếp tục phát triển mạnh đàn vịt Cổ Lũng và gà 

lông vàng chất lượng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của thị trường tại chỗ và trong nước 

(mỗi loại khoảng 1-2 triệu con).  

Đối với nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên diện tích 

khoảng 2,6 vạn ha và đạt sản lượng khoảng 5 vạn tấn cá nước ngọt các loại. Từng 

bước phát triển nuôi tôm nước lợ, cá nhệch và nuôi cua lột theo hướng phục vụ khách 

du lịch và nhu cầu của người dân đô thị. Vào năm 2025 nuôi tôm trên diện tích khoảng 

2,5-3 nghìn ha và cho sản lượng tôm chất lượng cao khoảng 5-6 nghìn tấn. Đồng thời, 

phát triển nuôi cá biển ngoài khơi. 

(3) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Đây là hướng phát triển quan trọng. Để phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, 

bền vững thì phải áp dụng nhiều công nghệ hiện đại thuộc các lĩnh vực khác nhau có 

giá trị đối với nông nghiệp. Ngoài các công nghệ nhà lưới, nhà màng, nhà kính, sử 

dụng công nghệ tưới nước phun hoặc nhỏ giọt hòa lẫn phân bón, cần phát triển cả các 

công nghệ vật lý (điều hòa ánh sáng, nhiệt độ), công nghệ hóa học (sử dụng phân hữu 

cơ, cải tiến chất lượng sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi), công nghệ sinh học (trong 

lĩnh vực cải tạo giống, nâng cao chất lượng nông sản, chế biến nông sản chất lượng 

cao và an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin gắn với tự động hóa và tổ chức điều 

hành phát triển nông sản hiện đại, phát huy tác dụng của internet kết nối vạn vật, dữ 

liệu lớn và chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất và hộ gia đình hoạt động trong lĩnh 

vực phát triển nông nghiệp…) và cần có định hướng với cả việc phát triển thủy canh 

đối với rau xanh.  

Đối với trồng trọt ứng dụng công nghệ cao 

Có biện pháp dành diện tích đất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 

25% diện tích đất trồng trọt và tăng qua các năm (trong đó khu nông nghiệp công 

nghệ cao có diện tích khoảng 10 nghìn ha: trồng mía, cây rau cao cấp, dưa ngọt; còn 

lại là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các hợp tác xã nông nghiệp 

hoặc tại các trang trại). Từ nay đến 2025 tỉnh Thanh Hóa nên dành khoảng 7-8 nghìn 

ha trồng lúa gạo, ngô chất lượng cao (giống Nhật Bản) và trồng khoảng vài nghìn ha 

cây hoa layơn, ly ly, cúc để cung cấp cho thị trường Hà Nội, hoặc có thể xuất khẩu 

sang các thị trường Đông Bắc Á và Châu Âu.  
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Tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý nông nghiệp để hiện đại 

hóa sản xuất nông sản ở những nơi có điều kiện, trên cơ sở đó giảm chi phí sản xuất, 

tiết kiệm tài nguyên nước, nâng cao chất lượng nông sản, tạo ra nhiều giá trị gia tăng 

cho mỗi ha đất nông nghiệp và đồng thời là nâng cao năng suất lao động cũng như 

nâng cao thu nhập cho người sản xuất. 

Bảng 4.10: Dự báo diện tích trồng trọt ứng dụng công nghệ cao  

của tỉnh Thanh Hóa đến 2025 

Các loại cây 
2019 

2025 

PA1 PA2 

Ha % ha % Ha % 

Tổng số 11.910 100 42.500 100 45.880 100 

1. Cây mía 10.155 84,8 15.700 39,0 20.000 44,0 

2. Cây ăn quả (cam, bưởi, chuối...) 1.500 4,2 5000 9,5 7.000 15,2 

3. Rau sạch chất lượng cao 3.200 10,1 8.500 20 10.000 21,8 

4. Đồng cỏ chăn nuôi bò thịt 4.000 0,9 7.500 5,0 10.000 6,5 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu của cục thống kê tỉnh Thanh Hoá; Năm 2019 là số liệu thống kê 

Ghi chú: PA1: phương án 1; PA2: phương án 2 

Đối với chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao 

Phát triển trang trại chăn nuôi bò thịt khoảng 25-30 nghìn con và đàn bò sữa 

organic theo chuẩn Châu Âu (của EU) khoảng 15-20 nghìn con (cho sản lượng sữa 

tươi khoảng 19-20 lít/ngày/con bò sữa).  

Bảng 4.11: Dự báo đàn gia súc, gia cầm có ứng dụng công nghệ cao 

Vật nuôi Đơn vị 2019 
2025 

PA1 PA2 

Bò sữa Con 35.000 70.000 75.000 

Bò thịt chất lượng cao Con 30.000 45.000 50.000 

Lợn hướng nạc sạch 1000 con 30 45 50 

Lợn sữa xuất khẩu 1000 con 300 310 350 

Gà lông màu 1000 con 8 9 10 

Gà ri 1000 con 1.100 1.500 1.800 

Vịt Cổ Lũng 1000 con 700 950 1.200 

Tôm nước lợ Tấn 100 4.500 5.000 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu cục thống kê tỉnh Thanh Hoá; Năm 2019 là số liệu thống kê 

Ghi chú: PA1: phương án 1; PA2: phương án 2 
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Đối với chăn nuôi lợn thịt siêu nạc và lợn sữa: Phát triển đàn lợn hướng nạc 

đến năm 2025 đạt 800-1.000 nghìn con, sản lượng thịt hơi đạt trên 690 -750 nghìn 

tấn. Hình thành các vùng chăn nuôi lợn ngoại trang trại tập trung có tỷ lệ nạc cao theo 

hướng chăn nuôi công nghiệp khép kín, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất 

khẩu. Đối với chăn nuôi nông hộ, phát triển chăn nuôi lợn lai có tỷ lệ nạc cao.  

Từng bước phát triển chăn nuôi sử dụng công nghệ cao đối với con vịt Cổ 

Lũng, con gà lông vàng để đáp ứng đủ nhu cầu tại chỗ, du khách và một phần giành 

cung cấp cho thị trường Hà Nội. 

Đối với nuôi trồng thủy sản (cả nước ngọt, nước mặn và nước lợ):  

Ổn định diện tích nuôi trồng tôm sú khoảng vài nghìn ha (cho sản lượng 

khoảng 1 nghìn tấn), tôm he chân trắng khoảng 9% (sản lượng 1500 tấn) và ngao 

khoảng 14-15% (sản lượng khoảng 10 nghìn tấn). Diện tích nuôi nước mặn lợ khoảng 

7-8 nghìn ha, đạt sản lượng khoảng 15 -16 nghìn tấn. Đẩy mạnh chuyển dịch diện 

tích ruộng trũng cấy lúa năng suất thấp sang nuôi thuỷ sản; giai đoạn 2019-2025 mỗi 

năm chuyển đổi 1.000 ha, nâng diện tích nuôi trồng nước ngọt 21.300 ha, sản lượng 

44 nghìn tấn vào năm 2025. Trong đó: Tăng 1.500 ha cá rô phi xuất khẩu, năng suất 

đạt 20 tấn/ ha, sản lượng 30 nghìn tấn. 

Mở rộng và ổn định diện tích nuôi ngao lên 1.500 ha (tăng 370 ha so với năm 

2019), năng suất đạt 10 tấn/ ha trở lên, sản lượng hàng năm đạt 15 nghìn tấn trở lên, 

tập trung ở các vùng bãi triều thuộc các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng 

Xương và Tĩnh Gia. 

Tổng hợp lại, nếu thực hiện thành công định hướng sản xuất nông nghiệp của 

tỉnh Thanh Hóa như đã trình bày ở trên thì sản xuất nông nghiệp của tỉnh này phát 

triển khá hơn, tăng đều qua các năm một cách tương đối ổn định. Tức là nông nghiệp 

phát triển bền vững hơn. 

(4) Định hướng phát triển nông nghiệp theo tiểu vùng  

Thực hiện phương châm chuyên môn hóa theo các tiểu vùng để hình thành 

những nông sản chủ lực của tỉnh. Ba tiểu vùng nông nghiệp phải được chuyên môn 

hóa và tập trung hóa cao kết hợp ứng dụng công nghệ cao hợp lý. Cụ thể là:  

Tiểu vùng miền núi và trung du: Chú ý tránh và ứng phó, giảm thiểu thiệt hại 

do lũ, ngập lụt về mùa mưa bão. Tập trung phát triển cây ăn trái, cây mía, ngô, sắn; 
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chăn nuôi bò, lợn, gia cầm, nuôi cá. Chuyển dần diện tích trồng cao su sang trồng cây 

ăn trái và chăn nuôi. Những diện tích mía năng suất thấp (dưới 90 tạ/ ha và chỉ có trữ 

đường khoảng 10%) chuyển sang trồng dưa lưới, hay dưa Kim Hoàng Hậu.  

Tiểu vùng đồng bằng và ven biển: Phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng 

sản xuất hàng hóa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt chú ý tránh và giảm 

thiểu thiệt hại từ xâm nhập mặn về mùa khô và bão gió về mùa mưa.  

Đối với khu vực đồng bằng: Xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh cây 

lương thực, cây công nghiệp, cây thực phẩm và các vùng chăn nuôi tập trung như: 

vùng chuyên canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; vùng ngô trọng điểm; vùng 

chăn nuôi bò sữa; chăn nuôi lợn, gia cầm... tạo nguyên liệu ổn định cung cấp cho các 

nhà máy chế biến và xuất khẩu. Sản phẩm chủ lực của vùng đến năm 2025, gồm: lúa 

118 nghìn ha, ngô 23 nghìn, rau an toàn 18 nghìn ha, bò sữa 48 nghìn con, lợn 490 

nghìn con, gia cầm 11,8 triệu con.  

Đối với khu vực ven biển: Phát triển thủy sản cả về đánh bắt, nuôi trồng, chế 

biến thủy sản gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển các vùng chuyên 

canh lúa, cói, lạc, đậu tương, rau đậu, hoa, cây cảnh; phát triển các mô hình trồng rau, 

củ quả, măng tây, dưa hấu, đậu đen ruột xanh...; phát triển chăn nuôi theo hướng trang 

trại và công nghiệp, gắn với chế biến. Sản phẩm chủ lực của vùng đến năm 2025, 

gồm: lúa 55 nghìn ha, rau an toàn 8,5 nghìn ha, lợn 450 nghìn con, gia cầm 8,2 triệu 

con, tôm chân trắng 0,75 nghìn ha, tôm sú 3,3 nghìn ha, ngao 1,5 nghìn ha, phát triển 

khoảng 400 lồng nuôi cá ngoài biển (trong vụng Nghi Sơn). Sản phẩm khai thác thủy 

sản khoảng 136-140 nghìn tấn. 

Bảng 4.12: Tổng hợp định hướng phát triển và hàm ý chính sách  

theo tiểu vùng nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa 

Khu 

vực 

Diện tích, 

1.000 ha 

Định hướng  

chuyên môn hóa 

Hàm ý giải pháp 

Tiểu vùng miền núi trung du 

Miền núi 

và trung 

du 

77 Trồng cây công nghiệp, cây ăn 

quả, rau thực phẩm cao cấp, 

chăn nuôi bò lấy thịt và lấy sữa, 

chăn nuôi gia cầm đặc chủng. 

Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản 

xuất và khuyến khích hình thành các 

Tổ hợp sản xuất lãnh thổ hay các khu 

nông nghiệp công nghệ cao. 
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Khu 

vực 

Diện tích, 

1.000 ha 

Định hướng  

chuyên môn hóa 

Hàm ý giải pháp 

Tiểu vùng đồng bằng và ven biển 

Khu vực 

Đồng 

bằng 

75 Sản xuất lương thực, chăn 

nuôi lợn, gia cầm, nuôi thủy 

sản nước ngọt, và trồng rau củ 

quả thực phẩm cao cấp. 

Thủy lợi, hỗ trợ ứng dụng kỹ 

thuật công nghệ, phát triển công 

nghiệp chế biến. 

