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3.3.4.2.2. Định hướng, mục tiêu  91 

3.3.4.3. Các giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản  92 



 

3.3.5. Lĩnh vực diêm nghiệp  92 

3.3.5.1. Định hướng, mục tiêu  92 
3.3.5.1.1. Định hướng sản xuất  92 
3.3.5.1.2. Mục tiêu đến năm 2020  93 

3.3.5.2. Địa bàn và hình thức tổ chức sản xuất  93 
3.3.5.3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu  93 

3.3.6. Lĩnh vực thủy lợi  93 

PHẦN THỨ TƯ:MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU, CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN VÀ KẾ 

HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2018-2020  95 

4.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  95 

4.1.1. Tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường dịch vụ phục vụ sản 

xuất nông nghiệp  95 
4.1.2. Tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp  95 

4.1.2.1. Mở rộng liên kết với các địa phương trong vùng và liên kết “4 nhà”  95 
4.1.2.2. Nâng cao quy mô và trình độ sản xuất  96 
4.1.2.3. Cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất  97 
4.1.2.4. Nâng cao hiệu quả và phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp 97 

4.1.3. Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình liên 

kết hiệu quả  98 
4.1.4. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ  99 
4.1.5. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quản lý chất lượng sản 

phẩm và tiêu thụ sản phẩm  100 
4.1.6. Gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 101 

4.1.7. Đào tạo nguồn nhân lực  102 
4.1.8. Huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đầu tư công và khuyến 

nông  102 

4.1.8.1. Huy động nguồn lực đầu tư  102 

4.1.8.2. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đầu tư công  102 

4.1.8.3. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông  103 
4.2. CÁC NGÀNH HÀNG SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ  103 

4.2.1. Lĩnh vực trồng trọt  103 
4.2.2. Lĩnh vực chăn nuôi  104 
4.2.3. Lĩnh vực lâm nghiệp  104 
4.2.4. Lĩnh vực thủy sản  104 

4.2.5. Lĩnh vực diêm nghiệp  104 
4.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  104 

Bảng 1. Kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực giai đoạn 2018-2020 (đề nghị Sở bổ 

sung thông tin về lạc, ngô, rau các loại)  111 
Bảng 2. Các cơ chế, chính sách cần xây dựng, đổi mới phục vụ cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2018-2020  113 

Phần thứ NĂM :TỔ CHỨC THỰC HIỆN  105 

5.1.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  105 
5.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư  106 
5.3. Sở Tài chính  106 
5.4. Sở Thông tin và Truyền thông  106 
5.5. Sở Khoa học và Công nghệ  106 
5.6. Trách nhiệm của các sở, ngành khác có liên quan  107 



 

5.7. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định  107 

5.8. Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh  107 
5.9. UBND các huyện, thị xã và thành phố  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

PHẦN THỨ NHẤT: NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CỦA TƯ VẤN 

1.1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN    

Để hỗ trợ cho việc thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Ngân hàng Thế 

giới đã hỗ trợ dự án “ Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” (VnSat). Hiệp 

định tín dụng của dự án đã được ký kết giữa Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA/WB) và 

Chính phủ Việt Nam ngày 09/07/2015 và có hiệu lực ngày 03/12/2015.  

Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp thông qua tăng cường năng lực thể chế của ngành; đổi mới phương 

thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê 

ở hai vùng sản xuất hàng hóa chủ lục của Việt Nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long 

và Tây Nguyên.  

Dự án VnSat gồm 04 hợp phần: Hợp phần A – Tăng cường năng lực, thể chế 

phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp; Hợp phần B – Hỗ trợ phát triển lúa gạo bền vững; 

Hợp phần C – Phát triển cà phê bền vững và Hợp phần D – Quản lý và giám sát đánh 

giá dự án. Cơ quan chủ quản Dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(MARD). 

Ban quản lý các dự án nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao 

là chủ dự án VnSAT. Vụ Kế hoạch được giao chủ dự án hợp phần A (HPA).  

Mục tiêu Hợp phần A (HPA): Tăng cường năng lực, thể chế thực hiện tái cơ 

cấu cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các tỉnh tham gia dự án, 

các đối tác và mạng lưới trong chuỗi giá trị (bao gồm cả ngân hàng). 

Hợp phần A (HPA) gồm 3 tiểu hợp phần; Tiểu hợp phần 1: Tăng cường năng 

lực cho Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tiểu hợp phần 2: Tăng cường năng lực cho cấp 

tỉnh. Tiểu hợp phần 3: Tăng cường năng lực cho các đối tác và mạng lưới chuỗi giá trị. 

Đơn vị tư vấn được tham gia vào tiểu hợp phần 2.  

1.2. NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO  

1.2.1. Thu thập các tài liệu có liên quan đến đề án 

1.2.1.1. Ở Trung ương 

Thu thập các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính 

phủ, Quốc hội có liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thu thập Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, các văn bản triển khai của Bộ Nông nghiệp và PTNT, báo cáo sau 2 năm 

thực hiện Đề án, Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020. 
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1.2.1.2. Tại tỉnh Bình Định 

Các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương, 

chính sách, chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được phê duyệt, văn bản kế hoạch, chương 

trình triển khai đề án của Sở Nông nghiệp và PTNT. Báo cáo sau 3 năm triển khai thực 

hiện và kế hoạch tái cơ cấu lại ngành giai đoạn 2017 – 2020. 

1.2.2. Điều tra, khảo sát thực địa thu thập số liệu tại tỉnh Bình Định 

Làm việc với Sở nông nghiệp và PTNT và đại diện một số Sở của tỉnh Bình 

Định có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nội 

dung làm việc: Nghe báo cáo của địa phương về kết quả đạt được kể từ khi Đề án tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp được phê duyệt đến nay, những tồn tại, hạn chế, vướng 

mắc, định hướng điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

Thông qua phiếu phỏng vấn xin ý kiến một số các bộ quản lý ngành nông 

nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định, các huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh. 

Thông qua phiếu phỏng vấn xin ý kiến một số nông hộ thuộc địa bàn mô hình 

sản xuất theo hướng tái cơ cấu làm tốt, chưa tốt.  

Thông qua phiếu phỏng vấn xin ý kiến một số doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tham gia liên kết 

trong chuỗi giá trị nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

những vướng mắc cần tháo gỡ… 

1.2.3. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp    

Tập hợp số liệu thứ cấp và sơ cấp sau điều tra khảo sát thực địa tại địa phương 

Tổng hợp các kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ sau 

phỏng vấn cán bộ quản lý nông nghiệp, nông hộ, doanh nghiệp nông nghiệp. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh rà soát báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp kể từ khi được phê duyệt đến nay theo 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi kèm công văn số 2430/VPCP – NN 

ngày 15/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề 

án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Bao gồm: Đánh giá kết quả tái cơ cấu chung, tái cơ cấu các tiểu ngành; đánh giá 

kết quả các mô hình, các dự án thí điểm, kết quả thực hiện các giải pháp. Nêu những 

tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.  



3 

 

1.2.4. Thu thập thông tin dự báo thị trường nông sản trong nước và thế giới 

Thu thập các thông tin về dự báo xu hướng phát triển thị trường tiêu thụ nông 

sản trong nước có liên quan các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Định.  

Các dự báo của các tổ chức nghiên cứu, dự báo xu hướng thị trường nông sản 

thế giới trong 5 - 10 năm tới. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước 

(cơ sở hạ tầng, vận chuyển, công nghệ bảo quản, công nghiệp chế biến, tổ chức sản 

xuất,…). 

1.2.5. Cập nhật những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT và tỉnh Bình Định về phát triển nông nghiệp, nông 

thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

Thu thập các văn bản Luật, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã ban hành tới thời điểm hiện nay. 

Thu thập các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành; kế 

hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 

16/11/2017… 

Thu thập các văn bản Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình 

Định về nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh. Báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kế hoạch tái cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT,… 

1.2.6. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu, định 

hướng nội dung tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và những giải pháp thực hiện 

Trên cơ sở báo cáo rà soát đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp. Kết quả điều tra thực tế và chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và 

tỉnh để xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, bao gồm: điều chỉnh chỉ tiêu 

Đề án, các nội dung cơ cấu lại, kiến nghị các giải pháp thực hiện. 

1.2.7. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh bổ sung báo cáo kết quả 5 năm 

2013 – 2017 thực hiện Đề án và Kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2017 – 2020 

1.2.8. Tổ chức Hội thảo xin ý kiến Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh về báo cáo đánh 

giá kết quả thực hiện đề án/kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 

– 2020 
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1.2.9. Tiếp thu ý kiến tham vấn tại Hội thảo bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện đề án/kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 

2020 

1.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, nhóm tư vấn sẽ áp dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau: 

- Thu thập các tài liệu, số liệu thứ cấp 

- Khảo sát thực địa, thu thập các số liệu sơ cấp 

- Tổ chức hội thảo, xin ý kiến các bên liên quan 

- Tiếp thu ý kiến của các bên liên quan, hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng 

1.3.1. Phương pháp thu thập các tài liệu thứ cấp 

Lập danh mục các tài liệu thứ cấp cần thu thập; liên hệ với các cơ quan hữu 

quan để thu thập số liệu thứ cấp. Thống kê, phân loại, tổng hợp dữ liệu theo các chủ đề 

liên quan đến tái cơ cấu nông nghiệp 

Địa điểm và cơ quan nghiên cứu: Vụ Kế hoạch, Trung tâm tin học và thống kê, 

các cơ quan liên quan khác thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh Bình Định. 

1.3.2. Khảo sát thực địa, thu thập các số liệu sơ cấp 

Phương pháp nghiên cứu nội nghiệp: Làm việc tại văn phòng, nghiên cứu Đề án 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Định; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện và 

kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 của tỉnh Bình Định. Các 

báo cáo mô hình thí điểm tái cơ cấu; các dự án trọng điểm ở tỉnh Bình Định. 

Phỏng vấn sâu (phỏng vấn trực tiếp cá nhân) cán bộ quản lý ngành nông 

nghiệp: cán bộ các chi cục, trung tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, các cán bộ 

quản lý nông nghiệp của Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị 

xã, thành phố, cán bộ quản lý nông nghiệp cấp xã. 

Thảo luận nhóm 

Phỏng vấn bằng bảng hỏi: Nông hộ, đại diện doanh nghiệp, mô hình sản xuất 

Địa điểm tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định; tại các huyện Hoài Ân, 

Hoài Nhơn, Vân Canh và thị xã An Nhơn. các xã: Nhơn Lập, Nhơn Khánh, Nhơn An 

(thị xã An Nhơn), TT.Vân Canh, Hiển Đông, Canh Vinh (huyện Vân Canh), Hoài Mỹ, 

Tam Quan Bắc, Ngọc An (huyện Hoài Nhơn), Ân Đức, Ân Tường Tây, Ân Tường 

Đông (huyện Hoài Ân),…. các mô hình thí điểm tái cơ cấu nông nghiệp: Chuyên lúa – 

lúa giống; Nuôi bò thịt; Sinh vật cảnh- hoa mai; Chăn nuôi heo thịt; Nuôi chim trĩ; 



5 

 

Tổng hợp cây cảnh, chăn nuôi; HTX NN Hoàn Mỹ; Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển; 

HTX NN tổng hợp; Trồng tiêu Quảng Bình; Nông hộ tổng hợp; Trang trại nuôi heo 

công nghệ cao 

1.3.3. Rà soát đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Rà soát đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu theo phương pháp so sánh 

đối chiếu giữa mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung tái cơ cấu của đề án và kết quả đạt được. 

Việc đánh giá dựa trên cơ sở các tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017. Bao gồm: Sự phù hợp về quan điểm, 

định hướng tái cơ cấu; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; 

Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; Việc hình thành các 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung sản phẩm chiến lược và ngành hàng trọng điểm; 

Tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo vùng tập trung trọng điểm; Tình 

hình áp dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công 

nghệ cao, đầu tư các cơ sở chế biến để gia tăng giá trị…Phát triển sản xuất theo các 

chuỗi liên kết giữa nông hộ với các HTX, trang trại, doanh nghiệp; Chuyển dịch cơ 

cấu lao động nông nghiệp, nông thôn;  

Dựa vào phương pháp phân tích đánh giá những kết quả đạt được để đưa ra 

nhận xét về những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất điều chỉnh bổ 

sung. 

Cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Bình Định: Các số liệu thứ cấp thu thập được từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông 

nghiệp và PTNT và Cục Thống kê thuộc UBND tỉnh. Kết quả điều tra, thông tin sơ 

cấp thu thập được tại tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố điều tra điểm. 

1.3.4. Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình 

Thông qua phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp để thu thập số liệu sơ cấp 

tại các mô hình sản xuất; tham vấn các bên liên quan. Nội dung điều tra kết quả sản 

xuất các lĩnh vực cần đánh giá: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm 

nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn.  

1.3.5. Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

 Phương pháp nghiên cứu nội nghiệp: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến 

các giải pháp và chính sách hỗ trợ TCC của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

tỉnh Bình Định. 

Phương pháp điều tra phỏng vấn cán bộ, nông hộ và doanh nghiệp ở tỉnh, 

huyện, thị, xã, các doanh nghiệp. 
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1.3.6. Đề xuất định hướng điều chỉnh chỉ tiêu, nội dung, giải pháp tái cơ cấu lại 

giai đoạn 2017 - 2020 

Phương pháp chuyên gia, hội thảo tiếp thu ý kiến để tổng hợp: Thảo luận nhóm: 

các tư vấn và các cán bộ quản lý ngành nông nghiệp của tỉnh thảo luận về mục tiêu tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trong 05-10 năm tới   

Phương pháp phân tích mô hình SWOT (Strengths – Điểm mạnh, Weaknesses –

 Điểm yếu, Opportunities – Cơ hội, Threats- Nguy cơ) 

Phương pháp tổng hợp: Từ các kết quả cập nhật thông tin liên quan đến TCC và 

tham vấn các cán bộ quản lý địa phương, tổng hợp thành mục tiêu TCC của ngành 

nông nghiệp tỉnh trong 05-10 năm tới để xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. 

1.3.7. Phân tích, đánh giá và đưa ra một số dự báo về tình hình và xu thế thị 

trường nông sản trong nước và thế giới 

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Phương pháp nghiên cứu nội nghiệp: Thống kê, phân loại, tổng hợp dữ liệu 

Phương pháp dự báo định tính dự báo thị trường nông sản: Thu thập thông tin 

về tình hình và xu hướng thị trường nông sản trong nước và thế giới: các bài viết trên 

các tạp chí, internet, báo, các công trình nghiên cứu có liên quan được công bố trong 

05 năm gần đây, các báo cáo, các số liệu thống kê của các cơ quan nhà nước ở trung 

ương và các tỉnh. 

1.3.8. Hội thảo, báo cáo kết quả nghiên cứu 

Phương pháp chuyên gia hội thảo: Liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, 

trao đổi cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham dự, công tác hậu cần 

của hội thảo.  

1.4. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 

Cập nhật đến thời điểm báo cáo, tư vấn đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trong 

phòng, khảo sát thực địa: làm việc với phòng Kế hoạch, các Chi cục, Trung tâm 

khuyến nông, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, đi thực tế 4 huyện, làm việc với Phòng 

Nông nghiệp và PTNT các huyện, đi thực tế tại 12 xã, phỏng vấn 31 nông hộ và 12 mô 

hình, 5 doanh nghiệp; Sau đó, lập dự thảo báo cáo rà soát đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp tỉnh Bình Định. Quá trình triển khai của tư vấn đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ 

nhiệt tình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, các huyện, thị 

xã khảo sát điểm.  
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Sau đây là Dự thảo Báo cáo rà soát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Bình Định. 
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PHẦN THỨ HAI : KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG 

NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

2.1.1. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Định 

Bình Định là một trong 5 tỉnh, thành phố ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nằm 

trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Bình Định có diện tích tự nhiên là 6.071,3 

km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp của Bình Định là 512.110 ha, trong đó diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp là 137.087 ha (đất lúa 55.298 ha), diện tích đất lâm nghiệp 

370.514 ha, diện tích đất làm muối 214 ha. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 

2017 dân số tỉnh Bình Định là 1.529.020 người, mật độ dân số 251,8 người/km2; tỉnh có 

09 huyện, 01 thị xã và thành phố Quy Nhơn.  

Bình Định có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong việc giao lưu với các quốc 

gia ở khu vực và quốc tế; nằm ở trung điểm của trục giao thông đường sắt và đường bộ 

Bắc - Nam Việt Nam, đồng thời là cửa ngõ ra biển Đông gần nhất và thuận lợi nhất của 

Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Đông Bắc Thái Lan thông qua Quốc lộ 

19 và cảng biển quốc tế Quy Nhơn. Ngoài lợi thế này, Bình Định còn có nguồn tài nguyên 

tự nhiên, tài nguyên nhân văn phong phú và nguồn nhân lực khá dồi dào. Trong Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt (theo Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009), Bình 

Định được xác định sẽ trở thành tỉnh có nền công nghiệp hiện đại và là một trong những 

trung tâm phát triển về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung và cả nước. 

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 (theo giá so sánh 2010) tăng 

6,72% so với năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%; 

khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,72%, riêng công nghiệp tăng 9,72%; khu vực 

dịch vụ tăng 6,79%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,28%.  

GRDP năm 2017 theo giá hiện hành ước đạt 63.102,2 tỷ đồng; GRDP bình 

quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng, tương đương 1.814 USD (Tăng 100 USD so với 

năm 2016). Về cơ cấu kinh tế năm 2017, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 

tỷ trọng 26,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,4%; khu vực dịch vụ 

chiếm 38,1%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,4%.  