Khu vực 

ven biển 

35,5 Chăn nuôi lợn, nuôi thủy sản 

nước lợ, nước mặn (nuôi thủy 

sản ngoài biển) và trồng rau 

củ quả, măng tây, dưa hấu, 

đậu đen ruột xanh, lạc… 

Giảm thiểu tác động xấu từ nhiễm 

mặn, khuyến khích chuyển đổi 

mô hình sản xuất từ trồng trọt 

sang chăn nuôi trang trại, gia trại, 

công nghiệp chế biến. 

Nguồn: Tác giả 

4.2. Giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến năm 2025  

Để tránh trùng lặp với những gì đã trình bày ở các phần trước tác giả chỉ muốn 

nhấn mạnh rằng, căn cứ vào những vấn đề lý thuyết đã trình bày ở chương 2, những 

nguyên nhân của thành công và của hạn chế đã xác định ở chương 3, bối cảnh và định 

hướng phát triển nông nghiệp đến 2025, tác giả tập trung trình bày những giải pháp 

lớn, chủ yếu sau đây: 

4.2.1. Giải pháp số 1: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp  

Thực tế chỉ ra rằng, Chính quyền địa phương có vai trò quyết định hàng đầu 

đối với phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tác giả luận 

án sẽ trình bày tương đối đầy đủ, toàn diện nhóm giải pháp này.  

4.2.1.1. Hướng dẫn sản xuất đúng đắn, tổ chức dịch vụ nông nghiệp và hoàn thiện hệ 

thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp 

(1) Trước hết, Chính quyền tỉnh phối hợp với chính quyền huyện, doanh 

nghiệp, các cơ quan trung ương tổ chức nghiên cứu, xác định phương hướng phát 

triển cơ cấu sản xuất với những sản phẩm chủ lực tiêu biểu cho tỉnh Thanh Hóa có 

tính tới tránh ngập lụt về mùa mưa bão và tránh xâm nhập mặn về mùa khô. Đồng 

thời, hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu nông 



 129 

sản chủ lực; hỗ trợ nông dân xây dựng chợ nông sản, sàn nông sản để nối kết người 

sản xuất với người tiêu thụ nông sản. 

 (2) Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi đã xác định.  

Hình thành trung tâm dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. 

Cải tiến thủ tục hành chính, giải quyết các vướng mắc cho người sản xuất một cách 

nhanh chóng và hiệu quả. Hướng dẫn luật pháp và hiệp định thương mại tự do mà 

Việt Nam đã ký kết với nước ngoài cho người sản xuất. 

Hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo hướng phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững.  

Nâng cấp các hồ chứa nước trên địa bàn để vừa đáp ứng nhu cầu nước tưới, 

nhất là về mùa khô và vừa đảm bảo an toàn cho người dân về mùa mưa bão. Trước 

mắt đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ Cửa Đạt, đảm bảo nguồn nước tưới chủ động cho 

vùng lúa trọng điểm của tỉnh. Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có, nhất 

là các công trình thủy nông sông Chu, Nam và Bắc sông Mã. Xây dựng đồng bộ hệ 

thống kênh đầu mối và kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Chú trọng đầu tư thủy lợi 

cho vùng núi và các khu vực vùng sâu, vùng xa theo quy hoạch đã được duyệt.  

Hoàn thành hệ thống tiêu Đông Thiệu Thi, trục tiêu Kênh Thanh (Tĩnh Gia), 

các trạm bơm tiêu thuộc hệ thống bắc Sông Chu, nam Sông Mã, vùng Phong Châu 

Lưu (Hoằng Hóa); Phong Lộc, Đông Lộc (Hậu Lộc), vùng Sông Hoàng, nạo vét hệ 

thống sông Hoạt (Nga Sơn, Hà Trung), sông Nhom (Triệu Sơn, Đông Sơn). 

Nâng cấp hệ thống đường sá để kết nối thông suốt giữa các vùng sản xuất hàng 

hóa với các Trung tâm thương mại và các nhà máy chế biến nông sản. Phát triển đồng 

bộ hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn, bảo đảm tính liên hoàn, liên kết trong toàn 

vùng và giữa các địa phương trong tỉnh, chú trọng phát triển giao thông hướng ngoại.  

Nâng cấp đường vào các vùng trồng mía, trồng cỏ chăn nuôi bò… 

Nâng cấp các tuyến đường nối kết trục giao thông quốc lộ 1A với khu vực ven 

biển, nhất là với những khu vực nuôi trồng thủy sản chất lượng cao. 

(3) Phát triển hệ thống chợ đầu mối cho từng khu vực/ cụm xã. Mỗi xã có chợ 

nông, thủy sản (chủ yếu phục vụ người dân tại chỗ). Mỗi cụm xã có chợ nông sản đầu 

mối hoạt động theo kỳ, theo mùa để phục vụ tiêu thụ nông sản cho người nông dân. 
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(4) Xây dựng hệ thống cơ sở dự báo và phòng chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng đối với 

trâu bò, lợn và lợn tai xanh hoặc các bệnh đối với con tôm, con cá. Dự báo dịch bệnh 

cho cây, con vật nuôi trên địa bàn tỉnh luôn luôn có ý nghĩa quan trọng.  

(5) Phát triển các Trung tâm đào tạo nghề và tư vấn nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh một cách hợp lý. Tỉnh có chính sách cụ thể hỗ trợ việc đào tạo nghề phục vụ việc 

phát triển nông nghiệp bền vững, nhất là đối với những vùng sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa lớn. 

(6) Xây dựng các công trình xử lý mặn (trồng rừng ngập mặn, xây các cống 

điều tiết ngăn và tiêu nước mặn kết hợp với phát triển hệ thống dãn nước ngọt cải tạo 

diện tích nhiễm mặn ở những nơi có điều kiện… và xây dựng các công trình chống 

sạt lở bờ biển. 

(7)  Xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp một cách hợp lý trên địa bàn nhằm 

cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết cho người nông dân; nhất là thông tin về 

khí hậu, thời tiết, thông tin về thị trường và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.  

4.2.1.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng kênh phân phối nông sản 

(1) Đối với thị trường trong nước: 

Kết hợp chặt chẽ giữa các hộ nông dân, trang trại, gia trại sản xuất nông nghiệp với 

các thành phố, thị xã và các khu kinh tế trong tỉnh cũng như với các Trung tâm thương 

mại trên địa bàn để tiêu thụ nông sản của địa phương một cách ổn định và có hiệu quả cao. 

Thực thi ký kết hợp đồng sản xuất - tiêu thụ nông sản hàng năm và nhiều năm. 

Chính quyền tỉnh đứng ra tổ chức hợp tác giữa các cơ sở sản xuất nông sản 

hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa với các Khách sạn, Nhà hàng, Trung tâm thương mại 

của thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh để tiêu thụ ngô, rau, cà chua bi, dưa chuột 

bao tử, sữa bò và thủy sản cũng trên cơ sở ký các hợp đồng sản xuất - tiêu thụ ổn định 

trong nhiều năm.  

(2) Đối với thị trường ngoài nước:  

Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản thực phẩm như thịt bò, thịt lợn (nhất là 

lợn sữa), đường mía, cam, bưởi, dưa ngọt... sang Hồng Kông, Singapore, Philippine, 
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Indonesia, Malaysia, Lào, Camphuchia, Mianma, Nhật Bản, Hàn Quốc và sang Nga 

cũng như sang các nước Châu Âu khác.  

Hình thành hệ thống phân phối và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh một cách 

khoa học. Trước hết, cần xây dựng một số chợ đầu mối nông sản ở khu vực trung du 

miền núi và đồng bằng. Phát triển hệ thống các trung tâm thương mại tham gia phân 

phối và tiêu thụ nông sản ở thành thị và tại khu kinh tế và từng bước hình thành sàn 

nông sản.  

Phát triển hình thức bán hàng nông sản trực tuyến (online). Hướng dẫn và tổ 

chức cho người nông dân bán hàng trực tuyến. Đây là kênh bán hàng rất hiệu quả 

trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử. 

4.2.1.3. Xác định giai đoạn hợp lý để phát triển nông nghiệp Thanh Hóa  

(1) Giai đoạn trước 2020  

Đây là giai đoạn thay đổi bộ giống và hình thành các tổ hợp nông - công nghiệp 

đối với cây mía, chăn nuôi bò sữa. Đầu tư chủ yếu ưu tiên cho hoàn thiện hệ thống 

thủy lợi theo quy hoạch mới. Xây dựng thương hiệu cho những nông sản chính như: 

gạo chất lượng cao, mía, cói, sữa bò, mắm tép, nón lá, bánh gai, nước mắm… Ở giai 

đoạn này chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng 

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, bước đầu hình thành cơ sở chế biến hiện đại 

(chủ yếu kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân). 

(2) Giai đoạn 2021-2025 

Tiếp tục xây dựng các thương hiệu nông sản như: sữa bò, thịt bò, lợn sữa, bánh 

lá răng bừa, rượu chiếu cói Nga Sơn, bánh đa, mật ong rừng; vịt Cổ Lũng, nếp hạt 

cau, tôm và cua biển...  

Ở giai đoạn này, tăng cường đầu tư cho phát triển nghiên cứu khoa học ứng 

dụng, khuyến khích tư nhân phát triển công nghiệp chế biến; xây dựng các Trung tâm 

thương mại (kể cả chợ nông sản). 

Mỗi giai đoạn có nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm riêng nhưng tuân thủ nguyên 

tắc quan trọng là mỗi giai đoạn phải tạo ra tiền đề cho sự phát triển của giai đoạn sau. 
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Bảng 4.13: Nhiệm vụ chủ yếu phải thực hiện trong các giai đoạn 

Nhiệm vụ Tổng hợp giai đoạn  

2016- 2019 

Dự kiến cho giai đoạn  

2020-2025 

Đổi mới cơ cấu nông 

nghiệp 

Tăng chăn nuôi, thêm sản 

phẩm nông sản ứng dụng 

công nghệ cao. 

Đổi mới mạnh hơn, tăng nhiều sản 

phẩm nông sản ứng dụng công nghệ 

cao, nhiều giá trị gia tăng. 

Giống cây con mới có 

năng suất và chất 

lượng cao 

Dưa ngọt các loại, cây mía, 

đậu tương, lúa chất lượng 

cao, rau củ quả. 

Thêm các cây: cà chua bi, dưa chuột 

bao tử, rau xanh cao cấp, ngô, cây ăn 

trái. 

Giống con vật nuôi 

mới có năng suất và 

chất lượng cao 

Bò sữa, lợn sữa, tôm, 

cua, gà, vịt Cổ lũng, cá. 

Thêm các con: gà lông vàng, lợn 

siêu nạc, bò thịt, vịt Cổ Lũng, cá nước 

ngọt, tôm nước lợ. 

Công nghệ chế biến 

hiện đại 

Chế biến: đường mía, gạo, 

sữa bò, lợn sữa, thịt lợn, vịt, gà. 

Thêm công nghệ chế biến: thịt bò, 

thịt lợn, gia cầm, tôm, cua. 

Tổ chức sản xuất Phát triển các Tổ hợp 

nông - công nghiệp mía 

đường; phát triển hình thức 

trang trại, gia trại. 

Phát triển các tổ hợp: mía đường, 

rau quả, chăn nuôi lợn, bò thịt. 

Phát triển trang trại, gia trại ứng 

dụng công nghệ cao. 

Tổ chức các chuỗi 

giá trị 

Chuỗi sữa bò, đường mía, 

rau quả chất lượng cao, cam. 

Thêm các chuỗi đối với tất cả các 

nông sản chất lượng cao. 

Đầu tư phát triển 

nông nghiệp bình quân 

năm, tỷ đồng, giá 2010 

(xem phụ lục 13) 

9.619 29.290 

Thay đổi mùa vụ 

cây trồng 

Đổi mới cơ cấu mùa vụ 

ở cả miền núi và vùng ven 

biển. 

Phát triển cây trồng 

ngắn ngày, tránh bão lụt và 

chịu được mặn. 

Đổi mới cơ cấu mùa vụ ở cả miền núi, 

vùng ven biển và ở vùng đồng bằng. 

Phát triển cây trồng ngắn ngày, 

tránh bão lụt và chịu được mặn. Phát 

triển vật nuôi tránh thiếu nước vào 

mùa khô ở vùng ven biển. 

Phát triển nhân lực 

nông nghiệp 

Đào tạo nhân lực ứng 

dụng công nghệ cao, 

chuyên gia dự báo, tiếp thị 

và cung cấp thông tin nông 

nghiệp. 

Đào tạo nhân lực chuyển giao 

công nghệ, chuyển đổi số, nhân lực 

đáp ứng nhu cầu phát triển nông 

nghiệp, công nghiệp chế biến và tiêu 

thụ nông sản. 

Nguồn: Tác giả 

Để phát triển nông nghiệp bền vững nhất thiết phải có biện pháp hình thành các 

nông sản chủ lực của tỉnh trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương. 
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4.2.1.4. Hoàn thiện và phát huy tốt vai trò của bộ máy quản lý nông nghiệp ở tỉnh  

(1) Tăng cường chất lượng cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 Trước hết Thanh Hóa cần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Hình thành Phòng hoạch định chính sách nông 

nghiệp. Phòng này không những có trách nhiệm xây dựng và trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt các chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh mà còn xây dựng các 

quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng. Phòng này có chức năng hoạch định chương trình đầu tư phát 

triển nông nghiệp và chương trình kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp của tỉnh. 

Phòng quy hoạch nông nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính 

xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp. 

(2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên giao thêm nhiệm vụ nghiên 

cứu chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững của tỉnh. Nhiệm vụ này 

có thể dành cho Phòng Tổng hợp. Đơn vị này sẽ đề xuất chính sách khuyến khích và 

chính sách hạn chế đối với các hoạt động phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Chẳng hạn, đề xuất kịp thời chính sách khuyến khích những tổ chức, cá nhân sản xuất 

chuyên môn hóa, sử dụng công nghệ cao, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có năng 

suất và chất lượng cao…; Đồng thời, đề xuất chính sách hạn chế tình trạng phát triển 

tự phát, nhất là tự phát du nhập giống cây trồng và con vật nuôi không rõ nguồn gốc 

hoặc du nhập công nghệ thấp để phát triển nông nghiệp. 

(3) Hình thành Trung tâm khuyến nông để tăng cường sử dụng công nghệ gien 

và công nghệ sinh học. Trung tâm này có chức năng tham vấn/ tư vấn về kỹ thuật, 

công nghệ được sử dụng trong nông nghiệp và tổ chức Hội chợ thương mại và hội 

nghị xúc tiến đầu tư và thương mại. 

(4) Hình thành Trung tâm thông tin về nông nghiệp (cung cấp thông tin đủ, 

chính xác, kịp thời cho nông dân). Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần có kế hoạch 

hình thành Trung tâm thông tin chuyên về sản xuất nông nghiệp để đảm bảo đầy đủ, 

kịp thời, chính xác nguồn thông tin phục vụ người dân và đặc biệt phục vụ các nhà 

lãnh đạo của tỉnh về phát triển nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng Trung tâm cảnh 

báo biến đổi khí hậu, thời tiết và nước biển dâng phục vụ phát triển nông nghiệp bền 

vững của tỉnh.  
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(5) Hình thành cơ chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

với các Sở Ban ngành trong tỉnh và với các Viện nghiên cứu khoa học về nông nghiệp 

trong cả nước. Hàng năm UBND tỉnh cần giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn làm đầu mối và có kế hoạch để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các đối tác kể trên gặp gỡ nhau và trao đổi những khả năng và định hướng hợp tác. 

(6) Đề nghị Chính quyền tỉnh rà soát lại quy hoạch phát triển nông nghiệp cho 

thời kỳ dài hạn với phương châm có căn cứ khoa học và tiến bộ. 

(7) Đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch và chính sách cụ thể khuyến 

khích việc hình thành những Tổ hợp nông - công nghiệp và những chuỗi giá trị khoa 

học - sản xuất mà điều kiện của tỉnh cho phép. 

(8) Sau khi có đề án quy hoạch tỉnh mà trong đó có định hướng phát triển nông 

nghiệp, cần triển khai lập “Chương trình đầu tư” phát triển nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh và lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và tổ chức xúc tiến đầu tư và thương mại. 

(9) Chính quyền tỉnh cần có kế hoạch đào tạo nhân lực để phát triển nông 

nghiệp bền vững cho cả trước mắt và lâu dài. Trong đó đặc biệt là đào tạo những 

chuyên gia sâu về ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới và nhân lực quản lý doanh 

nghiệp nông nghiệp.  

(10) Chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần nhanh chóng hình thành và phát triển 

sàn giao dịch nông sản. Có như vậy mới đảm bảo tính công khai, minh bạch, công 

bằng và có lợi cho người nông dân.  

(11) Phối hợp với các Viện nghiên cứu khoa học ở Trung ương (nhất là hợp 

tác với Viện khoa học khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường) và chủ động tổ chức nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng, phối hợp dự báo thiên tai để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và để 

phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng. UBND tỉnh cần dành một khoản 

kinh phí từ vốn ngân sách và huy động thêm nguồn vốn đóng góp của các doanh 

nghiệp trên địa bàn để làm việc này.  

(12) Đẩy mạnh công tác dự báo phục vụ nông nghiệp 

Phát triển hệ thống dự báo khí hậu, thời tiết phục vụ phát triển nông nghiệp 

của tỉnh cũng như làm tốt công tác rủi ro và bất trắc trong suốt quá trình phát triển 

nông nghiệp chứ không phải chỉ dự báo ở đầu mỗi giai đoạn phát triển.Tác động của 
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biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thay đổi thị trường phải được dự báo thật tốt, tạo 

thêm căn cứ cho các quyết sách về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa. Bên cạnh đó, cần tiến hành dự báo về giá cả, thị trường, công nghệ nông nghiệp, 

phương thức canh tác, an toàn thực phẩm và công nghệ xử lý an toàn nông phẩm 

trước khi đưa đi tiêu thụ.  

Nhà nước có vai trò chính và quan trọng hàng đầu trong việc này. Trên cơ sở 

làm tốt việc dự báo có chất lượng để chủ động trong các tình huống cho cả sản xuất 

và tiêu thụ nông sản.  

(13) Cụ thể hóa các chính sách phát triển nông nghiệp của Nhà nước và đưa 

ra những chính sách đặc thù của Thanh Hóa 

Cụ thể hóa các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nhất là phát 

triển nông sản xuất khẩu và ứng dụng công nghệ cao của nhà nước. 

Cần quan tâm đúng mức đến việc cụ thể hóa các chính sách tín dụng cho nông 

dân, xây dựng thương hiệu, truy suất nguồn gốc, phát triển nông nghiệp hữu cơ, hỗ 

trợ xuất khẩu nông sản, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh. 

Định hướng các chính sách đặc thù đối với tỉnh Thanh Hóa 

UBND tỉnh cần tổ chức nghiên cứu các chính sách đặc thù để phát triển nông 

nghiệp bền vững cho những năm tới. Hệ thống chính sách đặc thù nhắm vào các hướng: 

Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật mới và công nghệ cao: Tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí xây 

dựng đề án, khoảng 10-15% kinh phí ứng dụng khoa học công nghệ hoặc cải tiến 

công nghệ đối với các hộ nông dân, trang trại, gia trại và xí nghiệp chế biến.  

Hỗ trợ 10% kinh phí nhập giống cây trồng và con vật nuôi chủ lực, nhất là 

phục vụ xuất khẩu. Hỗ trợ khoảng 30-35% lãi suất vốn vay phát triển sản xuất hàng 

hóa nông sản. 

Cho phép nông dân góp vốn thông qua góp đất trồng nguyên liệu với doanh 

nghiệp chế biến trong các Tổ hợp nông - công nghiệp. 

Hỗ trợ phát triển các chợ nông sản: Đầu tư 100% vốn xây dựng các chợ nông 

sản hay hỗ trợ 10-15% vốn cho nhà đầu tư tư nhân xây dựng chợ thương mại phục 

vụ tiêu thụ nông sản. 

Hỗ trợ 30% kinh phí cho việc lập chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

và xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực. 
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Chính quyền hỗ trợ các nhà bảo hiểm phát triển bảo hiểm sản xuất nông nghiệp 

và phối hợp với ngân hàng cho nông dân nghèo vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp. 

 (14) Đổi mới việc phối hợp liên tỉnh và với các cơ sở nghiên cứu khoa học 

nông nghiệp 

Phối hợp sản xuất và chế biến nông sản: Ở Việt Nam, quy mô tỉnh thường 

không lớn (trừ một số tỉnh) nên các tỉnh phối kết hợp với nhau để hình thành một 

vùng nguyên liệu gắn với một cơ sở công nghiệp chế biến thì lợi ích mang lại lớn 

hơn. Thanh Hóa nên hợp tác với Ninh Bình và Nghệ An phát triển chăn nuôi lợn và 

chế biến; trồng dưa chuột bao tử và chế biến dưa chuột bao tử. Hoặc chăn nuôi bò 

sữa và chế biến sữa. 

Phối hợp trong việc xúc tiến đầu tư và thương mại: Thanh Hóa phối hợp với 

Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình phát triển những cơ sở nghiên cứu tạo giống, chế 

tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó nhất là máy móc canh 

tác, bảo quản, chế biến nông sản. Đồng thời, phối hợp với Nghệ An, Nam Định chế 

tạo phương tiện vận tải phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản. 

Phối hợp phòng chống sâu bệnh: Thanh Hóa phối hợp với các cơ sở nghiên 

cứu khoa học và với các địa phương lân cận để sản xuất thuốc chữa bệnh cho cây 

trồng và vật nuôi cũng như phòng chống dịch bệnh cho sản xuất nông nghiệp. Trước 

hết, Thanh Hóa cần phối kết hợp với các Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp, hóa 

chất sản xuất thuốc chữa bệnh và phòng dịch cho sản xuất nông nghiệp. 

Phối hợp phòng chống thiên tai: Thanh hóa cần phối hợp với các cơ sở nghiên 

cứu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu để dự báo các kịch bản ảnh hưởng từ 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng và xây dựng phương án phòng tránh đảm bảo 

phát triển nông nghiệp bền vững và có hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện tốt Luật 

phòng, chống thiên tai 2013 và chủ động hình thành quỹ phòng, chống thiên tai để 

nhanh chóng khắc phục sự cố khi xảy ra. 

4.2.2. Giải pháp số 2: Đổi mới cơ cấu đầu tư phát triển nông nghiệp và huy động 

vốn cho đầu tư phát triển nông nghiệp  

(1) Đổi mới cơ cấu đầu tư phát triển nông nghiệp 

Đây là vấn đề có tính quyết định đến phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh 

Thanh hóa trong giai đoạn tới. Vì thế, việc đổi mới đầu tư phát triển nông nghiệp cần 

tuân thủ nguyên tắc cơ bản như sau: 
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Đổi mới cơ cấu đầu tư theo lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

Trước hết, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục gia tăng quy mô vốn đầu tư cho phát 

triển nông nghiệp. Đảm bảo tổng vốn đầu tư cho cả thời kỳ 2020-2025 vào khoảng 

29 nghìn tỷ đồng (giá 2010), bình quân mỗi năm khoảng 5 nghìn tỷ đồng và bình 

quân khoảng 1,5 tỷ đồng trên mỗi đầu người nông dân trong cả thời kỳ 7 năm. Nâng 

tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trong tổng đầu tư xã hội từ khoảng 10% lên khoảng 12-

13%. Phấn đấu đưa tỷ lệ đầu tư cho khoa học công nghệ nông nghiệp từ mức khoảng 

0,8-0,99% lên mức khoảng 1,5% trong tổng đầu tư nông nghiệp. 