Về kết quả sản xuất một số ngành lĩnh vực 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 



9 

 

Năm 2017, sản lượng lương thực có hạt cả tỉnh đạt 715.390 tấn, tăng 27.072 tấn 

so với năm 2016, trong đó sản lượng lúa đạt 666.378 tấn, tăng 27.478 tấn (sản lượng 

lúa đông xuân đạt 320.383 tấn, tăng 99 tấn; sản lượng lúa hè thu đạt 280.315 tấn, tăng 

20.938 tấn; sản lượng lúa mùa đạt 65.680 tấn, tăng 6.441 tấn). 

Năm 2017, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 8.992 ha, tăng 0,2% so với 

thực hiện năm 2016, trong đó rừng sản xuất 8.233 ha; rừng phòng hộ 759 ha. Sản 

lượng gỗ khai thác đạt 853.587 m3, tăng 17,94% so với thực hiện năm 2016; sản lượng 

củi khai thác đạt 634.456 ster, tăng 17,55%; tre khai thác được 1.776 nghìn cây, giảm 

0,17%; lá nón đạt 2.832 nghìn lá, giảm 0,11%. 

Năm 2017, sản lượng thủy sản đạt 230.454 tấn, tăng 3,82% so với năm 2016. 

Trong đó: Sản lượng nuôi trồng đạt 9.446 tấn, giảm 5,25% so với năm trước; sản 

lượng thuỷ sản khai thác đạt 221.008 tấn, tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. 

Công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp năm 2017 tăng 8,8% so với 

năm 2016, trong đó ngành khai khoáng tăng 5,51%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

8,32%; sản xuất và phân phối điện tăng 20,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4%. 

Thương mại, dịch vụ 

Năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính 

đạt 57.380 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm trước. 

Vận tải hành khách năm 2017 đạt 33.809 nghìn lượt khách, tăng 5,8% so với 

thực hiện năm trước và luân chuyển đạt 3.458.965 nghìn hành khách.km, tăng 7,9%. 

Vận tải hàng hóa năm 2017 đạt 17.739 nghìn tấn, tăng 5,6% so với năm 2016 và luân 

chuyển đạt 2.691.106 nghìn tấn.km, tăng 5%. 

Năm 2017, tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành phục vụ đạt 

1.880.425 lượt người, tăng 17,88% so với năm 2016. 

Một số vấn đề xã hội 

Dân số, lao động việc làm: Dân số trung bình tỉnh Bình Định năm 2017 ước 

đạt 1.529.020 người, tăng 4.397 người, tương đương 0,3% so với năm 2016, bao gồm 

dân số thành thị 474.458 người, chiếm 31,03%; dân số nông thôn 1.054.562 người, 

chiếm 68,97%; dân số nam 746.851 người, chiếm 48,85%; dân số nữ 782.169 người, 

chiếm 51,15%. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính năm 2017 là 936.191 

người, tăng 4.779 người so với năm 2016. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc 

trong nền kinh tế năm 2017 ước đạt 907.892 người, tăng 7.299 người so với năm 2016. 
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Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2017 là 3,4%, trong 

đó khu vực thành thị là 5,1%; khu vực nông thôn là 2,7%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực 

lượng lao động trong độ tuổi năm 2017 là 1,58%, trong đó khu vực thành thị là 1,95%; 

khu vực nông thôn là 1,42%. 

Đời sống dân cư: Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá 

hiện hành đạt 2.612,2 nghìn đồng, tăng 0,26% so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo năm 

2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 là 6,9%.  

Khái quát lại, năm 2017 tỉnh Bình Định triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trong điều kiện kinh tế cả nước tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn 

định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. 

Đối với tỉnh Bình Định, ngoài ảnh hưởng hưởng nặng nề của 5 đợt lũ cuối năm 2016 

và các đợt bão lụt vào cuối năm 2017, tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong 

các tháng đầu năm 2017 do giá cả sản phẩm chăn nuôi xuống thấp, nhất là chăn nuôi 

heo đã ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tuy có nhiều nỗ lực cố gắng 

nhưng vẫn gặp khó khăn. 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các 

ngành, các địa phương ra sức khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi triển khai thực 

hiện đồng bộ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 ước đạt 

6,72%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; có 16/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt 

và vượt kế hoạch đề ra.  

Như vậy, trong năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, 

nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh, đã thực hiện hoàn thành phần lớn các mục 

tiêu Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 đã đề ra; an sinh 

xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được củng cố, các lĩnh vực dịch vụ tiếp tục 

phát triển, việc làm và thu nhập của người dân được cải thiện, đời sống nhân dân cơ 

bản ổn định, hiệu quả hoạt động chính quyền được nâng lên. Tuy nhiên, có 03/19 chỉ 

tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm địa phương, Tổng kim ngạch xuất khẩu và Tỷ lệ chất 

thải rắn ở đô thị được thu gom chưa đạt so với kế hoạch.  

2.1.2. Sự cần thiết phải rà soát đề án tái cơ cấu 
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 Ngày 12/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3772/QĐ-UBND về 

việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án cấp tỉnh “Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Bình 

Định; 

 Ngày 03/8/2015, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2683/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

Sau khi đề án được phê duyệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, luôn 

dành sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành hỗ trợ Sở Nông nghiệp 

và PTNT  đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung về triển khai các đề án, chương 

trình, dự án và các chính sách. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa và hướng 

dẫn thực hiện các văn bản về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Trung ương, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT.  

Sau gần 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Bình Định 

đã thu được nhiều kết quả tốt: Thực hiện chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi thuận lợi, hiệu quả; hình thành nhiều mô hình, nhiều hình thức tổ chức sản xuất 

đa dạng, phong phú nhất là trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã góp phần 

phát triển sản xuất hiệu quả. Dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản từng bước được 

khống chế và kiểm soát, góp phần phát triển trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ 

sản ổn định, bền vững: cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản 

trên địa bàn tỉnh ngày càng được bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện, tiềm lực về phương 

tiện tham gia khai thác thủy sản trên các vùng biển xa của tỉnh ngày càng được nâng 

cao và  mở rộng; nguồn lợi thủy sản ven bờ và môi trường được bảo vệ và  phục hồi, 

có nhiều  hình thức nuôi mới về nước ngọt, mặn, lợ. Công tác quản lý và bảo vệ rừng 

trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khả quan, diện tích rừng tiếp tục được quản 

lý và bảo vệ tốt, độ che phủ rừng ngày càng tăng. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục có nhiều tiến bộ. Cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn 

cũng phát triển tương ứng với tốc độ phát triển của sản xuất, đa dạng chủng loại và 

công dụng ở hầu hết các khâu trước, trong và sau thu hoạch, góp phần tăng năng suất, 

giảm thất thoát và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông 

thôn. 

 Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, ngành nông nghiệp cũng đang gặp 

nhiều khó khăn, hạn chế: (i) Thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp; (ii)  Công tác quản lý Nhà nước của ngành có 

lúc, có nơi còn hạn chế, nhất là công tác ngăn chặn tình trạng phá rừng, phòng chống 

cháy rừng và xử lý tình trạng khai lâm sản trái pháp luật, công tác quản lý giống cây 
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trồng, vật tư, phân bón, hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ chế xử lý tình trạng 

sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chưa triệt để và thường xuyên, chế tài xử lý chưa đủ 

sức răn đe; còn tình trạng tranh mua, tranh bán nông sản và tình trạng hàng giả, hàng 

nhái, hàng kém chất lượng còn nhiều không kiểm soát hết được. (iii) Nguồn vốn đầu 

tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung, đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng 

nói riêng để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp; 

chưa kịp thời; (iv) Sản xuất và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản chưa bền vững, chất lượng 

sản phẩm một số cây trồng, vật nuôi còn chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường; (v) 

Đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến còn phụ thuộc nhiều vào thị 

trường, giá cả và thật sự chưa bền vững.  

 Quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra trong 

bối cảnh có nhiều yếu tố tác động và luôn thay đổi. Các yếu tố đầu vào: thời tiết, biến 

đổi khí hậu; ruộng đất manh mún; giá cả vật tư nông nghiệp ngành càng tăng; cơ sở hạ 

tầng giao thông, thủy lợi vẫn chưa hoàn thiện lại thường xuyên chịu tác động nặng nề 

của thiên tai hàng năm đòi hỏi nguồn kinh phí lớn để tu bổ, nâng cấp; quy mô sản xuất 

của nông dân đa số là nhỏ lẻ, phương thức sản xuất của nhiều nông hộ chưa đổi mới, 

chạy theo giá cả thị trường, chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của nền nông 

nghiệp sản xuất hàng hóa và khoa học công nghệ trên thế giới. Các yếu tố đầu ra cũng 

luôn biến động: nhu cầu về số lượng các mặt hàng nông sản luôn thay đổi, yêu cầu về 

chất lượng nông sản của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng cao, giá cả thị 

trường luôn biến động khó lường, trong khi đó các mặt hàng chế biến từ nông, lâm, 

thuỷ sản xuất khẩu chưa thật sự phong phú và đa dạng, tính cạnh tranh của nhiều mặt 

hàng nông sản của địa phương chưa cao, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

còn ít, chủ yếu là doanh nghiệp  vừa và nhỏ nên tiềm lực tài chính, kỹ thuật công nghệ 

… còn nhiều hạn chế, tính liên kết hợp tác để sản xuất, kinh doanh rời rạc và chưa 

nhiệt tình đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Mặt khác, trong quá trình xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mặc dù 

việc tính toán các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể hết sức kỹ lưỡng và khoa học nhưng chưa 

lường hết được các yếu tố cực đoan tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, nhất là biến 

đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp khó lường; dự báo thị trường nông sản còn nhiếu 

bất cập, khả năng về nguồn lực, bất lực của cơ chế, chính sách trước mọi phát sinh của 

thực tiễn đặt ra. 

Do đó, cần thiết phải rà soát lại các nội dung tái cơ cấu, các giải phát, quan điểm, 

mục tiêu của Đề án để có sự diều chỉnh hợp lý phù hợp với thực tiến khách quan và xu 

hướng phát triển của khoa học công nghệ. 

2.1.3. Cơ sở rà soát đề án tái cơ cấu 
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 Việc rà soát Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định được tiến hành 

dựa trên việc đối chiếu các kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Bình Định với bản đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 

03/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

2.2. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU  

2.2.1. Về quan điểm 

Quan điểm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp được nêu trong Đề án như sau: 

- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh và phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cả nước; gắn với xây dựng 

nông thôn mới và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững. 

- Thực hiện tái cơ cấu trên cơ sở tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, tập trung các 

sản phẩm có lợi thế, có thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của từng 

sản phẩm; chú trọng đáp ứng các yêu cầu về xã hội.  

- Lấy khoa học công nghệ và đổi mới quan hệ sản xuất làm động lực cho quá trình 

phát triển; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, con người; nâng cao 

năng suất lao động nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm; tăng thu 

nhập và cải thiện đời sống cho nông dân.  

- Đổi mới hình thức tổ chức và nội dung hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, 

phát triển mạnh mẽ kinh tế hợp tác; kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn.  

 Các quan điểm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn giữ nguyên giá trị. 

2.2.2. Định hướng  

 Định hướng về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bình Định được đề cập trong 

Đề án: 

- Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp của tỉnh trên cơ sở cơ cấu lại 

sản xuất, cơ cấu lại đầu tư hợp lý ở các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp.  

- Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng trực tiếp phục vụ cho sản xuất một cách đồng bộ, gắn 

sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức sản xuất và 

liên kết, liên doanh của các hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp trong chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm.  



14 

 

- Ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với những sản phẩm có 

lợi thế; phát triển công nghiệp chế biến sâu nông, lâm, thủy sản, giảm chế biến thô và 

sơ chế, nâng cao tỷ trọng chế biến các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. 

2.2.3. Mục tiêu   

2.2.3.1. Mục tiêu chung  

Mục tiêu chung về tái cơ cấu ngành nông nghiệp Bình Định: 

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, không ngừng nâng cao giá trị 

gia tăng các sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, 

liên kết sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm; chuyên môn hóa sản xuất, tạo việc làm 

ổn định, thúc đẩy sự chuyển dịch và phân công, cơ cấu lại lao động ở nông thôn góp 

phần nâng cao năng suất lao động nông nghiệp, nâng cao thu nhập của nông dân. 

2.2.3.2. Mục tiêu cụ thể 

Các mục tiêu cụ thể nêu trong Đề án:  

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 

2015-2020 đạt 5,5-6%/năm. Trong đó: Nông nghiệp 4,0-4,5%/năm (trồng trọt 2-

2,5%/năm, chăn nuôi 6-6,5%/năm, dịch vụ 8,5-9%/năm), lâm nghiệp 13-14%/năm và 

thủy sản 7-7,5%/năm.  

- Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đến năm 2020: Nông nghiệp chiếm 59% 

(trồng trọt chiếm 39%, chăn nuôi chiếm 57%, dịch vụ chiếm 4%), lâm nghiệp chiếm 

6% và thủy sản chiếm 35%.  

- Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn mỗi năm giảm từ 1,5-2% theo tiêu chí mới.  

- Đến năm 2020 tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.  

- Độ che phủ rừng đến năm 2020 đạt trên 52%.  

Kết quả thực hiện mục tiêu cụ thể được nêu trong Đề án:  

Tốc độ tăng trưởng bình quân nông lâm thủy sản giai đoạn 2011-2015: 

4,4%/năm, giai đoạn 2016-2017: 2,45%/năm. Trong đó: Giai đoạn 2011-2015: Nông 

nghiệp 4,4% (trồng trọt 2,46%/năm, chăn nuôi 2,45%/năm, dịch vụ 0,98%/năm), lâm 

nghiệp 14,42%/năm: thủy sản: 10,04%/năm. Giai đoạn 2016-2017: Nông nghiệp 

2,45% (trồng trọt 2,65 %/năm, chăn nuôi 7,30%/năm, dịch vụ 2%/năm), lâm nghiệp 

6,25%/năm: thủy sản: 5,55%/năm. 
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So với chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất nông lâm 

thủy sản giai đoạn 2016-2017 chưa đạt như mong đợi. Trong giai đoạn này, có hai yếu 

tố gây tác động tiêu cực: lũ chồng lũ, giá heo xuống quá thấp gây thiệt hại lớn đến sản 

xuất. 

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 (tính bình quân): 

65,31% (trong đó, trồng trọt: 46,5%; chăn nuôi: 50%; dịch vụ: 3,5%), lâm nghiệp: 

3,1%; thủy sản: 31,6%. Giai đoạn 2016-2017: nông nghiệp 61,4% (trong đó, trồng trọt: 

45%; chăn nuôi: 51,6%; dịch vụ: 3,5%), lâm nghiệp: 3,4%, thủy sản: 32,4%. 

Về cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đang đi theo đúng lộ trình: giá trị sản xuất 

trồng trọt giảm dần, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản tăng dần. 

Về xã nông thôn mới: Đến cuối năm 2017, số xã hoàn thành 19 tiêu chí và được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 49 xã (chiếm 40,2% tổng số xã xây dựng nông 

thôn mới của tỉnh); số xã đạt 15-18 tiêu chí: 18 xã (chiếm 14,75%); số xã đạt từ 10 - 

14 tiêu chí: 42 xã (chiếm 34,43%); số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 11 xã (chiếm 9,02%); số 

xã dưới 5 tiêu chí 02 xã (chiếm 1,6%). Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã: 15,0 tiêu 

chí; Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận thành phố Quy Nhơn hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Với kết quả xây dựng nông thôn mới 

như trên, mục tiêu đến 2020 sẽ đạt được. 

Về tỷ lệ hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh năm 2017 (theo chuẩn 

nghèo đa chiều) giảm xuống còn 8,78%. Đến nay, có 57,4% số xã đạt tiêu chí 11- Hộ 

nghèo. Năm 2008: 11,25%. 

Đến hết 2017, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,1%, mục 

tiêu 99% của năm 2020 có tính khả thi.  

Độ che phủ rừng đến hết năm 2017 đã đạt 53,95%, vượt cả chỉ tiêu đề ra cho 

năm 2020 (trên 52%). 

2.3. KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU  

2.3.1. Quá trình triển khai thực hiện  

2.3.1.1. Các quyết định của địa phương đã ban hành  

2.3.1.1.1. Phê duyệt đề án, kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp  

Ngày 12/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3772/QĐ-UBND về việc 

thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án cấp tỉnh “Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Bình Định; 
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Ngày 03/8/2015, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

2.3.1.1.2. Các cơ chế, chính sách đã ban hành để hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 Trồng trọt, bảo vệ thực vật 

1) Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định 

về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh . 

2) Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc ban hành Quy định 

về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định;  

3) Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang cây 

trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định, được HĐND tỉnh 

khóa 12 tại kỳ họp thứ 7 thông qua.  

 Chăn nuôi, thú y 

4) Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020 và Quyết 

định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định. 

5) Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 03/2/2015 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020;  

6) Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020. 

7) Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 về việc phê duyệt Đề án phát 

triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020.  

8) Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh ban hành 

quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

nông hộ theo theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

 Thủy sản 
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9) Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 02/07/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

quy hoạch nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công 

nghệ cao tại xã Cát Hải, Cát Thành, huyện Phù Mỹ và khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ). 

10)  Quyết định số 7513/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn 

về thành lập Ban Quản lý cảng cá – Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan. 

 Nghề muối 

11)  Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc phê duyệt bổ sung nội dung phát triển sản xuất muối tỉnh Bình Định đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

 Lâm nghiệp 

12)  Các quyết định các quyết định số 2156/QĐ-UBND, số 2157/QĐ-UBND và số 

2158/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Đề án sắp 

xếp, đổi mới 03 công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sông Kôn, Quy Nhơn, Hà Thanh. 

13)  Các quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2016-2020; phê duyệt Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định và các 

huyện thuộc tỉnh. 

14)  Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định.   