Bảng 4.14: Dự báo vốn đầu tư phát triển nông nghiệp của Thanh Hóa  

giai đoạn 2020-2025 

Chỉ tiêu Đơn vị 2020-2025 

Tổng vốn đầu tư xã hội, giá 2010 Tỷ đ 248.210 

Trong đó: Vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp Tỷ đ 29.290 

% so tổng vốn đầu tư xã hội % 12,8 

Riêng cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tỷ đ 7.322 

% so tổng đầu tư nông nghiệp % 25,0 

Cho xây dựng thủy lợi Tỷ đ 20.503 

% so tổng đầu tư cho nông nghiệp % 70,0 

Cho nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp Tỷ đ 439 

% so tổng đầu tư nông nghiệp % 1,5 

Cho xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, hình thành 

thương hiệu nông sản  

Tỷ đ 60 

% so tổng đầu tư nông nghiệp % 0,2 

Các khoản đầu tư khác cho nông nghiệp Tỷ đ 966 

% so tổng đầu tư nông nghiệp % 3,3 

Nguồn: Tác giả 

Thứ hai, trong giai đoạn 2020-2025, nhất thiết phải đổi mới định hướng, cơ 

cấu đầu tư phát triển nông nghiệp Thanh Hóa theo hướng dành nhiều vốn đầu tư phát 

triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao và ưu tiên vốn đầu tư phát 

triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. UBND tỉnh hỗ trợ khoảng 60-65 tỷ đồng 

cho xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và hình thành thương hiệu nông sản 
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của tỉnh. Đồng thời, gia tăng vốn đầu tư đào tạo nhân lực theo yêu cầu phát triển nông 

nghiệp nhiệt đới và chất lượng cao. Mỗi tiểu vùng có chuyên môn hóa và tập trung 

hóa khác nhau nên phải xác định hướng ưu tiên đầu tư thích hợp cho mỗi tiểu vùng 

nông nghiệp của tỉnh theo tinh thần tác giả đã trình bày hướng chuyên môn hóa của 

mỗi tiểu vùng nông nghiệp ở phần trước.  

Đổi mới cơ cấu đầu tư công nghệ cao theo trồng trọt và chăn nuôi 

Dành vốn thỏa đáng cho việc đầu tư phát triển những lĩnh vực công nghệ cao 

đối với cả ba khâu: trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp; trong đó ưu tiên cho 

hiện đại hóa lĩnh vực trồng trọt và lĩnh vực chăn nuôi.  

Bảng 4.15: Dự báo cơ cấu vốn đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng  

công nghệ cao trong tổng vốn đầu tư nông nghiệp 

Chỉ tiêu Đơn vị 2020-2025 

Vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 29.290 

% so tổng vốn đầu tư xã hội % 11,8 

Cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tỷ đ 7.322 

% so tổng đầu tư cho nông nghiệp % 25 

Riêng cho lĩnh vực trồng trọt Tỷ đ 4.400 

% so tổng đầu tư cho nông nghiệp % 60 

Riêng cho lĩnh vực chăn nuôi Tỷ đ 2.922 

% so tổng đầu tư cho nông nghiệp % 40 

Nguồn: Tác giả  

Đối với tỉnh Thanh Hóa, cần ưu tiên thỏa đáng vốn đầu tư cho hiện đại hóa 

ngành chăn nuôi (cả nuôi bò sữa, nuôi lợn nạc, lợn sữa, vịt đặc sản và nuôi tôm, cá…). 

Nâng tỷ trọng đầu tư công nghệ cao cho khâu trồng trọt từ 0,8% lên khoảng 4% và 

cho chăn nuôi từ khoảng 1,8% lên khoảng 9%.  

(2) Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp 

Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp là vấn đề quan trọng.  

Thứ nhất, dành vốn nhà nước cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông 

nghiệp. Tăng dần nguồn vốn tư nhân (để nguồn vốn này chiếm khoảng 70% tổng vốn 

đầu tư phát triển nông nghiệp), nhất là vốn tư nhân nước ngoài và vốn đầu tư của 

doanh nghiệp để đầu tư các lĩnh vực công nghệ cao như trồng và chế biến đường mía, 

chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, trồng và chế biến dưa chuột bao tử, nuôi tôm cua 

và chế biến đồ hộp, sản phẩm đông lạnh…. Tiếp tục huy động vốn tín dụng từ các 
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ngân hàng, trong đó có cả ngân hàng ADB, WB để gia tăng vốn đầu tư cho hiện đại 

hóa nông nghiệp, nông thôn (trong đó có việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật nông nghiệp). 

Bảng 4.16: Dự báo huy động vốn đầu tư phát triển nông nghiệp  

của Thanh Hóa trong giai đoạn 2020-2025 

Chỉ tiêu Đơn vị 2020-2025 

Tổng vốn đầu tư xã hội, giá 2010 Tỷ đ 29.290 

Nguồn vốn nhà nước* Tỷ đ 8.787 

% so tổng đầu tư nông nghiệp % 30,0 

Nguồn vốn tư nhân** Tỷ đ 20.503 

% so tổng đầu tư nông nghiệp % 70,0 

Nguồn: Tác giả;  

Ghi chú:  

* Vốn nhà nước chủ yếu đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi;  

** nguồn vốn của cả người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp  

 

Thứ hai, có biện pháp lôi kéo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài địa 

bàn tỉnh đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng phát triển 

các vùng chuyên môn hóa, các tổ hợp nông - công nghiệp hoặc chịu trách nhiệm 

chính trong tiêu thụ nông sản. 

(3) Chính sách thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và các hình thức sản xuất 

nông nghiệp một cách hợp lý  

Chính quyền tỉnh cần có chương trình tuyên truyền về phát triển nông nghiệp 

bền vững gắn với phát triển doanh nghiệp hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững; có 

kế hoạch tuyên truyền và động viên phát triển các hình thức sản xuất phù hợp với 

điều kiện của tỉnh.  

Lôi kéo doanh nghiệp hỗ trợ nông nghiệp. Bên cạnh việc tạo điều kiện để 

doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp dịch vụ nông 

nghiệp tham gia liên kết phát triển nông sản tập trung, sử dụng công nghệ cao thì việc 

phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao gắn với vùng sản xuất nguyên 

liệu nông sản quy mô lớn cũng phải được khuyến khích mạnh mẽ.  

Phát triển trang trại, gia trại: Đây là hình thức sản xuất quy mô trung bình và 

nhỏ rất phổ biến ở Việt Nam cũng như ở các tỉnh. Chính quyền tỉnh cần tuyên truyền 
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để phát triển hình thức trang trại, gia trại trong các lĩnh vực chăn nuôi (nuôi bò, nuôi 

lợn, nuôi vịt, nuôi gà, nuôi cá...) và trồng cây chuyên môn hóa sử dụng công nghệ 

cao như trang trại trồng cam, trồng dưa, trồng lúa chất lượng cao. 

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với các tổ chức kinh tế khác (tham khảo 

hình thức Tổ chức phát triển nông dân và hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Lan). Hình thức 

hợp tác xã nông nghiệp sẽ được hướng dẫn phát triển chủ yếu đối với chăn nuôi quy 

mô vừa và nhỏ cũng như đối với trồng cây ngắn ngày trên địa bàn tỉnh. Các hợp tác xã 

gắn kết với các doanh nghiệp hoặc với các trang trại để tạo ra khối lượng hàng hóa 

nông sản quy mô lớn, chất lượng cao theo hướng phối hợp các dịch vụ, kiểm soát chất 

lượng nông sản, thống nhất trong khâu tiêu thụ nông sản. Sự liên kết này biến nông dân 

thành công nhân công nghiệp, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  

Chính quyền tỉnh, huyện hướng dẫn doanh nghiệp và người nông dân thực 

hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế (ISO 22000) và hướng 

dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn 1538 TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam) để nâng cao 

quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.  

 (4) Chính sách về tổ chức phòng chống dịch bệnh trên thực vật và động vật 

một cách chủ động, kịp thời và hoạt động xử lý khi có dịch bệnh xảy ra 

Chính quyền tỉnh, huyện, xã cần phối hợp đề ra kế hoạch, chương trình xử lý 

dịch bệnh. Đồng thời, hỗ trợ nông dân tiến hành bảo hiểm sản xuất nông nghiệp cho 

nông dân, đặc biệt ở những khu vực có nhiều rủi ro về dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.  

4.2.3. Giải pháp số 3: Đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng 

tiên tiến 

Tổ chức sản xuất nông nghiệp trong thời gian vừa qua đang là khâu yếu nổi 

bật nên phải đổi mới cả tư duy và hành động kiên quyết. Trên cơ sở thực hiện liên kết 

kinh tế tiến hành triển khai việc tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh một 

cách khoa học. Xét thực tế điều kiện phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong những năm 

tới, tác giả kiến nghị: 

(1) Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị nông sản 

Chính quyền địa phương cần phối hợp với các nhà khoa học, nhà nông, nhà công 

nghiệp, nhà phân phối, nhà bảo hiểm và ngân hàng liên kết phát triển theo chuỗi giá trị 

nông sản. Các chủ thể vừa nhắc tới phải tự nguyện liên kết với nhau, cùng nhau ký một 

thỏa thuận mà trong đó có các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ, cùng nhau chia sẻ lợi 
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ích và rủi ro. Chính quyền địa phương giữ vai trò người đứng ra tổ chức, bà đỡ và người 

hỗ trợ để hình thành các chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đối với cây dưa ngọt: Tiếp tục lấy Công ty mía đường Lam Sơn và các hợp 

tác xã ứng dụng công nghệ cao làm nòng cốt để hình thành chuỗi giá trị cam và chuỗi 

giá trị dưa ngọt (dưa lưới, dưa Kim Hoàng Hậu) sử dụng công nghệ cao. Hình thức 

nhà lưới, nhà kính được phát triển mạnh (nhưng phải rút kinh nghiệm để không phát 

triển quá mức gây nhiều hậu họa: tăng nhiệt độ cho khu vực, nước mưa dồn ứ, chảy 

mạnh gây xói mòn cho khu vực xung quanh). 

Đối với rau thực phẩm: Trồng - thu hoạch - bảo quản - chế biến và tiêu thụ. 

Đến năm 2025 hình thành vùng sản xuất rau an toàn khoảng 18-20 nghìn ha, hình 

thành nhiều mô hình nhà lưới, nhà màng sản xuất rau xanh ứng dụng công nghệ cao 

(đặc biệt là phát triển các loại rau thủy canh như kinh nghiệm của Queen Farm đã 

nhắc tới ở chương 3 nhưng cũng phải chú ý tránh tác động tiêu cực như ở trên đã nhắc 

tới). Từng bước khuyến khích và hướng dẫn sản xuất nông sản hữu cơ. Chính quyền 

địa phương đứng ra tổ chức để nhà nông ký kết làm ăn lâu dài với các nhà khoa học, 

các nhà chế biến và với các Trung tâm thương mại (chợ, siêu thị) đảm bảo lợi ích cho 

cả nông dân và nhà chế biến, nhà tiêu thụ. 

Đối với cây ăn quả: Phát triển vùng trồng cây ăn quả khoảng 6.000 -8.000 ha 

vào năm 2025 (chủ yếu là cam, bưởi, chuối, dứa...) gắn với công nghiệp chế biến đồ 

hộp, nước giải khát đóng lon và đáp ứng nhu cầu ăn quả tươi tại địa bàn tỉnh (nhất là 

đáp ứng nhu cầu ăn quả tươi của người dân ở các thành phố, khu kinh tế và khách du 

lịch). Vùng cây trồng tập trung được phát triển dựa trên sự phát triển của các trang 

trại, gia trại và hợp tác xã nông nghiệp sử dụng công nghệ cao. 

Đối với lúa gạo chất lượng cao: Nhập giống lúa gạo có năng suất, chất lượng 

cao từ Nhật Bản, Israel để tạo ra khối lượng gạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu 

thụ trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Philippine, Singapore). 

Đối với nuôi bò thịt và bò sữa: tạo giống - chăn nuôi - giết mổ và chế biến- 

tiêu thụ. Hình thành vùng nuôi bò thịt tập trung gắn với cơ sở chế biến và các nhà 

tiêu thụ thành chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng nhu cầu chất lượng 

cao phục vụ du khách và các thành phố lớn trong nước, rồi từng bước xuất khẩu sang 

các nước trong khu vực. Trong quá trình phát triển Chính quyền địa phương đứng ra 
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tổ chức ký kết hợp đồng giữa người sản xuất với các cơ sở nghiên cứu khoa học để 

phát triển giống, đổi mới kỹ thuật chăn nuôi, chế biến thịt.  

Đối với nuôi lợn sạch: Tạo giống - chăn nuôi - giết mổ - chế biến và tiêu thụ. 

Trước hết nên hình thành chuỗi giá trị đối với chăn nuôi lợn sữa. Chính quyền địa 

phương đứng ra tổ chức gắn kết người nông dân với các nhà khoa học, các nhà tiêu 

thụ để xuất khẩu thịt lợn sữa là chủ yếu. Lợn sữa tiêu thụ nội địa có mức độ. Nhưng 

người chăn nuôi lợn sữa phải được tổ chức và tập huấn nghề để có được lợn sữa đủ 

tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Đối với nuôi tôm nước lợ, nuôi cá nước ngọt: Tạo giống - nuôi trồng- đánh bắt 

- chế biến - tiêu thụ. Chính quyền địa phương đứng ra tổ chức cho người nuôi tôm, 

cá ký kết hợp đồng với các nhà nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và ký hợp đồng 

lâu dài với các khách sạn, nhà hàng, siêu thị trên địa bàn và ngoài tỉnh.  

Trên một số dòng sông tổ chức phát triển nuôi cá lồng bè theo chuỗi giá trị để 

có khối lượng cá lớn, chất lượng ngon phục vụ nhu cầu các thành phố ở phía Bắc và 

đáp ứng nhu cầu của du khách tới tỉnh Thanh Hóa.  

Phát triển mô hình kết hợp rừng ngập mặn với nuôi trồng thủy sản (tham khảo 

kinh nghiệm đã thành công của huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị và kinh nghiệm cải 

tạo vùng nước ngập mặn để nuôi tôm ở Bạc Liêu). Tại những đầm nước mặn nên xây 

dựng các dự án phát triển hệ sinh thái thích hợp với biến đổi khí hậu.  

(2) Phát triển các tổ hợp nông - công nghiệp và phát triển các khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

Đây là hướng phát triển quan trọng để nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đạt hiệu 

quả cao và bền vững. 

Phát triển Tổ hợp nông - công nghiệp trên cơ sở liên kết vùng nguyên liệu 

nông sản với công nghiệp chế biến và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác một cách 

khoa học. Doanh nghiệp công nghiệp chế biến nông sản giữ vai trò nòng cốt. Hợp tác 

xã nông nghiệp (trồng trọt hoặc chăn nuôi) và các trang trại, gia trại đóng vai trò là 

những đơn vị vệ tinh.  

Đối với Thanh Hóa, trước hết cần có giải pháp hữu hiệu để phát triển một số 

Tổ hợp quan trọng. Tiêu biểu là:  

Tổ hợp nông - công nghiệp mía đường;  

Tổ hợp chăn nuôi bò thịt và chăn nuôi bò sữa;  

Tổ hợp chăn nuôi lợn thịt siêu nạc;  
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Tổ hợp nuôi tôm nước lợ...  

Đồng thời, phát triển hệ thống chợ nông sản đầu mối ở một số nơi thuộc vùng 

miền núi của tỉnh; sàn nông sản của tỉnh và liên kết các nhà như đã đề cập ở phần trước. 

Phát triển các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các lĩnh vực 

sản xuất chủ yếu: lúa gạo chất lượng cao; rau củ quả sạch; dưa ngọt, cam, bưởi, chuối, 

nuôi tôm nước lợ, chăn nuôi bò sữa... Phát triển mạnh hình thức nhà kính, nhà màng, 

nhà lưới và vùng chuyên môn hóa ứng dụng công nghệ cao.  

Ở tỉnh Thanh Hóa cần chú ý phát triển các loại hình trang trại, gia trại và hợp 

tác xã nông nghiệp tùy thuộc điều kiện cho phép ở từng nơi trên địa bàn tỉnh để tránh 

tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán như hiện nay. 

Trong quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp phải đẩy mạnh liên kết phát 

triển. Người nông dân cũng như nhà khoa học nông nghiệp, nhà chế biến nông sản, 

nhà phân phối nông sản, ngân hàng, nhà bảo hiểm và nhà nước cần liên kết với nhau 

vì sự phát triển hiệu quả, bền vững đối với nông nghiệp.  

(3) Hình thành Liên hiệp các hợp tác xã nông nghiệp. Đồng thời với việc phát 

triển các hợp tác xã nông nghiệp thì cần thu hút các doanh nghiệp có năng lực tài 

chính đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

UBND cấp tỉnh, huyện, xã lựa chọn các doanh nghiệp chủ lực làm nòng cốt 

để hình thành các chuỗi giá trị nông sản; tổ chức hội nghị khuyến khích nông dân 

tham gia các chuỗi giá trị và đứng ra tổ chức cho các đối tượng tham gia chuỗi giá trị 

nông sản kí kết thoả thuận để hiện thực hoá ý đồ phát triển các chuỗi giá trị nông sản 

đã được trình bày ở trên. Những thoả thuận ấy trở thành cơ sở pháp lý để hình thành 

các chuỗi giá trị nông sản như đã trình bày trong giải pháp này. 

4.2.4. Giải pháp số 4: Giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với 

phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa 

(1) Nâng cao ý thức cho người dân về các hiện tượng thời tiết cực đoan và 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để không họ chủ quan và hành động đúng nhằm giảm 

thiểu tác động tiêu cực của thiên tai.  

(2) Trên cơ sở phối hợp với các cơ quan trung ương dự báo biến đổi khí hậu, 

chính quyền các cấp tiến hành rà soát lại các quy hoạch phát triển nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh và nhất là tại những nơi thường có thiên tai như lũ lụt, ngập úng, khô 

hạn, xâm nhập mặn theo hướng an toàn, gia tăng khả năng thích ứng một cách chủ 
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động. Thay đổi mùa vụ và tập đoàn cây trồng vật nuôi là giải pháp quan trọng để giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai (vấn đề này đã được trình bày ở phần nói về định hướng 

phát triển cơ cấu sản xuất và mùa vụ).  

(3) Thực hiện phương châm nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ cùng nhân dân 

đầu tư xây dựng một số khu nhà kiên cố để làm nơi trú gia súc, gia cầm khi có lũ lụt, 

rét hại. Gia cố các hồ chứa để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời, 

ở những nơi thường xảy ra lũ lụt cần xây dựng hệ thống cột cảnh báo lũ, ngập lụt và 

kết hợp với việc thay đổi giống cây trồng gắn với thay đổi mùa vụ (nên thu hoạch 

trước ngày 5-10 tháng 8 hàng năm là thời gian hay bị lũ lụt) để tránh thiệt hại do lũ 

lụt về mùa mưa tại những nơi thường xảy ra ngập, lũ quét ở các huyện Quan Hóa, 

Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước.... 

(4) Nâng cấp một số tuyến giao thông tới các huyện miền núi để có thể lưu 

thông thông suốt trong mùa mưa bão. Đồng thời, hoàn thiện tuyến đường ven biển 

nối kết với các địa phương phía Bắc và phía Nam. 

(5) Xây dựng công trình trữ nước và cung cấp nước ngọt cho dân cư ở một số 

nơi thiếu nước ngọt gay gắt thuộc ven biển. 

(6) Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ cao 

trong nông nghiệp để giảm bớt rủi ro cho nông dân và gia tăng hiệu quả sản xuất. 

4.2.5. Giải pháp số 5: Phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp 

bền vững  

Trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ cơ cấu sản xuất và phân công lao động xã hội 

trong nội bộ ngành nông nghiệp (xuất phát từ đổi mới cơ cấu sản xuất), đáp ứng yêu 

cầu lao động nông nghiệp, nhất là đáp ứng nhu cầu nhân lực làm việc trong khu vực 

công nghệ cao, xuất khẩu và quản lý phát triển. Trong 6 năm tới (2020-2025) tỉnh 

Thanh Hóa cần đào tạo kỹ năng chuyên ngành phục vụ phát triển nông nghiệp cho 

khoảng 6 vạn lao động. Trong đó, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho 

khoảng 3 nghìn người, kỹ năng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ cho khoảng 1,5 vạn người; 4 nghìn người trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, 5 

nghìn lao động chuyên ngành kế toán, khoảng 1 nghìn doanh nhân hoạt động trong 

các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời bồi dưỡng kiến thức về phát triển nông 

nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu; kiến thức về áp dụng các quy chuẩn sản xuất 

nông sản sạch và an toàn thực phẩm.  
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Bảng 4.17: Dự báo cơ cấu lao động nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 
Tăng b/q năm,% 

16-19 20-25 

Lao động xã hội toàn tỉnh 1.000ng 2.293 2.385 1,3 0,95 

Lao động nông nghiệp 1.000ng 1.112 975 -2,2 -0,9 

% so tổng lao động xã hội % 48,5 41,0 - - 

Trong đó:       

Trồng trọt 1.000ng 567 385 -7,0 -2,25 

% so tổng lao động NN % 61,8 52,0 - - 

Chăn nuôi  1.000ng 303 289 2,6 1,15 

% so tổng lao động NN  % 33,0 39,0 - - 

Dịch vụ nông nghiệp 1.000ng 47 66 2,9 2,15 

% so tổng lao động NN % 5,8 9,0 - - 

Lĩnh vực công nghệ cao 1.000ng 5,6 15,0 28,5 10,3 

% so tổng lao động NN % 0,5 1,5 - - 

Lao động nông nghiệp qua đào tạo nghề 1.000ng 198 259   

% so tổng lao động nông nghiệp % 17,8 35,0 - - 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu cục thống kê tỉnh Thanh Hoá; Năm 2019 là số liệu thống kê 

Hai giai đoạn được tính toán là: giai đoạn 2016-2019 và 2020-2025. 

4.3. Đánh giá triển vọng phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2025  

Để chứng minh cho sự đúng đắn của định hướng và giải pháp phát triển nông 

nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa mà tác giả đã đề xuất, 

nên và phải đánh giá triển vọng và mức độ bền vững có thể đạt được đến năm 2025.  

4.3.1. Đánh giá tổng hợp phát triển bền vững nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa đến 2025 

Từ những dự báo phát triển, theo cách phân tích đã trình bày ở chương 2, tác 

giả tính toán các chỉ tiêu và đặt chúng trong mối tương quan để thấy rõ hơn sự phát 

triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2020-2025. Giữa các 

khâu trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp đã có sự phát triển tiến bộ hơn, phù 

hợp hơn. Trong giai đoạn 2020-2025, diện tích đất trồng trọt giảm đi 26% (tương 

đương giảm 66 nghìn ha) nhưng do nông nghiệp phát triển trên cơ sở hiện đại hóa và 

đổi mới cơ cấu ngành nghề một cách căn bản nên hàng năm GTSX nông nghiệp vẫn 

tăng khoảng 4%; GTGT nông nghiệp tăng khoảng 5,4-5,5%. Riêng giá trị trồng trọt 

tăng khoảng 3%, chăn nuôi khoảng 7-8%, dịch vụ nông nghiệp tăng trên 10% và giá 
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trị nông sản hàng hóa tăng khoảng 10-11%. Nhìn chung mức tăng của nông nghiệp 

Thanh Hóa trong giai đoạn 2020-2025 gấp khoảng 2-2,3 lần, riêng nông sản hàng hóa 

gấp khoảng 4 lần so thời kỳ 2011-2020.  

4.3.2. Đánh giá cụ thể  

Nếu so 2025 với 2019, thì năng suất lao động nông nghiệp gấp 1,52 lần, 

GTSXNN/ ha nông nghiệp gấp 1,79 lần, GTSX/ ha trồng trọt gấp 1,63 lần, GTSXNN/ 

nhân khẩu nông nghiệp gấp 1,62 lần. Đồng thời, tỷ suất nông sản hàng hóa (đưa ra khỏi 

tỉnh và xuất khẩu tại chỗ thông qua phục vụ nhu cầu của khách du lịch quốc tế) đã tăng 

từ mức 15,9% năm 2019 lên khoảng 23% vào năm 2025. Hiệu quả phát triển nông 

nghiệp đã tăng lên rõ, tỷ trọng GTGT trong tổng GTSX tăng được 5,4 điểm %, tỷ trọng 

nông sản hàng hóa tăng được 6,2 điểm %; năng suất lao động gấp 1,34 lần, GTGT nông 

nghiệp/ 1 ha đất nông nghiệp gấp 1,38 lần. 