Quản lý chất lượng NLTS 

15) Quyết định số 28/2015 ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân 

công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông 

nghiệp, nước sinh hoạt và ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

16)  Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án tăng cường năng 

lực quản lý chất lượng ATTP nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định giai đoạn 

2015-2020, định hướng đến năm 2030. 

17)  Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 về việc phê duyệt Đề án tăng 

cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình 

Định, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. 
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18)  Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 về việc phê duyệt bổ sung nội 

dung phát triển sản xuất muối tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030 vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản. 

Thủy lợi 

19)  Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 và Quyết định số 

11/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 về hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt 

và dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh.  

20)  Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 về chính sách thu, chi 

thuỷ lợi phí theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính 

phủ; 

21)  Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013, quyết định số 

44/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 ban hành các chính sách về kiên cố hóa kênh, 

kênh nội đồng cho các giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2016-2020. 

22)  Quyết định 2101/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014, quyết định số 

1629/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 về chính sách hỗ trợ phòng chống hạn hán. 

23) Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020, trong đó có các 

công trình nước sạch nông thôn. 

24) Quyết định số 3492/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 phê duyệt Quy hoạch 

Thủy lợi giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030. 

25) Quyết định 3707/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 phê duyệt danh mục công trình 

và biện pháp tưới tiêu các công trình thủy lợi. 

26) Quyết định 4176/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 phê duyệt Kế hoạch phòng 

chống thiên tai cấp tỉnh, thành lập quỹ phòng chống thiên tai.   

27) Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 phân cấp thẩm quyền điều 

chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung;  

28) Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 ban hành giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

29) Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về phê duyệt đề án thành 

lập quỹ;  

30) Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 về việc thành lập quỹ phòng 

chống thiên tai. 
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31) Quyết định số 811/2017/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an 

toàn, chống thất thoát nước sạch. 

32) Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 18/8/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp 

(HTX NN). 

33) Văn bản số 5468/UBND-TH ngày 26/12/2013 về việc triển khai Nghị định số 

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; 

34) Chỉ thị số 17-CT/UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển 

khai thi hành Luật hợp tác xã 2012; 

35) Văn bản số 3701/SNN-KH ngày 16/10/2014 hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng 

ký lại hoạt động các HTX NN và kế hoạch đăng ký lại trên địa bàn tỉnh. 

36) Văn bản số 1025/SNN-CCPTNT ngày 8/4/2016 về việc hỗ trợ, hướng dẫn tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc của các HTX NN trên địa bàn đăng ký lại hoạt động theo 

Luật HTX năm 2012  

 UBND các huyện thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng 

chuyên môn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các HTX trên địa bàn chuyển đổi, 

đăng ký lại hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2012. Một số còn 

ban hành đề án, kế hoạch hoặc chương trình hành động nhằm đẩy mạnh thi hành Luật 

hợp tác xã và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. 

2.3.1.2. Nhận thức về cơ cấu lại nông nghiệp; công tác thông tin, tuyên truyền về 

cơ cấu lại nông nghiệp  

- Mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nông nghiệp đều 

nhận thức sâu sắc về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung thực hiện tái cơ cấu nông 

nghiệp; nó là cơ sở, là động lực để phát huy lợi thế của địa phương để khơi thông 

vướng mắt, thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, góp phần xóa đói giảm nghèo, 

ổn định đời sống dân sinh nông thôn bền vững. 

- Sau khi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tin, đại chúng và 

UBND các địa phương tăng cường thời lượng, số lần tuyên truyền các nội dung thực 

hiện đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp xã, huyện, thị, thành phố kể cả 

trên chuyên mục của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Bản tin thị trường 

Nông, lâm, thủy sản của Sở, các tập san VAC của Hội làm vườn, tập san kinh tế của 

Hội nông dân, các Hội nghề nghiệp và trên trang thông tin điện tử của Sở. 

2.3.2. Những kết quả đạt được  
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2.3.2.1. Rà soát, xây dựng các đề án, quy hoạch theo định hướng cơ cấu lại, trên 

cơ sở phát huy lợi thế và nhu cầu thị truờng 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

tỉnh Bình Định đã triển khai xây dựng, ban hành nhiều văn bản có liên quan đến các 

quy hoạch ngành, các đề án phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh (danh mục 

các văn bản được nêu trong phụ lục 1). 

Các quy hoạch, đề án được phê duyệt là cơ sở pháp lý của việc thực hiện công 

tác quản lý nhà nước, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến tái cơ cấu 

của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định. 

Các quy hoạch là định hướng, cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trong trung hạn và ngắn hạn.  

Việc rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, các đề án còn được lồng ghép 

trong phần kết quả thực hiện, đánh giá các kết quả và giải pháp thực hiện đề án tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững. 

Trên cơ sở thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020. Ngành Nông nghiệp và PTNT đã tiến 

hành rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng các quy hoạch phát triển sản xuất trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt như: Quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bình 

Định đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên 

địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản 

tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Bổ sung nội dung phát triển sản xuất 

muối tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vào Quy hoạch tổng 

thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch 

thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Điều chỉnh, 

bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quy hoạch chi tiết tiêu 

úng, thoát lũ và đê điều vùng hạ lưu sông Hà Thanh; Đồ án Quy hoạch phân khu chức 

năng tỷ lệ 1/2000 vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, huyện Phù Cát; Quy hoạch 

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt bổ sung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành vào quy 

hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước, giai đoạn 2016-2020... 
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Đề án sắp xếp, đổi mới các Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp; Đề án 

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020; Đề án Quản lý 

đê nhân dân; Đề án “Đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông 

nghiệp” tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Tăng cường 

năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định, giai 

đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển chăn nuôi bò thịt chất 

lượng cao nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020; Đề án chuyển đổi cây trồng 

trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang cây trồng khác có hiệu quả tỉnh Bình Định đến 

năm 2020; Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-

2025 và định hướng đến năm 2035. 

Ngoài ra, phát huy lợi thế các sản phẩm chủ lực, đặc sản và thế mạnh của địa 

phương, ngành Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Đề án sản xuất, phát triển cây 

Mai vàng Nhơn An; Đề án phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế cây dừa ở huyện Hoài 

Nhơn... 

Công tác lập quy hoạch, đề án được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, yêu cầu của 

sản xuất đặt ra và đã được phê duyệt là căn cứ để chỉ đạo, điều hành và xây dựng các 

chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Xác định lợi thế so sánh trong 

từng lĩnh vực, thực hiện ưu tiên đầu tư và kêu gọi đầu tư; xác định sản phẩm chủ lực 

để tập trung phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển 

từng lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp) của ngành nông nghiệp tỉnh. 

2.3.2.2. Giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP), tốc độ tăng trưởng  và cơ cấu 

kinh tế tỉnh Bình Định 5 năm qua (2013-2017) 

2.3.2.2.1. GRDP theo giá so sánh 2010 và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh  

Bảng 3.1. GRDP theo giá so sánh 2010 và tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2013-2017 

 

Số  

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm 
Tốc độ 

tăng BQ 

(%/năm) 

2013-

2017 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 
 GRDP (giá SS năm 

2010) 
Tỷ đ 34.322,3  36.732,2  38.646,6  41.185,5  43.954,6  6,4 

a  Nông, lâm nghiệp và TS Tỷ đ 9.362,0  9.761,4  10.500,4  10.949,1  11.303,9  4,8 

b 
 Công nghiệp và Xây 

dựng 
Tỷ đ 9.779,4  10.687,2  11.579,9  12.644,4  13.873,4  9,1 

c  Dịch vụ - thương mại Tỷ đ 13.376,6  14.192,3  14.783,5  15.791,1  16.863,3  6,0 
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Số  

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm 
Tốc độ 

tăng BQ 

(%/năm) 

2013-

2017 
2013 2014 2015 2016 2017 

d Thuế SP trừ trợ cấp SP Tỷ đ 1.804,3  2.091,3  1.782,8  1.800,9  1.914,0  1,5 

2 
Tốc độ tăng trưởng 

GRDP hàng năm 
% - 107,0  105,2  106,6  106,7    

a  Nông, lâm nghiệp và TS % - 104,3  107,6  104,3  103,2    

b 
 Công nghiệp và Xây 

dựng 
% - 109,3  108,4  109,2  109,7  

  

c  Dịch vụ - Thương mại % - 106,1  104,2  106,8  106,8    

d Thuế SP trừ trợ cấp SP % - 115,9  85,2  101,0  106,3    

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định qua các năm) 

Kinh tế tỉnh trong giai đoạn (2013-2017) tốc độ tăng trưởng 6,4%/năm. Trong 

đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,8%/năm; Công nghiệp và xây dựng tăng 

9,1%/năm; Dịch vụ tăng 6,0%/năm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 

1,5%/năm. 

2.3.2.2.2. GRDP theo giá hiện hành và cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Định 

Bảng 3.2. GRDP theo giá hiện hành và cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 

2013-2017 

Số  

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm 

2013 2014 2015 2016 2017 

1  GRDP (theo giá HH) Tỷ đ 45.091,3  50.825,4  53.743,4  58.522,8  63.102,2  

a  Nông, lâm nghiệp và TS Tỷ đ 12.385,9  14.129,1  15.579,0  16.599,2  16.473,2  

b  Công nghiệp và Xây dựng Tỷ đ 12.909,7  14.544,0  15.638,9  17.456,5  19.836,2  

c  Dịch vụ - Thương mại Tỷ đ 17.429,9  19.273,2  20.046,3  21.908,2  24.045,4  

d Thuế SP trừ trợ cấp SP Tỷ đ 2.365,8  2.879,1  2.479,2  2.558,9  2.747,4  

2  Cơ cấu GRDP (giá HH) % 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

a  Nông, lâm nghiệp và TS % 27,5  27,8  29,0  28,4  26,1  

b  Công nghiệp và Xây dựng % 28,6  28,6  29,1  29,8  31,4  

c  Dịch vụ - Thương mại % 38,7  37,9  37,3  37,4  38,1  

d Thuế SP trừ trợ cấp SP % 5,2  5,7  4,6  4,4  4,4  

 

GDP bình quân đầu người Trđ 29,88  33,56  35,35  38,39  41,27  

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định qua các năm) 
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Cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng Dịch vụ-

Thương mại, Công nghiệp-Xây dựng và giảm tỷ trọng nông-lâm-thủy sản. Tuy vậy, 

vai trò của nông nghiệp giữ vị trí hết sức quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (năm 

2017 chiếm 26,1%). 

Thu nhập GRDP bình quân trên đầu người tăng nhanh. Nếu năm 2013 GRDP 

(theo giá hiện hành) bình quân đầu người đạt 29,88 triệu đồng/người/năm đến năm 

2017 GRDP bình quân đầu người tăng lên 41,27 triệu đồng/người/năm, tăng 1,38 lần 

so với năm 2013. Có sự đóng góp quan trọng thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

2.3.2.3. Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản giai đoạn 2013-2017  

2.3.2.3.1. GTSX theo giá so sánh 2010 và tốc độ tăng trưởng GTSX nông, lâm 

nghiệp, thủy sản 

Bảng 3.3. GTSX và tốc độ tăng trưởng GTSX nông, lâm nghiệp, thủy sản 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm 
Tốc độ 

tăng BQ 

(%/năm) 

2013-

2017 
2013 2014 2015 2016 2017 

I 
GTSX (giá SS năm 

2010) 
Tỷ.đ 18.387,1 19.864,9 21.501,4 22.366,5 23.185,4 6,0 

1 Nông nghiệp Tỷ.đ 11.868,9 12.823,2 13.159,3 13.629,9 13.827,9 3,9 

-  Trồng trọt Tỷ.đ 6.010,3 6.462,4 6.446,6 6.541,3 6.789,2 3,1 

-  Chăn nuôi Tỷ.đ 5.482,4 5.981,3 6.328,4 6.701,0 6.639,1 4,9 

-  Dịch vụ nông nghiệp Tỷ.đ 376,2 379,5 384,3 387,6 399,6 1,5 

2 Lâm nghiệp Tỷ.đ 565,1 681,9 793,9 850,9 951,4 13,9 

3 Thủy sản Tỷ.đ 5.953,1 6.359,8 7.548,2 7.885,7 8.406,1 9,0 

II 
Tốc độ tăng trưởng 

GTSX hàng năm 
% - 108,0 108,2 104,0 103,7   

1 Nông nghiệp % - 106,9 103,7 103,6 101,4   

-  Trồng trọt % - 107,5 99,8 101,5 103,8   

-  Chăn nuôi % - 109,1 105,8 105,9 99,1   

-  Dịch vụ nông nghiệp % - 100,9 101,3 100,9 103,1   

2 Lâm nghiệp % - 120,7 116,4 107,2 111,8   

3 Thủy sản % - 106,8 118,7 104,5 106,6   

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định qua các năm) 

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh chịu tác động tiêu cực của biến 

đổi khí hậu, cuối năm 2016 và đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh phải hứng chịu liên tiếp 

05 đợt lũ lịch sử, nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nặng nề; 

hơn 3.700 ha sản xuất bị sa bồi, thủy phá, gần 20.000 ha lúa vụ Đông Xuân bị trôi mất 
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giống phải gieo sạ lại nhiều lần, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị  lũ cuốn trôi và nhiều 

diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập; đến đầu tháng 11/2017 tiếp tục hứng chịu cơn 

bão số 12, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tuy vậy, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, chỉ đạo sâu sát của ngành nông nghiệp và sự phối hợp của các cấp, các 

ngành, địa phương cùng với bà con nông dân trong tỉnh tập trung khắc phục hậu quả 

thiên tai và tổ chức sản xuất kịp thời vụ, nhờ vậy ngành nông nghiệp đã đạt được 

những kết quả đáng kể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GTSX) của ngành nông 

nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 tăng bình quân 6,0%/năm, đạt mục tiêu của Đề 

án đến năm 2020 (tăng 5,5-6%/năm). Cụ thể các lĩnh vực như sau: 

 Lĩnh vực nông nghiệp: Tăng bình quân 3,9%/năm, đạt 86,5-97,3% mục tiêu của 

Đề án (tăng 4,0-4,5%/năm). Trong đó: Trồng trọt: Tăng bình quân 3,1%/năm, vượt 

0,6-1,1%/năm so với mục tiêu của Đề án (tăng 2,0-2,5%/năm). Chăn nuôi: Tăng bình 

quân 4,9%/năm, đạt 75,4-81,7% so với mục tiêu của Đề án (tăng 6,0-6,5%/năm). Dịch 

vụ nông nghiệp: Tăng bình quân 1,5%/năm, đạt 16,7-17,7%  so với mục tiêu của Đề 

án (tăng 8,5-9,5%/năm). 

Lĩnh vực lâm nghiệp: Tăng bình quân 13,9% đạt mục tiêu của Đề án (tăng 13,0 

- 14,0%/năm). Mục tiêu đến năm 2020 độ che phủ rừng đạt trên 52%, năm 2017 đã đạt 

53,95%, vượt 1,95% so với mục tiêu của Đề án. 

 Lĩnh vực thủy sản: Tăng bình quân 9,0%/năm, vượt 1,5-2%/năm so với mục 

tiêu của Đề án (tăng 7,0-7,5%/năm). 

2.3.2.3.2. GTSX theo giá hiện hành và cơ cấu GTSX nông, lâm nghiệp, thủy sản 

giai đoạn 2013-2017 

Bảng 3.4. GTSX theo giá hiện hành và cơ cấu GTSX nông, lâm nghiệp, thủy sản 

giai đoạn 2013-2017 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm 

2013 2014 2015 2016 2017 

I GTSX (giá hiện hành)  Tỷ.đ 24.809,8 28.707,2 31.817,9 33.752,4 33.936,2 

1 Nông nghiệp Tỷ.đ 15.744,1 18.843,7 19.857,9 21.359,8 20.110,3 

-  Trồng trọt Tỷ.đ 7.284,0 8.536,7 8.605,0 9.033,5 9.670,8 

-  Chăn nuôi Tỷ.đ 7.859,3 9.672,6 10.565,5 11.637,0 9.717,0 

-  Dịch vụ nông nghiệp Tỷ.đ 600,8 634,4 687,4 689,3 722,5 

2 Lâm nghiệp Tỷ.đ 771,2 968,9 1.222,1 1.356,5 1.529,9 

3 Thủy sản Tỷ.đ 8.294,5 8.894,6 10.737,9 11.036,1 12.296,0 

II 
Cơ cấu GTSX (giá 

hiện hành)  
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 Nông nghiệp % 63,5 65,6 62,4 63,3 59,3 
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TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm 

2013 2014 2015 2016 2017 

-  Trồng trọt % 46,3 45,3 43,3 42,3 48,1 

-  Chăn nuôi % 49,9 51,3 53,2 54,5 48,3 

-  Dịch vụ nông nghiệp % 3,8 3,4 3,5 3,2 3,6 

2 Lâm nghiệp % 3,1 3,4 3,8 4,0 4,5 

3 Thủy sản % 33,4 31,0 33,8 32,7 36,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định qua các năm) 

Cơ cấu sản xuất các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp Bình Định chuyển dịch 

theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.  

So sánh với mục tiêu đến năm 2020 của Đề án, cơ cấu sản xuất các lĩnh vực 

thuộc ngành nông nghiệp thực hiện đến năm 2017 đạt kết quả như sau: 

Lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp): Chiếm tỷ 

trọng 59,3% cơ bản đạt mục tiêu của Đề án (58,8%). Tuy nhiên trong nội bộ lĩnh vực 

nông nghiệp hẹp theo mục tiêu của Đề án (giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn 

nuôi và dịch vụ nông nghiệp) chưa đạt được, cụ thể: Tỷ trọng trồng trọt còn chiếm cao 

48,1% cao hơn 9,0% so với mục tiêu đến năm 2020 của Đề án (39,1%); giai đoạn 

2013-2016, tỷ trọng chăn nuôi tăng dần. Nhưng năm 2017 thì tỷ trọng chăn nuôi còn 

thấp, chỉ đạt 48,3% (do giá thịt heo giảm mạnh), đạt 84,9% so với mục tiêu đến năm 

2020 của Đề án (56,9%); Tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp 3,6%, đạt 100% so với mục 

tiêu đến năm 2020 của Đề án (3,6%). 