Bảng 4.18: Tổng hợp một số chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh 

Thanh Hóa đến 2025 (tính theo giá 2010)  

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 

Tốc độ tăng GTGT nông nghiệp* % 3,4 5,5-6 

GTGT nông nghiệp trong tổng GTSX nông nghiệp % 44,6 50,0 

NSLĐ nông nghiệp**  Tr.đ 45,1 60,5 

GTGT nông nghiệp/ nhân khẩu nông nghiệp Tr.đ 17,4 29,5 

GTGT/ ha đất nông nghiệp Tr.đ 35,5 49,0 

Tỷ lệ hộ nông dân nghèo % 6,8 1,5-2 

Tỷ suất hàng hóa đối với nông sản  % 16,8 25,0 

Riêng:    

Rau % 10,0 12,0 

Thịt các loại % 10,0 15,0 

Cá các loại % 13,0 16,0 

Trứng % 13,5 17,5 

Sữa % 75,0 80,0 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu cục thống kê tỉnh Thanh Hoá; Năm 2019 là số liệu thống kê 

Ghi chú: * Tính cho giai đoạn 5 năm 2015-2019 và 2020-2025 và theo giá 2010;  

** Tính theo giá trị gia tăng nông nghiệp; NN: nông nghiệp; NSLĐ: năng suất lao 

động; GTSX: giá trị sản xuất, tính theo giá 2010 

Từ kết quả phân tích tương quan các chỉ tiêu ở Bảng 4.18 cho thấy, khi lĩnh 

vực nông nghiệp sử dụng công nghệ cao đạt mức 20% trở lên và năng suất lao động 
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nông nghiệp đạt mức khoảng trên 37 triệu đồng (giá 2010) và tỷ suất nông sản hàng 

hóa đạt khoảng từ 20% trở lên thì sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa có tốc 

độ tăng trưởng khoảng 5%, các chỉ tiêu về hiệu quả đạt mức cao hơn rõ rệt và sản 

xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa tỏ ra có sự phát triển bền vững hơn hẳn so với 

những năm trước đây.  

Bảng 4.19: Tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển nông nghiệp bền vững 

(Cách tính toán các chỉ tiêu ở Bảng 4.19 theo công thức đã trình bày ở Chương 2 và căn 

cứ vào các con số dự báo đã trình bày ở phần trước) 

Năm 

Tốc độ tăng 

GTGTNN 

hàng năm, % 

Tỷ trọng lĩnh vực sử 

dụng công nghệ cao 

trong GTGTNN, % 

Năng suất lao 

động nông nghiệp, 

Triệu đồng 

Tỷ lệ nông sản 

hàng hóa trong 

tổng GTGTNN, % 

2019 3,1 2,4 29,0 15,0 

2020 4,7 2,9 32,0 16,9 

2021 4,9 3,5 33,4 17,2 

2022 5,0 3,7 34,1 18,5 

2023 5,4 12,0 36,9 19,9 

2024 5,6 16,5 41,6 21,2 

2025 5,7 25,0 43,0 23,0 

Nguồn: Tác giả 

Nhờ thay đổi cơ cấu theo chiều hướng tiến bộ rõ rệt. Tỷ trọng các nông sản 

chủ lực, các cây trồng, vật nuôi có giá trị gia tăng cao đã xuất hiện nhiều hơn, tỷ trọng 

các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao cũng như tỷ trọng của ngành chăn nuôi, dịch vụ 

nông nghiệp đã tăng lên đáng kể. Nhờ thế mà tốc độ chuyển dịch cơ cấu phân ngành 

nông nghiệp đã nhanh hơn nhiều so với giai đoạn trước năm 2020. Chỉ số cos ϕ đã 

giảm xuống và chỉ số ϕ đã tăng lên đáng kể. Chính điều đó đã góp phần làm cho nông 

nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đạt hiệu quả cao hơn như đã trình bày ở trên.  

Bảng 4.20: Chỉ số chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của Thanh Hóa  

trong giai đoạn 2020-2025 

Giai đoạn cos ϕ (giá trị từ 0 đến 1) Φ (độ góc) Tốc độ CDCC,% 

2020 - 2025 0,6164 16,7431 10,3813 

2016 - 2019 0,5671 18,8407 18,9341 

Nguồn: Tác giả tính toán theo phương pháp véc - tơ đã trình bày ở chương 2  

và đã sử dụng ở chương 3;  

Ghi chú: CDCC: chuyển dịch cơ cấu 
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Tiểu kết chương 4: 

Để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

nhất thiết phải thực hiện những giải pháp cơ bản như sau:  

(1). Dự báo tốt (tương đối có thể) các khả năng biến đổi khí hậu và ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu tới phát triển nông nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa;  

(2). Cần bắt đầu từ việc đổi mới quản lý nhà nước, đổi mới quy hoạch phát 

triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xanh, có giá trị gia tăng cao, hiệu quả lớn. 

Chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần có chính sách khuyến khích đủ mức để hình thành 

nền nông nghiệp hàng hóa, sản xuất lớn trên cơ sở hiện đại hóa và áp dụng mạnh mẽ 

khoa học công nghệ; tăng cường xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại để khuếch 

trương nông sản hàng hóa của Thanh Hóa cũng như thu hút được những nhà đầu tư 

lớn, tiềm năng vào Thanh Hóa phát triển nông nghiệp hiện đại;  

(3). Sản xuất nông nghiệp phải được tổ chức một cách khoa học. Trước hết 

hình thành một số Tổ hợp nông - công nghiệp và một số chuỗi khoa học - sản xuất 

nông sản. Kết hợp phát triển kinh tế hộ, gia trại, trang trại và liên kết sản xuất giữa 

nông nghiệp với công nghiệp, giữa nông nghiệp với nghiên cứu khoa học công nghệ 

cũng như giữa nông nghiệp với phân phối và tiêu thụ nông sản;  

(4). Tiếp tục gia tăng quy mô vốn đầu tư cho việc phát triển nông nghiệp. Đổi 

mới cơ cấu đầu tư theo hướng ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, tạo và nhập giống 

có năng suất và chất lượng cao. Đổi mới quy trình canh tác và chế biến sâu nông sản. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

(1). Phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thanh Hóa là có cơ sở khoa học 

và có thể làm được. Chính quyền, doanh nghiệp và người dân phải đồng lòng và quyết 

tâm cao là yếu tố quan trọng. Trong việc phát triển nông nghiệp bền vững vai trò của 

chính quyền tỉnh, huyện, xã cũng như của doanh nghiệp là rất lớn. 

(2). Luận án đã chỉ ra bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững trên địa 

bàn tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 6 yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới phát triển 

nông nghiệp bền vững, kiến nghị phương cách phát triển nông nghiệp bền vững (hình 

thành chuỗi giá trị nông sản, tổ hợp nông - công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao); đồng thời, đề xuất nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển nông 

nghiệp bền vững đối với một tỉnh trong điều kiện Việt Nam.   

(3). Luận án cho thấy, trong giai đoạn 2011 - 2019, sản xuất nông nghiệp tỉnh 

Thanh Hóa tuy có bước phát triển khá hơn nhưng nhìn chung chưa phát huy được 

tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh; hiệu quả đang còn thấp, thiếu bền vững. 

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng phải kể đến một số nguyên nhân chính như: Quản 

lý nhà nước có nhiều hạn chế mà biểu hiện rõ nhất ở việc quy hoạch phát triển nông 

nghiệp chưa có đủ căn cứ khoa học, thiếu tầm nhìn, chưa tính tới một cách đủ mức 

yếu tố toàn cầu hóa và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Để phát triển nông nghiệp 

bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhất thiết phải thực hiện 5 giải pháp cơ bản 

sau đây:  

Thứ nhất, cần bắt đầu từ đổi mới quản lý nhà nước, đổi mới đường lối phát 

triển nông nghiệp theo hướng bền vững, có giá trị gia tăng cao và bám sát yêu cầu 

của thị trường;  

Thứ hai, sản xuất nông nghiệp phải được tổ chức một cách khoa học, theo hướng 

tiên tiến. Trước hết phát triển mạnh liên kết để hình thành cho được một số Tổ hợp nông 

- công nghiệp và một số chuỗi giá trị nông sản như đã trình bày trong luận án;  

Thứ 3, tiếp tục tìm cách gia tăng quy mô vốn đầu tư cho việc phát triển nông 

nghiệp và đổi mới cơ cấu đầu tư theo hướng ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ, tạo 

và nhập giống có năng suất và chất lượng cao;  

Thứ 4, đổi mới cơ cấu đầu tư phát triển nông nghiệp; 
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Thứ 5, phát triển nhân lực nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. 

(4). Để có đủ số liệu cho việc nghiên cứu chất lượng, hiệu quả và bền vững 

đối với nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa tác giả nhận thấy rằng, chính quyền tỉnh cần 

đổi mới công tác thống kê theo hướng coi trọng thống kê các chỉ tiêu chất lượng, phản 

ánh hiệu quả phát triển nông nghiệp; tăng cường dự báo và đo lường mức độ ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển nói chung và tới phát triển nông nghiệp nói 

riêng; cũng như phải tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả, bền vững phát triển nông 

nghiệp và công khai đại chúng kết quả đánh giá đó. 
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20. Hội thảo khoa học giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung 
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33. Hà Huy Thành, Nguyễn Ngọc Khánh (2009), Phát triển bền vững từ quan điểm 

đến hành động, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 
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51. Nguyễn Trọng Thừa (2012), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Hải 
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55. Ngô Doãn Vịnh (2014), Giải thích thuật ngữ trong nghiên cứu phát triển, NXB 
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58. Viện Chiến lược phát triển (2011), Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội thời kỳ 2011-2020 của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. 
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tại Việt Nam). 

101. Serey Mardy (2014), Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay 

Riêng, Campuchia, Luận án tiến sĩ. 
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PHỤ LỤC 

PHẦN 1: SỐ LIỆU 

 

Phụ lục 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong  

giai đoạn 2011- 2019  

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 
Tăng b/q năm,% 

11-15 16-19 

Dân số toàn tỉnh 1.000ng 3.406 3.514 3.584 0,53 0,5 

Lao động xã hội 1.000ng 2.073 2.194 2.293   

1. Dân số nông nghiệp 1.000ng 2.552 2.571 2.587 0,15 0,12 

2. Lao động nông nghiệp 1.000ng 1.211 1.120 1.112 -1,55 -0,2 

% so dân số nông nghiệp % 47,5 43,5 43,0   

% so tổng lao động xã hội % 58,4 51,1 45,6   

Trong đó:       

Trồng trọt 1.000ng 891 770 667 -2,81 -2,85 

% so tổng lao động NN % 73,6 68,8 60,5   

Chăn nuôi  1.000ng 274 287 322 0,9 3,9 

% so tổng lao động NN  % 22,6 25,7 29,0   

Dịch vụ nông nghiệp 1.000ng 46 63 123 6,5 24,9 

% so tổng lao động NN % 3,8 5,5 10,5   

Lĩnh vực công nghệ cao 1.000ng 4,8 5,4 5,6 2,4 1,3 

% so tổng lao động NN % 0,4 0,4 0,5   

Lao động nông nghiệp qua đào 

tạo nghề 

1.000ng 104,1 159,0 197,9 8,8 7,6 

% so tổng lao động nông nghiệp % 8,6 14,2 17,8   

3. GTSX nông nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 9.795 11.347 13.455 2,85 3,24 

Trong đó:       

Trồng trọt Tỷ đ 7.062 7.659 8.544 1,65 0,75 

% so tổng so GTSL % 72,1 67,5 63,5   

Chăn nuôi  Tỷ đ 2.292 3.040 3.740 5,8 6,4 

% so tổng so GTSL % 23,4 26,8 27,8   

Dịch vụ nông nghiệp  441 648 1.171 9,5 9,9 

% so tổng so GTSL % 4,5 5,7 8,7   

Giá trị nông sản chủ lực* Tỷ đ 1.097 1.623 2.270 8,2 11,7 

% so tổng so GTSL % 11,2 14,3 18,4   
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Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 
Tăng b/q năm,% 