Lĩnh vực lâm nghiệp chiếm 4,5%, đạt 72,4% so với mục tiêu của Đề án (6,2%). 

Lĩnh vực thủy sản chiếm 36,2% vượt 1,3% so với mục tiêu của Đề án (34,9%).  

2.3.2.3.3. Một số chỉ tiêu xã hội khác giai đoạn 2013-2017 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến hết năm 2017 có 49/121 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, đạt 40,5% (Đề án đến năm 2020 có 50%). So với mục tiêu của Đề án 

đạt 81%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn mỗi năm giảm từ 1,5 - 2% theo tiêu chí mới. Năm 

2015 tỷ lệ hộ nghèo là 9,1%, đến năm 2017 giảm xuống còn 7,4%, chỉ tiêu này theo 

tiêu chí mới đã bị thay đổi, đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. 

- Đến năm 2020 tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%, năm 

2017 đạt 97%.  

2.3.2.4. Kết quả cơ cấu lại trong các lĩnh vực  

2.3.2.4.1. Lĩnh vực trồng trọt 
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Ngành trồng trọt được phát triển theo định hướng đổi mới cơ cấu sản xuất nhằm 

mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Bằng những giải pháp đồng bộ, 

ngành trồng trọt xác định tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, 

trong đó, ưu tiên các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh theo hướng hữu cơ, chất 

lượng cao như: Lúa giống, lúa chất lượng cao, ngô, lạc, sắn, dừa, rau các loại... gắn với 

khai thác lợi thế so sánh theo từng vùng sinh thái. Quá trình thực hiện đã giúp thay đổi 

cách nghĩ, cách làm của các cấp, các ngành và người dân có liên quan trong tổ chức 

sản xuất. 

Triển khai thực hiện tái cơ cấu, lĩnh vực trồng trọt luôn quan tâm công tác khảo 

nghiệm, chọn lọc, sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng và đạt 

hiệu quả cao đưa vào sản xuất, gồm các giống AN1, AN27, Đài thơm 8, Hà Phát 3, 

GL105, Kim cương 111, DH815-6... Tỷ lệ diện tích lúa sử dụng giống lúa xác nhận 

trên địa bàn tỉnh trên 98%, đã góp phần đưa năng suất lúa bình quân năm 2017 đạt 

63,4 tạ/ha, tăng 4,3 tạ/ha so với năm 2013 (59,2 tạ/ha); diện tích sử dụng giống lúa lai 

không ngừng tăng lên từ 7.000 ha năm 2013 lên 8.884,5 ha năm 2017, năng suất lúa lai 

đạt trung bình 70-75 tạ/ha, cao hơn các giống lúa thuần trong cùng điều kiện canh tác 

từ 15-20 tạ/ha, góp phần giữ vững sản lượng lương thực; đồng thời trên địa bàn tỉnh đã 

hình thành một số vùng chuyên sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, vùng sản xuất: 

lạc, ngô non, sắn, ớt...  

a) Diện tích, sản lượng một số cây trồng chính: 

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng năm 2017 là 105.106,7 ha, cao hơn 15,9%; sản 

lượng 666.786,1 tấn, cao hơn 13,1%  so với mục tiêu của Đề án (theo Đề án đến năm 

2020, diện tích gieo trồng lúa giảm xuống còn 90.700 ha, sản lượng đạt 589.800 tấn). 

Năng suất lúa đạt 63,4 tạ/ha, tăng 4,2 tạ/ha so với năm 2013 (năm 2013 đạt 59,2 tạ/ha). 

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng năm 2017 là 8.183,3 ha, đạt 54,6%; sản lượng 

49.189,1 tấn, đạt 52,1% so với mục tiêu của Đề án (theo Đề án đến năm 2020, diện 

tích ngô 15.000 ha, sản lượng 94.400 tấn). Năng suất ngô đạt 60,1 tạ/ha, tăng 3,9 tạ/ha 

so với năm 2013 (năm 2013 đạt 56,2 tạ/ha). 

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng năm 2017 là 9.623,9 ha, đạt 58,7%; sản lượng 

32.237,4 tấn, đạt 56,3% so với mục tiêu của Đề án (theo Đề án đến năm 2020, diện 

tích lạc 16.400 ha, sản lượng 57.300 tấn). Năng suất lạc đạt 33,5 tạ/ha, tăng 4,1 tạ/ha 

so với năm 2013 (năm 2013 đạt 29,4 tạ/ha). 

- Rau các loại: Diện tích gieo trồng năm 2017 là 14.509,6 ha, đạt 72,5%; sản 

lượng 255.520,4 tấn, đạt 73,8% so với mục tiêu của Đề án (theo Đề án đến năm 2020, 
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diện tích gieo trồng rau 20.000 ha). Năng suất rau các loại đạt 176,1 tạ/ha, tăng 13,9 

tạ/ha so với năm 2013 (năm 2013 đạt 162,2 tạ/ha). 

- Cây sắn: Diện tích gieo trồng năm 2017 là 11.578,3 ha, cao hơn 5,3%; sản 

lượng 306.384,2 tấn, đạt 91,6% so với mục tiêu của Đề án (theo Đề án đến năm 2020 

diện tích sắn là 11.000 ha, sản lượng 334.300 tấn). Năng suất sắn đạt 264,6 tạ/ha, tăng 

23,4 tạ/ha so với năm 2013 (năm 2013 đạt 241,2 tạ/ha). 

- Cây dừa: Diện tích trồng dừa năm 2017 là  9.333,8 ha,  đạt 93,3%; sản lượng 

100.495,1 tấn, đạt 91,4% so với mục tiêu của Đề án (theo Đề án đến năm 2020 diện 

tích dừa 10.000 ha). 

b) Giá trị sản xuất một số cây trồng thực hiện tái cơ cấu: 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất trồng trọt giai đoạn 2013-2017 

đạt 3,1%/năm, trong đó các cây trồng thực hiện tái cơ cấu: cây rau có tốc độ tăng về 

giá trị cao nhất, bình quân 4,4%/năm, tiếp đến là cây lúa tăng 2,4%/năm, cây lạc 

1,8%/năm, cây ngô 1,0%/năm, cây dừa 0,6%/năm. Riêng cây sắn có tốc độ tăng 

trưởng âm (-1,7%/năm). 

Bảng 3.5. GTSX và tốc độ tăng trưởng GTSX theo giá so sánh năm 2010 lĩnh vực 

trồng trọt thực hiện tái cơ cấu, giai đoạn 2013-2017 

  

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Tăng BQ 

(%/năm) 
2013 2014 2015 2016 2017 

GTSX trồng trọt 

(giá SS năm 2010) 
Tỷ.đ 6.010,3 6.470,2 6.446,6 6.541,3 6.789,1 3,1 

  Trong đó:  

       1 Cây lúa Tỷ.đ 2.989,8 3.201,6 3.241,7 3.148,6 3.283,2 2,4 

2 Cây lạc Tỷ.đ 440,4 366,7 408,8 461,9 472,4 1,8 

3 Cây sắn Tỷ.đ 413,3 408,6 413,6 400,9 385,9 -1,7 

4 Cây ngô Tỷ.đ 211,5 207,8 223,3 221,5 219,7 1,0 

5 Rau các loại Tỷ.đ 854,3 929,9 905,0 967,5 1.016,2 4,4 

6 Cây dừa Tỷ.đ 314,6 320,3 320,5 320,1 321,6 0,6 

 Tổng cộng Tỷ.đ 5.223,9 5.434,9 5.512,9 5.520,5 5.699,0 2,2 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 

- Về vai trò, vị trí của 6 cây trồng thực hiện tái cơ cấu: Trong tổng số giá trị 

tăng thêm lĩnh vực trồng trọt (năm 2017 so với năm 2013) là 2.386,8 tỷ đồng thì 6 cây 

trồng thực hiện tái cơ cấu đóng góp 1.627,5 tỷ đồng, chiếm 80,9% tổng giá trị tăng 

thêm của lĩnh vực trồng trọt. Trong đó: cây rau đóng góp giá trị cao nhất 796,9 tỷ 
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đồng, tiếp đến là cây lúa 544,6 tỷ đồng, cây dừa 141,2 tỷ đồng, cây lạc 110,5 tỷ đồng, 

cây sắn 37,7 tỷ đồng. Riêng cây ngô giá trị năm 2017 thấp hơn năm 2013 là 3,4 tỷ 

đồng. 

Bảng 3.6. GTSX và cơ cấu GTSX theo giá hiện hành lĩnh vực trồng trọt thực hiện 

tái cơ cấu, giai đoạn 2013-2017 

 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Giá trị 

tăng 

thêm 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 
GTSX trồng trọt 

(giá hiện hành) 
Tỷ.đ 7.284,0 8.548,6 8.605,0 9.033,5 9.670,8 2.386,8 

  Trong đó:  

       - Cây lúa Tỷ.đ 3.336,0 3.868,5 3.800,1 3.658,9 3.880,6 544,6 

- Cây lạc Tỷ.đ 616,7 525,3 607,3 709,9 727,2 110,5 

- Cây sắn Tỷ.đ 552,9 612,0 622,9 607,4 590,6 37,7 

- Cây ngô Tỷ.đ 272,7 273,9 270,1 265,7 269,3 -3,4 

- Rau các loại Tỷ.đ 1.126,4 1.355,5 1.403,9 1.605,7 1.923,3 796,9 

- Cây dừa Tỷ.đ 288,9 354,0 366,1 371,6 430,1 141,2 

 

Tổng cộng Tỷ.đ 6.193,6 6.989,2 7.070,4 7.219,2 7.821,1 1.627,5 

2 
Cơ cấu GTSX trồng 

trọt (giá hiện hành) 
% 100 100 100 100 100 

 

  Trong đó: 

      

  

- Cây lúa % 53,9 55,3 53,7 50,7 49,6   

- Cây lạc % 10,0 7,5 8,6 9,8 9,3   

- Cây sắn % 8,9 8,8 8,8 8,4 7,6   

- Cây ngô % 4,4 3,9 3,8 3,7 3,4   

- Rau các loại % 18,2 19,4 19,9 22,2 24,6   

- Cây dừa % 4,7 5,1 5,2 5,1 5,5   

 Tổng cộng % 85,0 81,8 82,2 79,9 80,9   

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 

- Về cơ cấu giá trị giữa các cây thực hiện tái cơ cấu đến năm 2017:  

+ Cây lúa đóng góp giá trị lớn nhất chiếm 49,6% GTSX trồng trọt, tuy vậy xét 

về tỷ trọng từ năm 2013 đến nay có xu hướng giảm.  

+ Rau các loại đóng góp giá trị lớn thứ hai và xu hướng phát triển mạnh, năm 

2013 chiếm 18,2% đến năm 2017 tăng lên chiếm 24,6% GTSX trồng trọt. 

+ Cây lạc đứng thứ ba về giá trị 9,3%, việc mở rộng sản xuất, liên kết sản xuất 

còn hạn chế. 

+ Cây sắn và cây ngô: Chiếm tỷ trọng trong cơ cấu giá trị hướng giảm dần. 

+ Cây dừa: Chiếm tỷ trọng trong cơ cấu giá trị có xu hướng tăng. 
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Các cây đưa vào thực hiện tái cơ cấu: Cây Rau các loại mang lại giá trị tăng 

thêm cao nhất, thể hiện rõ rệt nhất, tiếp đến là cây lúa, cây dừa, cây lạc. Cây ngô chưa 

tạo ra giá trị gia tăng và giá trị gia tăng cây sắn tạo ra không đáng kể. 

c) Về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng: 

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt chuyển đổi cây trồng 

cạn trên đất lúa gắn với chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ theo hướng bền vững, hiệu 

quả và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ năm 2013 đến năm 2017, chuyển đổi cây 

trồng cạn trên đất lúa với diện tích 29.411 ha, năng suất lúa bình quân chân 2 vụ lúa 

cao hơn diện tích chân 3 vụ từ 9 - 12 tạ/ha/vụ.  

d) Xây dựng cánh đồng lớn: 

- Mở rộng quy mô những cánh đồng lớn, đa dạng loại cây trồng. Hàng năm, 

thực hiện khoảng 250 cánh đồng lớn, mẫu lớn gồm nhiều loại cây trồng, với diện tích 

trên 12.000 ha và có hơn 68.800 hộ nông dân tham gia. Năng suất lúa của các cánh 

đồng đạt 70 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với các cánh đồng ngoài liền kề. 

- Thực hiện liên kết “4 nhà” theo cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống. Hàng 

năm, các doanh nghiệp liên kết thực hiện 42 cánh đồng cánh đồng mẫu lớn sản xuất 

lúa giống, diện tích trên 2.000 ha, lợi nhuận sản xuất lúa giống ước đạt 36,8 - 39,6 

triệu đồng/ha, cao hơn 11,8 - 15,8 triệu đồng/ha so với sản xuất lúa thương phẩm.  

Ngoài ra, xây dựng các chuỗi liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

thông qua mô hình cánh đồng lớn như: liên kết sản xuất lạc ở các  huyện Phù Cát, Phù 

Mỹ; liên kết sản xuất sắn ở huyện Phù Cát; liên kết sản xuất mía ở huyện Tây Sơn. 

đ) Cơ giới hóa trong nông nghiệp: Mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông 

nghiệp ở hầu hết các khâu trước, trong và sau thu hoạch, bên cạnh đó, số lượng các loại 

máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng được tăng đáng kể như các loại 

máy kéo trên 12 mã lực, máy gặt đập liên hợp, máy phun thuốc BVTV... (khâu làm đất 

đạt 92%, khâu gieo trồng đạt 13%, khâu chăm sóc đạt 26%, khâu tưới đạt 92%, khâu 

thu hoạch đạt 80% so tổng diện tích gieo trồng).  

e) Tỷ lệ tổn thất trong và sau thu hoạch lúa năm 2013 là 12%, đến năm 2017 

giảm xuống còn khoảng 6%, đạt được kết quả trên là nhờ tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa các 

khâu trong sản xuất ngày càng cao nhất là khâu thu hoạch, vận chuyển lúa; hệ thống 

giao thông nội đồng, đường thôn, xóm cơ bản đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho 

việc vận chuyển vật tư sản xuất và nông sản phẩm.  

2.3.2.4.2. Lĩnh vực chăn nuôi 
Qua 5 năm, chăn nuôi tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả đáng kể: Dịch 

bệnh động vật tiếp tục được khống chế; tỷ lệ tiêm phòng vaccine LMLM gia súc, cúm 
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gia cầm, dịch tả heo hàng năm đạt tỷ lệ cao. Tổng đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi 

theo hướng trang trại, gia trại tiếp tục tăng theo hướng bền vững. Giá trị sản xuất chăn 

nuôi luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp hẹp (trồng trọt-

chăn nuôi-dịch vụ), năm 2013 chiếm 49,9%, năm 2015 chiếm 53,2%. Năm 2017, 

do biến động giá cả, nguồn cung cầu thịt heo và cơ cấu lại đàn heo nái sinh sản của 

tỉnh, nên giá trị chăn nuôi giảm, chỉ chiếm 48,3%.  

a) Kết quả phát triển đàn vật nuôi và sản lượng thịt xuất chuồng: 

- Chăn nuôi bò: Tổng đàn bò của tỉnh năm 2017 là 294.717 con, đạt 92,1%; tỷ 

lệ bò lai 80,3%, đạt 89,2%; sản lượng thịt bò xuất chuồng 29.868,1 tấn, đạt 72,0% so 

với mục tiêu của Đề án (theo Đề án đến năm 2020 đàn bò đạt 320.000 con, tỷ lệ bò lai 

đạt 90%, sản lượng thịt bò xuất chuồng 41.500 tấn). 

- Chăn nuôi heo: Tổng đàn heo của tỉnh năm 2017 là 685.373 con, đạt 68,5%; 

sản lượng thịt xuất chuồng 114.733 tấn, đạt 75,5% so với mục tiêu của Đề án (theo Đề 

án đến năm 2020 đàn heo đạt 1 triệu con, sản lượng thịt heo xuất chuồng 152.000 tấn). 

- Chăn nuôi gà: Tổng đàn gà năm 2017 là 4.987,5 nghìn con, đạt 90,7%; sản 

lượng thịt xuất chuồng 16.537,1 tấn, đạt 104,7% so với mục tiêu của Đề án (theo Đề 

án đến năm 2020 đàn gà đạt 5,5 triệu con, sản lượng thịt xuất chuồng 15.800 tấn). 

b) Giá trị sản xuất một số con vật nuôi thực hiện tái cơ cấu: 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất chăn nuôi giai đoạn 2013-2017 

đạt 4,9%/năm, trong đó các con gia súc, gia cầm thực hiện tái cơ cấu, con gà có tốc độ 

tăng về giá trị cao nhất, bình quân 13,1%/năm, tiếp đến là con bò tăng 4,4%/năm, con 

heo tăng 2,6%/năm. 

Bảng 3.7. GTSX và tốc độ tăng trưởng GTSX theo giá so sánh năm 2010 lĩnh vực 

chăn nuôi 5 năm qua (2013-2017) 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm 
Tăng BQ 

(%/năm) 2013 2014 2015 2016 2017 

GTSX chăn nuôi 

(giá SS năm 2010) 
Tỷ.đ 5.482,3 5.835,8 6.328,4 6.701,0 6.639,0 4,9 

  Trong đó: 

       1 Con bò Tỷ.đ 1.019,8 1.063,0 1.147,5 1.242,3 1.211,7 4,4 

2 Con heo Tỷ.đ 2.826,2 3.007,3 3.223,8 3.436,8 3.133,9 2,6 

3 Con gà Tỷ.đ 699,9 793,3 991,7 1.034,2 1.144,7 13,1 

 Tổng cộng Tỷ.đ 4.545,9 4.863,6 5.363,0 5.713,3 5.490,3 4,8 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 
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- Về vai trò, vị trí của các con vật nuôi thực hiện tái cơ cấu: Trong tổng số giá 

trị tăng thêm lĩnh vực chăn nuôi (năm 2017 so với năm 2013) là 1.857,7 tỷ đồng thì 3 

con vật nuôi thực hiện tái cơ cấu đóng góp 1.620,6 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng giá trị 

tăng thêm của lĩnh vực chăn nuôi. Trong đó: Con gà đóng góp giá trị cao nhất 834,8 tỷ 

đồng, tiếp đến là con bò 796,8 tỷ đồng. Riêng con heo giai đoạn 2013-2016 giá trị tăng 

thêm năm sau luôn cao hơn năm trước và là đối tượng vật nuôi đóng góp chủ yếu vào 

giá trị tăng thêm của lĩnh vực chăn nuôi; riêng năm 2017 do biến động giá cả, nguồn 

cung cầu thịt heo và cơ cấu lại đàn heo nái sinh sản của tỉnh, nên giá trị chăn nuôi 

heo giảm. 

Bảng 3.8. GTSX và cơ cấu GTSX theo giá hiện hành lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 

2013-2017 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Giá trị 

tăng 

thêm 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

GTSX chăn 

nuôi (giá hiện 

hành) 

Tỷ.đ 7.859,3 9.485,2 10.565,5 11.637,0 9.717,0 1.857,7 

  Trong đó: 

       - Con bò Tỷ.đ 1.487,3 1.970,4 2.249,5 2.444,3 2.284,1 796,8 

- Con heo Tỷ.đ 4.121,8 5.026,7 5.499,5 6.292,1 4.110,8 -11,0 

- Con gà Tỷ.đ 616,6 1.021,5 1.344,6 1.364,5 1.451,4 834,8 

 

Tổng cộng Tỷ.đ 6.225,7 8.018,6 9.093,6 10.100,9 7.846,3 1.620,6 

2 

Cơ cấu GTSX 

chăn nuôi (giá 

hiện hành) 

% 100 100 100 100 100 
 

  Trong đó: 

       - Con bò % 23,9 24,6 24,7 24,2 29,1 

 - Con heo % 66,2 62,7 60,5 62,3 52,4 

 - Con gà % 9,9 12,7 14,8 13,5 18,5 

  Tổng cộng % 79,2 84,5 86,1 86,8 80,7  

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 

- Về cơ cấu giá trị giữa các con vật nuôi thực hiện tái cơ cấu như sau:  

+ Con heo đóng góp giá trị lớn nhất chiếm tỷ trọng 52,4% trong cơ cấu vật nuôi 

thực hiện tái cơ cấu (năm 2016 chiếm 62,3%).  

+ Con bò đóng góp giá trị lớn thứ hai và có xu hướng phát triển tích cực, năm 

2013 chiếm 23,9% đến năm 2017 tăng lên chiếm 29,1% trong cơ cấu vật nuôi thực 

hiện tái cơ cấu . 
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+ Con gà đóng góp giá trị, tỷ trọng: Năm 2013 chiếm 9,9% đến năm 2017 tăng 

lên chiếm 18,5% trong cơ cấu vật nuôi thực hiện tái cơ cấu. 

Các con vật nuôi đưa vào thực hiện tái cơ cấu đều phát huy hiệu quả rõ rệt và 

định hướng trong thời gian tới con heo, con bò và con gà vẫn đóng vai trò chủ đạo 

trong tái cơ cấu của lĩnh vực chăn nuôi. Hiện nay Bình Định đang triển khai và nhân 

rộng mô hình chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh; xây dựng thương hiệu bò thịt chất 

lượng cao và phát triển chăn nuôi gà lông màu.  

c) Tái cơ cấu chăn nuôi theo vùng: Nhằm khuyến khích phát triển những con 

vật nuôi có lợi thế so sánh của từng địa phương, phát huy tốt hơn sự tham gia của các 

doanh nghiệp; thời gian qua ngành đã tập trung tái cơ cấu chăn nuôi theo: 

- Vùng miền núi và gò đồi trung du tập trung phát triển chăn nuôi: bò, dê và các 

loại gia súc sử dụng thức ăn cỏ, lá;  

- Vùng đồng bằng phát triển chăn nuôi: gia cầm, heo và bò thịt chất lượng cao.  

Với lợi thế cạnh tranh, tập trung phát triển chăn nuôi heo quy mô lớn tại huyện 

Hoài Ân và các vùng lân cận; tập trung phát triển bò lai tại các huyện Vân Canh, Vĩnh 

Thạnh và Tây Sơn; tập trung phát triển bò thịt chất lượng cao tại huyện Tây Sơn, An 

Nhơn và Tuy Phước. 

d) Nâng cao chất lượng đàn vật nuôi:  

- Con heo: Tập trung cải thiện nâng cao năng suất sinh sản đàn heo nái, tăng số 

lượng và trọng lượng heo thịt xuất chuồng.  

- Con bò: Tăng số lượng đàn bò thịt chất lượng cao bằng phương pháp thụ tinh 

nhân tạo (tổng số bò phối giống đến năm 2017 đạt 72.327 con; trong đó phối giống bò 

thịt nhóm Zêbu và Drought Master là 38.214 con; nhóm bò thịt chất lượng cao: bò 

BBB, Red Angus và bò Kobe là 32.521 con; tổng số bê lai sinh ra là 52.030 con) gắn 

với sử dụng quy trình vỗ béo;  

- Con gia cầm: Khuyến khích phát triển chăn nuôi gà thả vườn, khai thác lợi thế 

các công ty giống gia cầm ứng dụng công nghệ cao hiện có trên địa bàn tỉnh. 

đ) Tái cơ cấu theo hình thức chăn nuôi và đổi mới hệ thống giết mổ: Đến năm 

2017, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo hình thức trang trại, gia trại, chăn nuôi theo đàn 

có quy mô lớn phát triển mạnh, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ; chăn nuôi trang trại 

hiện đang chiếm 14,5%/ tổng đàn gia súc và 25% tổng đàn gia cầm. Năm 2017, toàn tỉnh 

hiện có 103 trang trại chăn nuôi (tăng 54 trang trại so với năm 2013), trong đó có 94 

trang trại chăn nuôi heo và 9 trang trại chăn nuôi gia cầm, có 10/11 huyện, thị, thành 
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phố có trang trại chăn nuôi, bình quân 01 trang trại có 578 con lợn, 13,1 nghìn con gia 

cầm. Toàn tỉnh có 4.589 gia trại (3.530 gia trại lợn, 1.059 gia trại gia cầm).  

Tỉnh Bình Định có 725 điểm giết mổ gia súc, gia cầm là hộ gia đình; trong đó 

có 51 điểm giết mổ trâu bò, 665 điểm giết mổ heo và 9 điểm giết mổ gia cầm. Hình 

thức kinh doanh của các cơ sở giết mổ là thuê mặt bằng, thuê mướn công nhân và 

thương lái đưa gia súc vào giết mổ. Số lượng gia súc, gia cầm được giết mổ ngày đêm 

bình quân khoảng 1.000 con heo, 1.500 con gia cầm và 100 con bò. Thực hiện tái cơ 

cấu nông nghiệp đã tiến hành quy hoạch các cơ sở giết mổ và ban hành chính sách 

khuyến khích giết mổ động vật tập trung đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay đã có 

03 doanh nghiệp đầu tư 03 cơ sở giết mổ động vật theo công nghệ tiên tiến kết hợp chế 

biến sản phẩm, trong đó tại thành phố Quy Nhơn 02 và huyện Vĩnh Thạnh 01 cơ sở 

giết mổ động vật.  

e) Về công tác giống: Đã nghiên cứu thử nghiệm chọn được các giống gia súc, 

gia cầm thích hợp có sức kháng bệnh tốt, hiệu quả kinh tế cao ứng dụng vào sản xuất.  

Trên địa bàn tỉnh có 01 trại heo giống ông bà quy mô 200 nái sinh sản; 01 cơ sở 

giống heo, quy mô 150 con giống cụ kỵ ông bà (Công ty CP Hùng Vương - Phù Cát) và 

70 cơ sở sản xuất lợn giống tư nhân… với tổng lợn đực giống là 131 con (gồm các giống 

Landrace: Yorkshire, Duroc, Land-York, York- land).  

Giống heo thương phẩm, có trại heo giống của Công ty Thành Phú ở Canh Vinh 

quy mô 600 nái sinh sản; trại heo giống hộ bà Trần Thị Tuyết ở Ân Tường Đông quy 

mô 600 nái sinh sản; trại heo thịt của Công ty Thịnh Phú ở Nhơn Tân quy mô 4.000 

con với công nghệ hiện đại, với hệ thống chuồng lồng, chuồng sàn, chuồng có hệ 

thống làm mát và sưởi ấm cho heo con, hệ thống máng ăn, núm uống tự động.  

Có 02 doanh nghiệp (Minh Dư, Cao Khanh) sản xuất, cung ứng gà con 01 ngày 

tuổi trên thị trường cả nước và một số nước lân cận. Công ty TNHH Giống gia cầm 

Minh Dư, quy mô chăn nuôi khoảng 500.000 con gà giống ông bà bố mẹ (đã được 

Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận 03 dòng mới), Công ty TNHH Giống gia 

cầm Cao Khanh nuôi trên 100.000 con gà giống bố mẹ; hai công ty hàng năm sản 

xuất hơn 35 triệu con gà 01 ngày tuổi với công nghệ sản xuất hiện đại.  

g) Phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh: Đang triển khai mô hình vùng chăn 

nuôi an toàn dịch bệnh lợn với quy mô toàn huyện (Hoài Ân) có 29.803 hộ gia đình 

tham gia với tổng đàn lợn 208.623 con. Mô hình đã được sơ kết và tiến tới xây dựng 

đề án để nhân rộng thực hiện phạm vi cả tỉnh trong thời gian tới.  

h) Phát triển chăn nuôi theo chuỗi: Đã hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi với 

các công ty: CP Việt Nam, GreenFeed, Ausfeed… với người chăn nuôi từ khâu cung 
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ứng con giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật, thị trường tiêu thụ… Và đã ký kết với thành 

phố Đà Nẵng thực hiện chuỗi sản xuất, cung ứng heo thịt đảm bảo an toàn thực phẩm 

đến năm 2020 và đang xúc tiến ký kết với các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, để 

tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ổn định và tạo điều kiện cho người chăn nuôi yên tâm sản 

xuất. Hình thành các nhóm, tổ hợp tác, dịch vụ chăn nuôi. Tiếp tục nhân rộng mô hình 

Trung tâm thu mua heo hơi như mô hình Công ty chăn nuôi CP đang thực hiện.  

2.3.2.4.3. Lĩnh vực lâm nghiệp 

a) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất:  

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2017 

đạt 13,9%/năm, trong đó trồng và nuôi rừng đạt 15,6%/năm, khai thác lâm sản (chủ 

yếu khai thác từ gỗ rừng trồng) đạt 14,3%/năm, Dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp 

khác đạt 2,4%/năm. 

Bảng 3.9. GTSX và tốc độ tăng trưởng GTSX theo giá so sánh năm 2010 

lĩnh vực lâm nghiệp 5 năm qua (2013-2017) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Giá trị qua các năm Tăng BQ 

(%/năm)  2013 2014 2015 2016 2017 

GTSX lâm nghiệp 

(giá SS năm 2010) 
Tỷ.đ 565,1 681,8 789,2 903,4 951,4 13,9 

1 Trồng và nuôi rừng Tỷ.đ 107,3 147,7 195,4 227,1 191,3 15,6 

2 Khai thác lâm sản Tỷ.đ 421,8 456,7 554,6 637,7 720,5 14,3 

3 
Dịch vụ và các hoạt 

động LN khác 
Tỷ.đ 36,0 77,4 39,2 38,6 39,6 2,4 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 

- Trong tổng số giá trị tăng thêm lĩnh vực lâm nghiệp (năm 2017 so với năm 

2013) là 758,8 tỷ đồng thì giá trị tăng thêm chủ yếu từ khai thác lâm sản 607,6 tỷ 

đồng, chiếm 80,1%; còn trồng và nuôi rừng với dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp 

khác chỉ chiếm 19,9% giá trị tăng thêm. Về cơ cấu giá trị: khai thác lâm sản chiếm 

78,0% giá trị của lĩnh vực lâm nghiệp. 

Bảng 3.10. GTSX và cơ cấu GTSX theo giá hiện hành lĩnh vực lâm nghiệp, 

giai đoạn 2013-2017 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Giá trị 

tăng 

thêm 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
GTSX lâm nghiệp (giá 

hiện hành) 
Tỷ.đ 771,1 968,9 1.214,6 1.434,9 1.529,9 758,8 

- Trồng và nuôi rừng Tỷ.đ 139,0 198,1 268,4 329,4 281,4 142,4 

- Khai thác lâm sản Tỷ.đ 586,1 665,7 894,2 1.054,6 1.193,7 607,6 
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TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Giá trị 

tăng 

thêm 2013 2014 2015 2016 2017 

- 
Dịch vụ và các hoạt 

động LN khác 
Tỷ.đ 46,0 105,1 52,0 50,9 54,8 8,8 

2 
Cơ cấu GTSX lâm 

nghiệp (giá hiện hành) 
% 100 100 100 100 100 

 - Trồng và nuôi rừng % 18,0 20,4 22,1 23,0 18,4 

 - Khai thác lâm sản % 76,0 68,7 73,6 73,5 78,0 

 
- 

Dịch vụ và các hoạt 

động LN khác 
% 6,0 10,8 4,3 3,5 3,6 

 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 

b) Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất: 

- Về nâng cao chất lượng cây giống phục vụ trồng rừng: Tăng cường công tác 

kiểm soát nguồn gốc giống của cây giống trồng rừng. Đến nay, tỉnh có 03 đơn vị đầu 

tư công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất kinh doanh cây giống, công suất sản xuất 20 

triệu cây/năm.  

- Về thực hiện nâng cao giá trị rừng trồng: Diện tích rừng trồng sản xuất đến 

năm 2017 là 97.213 ha, tăng 22.696 ha so với năm 2013; trong đó diện tích rừng trồng 

bằng cây nuôi cấy mô 5.520 ha. Năng suất rừng trồng bình quân tăng từ 16 m3/ha/năm 

lên 20 m3/ha/năm và đạt chỉ tiêu Đề án đề ra.  

Đã đầu tư kinh doanh 1.057,1 ha rừng trồng gỗ lớn, đạt 10,6% so với mục tiêu 

Đề án (10.000 ha). Có 10.115,41 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, trong đó: hộ 

gia đình là 352,8 ha, doanh nghiệp nước ngoài là 9.762,61 ha. Hiện nay, 03 công ty 

TNHH lâm nghiệp đã được phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững và đang thực 

hiện xây dựng đề cương, dự toán thực hiện cấp chứng chỉ FSC.  

c) Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến và phát triển thị trường 

gỗ, sản phẩm gỗ: Công nghiệp chế biến gỗ và thương mại sản phẩm gỗ được coi là 

động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ 

qua chế biến và phát triển thị trường gỗ, sản phẩm gỗ, tỉnh đã thực hiện: 

- Các doanh nghiệp chế biến gỗ tiếp cận và áp dụng công nghệ chế biến, quản lý 

theo tiêu chuẩn chất lượng ISO; thực hiện quy trình quản lý chuỗi hành trình FSC - 

CoC, chứng chỉ VFTN, BSCL, … đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt, chất lượng đồng 

bộ, thời gian giao hàng nhanh, kiểu dáng mẫu mã đa dạng, phong phú. Sử dụng nguồn 

nguyên liệu gỗ nhập khẩu và khai thác từ các khu rừng được quản lý bền vững, có 

chứng chỉ FSC, bước đầu đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi 

trường của các nước EU và Hoa Kỳ. 
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- Thành lập và củng cố Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định đi vào hoạt động ổn 

định và phát huy được hiệu quả. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản tỉnh đã làm tốt vai trò cầu 

nối giữa các doanh nghiệp cùng ngành hàng liên kết, hỗ trợ nhau trong hoạt động 

SXKD. 

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử chuyên 

ngành đồ gỗ Bình Định; ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài phù hợp với thực tế, góp phần 

tăng cường hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm để 

nâng cao giá trị gia tăng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm gỗ nội thất tỉnh Bình Định đến năm 2020 

và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất nhằm thúc 

đẩy việc chuyển đổi từ đồ gỗ ngoài trời sang đồ nội thất. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 120 doanh nghiệp chế biến đồ gỗ, tổng công 

suất thiết kế 345.000 m3 sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng. Trong đó, có 70 

doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tiếp. Về thị trường, sản phẩm đồ gỗ Bình Định đã 

xuất khẩu trực tiếp qua 5 châu lục, trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, phần lớn là xuất 

khẩu sang châu Âu (chiếm 82%), Châu Đại Dương (7,7%), Châu Mỹ (5%), Châu 

Á (5%) và Châu Phi. Năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu ngành gỗ chiếm 50% so tổng 

kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. 

d) Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm 

nghiệp: 

- Đã thành lập 01 Hợp tác xã lâm nghiệp tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Hiện 

tại, hợp tác xã hoạt động chủ yếu là dịch vụ cưa xẻ gỗ đáp ứng nhu cầu của thành viên 

hợp tác xã cũng như nhân dân trong vùng. 