11-15 16-19 

Lĩnh vực công nghệ cao Tỷ đ 118 138 419 3,2 7,2 

% so tổng so GTSL % 1,2 1,2 3,4 - - 

Giá trị nông sản đạt tiêu chuẩn 

VietGAP 

Tỷ đ 102,8 124,8 454,2 3,95 7,30 

% so tổng so GTSL % 1,05 1,1 3,68 - - 

4. GTGT nông nghiệp, giá 2010 Tỷ đ 4.309 4.935 5.501 3,8 4,1 

Trong đó:       

Trồng trọt Tỷ đ 3.007 3.346 3.471 2,1 1,0 

% so tổng so GTSL % 69,8 67,8 63,1 - - 

Chăn nuôi Tỷ đ 1.029 1.268 1.502 4,3 4,3 

% so tổng so GTSL % 23,9 25,7 27,3 - - 

Dịch vụ nông nghiệp Tỷ đ 273 321 528 3,3 10,5 

% so tổng so GTSL % 6,3 6,5 9,6 - - 

Nông sản chủ lực Tỷ đ 491 720 1.034 8,0 9,4 

% so tổng so GTSL % 11,4 14,6 18,8 - - 

NN công nghệ cao Tỷ đ 60 71 165 2,9 24,0 

% so tổng so GTSL % 1,4 1,45 3,9 - - 

5. Giá trị hàng hóa nông sản** Tỷ đ 1.420 1.736 1.961 4,2 4,1 

7. Hộ nông dân nghèo 1.000 hộ 104,6 52,0 43,9 -13,0 -5,5 

% so tổng số hộ nông dân % 16,4 8,1 6,8 - - 

Nguồn: Xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hoá 

Ghi chú:  

*Những nông sản có thế mạnh, tiềm năng và có thể giữ vai trò nông sản chủ lực được tổng 

hợp gồm: mía, rau, cây ăn quả, bò thịt, lợn siêu nạc, bò sữa, gà lông vàng, vịt Cổ Lũng, tôm 

nước lợ.  

** Tính khối lượng nông sản ngoài phần sử dụng cho khu vực nông thôn  
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Phụ lục 2: Cơ cấu đất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa 

                                                                  Đơn vị: % 

Loại đất 2015 2019 

1.000 ha % 1.000 ha % 

Đất nông nghiệp 239.850 100 242.300 100 

Trong đó:     

Diện tích trồng cây hàng năm (ngắn ngày) 187.802 78,3 184.390 76,1 

Riêng cây lúa 93.150 49,6 116.060 47,9 

Diện tích trồng cây ăn quả 16.714 8,9 28.590 11,8 

Diện tích cây công nghiệp dài ngày 1.690 0,9 6.542 2,7 

Diện tích trồng cỏ  563 0,3 4.604 1,9 

Diện tích nuôi trồng thủy sản 5.036 2,1 5.330 2,2 

Diện tích đất nông nghiệp khác 22.785 9,5 12.842 5,3 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp  

tỉnh Thanh hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2025 

 

Phụ lục 3: Giá trị gia tăng nông nghiệp trong giai đoạn 2011-2019 tỉnh Thanh Hóa 

                                                                                                                    Đơn vị: tỷ đồng 

Năm 

GTGT nông nghiệp, Tỷ đ GTGT nông nghiệp chia ra 

Tổng số 
Riêng lĩnh vực 

công nghệ cao 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Dịch vụ 

nông 

nghiệp 

2010 4.309 118 3.007 1.029 273 

2011 4.438 121 3.097 1.060 281 

2012 4.578 124 3.187 1.089 302 

2013 4.717 127 3.200 1.175 342 

2014 4.854 131 3.259 1.227 308 

2015 4.935 138 3.346 1.268 321 

2016 4.893 142 3.350 1.240 303 

2017 5.054 146 3.267 1.343 444 

2018 5.199 151 3.384 1.372 443 

2019 5.501 419 3.471 1.502 528 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa 
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Phụ lục 4: Giá trị gia tăng nông sản hàng hóa trong giai đoạn 2011- 2019 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

2010 2019 

Toàn 

tỉnh 
ĐB&VB MN&TD 

Toàn 

tỉnh 
ĐB&VB MN&TD 

GTSX nông nghiệp 9.795 6.364 3.431 13.455 8.349 5.106 

GTGT nông nghiệp 4.309 3.170 1.139 5.501 3.617 1.884 

Lao động nông nghiệp 1.211 746 465 1.112 663 449 

GTGT nông sản hàng hóa 1.420 1.323 97 1.961 1.656 305 

Nguồn: Thống kê các huyện của tỉnh Thanh Hoá năm 2019 và tính toán của tác giả 
 

Phụ lục 5: Đầu tư phát triển nông nghiệp của Thanh Hóa trong giai đoạn 2011- 2019 

Đơn vị: tỷ đồng 

Lĩnh vực đầu tư Đơn vị 2011-2015 2016-2019 

Vốn đầu tư nông nghiệp Tỷ đ 19.857 35.913 

Đầu tư lĩnh vực công nghệ cao Tỷ đ 58 92 

Đầu tư tạo giống Tỷ đ 29 63 

Nguồn: Xử lý theo số liệu thống kê 2019 của tỉnh Thanh Hóa 
 

Phụ lục 6: Sản phẩm nông sản chủ yếu của tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn 2011-2019 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 

1. Nhóm sản phẩm đăng ký theo tiêu chuẩn VietGAP 

Sữa bò 1.000Tấn 1.625 1.780 1.987 

Thịt lợn sữa 1.000Tấn 0,6 0,9 1,6 

Thịt bò* 1.000Tấn 8,5 9,9 11,2 

Thủy sản nuôi nước ngọt 1.000Tấn 2,9 3,8 4,4 

2. Nhóm nông sản khác 

Gạo 1.000Tấn 978 1.008 1.118 

Ngô 1.000Tấn 121 126 132 

Sắn 1.000Tấn 172 187 198 

Mía 1.000Tấn 1.581 1.766 1.822 

Lạc 1.000Tấn 27 28,5 30,6 

Đậu tương 1.000Tấn 9,3 14 17 

Thịt gia cầm* 1.000Tấn 16 17,5 21,9 

Trứng 1.000 quả 39.600 49.800 52.100 

Thịt lợn* 1.000Tấn 78 87 99 

Cá các loại 1.000Tấn 103,3 136,5 152,8 

Riêng thủy sản nuôi nước ngọt 1.000Tấn 29,5 38,5 44,0 

Nguồn: Xử lý theo số liệu thống kê Thanh Hóa; Ghi chú: * Thịt lọc 



 

 

163 

Phụ lục 7: Giá trị sản xuất nông nghiệp qua các năm trong giai đoạn 2011- 2019 của 

tỉnh Thanh Hóa 

Năm 
Giá trị sản xuất nông 

nghiệp, Tỷ đ 

Trong đó: 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Dịch vụ nông 

nghiệp 

2010 9.795 7.052 2.292 451 

2011 9.971 7.159 2.353 459 

2012 10.160 7.233 2.438,0 489 

2013 10.282 7.166 2.550 566 

2014 10.519 7.332 2.577 610 

2015 10.845 7.309 2.906 630 

2016 11.224 7.475 2.996 753 

2017 11.651 7.689 3.087 875 

2018 12.164 7.918 3.187 1.059 

2019 12.541 7.298 3.411 1.832 

Nguồn: Xử lý theo số liệu thống kê năm 2019 của tỉnh Thanh Hoá 

 

Phụ lục 8: Giá trị gia tăng của một số cây trồng và vật nuôi ở hai tiểu vùng của tỉnh 

Thanh Hóa trong giai đoạn 2011- 2019   

                                                                  Đơn vị: Triệu đồng/ha, giá 2010 

Cây trồng và vật nuôi khảo sát 2015 2019 

 MNTD ĐB MNTD ĐB 

1. Cây lúa 16,9 22,3 18,8 23,9 

2. Cây ngô 17,2 18,3 18,6 19,8 

3. Cây bưởi 34,9 - 40,1 - 

4. Cây dưa lưới, dưa Kim hoàng hậu 31,8 38,1 45,1 48,9 

5. Lợn sữa 39,2 42,1 47,2 49,9 

6. Vịt Cổ lũng 40,2 - 47,7 - 

7. Bò sữa 71,4 - 77,8 - 

8. Tôm nước lợ, nước mặn - 93,8 - 120 

Nguồn: Tổng hợp kết quả của Tác giả luận án trên địa bàn miền núi và Đồng bằng ở 

Thanh Hóa (khảo sát 71 hộ: Lúa gạo 10 hộ, Ngô 10 hộ; bưởi 5 hộ; dưa 15 hộ; lợn sũa 8 

hộ; vịt 10 hộ; bò sữa 5 hộ; tôm 8 hộ) 

Ghi chú: MNTD: miền núi trung du; ĐB: đồng bằng 

  



 

 

164 

Phụ lục 9: Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa trong giai đoạn 2011- 2019 

Năm Điểm cạnh tranh Thứ hạng cạnh tranh trong 63 tỉnh 

2010 55,68 44 

2011 60,62 25 

2012 55,11 21 

2013 61,59 8 

2015 60,54 8 

2019 60,97 7 

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2019  
 

Phụ lục 10: Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển nông nghiệp của Thanh Hóa 

đến năm 2025 

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2025 
Tăng b/q năm,% 

11-19 20-25 

Dân số toàn tỉnh 1.000ng 3.584 3.650 0,2 0,16 

Lao động xã hội toàn tỉnh 1.000ng 2.293 2.385 0,8 0,85 

1. Dân số nông nghiệp 1.000ng 2.587 2.150 0,12 -1,9 

2. Lao động nông nghiệp 1.000ng 1.112 740 -2,2 -0,9 

% so dân số nông nghiệp % 43,6 46,0 - - 

% so tổng lao động xã hội % 40,0 31,0 - - 

Trong đó:      

Trồng trọt 1.000ng 667 310 -7,0 -2,25 

Chăn nuôi  1.000ng 322 289 2,6 1,15 

Dịch vụ nông nghiệp 1.000ng 123 141 2,9 2,15 

Lĩnh vực công nghệ cao 1.000ng 5,6 15,0 28,5 10,3 

3. GTSX nông nghiệp, giá 2010  Tỷ đ 13.455 18.168 3,5 4,8 

Trong đó:      

Trồng trọt Tỷ đ 8.544 9.084 2,4 2,6 

Chăn nuôi  Tỷ đ 3.996 5.123 3,9 8,5 

Dịch vụ nông nghiệp  915 3.961 9,5 10,2 

Riêng nông sản chủ lực Tỷ đ 2.270 6.358 14,0 18,0 

Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tỷ đ 419 3.997 41,2 45,3 

4. GTGT nông nghiệp, giá 2010  5.501 9.080 4,0 6,0 

Trong đó:      

Trồng trọt Tỷ đ 3.471 4.930 1,0 6,0 

Chăn nuôi Tỷ đ 1.502 3.260 4,3 13,0 

Dịch vụ nông nghiệp Tỷ đ 528 890 8,4 9,5 

Nông sản chủ lực Tỷ đ 1.034 4.588 9,4 18,5 

NN công nghệ cao Tỷ đ 165 2.043 24,0 29,0 

5. Giá trị hàng hóa nông sản Tỷ đ 1.961 2.052 7,3 14,0 

6. Hộ nông dân nghèo 1.000 hộ 43,9 16 - - 

7. Khách du lịch 1.000ng 4840 5.413 6,3 7,1 

Nguồn: Tác giả: Ghi chú: GTGT: giá trị gia tăng 
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Phụ lục 11: Dự báo sử dụng đất trồng trọt của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 

Loại đất Đơn vị 2019 2025 

Tổng diện tích đất trồng trọt ha 242.300 187.300 

Đất trồng cây sử dụng công nghệ cao ha 11.910 50.880 

Lúa chất lượng cao ha - 5.000 

Ngô chất lượng cao ha - 880 

Mía chất lượng cao ha 10.100 20.000 

Rau chất lượng cao ha 1200 10.000 

Cây ăn qủa chất lượng cao ha 500 5.000 

Đổng cỏ chăn nuôi bò sữa và bò thịt ha 400 10.000 

Nguồn: Tác giả; Ghi chú: * Năm 2019 là tổng hợp từ thống kê của tỉnh; năm 2025 theo Đề 