- Có 05 đơn vị thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu sản xuất 

giống đến trồng, chăm sóc rừng, khai thác và chế biến gỗ, đó là Công ty TNHH lâm 

nghiệp: Hà Thanh, Quy Nhơn, Sông Kôn; Tổng Công ty PISICO-Công ty cổ phần và 

Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn. 

Trong hoạt động liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm đối với lâm sản ngoài gỗ, 

để góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho người trồng rừng, từ năm 2016 

đến nay, Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tiến hành 

trồng thử nghiệm các loài cây dược liệu dưới tán rừng, như: cây Gừng, Chè dây, Đinh 

lăng, Ngũ vị tử,…  

đ) Sắp xếp các công ty TNHH lâm nghiệp: 
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 Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về 

sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp. Tỉnh Bình Định đã xây dựng Phương án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thẩm định và Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1548/TTg-ĐMDN ngày 

01/9/2015; trong đó, Chính phủ phê duyệt: Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu 

các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: Quy Nhơn, Hà Thanh, Sông Kôn Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới của 03 

công ty TNHH Lâm nghiệp: Sông Kôn, Quy Nhơn, Hà Thanh. Sau khi sắp xếp, đổi 

mới các công ty lâm nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả; đã nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng và hiệu quả rừng trồng. Diện tích rừng tự 

nhiên được bảo vệ tương đối tốt, chất lượng rừng ngày càng được nâng lên. Các công 

ty lâm nghiệp đã tiến hành rà soát, đo đạc, cắm mốc ngoài hiện trường đối với diện 

tích đề nghị giữ lại tiếp tục sản xuất kinh doanh của các công ty và diện tích bàn giao 

cho địa phương quản lý. Đã tiến hành xây dựng xong Phương án sử dụng đất, đang 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Các công ty đã xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững, với 

tổng diện tích rừng đưa vào quản lý bền vững là 34.995,35 ha. Trồng rừng kinh doanh 

gỗ lớn được 887,83 ha, gồm: 509,83 ha rừng trồng lại sau khai thác và 378 ha rừng 

trồng chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn.  

2.3.2.4.4. Lĩnh vực thủy sản 

Được xác định là lĩnh vực kinh tế quan trọng với nhiều tiềm năng và lợi thế để 

phát triển trên cả các lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng và chế biến xuất khẩu. 

a) Về sản lượng thủy sản: 

- Sản lượng khai thác thủy sản năm 2017 đạt 223.750 tấn, tăng 20% so với chỉ 

tiêu Đề án (đến năm 2020 đạt 185.000 tấn), trong đó sản lượng cá ngừ đại dương 

9.700 tấn đạt 88,1% so với chỉ tiêu Đề án (đến năm 2020 đạt 11.000 tấn). 

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2017 đạt 10.750 tấn, trong đó sản lượng 

tôm thẻ chân trắng 6.650 tấn, đạt 66,5% so với mục tiêu Đề án (đến năm 2020 đạt 

10.000 tấn tôm chân trắng). 

b) Giá trị sản xuất thủy sản thực hiện tái cơ cấu: 
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Bảng 3.11. GTSX và tốc độ tăng trưởng GTSX theo giá so sánh năm 2010 

lĩnh vực thủy sản 5 năm qua (2013-2017) 

  

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Tăng 

BQ 

(%/năm) 2013 2014 2015 2016 2017 

 

GTSX thủy sản (giá SS 

năm 2010) 
Tỷ.đ 5.953,1 6.359,9 7.540,0 7.887,8 8.406,1 9,0 

1 Khai thác thủy sản Tỷ.đ 5.264,3 5.632,3 6.749,0 7.102,5 7.543,2 9,4 

 

Trong đó: Cá ngừ đại 

dương 
Tỷ.đ 725,7 743,7 801,7 889,5 981,9 7,9 

2 Nuôi trồng thủy sản Tỷ.đ 515,5 549,0 593,5 610,6 690,4 7,6 

 

Trong đó: Tôm thẻ chân 

trắng 
Tỷ.đ 356,4 381,5 392,8 407,0 517,1 9,8 

3 Dịch vụ thủy sản Tỷ.đ 173,3 178,6 197,5 174,7 172,5 -0,1 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất thủy sản giai đoạn 2013-2017 

đạt 9,0%/năm, là lĩnh vực tăng cao trong ngành nông nghiệp, trong đó: khai thác thủy 

sản tăng 9,4%/năm, nuôi trồng thủy sản tăng 7,6%/năm. Tuy nhiên dịch vụ thủy sản 

không tăng, còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất nhất là dịch 

vụ sửa chữa, đóng tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá. Các đối tượng thủy sản thực hiện tái 

cơ cấu: Cá ngừ đại dương tăng bình quân 7,9%/năm, tôm thẻ chân trắng tăng 

9,8%/năm. 

Bảng 3.12. GTSX và cơ cấu GTSX theo giá hiện hành năm 2010 lĩnh vực 

thủy sản, giai đoạn 2013-2017 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Giá trị 

tăng 

thêm 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 
GTSX thủy sản 

(giá hiện hành) 
Tỷ.đ 8.294,4 8.894,6 10.729,2 11.041,2 12.296,0 4.001,6 

a Khai thác thủy sản Tỷ.đ 7.273,7 7.720,4 9.393,2 9.663,2 10.715,2 3.441,5 

 

Trong đó: Cá ngừ 

đại dương 
Tỷ.đ 1.001,6 973,8 1.065,0 1.148,0 1.328,3 326,7 

b 
Nuôi trồng thủy 

sản 
Tỷ.đ 765,3 912,3 1.034,2 1.103,1 1.300,0 534,7 

 

Trong đó: Tôm thẻ 

chân trắng 
Tỷ.đ 534,0 651,2 706,8 763,7 986,9 452,9 

c Dịch vụ thủy sản Tỷ.đ 255,4 261,9 301,8 274,9 280,8 25,4 

2 

Cơ cấu GTSX 

thủy sản (giá hiện 

hành) 

% 100 100 100 100 100 
 

a Khai thác thủy sản % 87,7 86,8 87,5 87,5 87,1 
 



39 

 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị qua các năm Giá trị 

tăng 

thêm 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

Trong đó: Cá ngừ 

đại dương 
% 13,8 12,6 11,3 11,9 12,4 

 

b 
Nuôi trồng thủy 

sản 
% 9,2 10,3 9,6 10,0 10,6 

 

 

Trong đó: Tôm thẻ 

chân trắng 
% 69,8 71,4 68,3 69,2 75,9 

 

c Dịch vụ thủy sản % 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 
 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định) 

- Khai thác thủy sản là nghề đem lại giá trị tăng thêm cao nhất, chiếm 86,0% 

tổng giá trị tăng thêm của lĩnh vực thủy sản. 

- Về vai trò, vị trí cá ngừ đại dương và tôm thẻ chân trắng: Trong tổng số giá trị 

tăng thêm lĩnh vực thủy sản (năm 2017 so với năm 2013) là 4.001,6 tỷ đồng thì cá ngừ 

đại dương và tôm thẻ chân trắng đóng góp 779,6 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng giá trị 

tăng thêm của lĩnh vực thủy sản.  

- Về cơ cấu giá trị của cá ngừ đại dương và tôm thẻ chân trắng thực hiện tái cơ 

cấu:  

+ Tôm thẻ chân trắng chiếm 75,9% trong cơ cấu giá trị của nuôi trồng thủy sản 

và là đối tượng nuôi chính đang được phát triển mạnh.  

+ Cá ngừ đại dương chiếm 12,4% trong cơ cấu giá trị khai thác thủy sản. 

Hai đối tượng thủy sản đưa vào thực hiện tái cơ cấu đều phát huy hiệu quả rõ 

rệt, nhất là con tôm thẻ chân trắng, còn cá Ngừ đại dương hạn chế lớn nhất vẫn là khâu 

bảo quản sau khai thác chưa tốt nên giá trị gia tăng chưa cao, định hướng trong thời 

gian tới đối tượng khai thác chính vẫn là đánh bắt hải sản xa bờ. Về cá ngừ đại dương 

hiện tỉnh đã gửi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Cá ngừ đại dương Bình Định”. 

Về đối tượng nuôi trồng, tôm thẻ chân trắng vẫn đóng vai trò chủ đạo, hiện các doanh 

nghiệp đang thực hiện các dự án đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm ứng 

dụng công nghệ cao ở huyện Phù Mỹ và Phù Cát. 

c) Chuyển dịch cơ cấu thủy sản: 

- Khai thác hải sản xa bờ chiếm tỷ trọng trên 95,0% so với tổng sản lượng khai 

thác thủy sản. Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ giảm khai thác ven bờ hủy hoại 

nguồn lợi thủy sản, chuyển một bộ phận lao động khai thác hải sản ven bờ sang hoạt 

động các ngành nghề khác như du lịch, nuôi trồng thủy sản, trong đó chuyển đổi mạnh 

sang nghề lưới vây và câu để khai thác cá ngừ đại dương.  
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Số tàu cá công suất lớn, khai thác xa bờ ngày càng tăng, toàn tỉnh hiện có 3.641 

tàu cá có công suất > 90 CV đăng ký thường xuyên khai thác hải sản trên các vùng 

biển xa (Trường Sa, Hoàng Sa và DK1), chiếm 58,2% tổng số tàu cá của tỉnh. Toàn 

tỉnh có 6.252 tàu cá, tăng 791 chiếc so với năm 2015 (trong tổng sản lượng khai thác 

thủy sản có gần 90% sản lượng khai thác xa bờ); hiệu quả chính sách khuyến khích 

khai thác xa bờ theo QĐ 48/2010/QĐ-TTg của Bình Định tăng từ 279 tỷ năm 2013 lên 

754,8 tỷ đồng năm 2017.  

Giảm tổn thất sau thu hoạch, đa dạng hóa đối tượng nuôi: Thời gian qua, 

chương trình khuyến nông quốc gia đã hỗ trợ cho ngư dân các địa phương lắp đặt hầm 

ngâm hạ nhiệt nhanh để bảo quản hải sản trên các tàu khai thác hải sản xa bờ theo 

phương pháp bơm phom (Polyuethane) và lót hầm tàu cá bằng inox, đến nay các tàu 

đánh bắt xa bờ đều áp dụng, góp phần giảm tổn thất sau khai thác.  

- Thực hiện đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thuỷ sản, trong đó nuôi nước ngọt 

có hình thức nuôi quảng canh trên các hồ chứa thủy lợi và nuôi cá ao lót bạt, đối tượng 

chủ yếu là cá rô phi đơn tính và khoảng 750 m2 cá tầm. Nuôi nước lợ tập trung nuôi 

tôm thẻ chân trắng, tôm sú và cua, cá nuôi xen trong ao tôm; nuôi nước mặn phổ biến 

là hình thức nuôi bằng lồng, bè tập trung chủ yếu là ương nâng cấp tôm hùm lồng, tôm 

hùm và nuôi ốc hương thương phẩm.  

 d) Tỷ trọng sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao:  

- Trong khai thác thủy sản, thì hải sản đánh bắt xa bờ có giá trị gia tăng cao 

nhất chiếm 86,0% tổng giá trị gia tăng lĩnh vực thủy sản. Cá ngừ đại dương có giá trị 

gia tăng chiếm 9,5% tổng giá trị gia tăng trong khai thác hải sản xa bờ; 

- Trong nuôi trồng, con tôm thẻ chân trắng có giá trị gia tăng cao nhất chiếm 

84,7% tổng giá trị gia tăng trong nuôi trồng thủy sản và 11,3% tổng giá trị gia tăng 

lĩnh vực thủy sản.  

e) Tổ chức lại hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá:  

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 09 cơ sở đóng, sửa chữa tàu vỏ gỗ có thể đáp ứng 

cho tàu có công suất trên 400CV. Ngoài ra, các cơ sở cung ứng vật tư ngư lưới cụ, dầu, 

nước đá, thực phẩm, nước uống và kho chứa sản phẩm, dịch vụ phục vụ sinh hoạt cho 

các tàu cá do các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh được bố trí tại khu vực gần các 

cảng cá có thể đáp ứng được cho nhu cầu của ngư dân. Có 82 tàu dịch vụ hậu cần nghề 

cá, tăng 27 tàu so với chỉ tiêu Đề án (đến năm 2020 là 55 tàu). 

g) Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh, gắn kết sản xuất, 

bảo quản đến chế biến và tiêu thụ:  
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Bình Định và Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai - Nhật Bản đã hình thành 

chuỗi liên kết khai thác, thu mua và xuất khẩu cá ngừ đại dương sang thị trường Nhật 

Bản theo công nghệ của Nhật bản với 25 tàu cá có công suất trên 400 CV được trang 

bị hoàn thiện thiết bị câu tay và hầm bảo quản sản phẩm.  

Tập đoàn thủy sản Việt - Úc đang thực hiện chuỗi nuôi tôm thương phẩm công 

nghệ cao với diện tích 116 ha, sản lượng 8.400 tấn tôm/năm tại huyện Phù Mỹ, đây là 

chuỗi giá trị nuôi tôm từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, giảm thiểu tác động môi 

trường nuôi, sản phẩm tôm nuôi an toàn dịch bệnh, năng suất, sản lượng cao hơn nhiều 

lần so với nuôi tôm truyền thống hiện nay.  

Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp như công ty Thành Ly, Công ty TM-DV-

XNK Thạnh Vân, Công ty thủy sản Thành Hiệp, Công ty Nam Việt... đang xúc tiến 

xây dựng chuỗi nuôi tôm ứng dụng công nghệ Biofloc tại Vùng nuôi tôm ứng dụng 

công nghệ cao, huyện Phù Cát với diện tích 206 ha.  

Mặc khác, để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong 

khai thác, tiêu thụ sản phẩm; các tàu cá đã thành lập và phát triển 707 tổ đoàn kết sản 

xuất trên biển với 2.719 tàu cá tham gia.  

h) Thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước: 

- Thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg: Lũy kế từ khi thực hiện chính 

sách đến nay tổng số hồ sơ đã phê duyệt, giải ngân hỗ trợ là 31.226 hồ sơ, tổng  kinh 

phí giải ngân hỗ trợ 1.682,148 triệu đồng. 

- Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định số 89/2015/NĐ - CP: Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 233 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, đến nay 

đã có 61 chủ tàu ký hợp đồng tín dụng (48 thép, 08 composite, 05 gỗ), trong đó đã có 

27 tàu hoàn thành và hạ thủy. Ngoài ra có 2.204 tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ chính sách 

bảo hiểm với số kinh phí đã hỗ trợ là 21.147.794.985 đồng (bảo hiểm tai nạn thuyền 

viên và bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị ngư lưới cụ). 

- Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Lĩnh vực thủy sản chỉ mới thực hiện được chuỗi 

liên kết khai thác, thu mua và xuất khẩu cá ngừ đại dương sang thị trường Nhật Bản. 

Ngoài ra đã tổ chức thành lập được 707 tổ đoàn kết và 82 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá 

chuyên thu mua sản phẩm và cung cấp nhiên liệu cho tàu khai thác.  

2.3.2.4.5. Công nghiệp chế biến, cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch và phát triển 

thị trường  

Việc trang bị các loại máy bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản, chủ yếu được 

thực hiện ở khối doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chế biến thủy sản, riêng các 
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loại máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp được nông dân đầu tư tương đối phổ 

biến, nhất là máy gặt đập liên hợp. Công tác bảo quản, chế biến nông sản hiện nay của 

bà con nông dân trên địa bàn tỉnh vẫn chỉ dừng lại ở hình thức sơ chế; công tác chế 

biến sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp với hệ thống trang thiết bị máy móc 

được đầu tư hiện đại.  

So với trước khi thực hiện Đề án, công tác chế biến, bảo quản, cơ giới hóa trong 

nông nghiệp có nhiều tiến bộ, các loại sản phẩm nông sản được sơ chế, bảo quản và 

chế biến: 

- Nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang chế biến các sản phẩm tinh chế, có 

giá trị gia tăng cao hơn và chủ động gắn kết giữa chế biến với xây dựng vùng nguyên 

liệu, đẩy mạnh liên kết theo hợp đồng giữa nhà máy với người nông dân; các doanh 

nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản trên địa bàn tỉnh 

không ngừng nâng cao giá trị sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.   

- Thông qua chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đầu tư, tín dụng, đất đai, cải 

cách các thủ tục hành chính...  Các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị 

hiện đại, đồng thời thiết lập và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (GMP, SSOP, 

HACCP,…) để đảm bảo sản phẩm được kiểm soát một cách tốt nhất, nâng cao chất 

lượng sản phẩm trước khi cung cấp ra thị trường. Điển hình là Nhà máy sữa Vinamilk, 

các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, các nhà máy chế biến thủy sản, các HTXNN 

sản xuất rau sạch, các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi bò, lợn và gia cầm giống và 

thương phẩm,.... Nhờ áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, chất 

lượng sản phẩm được nâng lên, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tăng thu nhập 

và đóng góp cho ngân sách Nhà nước. 

- Các biện pháp và kết quả giảm tổn thất trong nông nghiệp trên các mặt hàng 

chính trên địa bàn tỉnh hiện nay: Do áp dụng nhanh, ngày càng nhiều máy gặt đập liên 

hợp, đồng thời kết hợp vận chuyển bằng đường bê tông và sử dụng xe cơ giới vận 

chuyển đã giảm mạnh tỷ lệ thất thoát cây lúa xuống còn khoảng 6%; sử dụng máy thái 

cỏ, rau và cho ăn, uống bằng máng ăn, núm uống tự động đã tận dụng hết thức ăn, 

nước uống trong chăn nuôi giảm rất nhiều thất thoát, lãng phí; sản phẩm giết mổ sử 

dụng công nghệ mổ treo đứng; sử dụng hầm ngâm hạ nhiệt nhanh bằng phương pháp 

bơm phom đã giảm thất thoát khá hiệu quả trong bảo quản sản phẩm thủy sản sau khai 

thác. Tưới tiết kiệm nước theo chu kỳ phát triển từng giai đoạn của cây lúa, áp dụng 

mô hình tưới tiết kiệm ướt, khô xen kẻ, tưới nông, lộ phơi và tăng cường đầu tư xây 

dựng kiên cố hóa kênh mương nội đồng ngày càng tăng đã giảm thất thoát đáng kể 

lượng nước phục vụ sản xuất. Tăng cường sản xuất ván sàn, ván gép thanh, tận dụng 
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viên gỗ nén và sản xuất đồ gia dụng, tinh chế xuất khẩu đã giảm thất thoát về giá trị 

sản phẩm gỗ rừng trồng xuất bán nguyên thô như trước đây.   

- Nâng cao hiệu quả sử dụng phế phụ phẩm và phát triển công nghiệp hỗ trợ: 

Cùng với việc phát triển chế biến các mặt hàng nông lâm sản chính phẩm, việc đầu tư 

công nghệ, thiết bị nhằm xử lý và tận dụng triệt để các phế phụ phẩm trong sản xuất 

nông nghiệp cũng tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao để nâng cao hiệu quả sản 

xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: Sử dụng các phế 

phụ phẩm trong xay xát lúa gạo (trấu, cám) được chế biến thành củi trấu, trấu viên 

phục vụ cho công nghệ sấy ván ép hoặc dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi, làm 

đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm để giảm ô nhiễm môi trường; rơm trong sản 

xuất lúa được sử dụng trong sản xuất nấm rơm hoặc được đóng thành cuộn làm thức 

ăn dự trữ cho trâu bò, sử dụng làm chất đốt, làm phân hữu cơ phục vụ ngành trồng 

trọt,... Từ phế phụ phẩm trái dừa, nông dân tận dụng sản xuất các sản phẩm như chỉ xơ 

dừa, mụn cám dừa, phân vi sinh, thảm xơ dừa, lưới xơ dừa,... tạo ra sản phẩm viên nén 

gỗ từ mùn cưa, gỗ dăm băm nhỏ trong chế biến gỗ, tận dụng củi, cành ngọn,... được 

dùng để làm chất đốt trong sản xuất công nghiệp và dân dụng.  

- Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản: Nhờ đầu tư công nghệ, thiết bị sản xuất 

tiên tiến, chất lượng sản phẩm nâng cao, giá thành hạ, hầu như các doanh nghiệp chế 

biến hàng hóa nông, lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, cạnh tranh 

vươn ra nhiều thị trường trên thế giới lớn, như: EU, Nhật Bản và Mỹ ... Tuy nhiên, 

hiện các sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của tỉnh đang đối mặt với những 

thách thức bởi các rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, cũng như bởi sự cạnh 

tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của các nước, nhất là các nước trong khu vực có 

tiềm năng như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia .... Định hướng của tỉnh là 

tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giữ vững thị trường truyền thống, tập trung 

thị trường trọng điểm, củng cố, mở rộng thị trường hiện có, khai thác thị trường mới 

như Châu Phi, Tây Á, Nam Mỹ và đẩy mạnh các chương trình hợp tác đầu tư với các 

tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia tạo nguồn nguyên liệu sản xuất chế biến hàng 

xuất khẩu. 

- Số doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn: Toàn tỉnh 

có khoảng 17 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản; 450 cơ sở chế 

biến lâm sản (trong đó có 170 doanh nghiệp có quy mô lớn, 80 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực chế biến gỗ, 18 doanh nghiệp sản xuất giấy); 02 doanh nghiệp chế 

biến muối; 104 cơ sở chế biến thủy sản (trong đó có 6 nhà máy đông lạnh và 98 cơ sở 

chế biến, mua gom thuỷ hải sản); 41 doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm và 38 

doanh nghiệp sản xuất đồ uống.  
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2.3.2.4.6. Tái cơ cấu  lĩnh vực thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
a) Kết quả thực hiện tái cơ cấu: 

    Bình Định có 4 lưu vực sông chính là sông Lại Giang, La Tinh, sông Kôn và 

sông Hà Thanh, tổng chiều dài đê, kè là 657 km, trong đó có 185 km đê, kè trên dòng 

chính, 130 km đê biển và đê cửa sông. Đến nay đã kiên cố hóa kênh được 1.628 

km/4.791 km, đạt 34% so tổng chiều dài kênh. Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm 

được tưới đến cuối năm 2017 là 91,6%, tăng hơn 0,8% năm 2013; trong đó tưới bằng 

các công trình thủy lợi kiên cố đạt 85,8%. Thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp 

đê biển đến nay đã thực hiện 13,4 km và  đã xây dựng mới, sửa chữa được 94 km đê 

sông. 

Đã đầu tư xây dựng được 137 công trình cấp nước tập trung, với tổng công suất 

thiết kế là 99.220 m3/ngày đêm, 124 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và hàng 

ngàn giếng khoan, giếng đào, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 

1.145.967 người, đạt tỷ lệ 97 % dân số nông thôn, tăng 2% so với năm 2015%; Số 

người sử dụng nước sạch từ công trình tập trung nông thôn 285.469 người; cấp nước 

nhỏ lẻ 827.795 người, chiếm tỷ lệ 70,2%. Ngoài ra còn cấp nước đủ cho các khu, cụm  

công nghiệp.  

b) Kết quả cụ thể:  

- Phát triển tưới cho cây trồng cạn (về diện tích, công nghệ tưới ...), phục vụ 

nuôi trồng thủy sản: Toàn tỉnh có 560 công trình thủy lợi, bao gồm 165 hồ chứa với 

dung tích thiết kế là 585 triệu m3, 212 đập dâng và 183 trạm bơm với công suất thiết 

kế tưới cho 126.155 ha diện tích gieo trồng, trong đó tưới cho lúa 114.937,45 ha; tưới 

rau, màu, cây công nghiệp, hoa và cây dược liệu 10.671,85 ha, phục vụ nuôi trồng 

thủy sản 432,7 ha và phục vụ sản xuất muối hàng năm 113 ha; hàng năm đều có ký kết 

hợp đồng đặt hàng cung cấp tưới cho cây trồng và nuôi trồng thủy sản với Công ty 

Khai thác công trình thủy lợi. Công nghệ tưới cho cây trồng cạn là tưới rãnh, tưới thấm 

và tưới phun ở những nơi có điều kiện.  

- Nâng cao mức an toàn hồ chứa: Công ty Khai thác công trình thủy lợi quản lý 

15 hồ chứa lớn, các huyện quản lý 150 hồ vừa và nhỏ. Trong đó, có 5 hồ trên 10 triệu 

m3, 160 hồ chứa có dung tích trữ dưới 10 triệu m3. Tình trạng an toàn hồ, đập từng 

bước được cải thiện, bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du, bảo đảm nguồn nước 

tưới. Tuy nhiên, phần lớn các hồ không có cán bộ kỹ thuật đủ năng lực quản lý; chủ hồ 

chưa quan tâm đến việc tăng cường năng lực quản lý. Sở Nông nghiệp và và PTNT đã 

sử dụng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí, hỗ trợ của các dự án để tập huấn nâng cao 

năng lực quản lý, bảo đảm an toàn hồ, đập cho các cán bộ địa phương. 
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- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi: Thường 

xuyên đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa và hệ thống công trình thủy lợi, khả năng 

cấp nước, điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp; ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn 

nuôi gia súc và các ngành công nghiệp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phân phối, 

sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời phối hợp với các địa phương đôn đốc 

nạo vét hệ thống kênh mương, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, đào ao, 

giếng, đắp đập tạm để trữ nước và ngăn mặn phục vụ sản xuất. Thực hiện đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống hạn; chủ động xây dựng phương án và giải pháp cung cấp 

nước cho sinh hoạt và chăn nuôi. Tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng; 

lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. 

- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai: Đã xây dựng và ban hành quy chế 

trực ban phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; phê duyệt quy trình điều tiết, vận 

hành bảo đảm an toàn cho hạ du đối với các hồ chứa nước, liên hồ chứa có quy mô 

vừa và lớn; quy chế quản lý tàu thuyền và phối hợp thông tin quản lý tàu cá, quy chế 

phối hợp tìm kiếm cứu nạn, rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng thiên tai, 

phục hồi sau thiên tai; đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 11 đại đội dự bị động 

viên ở huyện; 159 trung đội dân quân cơ động ở xã, 251 đội xung kích phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các thôn, khu phố; đồng thời đã thiết lập 45 trạm đo 

mưa nhân dân, hệ thống cảnh báo lũ sớm ngập lụt đến cộng đồng trên lưu vực sông 

Kôn - Hà Thanh; đã xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tỉnh 

Bình Định; Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lắp đặt 6 trạm đo mưa tự động.  

2.3.2.5. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

- Tái cơ cấu nông nghiệp đã tác động lớn đến việc thưc hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu góp phần tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy 

ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ vào sản xuất và quản lý; đẩy nhanh công 

nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, 

hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân góp phần hoàn thành 

nhiều chỉ tiêu trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

- Kết quả xây dựng nông thôn mới: Đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 49 

xã hoàn thành 19 tiêu chí được công nhận xã nông thôn mới, đạt 40,5% toàn tỉnh, tăng 

42 xã so với năm 2013. Số xã đạt 15-18 tiêu chí: 20 xã (chiếm 16,3%); số xã đạt từ 10 - 

14 tiêu chí: 45 xã (chiếm 36,8%); số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 6 xã (chiếm 4,9%); số xã 

dưới 5 tiêu chí 02 xã (chiếm 1,6%). Thành phố Quy Nhơn đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

xét công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. 
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- Tổng số lao động có việc làm thường xuyên tại khu vực nông thôn đạt 95,9% 

số xã; có 57,4% số xã đạt tiêu chí về thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người khu vực 

nông thôn của tỉnh năm 2017 đạt khoảng 26,6 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm 

2013 (14,6 triệu đồng). 

2.3.2.6. Về kết quả thực hiện các giải pháp 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Định đã đưa ra 08 giải pháp chủ 

yếu, bao gồm: 

1) Tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường dịch vụ phục 

vụ sản xuất nông nghiệp 

2) Tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp (Mở rộng liên kết với các địa phương 

trong vùng và liên kết “4 nhà”; Nâng cao quy mô và trình độ sản xuất; Cơ giới 

hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất; Nâng cao hiệu quả và phát triển các hình 

thức hợp tác trong nông nghiệp). 

3) Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình 

liên kết hiệu quả 

4) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ 

5) Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quản lý chất lượng sản 

phẩm và tiêu thụ sản phẩm 

6) Gắn tái cơ cấu nông nghiệp và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới  

7) Đào tạo nguồn nhân lực 

8) Huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đầu tư công và khuyến 

nông (Huy động nguồn lực đầu tư; Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đầu tư 

công; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông). 

08 giải pháp chủ yếu của tỉnh Bình Định có thể được gộp lại thành 07 giải pháp 

(chung cho tất cả các tỉnh): Đổi mới cơ chế, chính sách; Đổi mới và phát triển các hình 

thức tổ chức sản xuất, dịch vụ; Điểu chỉnh cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công; 

Công tác nghiên cứu khoa học và khuyến nông; Tăng cường công tác quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm; Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Kiện toàn tổ 

chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cho ngành. 

2.3.2.6.1. Thực hiện giải pháp về đổi mới cơ chế, chính sách 

Các chính sách tỉnh ban hành để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp: 

+ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 và Quyết định số 

3492/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích 
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phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 

trên địa bàn tỉnh. 

+ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về chính 

sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020. 

+ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban 

hành Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 

+ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về Chương 

trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020. 

+ Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020 

và Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh quyết định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định.  

+ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ theo theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… 

Sau khi điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã từng bước đi vào cuộc sống và 

phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất 

nông nghiệp; huy động mọi nguồn lực của địa phương, mọi thành phần kinh tế, mở 

rộng công tác xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, từng bước 

nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.  

2.3.2.6.2. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ 

- Đã kiện toàn củng cố và xác định rõ cụ thể chức năng, nhiệm vụ và loại hình 

hoạt động chính, phụ trợ của các công ty lâm nghiệp sau khi đổi mới cơ chế theo nội 

dung tái cơ cấu nông nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp.  

- Đổi mới và phát triển đa dạng loại hình hoạt động tại các HTXNN, đến nay, 

toàn tỉnh có 153 HTXNN, trong đó có 125 HTX đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 

năm 2012. Sau khi tổ chức lại hoạt động, hình thức tổ chức, nội dung hoạt động và 

phương thức quản lý của các HTX được củng cố và phát triển, nhiều HTX đã mở rộng 

dịch vụ liên kết với các doanh nghiệp tổ chức cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản cho 

thành viên (hiện nay, có khoảng 26 HTX thực hiện mô hình này). 
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Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án “Đổi mới, phát triển các hình thức tổ 

chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến 2030”. 

          - Phát triển kinh tế theo hình thức trang trại, gia trại: Đã và đang khẳng định vai 

trò, vị trí trong nền kinh tế thị trường, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn, khuyến khích những hộ có tiềm lực kinh tế, mạnh dạn đầu tư phát 

triển.  

 Toàn tỉnh có 113 trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó: có 103 

trang trại chăn nuôi, 5 trang trại lâm nghiệp, 4 trang trại nuôi trồng thủy sản và 1 trang 

trại tổng hợp.  

Loại hình sản xuất của trang trại ngày càng đa dạng, và có sự chuyển dịch về cơ 

cấu, trang trại chăn nuôi tăng nhanh và chiếm phần lớn. Tuy vậy, giá trị nông lâm 

nghiệp và thủy sản thu được của các trang trại còn thấp, chỉ khoảng 550 tỷ đồng/năm; 

sự liên kết giữa trang trại với các đối tác sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chỉ có 

khoảng 35% có liên kết với đối tác bên ngoài; trong đó khoảng 34% số trang trại có 

liên kết với đối tác bên ngoài trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ đầu vào cho 

sản xuất và khoảng 32% các trang trại có liên kết với đối tác bên ngoài trong việc tiêu 

thụ sản phẩm và dịch vụ đầu ra. 

2.3.2.6.3. Điều chỉnh cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công 

- Thời điểm những năm 2013 cơ cấu đầu tư công cho ngành nông nghiệp tỉnh để 

thực hiện các chương trình, dự án: 

Lĩnh vực trồng trọt chiếm tỷ lệ 1,64%; chăn nuôi chiếm tỷ lệ 4,30%; lâm nghiệp 

chiếm tỷ lệ 16,34%; thủy sản chiếm tỷ lệ 22,40%; thủy lợi, đê điều, nước sạch và 

VSMTNT chiếm tỷ lệ 51,03% và công trình khác chiếm tỷ lệ 4,29%.  

Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu đầu tư công đã dần được điều 

chỉnh theo từng lĩnh vực có thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh, ưu tiên 

đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, nâng cao tiềm lực khai thác thủy sản; khắc phục 

biến đổi khí hậu tập trung đầu tư nâng cấp các công trình về thủy lợi, cấp nước sinh 

hoạt, nước sạch cho nông dân; đầu tư cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp, nâng cao năng 

lực phòng cháy, chữa cháy rừng và đầu tư tiềm lực để phát triển các chuỗi giá trị, nâng 

cao giá trị gia tăng; tập trung phát triển cơ sở và cây con, giống vật nuôi, đầu tư vào 

lĩnh vực giết mổ tập trung, đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô lớn với trang thiết bị 

hiện đại.  

2.3.2.6.4. Công tác nghiên cứu khoa học và khuyến nông 
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a) Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất: 

- Lĩnh vực trồng trọt: Đã thu thập, khảo nghiệm trên 268 giống lúa thuần và 22 

giống lúa lai và đã chọn được 54 giống lúa thuần, 8 giống lúa lai mới có tiềm năng 

năng suất cao, chất lượng gạo khá, chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp cho từng vùng 

sinh thái và mùa vụ khác nhau để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh.  

Sử dụng chế phẩm vi sinh Trichoderma để phòng trừ một số bệnh do nấm; sử 

dụng phân bón hữu cơ vi sinh để giảm sử dụng phân bón hóa học; sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật sinh học vào sản xuất; thực hiện mô hình diệt chuột bằng thuốc sinh học 

Biorat. 

Thực hiện các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, khoa học theo quy trình thâm 

canh lúa cải tiến (SRI); áp dụng qui trình canh tác “3 giảm, 3 tăng”; “5 giảm, 1 phải”; 

IPM, ICM... nhằm đạt năng suất, chất lượng, giảm chi phí và ô nhiễm môi trường. 

- Lĩnh vực chăn nuôi, thú y: 

+ Sử dụng kỹ thuật Elisa, PCR, PRR trong xét nghiệm kháng thể kháng virus 

cúm gia cầm sau tiêm phòng, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các trường hợp tôm bị 

nhiễm bệnh đốm trắng; giúp chủ động kiểm tra kết quả tiêm vaccine trên đàn gia cầm,   

+ Sử dụng một số loại vaccine, kháng thể đơn dòng để phòng, trị bệnh cho gia 

súc, gia cầm… bảo vệ đàn gia súc, gia cầm không để phát sinh một số bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm, giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất. 

+ Sử dụng chế phẩm sinh học trong chế biến thức ăn, làm đệm lót chuồng, xử lý 

chất thải trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  

Tuy hộ chăn nuôi bò tăng, nhưng hộ chăn nuôi lợn giảm do những năm qua 

chăn nuôi lợn biến động thất thường, phụ thuộc vào giá thịt lợn hơi và giá thức ăn gia 

súc, cung vượt xa so với cầu nên giá thịt lợn hơi giảm mạnh. 