án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa 
 

Phụ lục 12: Dự báo giá trị sản xuất nông nghiệp qua các năm của tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 2020- 2025; giá 2010 

Đơn vị: tỷ đồng 

Năm 
Giá trị sản xuất 

nông nghiệp 

Trong đó chia theo các phân ngành 

Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp 

2019 12.541 7.298 3.411 1.832 

2020 14.087 8.052 3.805 2.230 

2021 14.778 8.286 3.969 2.523 

2022 15.516 8.534 4.152 2.830 

2023 16.354 8.799 4.356 3.199 

2024 17.270 9.080 4.586 3.604 

2025 18.168 9.084 5.123 3.961 

Nguồn: Tác giả 

Phụ lục 13: Dự báo vốn đầu tư phát triển nông nghiệp của Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 

Chỉ tiêu Đơn vị 2016-2019 2020-2025 

Tổng vốn đầu tư xã hội, giá 2010 Tỷ đ 91.610 248.210 

Trong đó: Vốn đầu tư nông nghiệp Tỷ đ 9.619 29.290 

Cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Tỷ đ 923 7.322 

Cho xây dưng thủy lợi, giao thông, điện Tỷ đ 8.320 20.503 

Cho khoa học công nghệ nông nghiệp Tỷ đ 58 439 

Cho xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, 

thương hiệu 

Tỷ đ 11,5 60 

Cho lĩnh vực còn lại Tỷ đ 318 966 

Nguồn: Tác giả 



 

 

166 

Phụ lục 14: Dự báo nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp của Thanh Hóa  

Chỉ tiêu Đơn vị 2016-2019 2020-2025 

Tổng vốn đầu tư xã hội, giá 2010 Tỷ đ 9.619 29.290 

Trong đó:    

Nguồn vốn nhà nước* Tỷ đ 7.748 8.787 

Nguồn vốn tư nhân Tỷ đ 1.421 20.503 

Nguồn: Tác giả; 

Ghi chú: Vốn nhà nước chủ yếu đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi; giai đoạn 2016-2019 là 

số liệu thống kê 

 

Phụ lục 15: Dự báo dân số và lao động của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 

Số TT Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị 2019 2025 

1 Dân số 1.000 ng. 3.584 3.650 

 Nhân khẩu thành thị 1.000 ng. 652 1.387 

 % số dân số chung % 19,0 38 

 Dân số nông thôn 1.000 ng. 2.780 2.263 

2 Lao động đang làm việc 1.000 ng. 2.293 2.385 

 Nông nghiệp 1.000 ng. 1.112 740 

 Công nghiệp 1.000 ng. 676 835 

 Dịch vụ 1.000 ng. 505 810 

Nguồn: Niên giám thống kê 2019 TCTK; và * 2025 theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh đến 2025 

 Ghi chú: LĐXH: Lao động xã hội 

 

Phụ lục 16: Một số chỉ tiêu của các doanh nghiệp sản xuất đường ở các tỉnh Bắc Trung 

Bộ và bình quân cả nước 

Tỉnh 
LĐ/DN 

(người) 

TS/DN 

(tr.đ) 

LN/DN 

(tr.đ) 

DT/DN 

(tr.đ) 

DT/LĐ 

(tr.đ) 

LN/LĐ 

(tr.đ) 

Thanh Hóa 624 990.076 192.587 958.939 1.537 309 

Nghệ An 336 623.549 104.301 547.862 1.631 310 

Bình quân cả nước 421 409.101 75.905 602.339 1.431 180 

   Nguồn: Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa 

    Ghi chú: TS: tài sản, DN: doanh nghiệp; LN: lợi nhuận, LĐ: Lao động, DT: Doanh thu 
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Phụ lục 17: Nông sản sản xuất bình quân đầu người của tỉnh Thanh Hóa  

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2019 
Tăng b/q năm,% 

11-15 16-19 

Gạo kg 287,1 294,5 324,2 0,5 3,25 

Ngô kg 35,5 36,8 38,3 0,75 1,55 

Sắn kg 51 54 57,4 1,15 2,05 

Mía kg 464 515,9 528,1 2,25 0,75 

Lạc kg 7,9 8,3 8,3 1,05 2,3 

Đậu tương kg 2,7 4,1 4,3 8,7 0,2 

Sữa bò kg 477 520,0 575,9 1,75 3,45 

Thịt lợn* kg 22,9 25,4 28,7 2,1 4,15 

Thịt gia cầm* kg 4,7 5,1 6,3 1,65 1,8 

Thịt bò* kg 2,5 2,9 3,2 3,05 3,35 

Trứng Quả 160,0 145,5 151,0 -2,0 1,2 

Cá các loại kg 30,3 39,9 44,3 5,65 3,3 

Riêng cá nước ngọt kg 8,7 11,2 13,8 5,2 7,15 

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê tỉnh Thanh Hoá;  

Ghi chú: *Thịt lọc 
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PHẦN 2: KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 

Phụ lục 18: Tổng hợp kết quả phiếu khảo sát chuyên gia về yếu tố ảnh hưởng đến phát 

triển nông nghiệp bền vững và bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững 

Nội dung tham khảo 
Ý kiến tán 

thành 

Ý kiến 

khác 
Ly do không tán thành 

Số chuyên gia đã được khảo sát 121 1 Bổ sung yếu tố 

Trong đó: 

Chuyên gia ở các Trường đại học và Viện 

nghiên cứu khoa học ở trung ương 

38   

Chuyên gia ở địa phương 83   

1. Về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững 

(1). Các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp 121/121 0  

(2). Thị trường nông sản 121/121 0  

(3). Khoa học công nghệ và thông tin nông nghiệp 121/121 0  

(4). Kết cấu hạ tầng nông nghiệp 121/121 0  

(5). Tổ chức sản xuất nông nghiệp 121/121 0  

(6). Yếu tố tự nhiên và biến đổi khí hậu  121/121 0  

Độ màu mỡ của đất nông nghiệp  7 Nên nhấn mạnh yếu tố này  

2. Về các chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện Việt Nam 

(1). Tốc độ tăng trưởng sản lượng nông 

nghiệp 

119/121 2 không 

đồng ý 

Vì có khi tốc độ tăng trưởng 

tốt nhưng tồn kho nhiều 

(2).Năng suất lao động nông nghiệp 121/121 0  

(3). Năng suất 1 ha đất nông nghiệp 121/121 0  

(4). Tỷ trọng giá trị gia tăng trong GTSX 121/121 0  

(5). Tỷ suất nông sản hàng hóa 118/121 3 không 

đồng ý 

Vì có khi tỷ suất hàng 

hóa nhiều nhưng giá trị 

gia tăng ít 

(6). Tỷ lệ thiệt hại do thiên tai 121/121 0  

(7). Tỷ lệ hộ nông dân nghèo 117/121 4 không 

đồng ý 

Vì tỉ lệ hộ nông dân 

nghèo còn do họ không 

có việc làm thêm 

(8). Tỷ lệ nông sản tồn kho 76/121 45 

không 

đồng ý* 

Vì không thống kê được 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát chuyên gia   

Ghi chú: Số chuyên gia của các trường đại học (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường 

Đại học Hồng Đức, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Hùng Vương) và 

Viện nghiên cứu khoa học ở trung ương (Viện Chiến lược phát triển, Viện kinh tế Việt Nam, 

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội) chiếm 31,4%. Các chuyên gia ở địa 

phương chiếm 68,6%. 
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Phụ lục 19: Hệ thống chính sách đảm bảo tăng trưởng xanh 

Loại chính sách Các chính sách cụ thể 

Nội lực hóa 

(Internalsing) 

1. Thuế, khoản phải trả do gây ô nhiễm môi trường hoặc làm tổn hại 

đến môi trường và tài nguyên 

2. Giá tài nguyên, năng lượng 

3. Chính sách về đầu tư, nghiên cứu 

Khuyến khích 

(Incentivising) 

4. Trợ cấp (tính vào thuế, phí) 

5. Chính sách đòn bảy-công tư 

Thể chế 

(Institutions) 

6. Quy chế, định mức, tiêu chuẩn, nhãn mác ; quy định thưởng phạt 

7. Quyền sở hữu trí tuệ 

8. Quản trị và năng lực chính sách: trách nhiệm, minh bạch, chống 

tham nhũng 

9. Quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên 

Đầu tư 

(Investment) 

10. Mua sắm công 

11. Đầu tư bảo tồn, cải tạo và tôn tạo/ phục hồi 

12. Đầu tư phát triển con người/ nhân lực môi trường 

13. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

14. Đầu tư đổi mới công nghệ và nghiên cứu triển khai 

Thông tin 

(Infomation) 

15. Ban hành quy chuẩn/ Định mức 

16. Tổ chức đánh giá 

Lồng ghép 

(Inclusion) 

17. Chính sách thị trường, đào tạo, hỗ trợ tìm kiếm việc làm 

18. An sinh xã hội và chăm sóc y tế 

Nguồn: [59] 

 

Phụ lục 20: Phân bón và chất thải chăn nuôi ở tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 

Lĩnh vực sản xuất  Phân bón và Chất thải  

Lĩnh vực trồng trọt Diện tích, ha Phân bón, kg/ha 

Lúa  244.447 Đạm 300 kg, P20570 kg 

Ngô 44.447 Đạm 120 kg, P20540 kg 

Rau 14798 Đạm 380 kg, P20520 kg 

Cây ăn quả 14.251 Đạm 400 kg, Vôi 300 kg, P20540 kg 

Cây cao su 7.720 Đạm 120 kg, P205420 kg, Kali 40 kg 

Chăn nuôi Con Chất thải/ Con 

Trâu 197.992 Phân 22kg; Nước thải 12kg 

Bò 254.947 Phân 22kg; Nước thải 12kg 

Lợn 813.789 290 lít nước tiểu; 3 kg phân 

Nguồn: Khảo sát thực tế của tác giả khi làm làm việc với nông dân 
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PHẦN 3:  QUAN SÁT THÊM CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Phụ lục 21: Tổng hợp căn cứ pháp lý để nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững 

Trong văn kiện Đại hội lần thứ XII, tại báo cáo chính trị Đại hội của Đảng cộng sản 

Việt Nam đã xác định “Việt Nam tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công 

nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu”.    

Năm 2010 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 176/QĐ-TTg (29/1/2010) phê 

duyệt “Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 2020”, đã xác định 2 định 

hướng lớn là đưa tỷ trọng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 10-15% giá 

trị toàn ngành nông nghiệp. Cụ thể là: (1) Lựa chọn một số loại công nghệ cao ứng dụng 

trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam góp phần đưa trình độ phát triển nông nghiệp của 

Việt Nam ngang với các nước nông nghiệp tiên tiến ở ASEAN; (2) Hình thành vùng nông 

nghiệp, khu nông nghiệp sử dụng công nghệ cao. Năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết 

định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 về Chương trình phát triển nông nghiệp sử dụng 

công nghệ cao chỉ ra 3 nhiệm vụ phải thực hiện: a) Tạo ra công nghệ cao phục vụ phát triển 

nông nghiệp; b) Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; và c) Phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. 

Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông 

Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã chỉ rõ, đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 

cần kiến tạo phát triển bền vững, thịnh vượng, trên cơ sở chủ động thích ứng, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh, thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, 

chủ yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu 

của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; xây dựng nông thôn mới 

gắn với phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và 

nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu; chú trọng phát triển công 

nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy đã có 

nhắc tới ý tưởng, quan điểm phát triển bền vững nhưng rất tiếc, Nghị quyết này không trình 

bày cụ thể, rõ ràng về phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

Nhìn chung, tư tưởng nêu trong Nghị quyết coi phát triển có khả năng chống chọi với biến 

đổi khí hậu như là phát triển bền vững. 

Phụ lục 22: Luật phòng chống thiên tai 

Luật số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013 

Điều 9, quy định về ngân sách dành cho phòng chống thiên tai, hỗ trợ cho công tác 

ứng phó và khắc phục thiên tai cho cấp huyện, xã. Thành lập quỹ phòng, chống thiên tai ở 

cấp tỉnh. Mỗi địa phương cần có kế hoạch phòng, chống thiên tai. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA TÁC GIẢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
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