- Lĩnh vực thuỷ sản: 

+ Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thủy sản thương phẩm và sản xuất 

giống, đặc biệt trong nuôi tôm. Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học giúp cải thiện môi 

trường và tăng sức khỏe vật nuôi thủy sản. Phương pháp nuôi này mang lại hiệu quả 

kinh tế, thân thiện với môi trường. 

+ Ứng dụng công nghệ Semi Biofloc tạo ra môi trường cân bằng trong nuôi tôm 

thẻ chân trắng thương phẩm. 
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+ Công nghệ chuyển giới tính áp dụng ở loài cá Rô phi vằn, dòng GIFT 

(Oreochromis niloticus), khi ứng dụng công nghệ này tỷ lệ cá đực giống được sản xuất 

đạt 95%. 

- Lĩnh vực lâm nghiệp:  

Bình Định có tiềm năng rất lớn để phát triển lâm nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn 

tỉnh có 03 đơn vị đang ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất cây giống lâm 

nghiệp, sản xuất 20 triệu cây giống/năm. Đưa vào các giống có năng suất, chất lượng 

cao, tính chống chịu tốt, được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống quốc gia, 

giống tiến bộ kỹ thuật và bình giống đưa vào sản xuất được chuyển giao từ tác giả 

nguồn giống. 

b) Công tác khuyến nông: 

- Song song với việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, việc 

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân thông qua hệ thống khuyến nông 

đã được xây dựng và củng cố từ tỉnh đến cơ sở, đã thực hiện 22 mô hình, với 61 điểm 

trình diễn. 

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng tiếp nhận và ứng 

dụng kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất cho đội ngũ cán bộ khuyến nông từ tỉnh đến 

cơ sở và nông dân. Tổ chức nhiều lớp đào tạo trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ 

thuật cho khuyến nông viên cở sở. Tập huấn cho nông dân thông  

qua các mô hình khuyến nông, tập huấn về xây dựng cánh đồng lớn… 

- Thông qua việc xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, 

kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện liên kết “4 nhà”. Hàng năm, thực hiện khoảng 250 

cánh đồng mẫu lớn các loại cây trồng, với diện tích trên 12.000 ha. 

2.3.2.6.5. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất 

lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2020, 

định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 06/9/2017. 

Công tác quản lý chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản 

và thủy sản là một trong nhiều giải pháp để tái cơ cấu nông nghiệp đạt hiệu quả và 

phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực; do vậy các ngành, các cấp và các địa 

phương quan tâm phối hợp từ việc xây dựng kế hoạch đến công tác triển khai cụ thể; 

đồng thời ngành Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện thông qua xây dựng 
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một số mô hình sản xuất an toàn trong các lĩnh vực đạt kết quả tốt, tạo tiền đề cho việc 

xây dựng các vùng sản xuất nông sản, thủy sản an toàn trong thời gian đến.  

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai 

thực hiện xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về công tác quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.  

2.3.2.6.6. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Về đào tạo công chức, viên chức thuộc Sở: 

Nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, ngày 

02/4/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 953/QĐ-SNN về việc 

ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, trong đó quy định đối tượng, điều kiện, trách nhiệm của công chức, viên chức 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Ngày 27/5/2016, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1628/KH-

SNN về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 nhằm từng bước 

nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu và hiệu quả hoạt 

động của ngành. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị từ 

năm 2013-2017: Đào tạo về chuyên môn: Cử đi đào tạo trên đại học theo Đề án 165 

học tại Úc là 03 người, đào tạo trong nước là 15 thạc sĩ, 02 tiến sĩ. Tổng số công chức, 

viên chức của Sở có trình độ tiến sĩ là 05 người (tỉnh điều động công tác khác là 02 

người), thạc sĩ là 41 người. Về đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị học tại 

Bình Định là 16 người; cử đi đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III 

(Đà Nẵng) là 03 người. 

- Về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn: 

Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề nông nghiệp là 5.781 người, 

trong đó: đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, 

người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ bị thu hồi đất, người 

khuyết tật là 2.656 người, đối tượng thuộc hộ cận nghèo và lao động nông thôn khác là 

2.929 người. Số lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt trên 80% (chủ yếu 

theo hình thức người lao động tự tạo công ăn việc làm). 

Tuy vậy, chất lượng của lao động nông nghiệp còn thấp, chưa được cải thiện 

nhiều trong thời gian qua. Lao động chưa qua đào tạo còn nhiều, phần lớn chỉ thực 

hiện công việc theo kinh nghiệm. Điều đó đặc ra yêu cầu cấp bách là đào tạo nguồn 

nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

2.3.2.6.7. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực ngành 
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- Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 

số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Nội vụ và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng 

và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở tại Quyết định 

số 4495/QĐ-UBND ngày 14/12/2015. Đồng thời trình UBND tỉnh quyết định thành 

lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Hiện nay 

các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã được sắp xếp tinh gọn 

theo quy định (05 phòng chuyên môn, 07 chi cục quản lý chuyên ngành, 10 đơn vị sự 

nghiệp công lập; 01 Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới thành lập theo 

Chương trình mục tiêu quốc gia và 01 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng). 

Ngoài ra Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai việc sắp xếp, kiện toàn nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Quyết 

định số 1980/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh. 

- Cuối năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành các quyết 

định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT, các 

quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi 

cục, quyết định đổi tên và quyết định thành lập mới các đơn vị QLHCNN và đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc; quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, phê duyệt Đề án tinh 

giản biên chế  của Sở Nông nghiệp và PTNT đến năm 2021. 

- Thực hiện tái cơ cấu ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tốt công 

tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai hoạt động có hiệu quả việc thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” đúng quy định của pháp luật, phù hợp 

với quy trình tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, đã rà soát trình UBND tỉnh quyết 

định công bố 23 thủ tục hành chính ban hành mới; 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung; 08 thủ tục hành chính bãi bỏ và triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử trong 

hoạt động quản lý điều hành. 

- Thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và trình UBND phê duyệt Đề án 

tinh giản biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2021 tại 

Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 07/6/2016. Kết quả, từ năm 2016 đến đầu năm 

2018 đã thực hiện giảm 71 biên chế (công chức: 15; viên chức: 56), trong đó thực hiện 

tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 12 người (03 công chức và 

09 viên chức). 

2.3.2.7. Kết quả thực hiện các mô hình  
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Trong quá trình đi thực tế, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 12 mô hình đại diện 

cho các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tại 12 xã trên địa bàn tỉnh Bình Định: 

mô hình chuyên lúa, lúa giống; Mô hình nuôi bò thịt; Mô hình sinh vật cảnh – hoa 

mai; Mô hình chăn nuôi heo; Mô hình nuôi chim trĩ Hiền Đông; Mô hình tổng hợp cây 

cảnh và chăn nuôi; Mô hình HTX nông nghiệp Hoàn Mỹ; Mô hình tiêu Quảng Bình; 

Mô hình tổ đoàn kết đánh bắt trên biển; Mô hình HTX nông nghiệp tổng hợp; Mô hình 

nông hộ tổng hợp và Mô hình trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao. 

Kết quả khảo sát các mô hình sản xuất cho thấy, các các địa phương trong tỉnh 

Bình Định đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng 

và phát triển bền vững. Để nâng cao giá trị gia tăng, bà con nông dân đã mạnh dạn áp 

dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất 

lượng tốt, thực hiện 3 giảm, 3 tăng, một phải, năm giảm, đầu tư máy móc, thiết bị phục 

vụ sản xuất, chuyển đổi sang sản xuất các cây trồng cho giá trị cao (mô hình cây mai ở 

hộ nông dân Nguyễn Trí Dũng (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn), hộ ông Nguyễn Trọng 

Đào (xã CanhVinh, huyện Vân Canh), sản xuất các vật nuôi mới như mô hình chim trĩ 

ở hộ nông dân Nguyễn Thị Nghĩ (xã Hiển Đông, huyện Vân Canh), đầu tư áp dụng 

công nghệ cao như mô hình trang trại chăn nuôi heo thịt của hộ ông Nguyễn Hải Đảo 

(xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân). Về đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, có mô 

hình Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển tại xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn). 30 

thuyền viên đã hình thành tổ đoàn kết giúp đỡ nhau xử lý những khó khăn trên biển, 

giúp đỡ nhau đánh bắt hải sản, chia sẻ sản lượng đánh bắt,… mang lại những giá trị 

thiết thực cho ngư dân tham gia. Tủy theo điều kiện cụ thể về đất đai và cơ sở hạ tầng, 

bà con nông dân đã sản xuất theo các quy mô khác nhau: nông hộ, trang trại, hợp tác 

xã,… 

Kết quả khảo sát về các chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các mô hình 

cho thấy: 8/12 (66,7%) mô hình nhận được sự hỗ trợ về đào tạo (đào tạo chủ trang trại, 

chi phí ăn ở, đi lại, tài liệu học tập); có 6/12 (50%) ý kiến cho rằng hỗ trợ đào tạo vẫn 

còn bất cập (nội dung đào tạo chưa sát yêu cầu của mô hình, kiến thức được đào tạo 

khó vận dụng vào thực tế). Đối với hỗ trợ về đất đai: có 10/12 mô hình không được hỗ 

trợ về đất đai. Đối với hỗ trợ về tín dụng: có 2/12 mô hình được vay ưu đãi để phát 

triển sản xuất nông nghiệp. Đối với hỗ trợ về khuyến nông: 9/12 (75%) mô hình được 

hỗ trợ về chuyển giao KHCN để phát triển sản xuất (trong đó có 8 mô hình được hỗ 

trợ về đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất, 1 hộ được xây dựng mô hình trình diễn kỹ 

thuật). tuy nhiên vẫn còn có 3 hộ cho rằng hỗ trợ chuyển giao KHCN vẫn còn bất cập 

(không phù hợp với nhu cầu của mô hình, thiếu điều kiện để áp dụng). Đối với hỗ trợ 

về xúc tiến thương mại: 5/12 mô hình (41,7%) được hỗ trợ về xúc tiến thương mại 

(trong đó có 1 mô hình được tham gia hội chợ, 2 mô hình được cung cấp thông tin thị 
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trường, 3 mô hình được tham gia kết nối hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm). Đối với hỗ trợ về thuế: 2/12 mô hình (16,7%) được hỗ trợ về thuế. Đối với hỗ 

trợ về cơ sở hạ tầng: 8/12 (66,7%) mô hình được hỗ trợ về cơ sở hạ tầng giao thông. 

Tuy nhiên, có 6 ý kiến cho rằng mô hình vẫn gặp khó khăn về giao thông (2 ý kiến cho 

rằng thiếu đường ô tô để vận chuyển hàng hóa, 4 ý kiến cho rằng chất lượng đường 

còn kém). Đa số các ý kiến cho rằng hệ thống điện tốt. 6/12 (50%) ý kiến cho rằng hệ 

thống thủy lợi không được hỗ trợ đầu tư để phát triển sản xuất, 6/12 ý kiến cho rằng hệ 

thống thủy lợi có tác dụng tốt, 4/12 ý kiến cho rằng hệ thống thủy lợi chưa tốt. 9/12 

mô hình tham gia đóng góp xây dựng hệ thống giao thông địa phương. Khi đánh giá 

tác động của các mô hình đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, có 12/12 

(100%) ý kiến đánh giá mô hình có tác động tốt. 12/12 ý kiến cho rằng sẵn sàng tham 

gia các hoạt động của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.  

Về đề xuất, kiến nghị của các đại diện mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa 

phương, có rất nhiều vấn đề được đề cập, tập trung vào các nội dung sau: Có chính 

sách hỗ trợ về dồn điền đổi thửa (4/12 ý  kiến);  Có chính sách về bảo hiểm nông 

nghiệp (4/12); Có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi (9/12); Có chính sách 

hỗ trợ về vay vốn lãi suất thấp (9/12); Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

(7/12); Hỗ trợ thông tin về thị trường, quảng bá sản phẩm (5/12); Hỗ trợ về đào tạo 

nghề cho nông dân (4/12); Hỗ trợ về chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho 

nông dân (6/12);  

Từ kết quả khảo sát 12 mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 4 huyện của 

tỉnh Bình Định, có thể thấy: sự chủ động sáng tạo của người nông dân cộng với sự hỗ 

trợ tích cực của nhà nước thông qua các chính sách, sự chỉ đạo quyết liệt của chính 

quyền địa phương, các mô hình sản xuất đã mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất, 

có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các chính sách 

hỗ trợ mang lại tác động tích cực: đào tạo, tập huấn cho nông dân, khuyến nông. Các 

kiến nghị của nông dân tập trung vào các nội dung: hỗ trợ dồn điền đổi thửa, vay vốn 

sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm.   

2.4. ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

2.4.1. Lĩnh vực trồng trọt 

2.4.1.1. Ưu điểm 

Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, năng suất các loại cây trồng đều 

tăng; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là nông 

dân đã sử dụng giống lúa xác nhận, giống lúa giống nguyên chủng vào sản xuất. 
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Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là chuyển đổi cây trồng cạn trên 

đất lúa đạt kết quả cao về diện tích và hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện canh tác 

của địa phương; duy trì và phát triển các cánh đồng mẫu lớn theo hướng mở rộng diện 

tích và đa dạng đối tượng cây trồng, có doanh nghiệp tham gia liên kết xây dựng cánh 

đồng mẫu lớn. 

Xây dựng các mô hình trồng trọt phù hợp với điều kiện của địa phương gắn với 

tái cơ cấu ngành trồng trọt đã tăng giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt. 

Kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi nên có nhiều doanh nghiệp, tổ chức tham gia 

đầu tư sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

trồng trọt; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng hỗ trợ nông dân sản xuất. 

2.4.1.2. Hạn chế 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao nhưng chưa bền vững; việc 

chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ sang 2 vụ/năm đối với diện tích còn lại gặp khó khăn; 

chưa triển khai thực hiện cánh đồng lớn như kế hoạch đề ra. 

Các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất chưa bền vững, quy mô, phạm vi liên 

kết còn nhỏ, chưa có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại điển hình, quy mô lớn, 

chất lượng sản phẩm còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường.  

Việc huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt còn hạn chế. 

2.4.1.3. Nguyên nhân 

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn thấp, có ít doanh 

nghiệp tham gia liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, mối liên kết giữa 

nông dân, hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Mặc dù chính sách 

hỗ trợ của tỉnh đối với việc xây dựng cánh đồng lớn rất hấp dẫn, nhưng nhiều doanh 

nghiệp không muốn ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dài hạn với nông dân 

bởi điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân. Hơn nữa, diện tích đất sản 

xuất tại các địa phương manh mún (bình quân mỗi thửa đất khoảng 811 m2 đối với đất 

trồng cây hàng năm và 764 m2 đối với đất lúa), số nông hộ tham gia cánh đồng lớn quá 

nhiều, nên rất khó vận động và thống nhất triển khai dự án. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 

lo ngại giá và đầu ra sản phẩm trên thị trường biến động, tác động xấu đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Do vậy, nhiều doanh nghiệp không tham gia xây dựng cánh đồng 

lớn. 
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Chưa có quy hoạch tập trung, chi tiết cho vùng chuyển đổi đất lúa; cùng với đó 

cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện... chưa được đầu tư đồng bộ, gây khó khăn cho 

công tác chuyển đổi cây trồng, mùa vụ. 

Một số cây trồng cạn chuyển đổi lợi thế cạnh tranh yếu (ngô, mía, mè) do quy 

mô sản xuất nhỏ lẻ, cơ giới hóa khó khăn, chi phí lao động và vật tư đầu vào tăng, giá 

thành sản phẩm cao, trong khi giá bán một số sản phẩm cây trồng cạn bấp bênh. 

2.4.2. Lĩnh vực chăn nuôi 

2.4.2.1. Ưu điểm 

Trong 5 năm qua, kết quả chăn nuôi hàng năm của tỉnh luôn tăng trưởng khá, 

chiếm tỷ trọng cao so với trồng trọt, có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế 

hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm ngày càng tăng theo hướng bền vững. Sản 

lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2017 tăng đáng kể so với năm 2013. Chăn nuôi trang 

trại, gia trại tăng rõ rệt về số lượng, chất lượng trong chăn nuôi cũng không ngừng 

nâng cao. 

Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được khống chế 

nhờ tăng cường công tác quản lý chăn nuôi và duy trì tiêm phòng vaccine LMLM gia 

súc, cúm gia cầm, dịch tả heo luôn đạt mức bảo hộ đàn; giúp người chăn nuôi yên tâm 

sản xuất. Hệ thống thú y cơ sở từng bước được kiện toàn, góp phần quản lý, cảnh báo 

sớm và giám sát tình hình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

Thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi, sản xuất con 

giống và sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi; sản xuất chăn nuôi công nghệ cao, 

chăn nuôi hữu cơ. 

2.4.2.2. Tồn tại và nguyên nhân 

Tác động của thiên tai lũ lụt gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chăn nuôi 

trong tỉnh. Nhất là, cuối năm 2016 và đầu năm 2017, do khủng hoảng cung cầu, giá 

heo hơi tại Bình Định giảm sâu những tháng đầu năm 2017. 

Sản phẩm chăn nuôi đầu ra còn bấp bênh, thị trường tiêu thụ chưa ổn định; 

người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng 

cao, thiếu kiểm soát giá từ các cơ quan chức năng, dẫn đến chi phí chăn nuôi cao, 

người chăn nuôi ít lãi. 

 Người chăn nuôi gia trại, nông hộ đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tự 

phát, không khai báo chăn nuôi, chính quyền địa phương thiếu kiểm tra, giám sát, xử 

lý dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ngày càng trở nên nghiêm 

trọng.  
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 Công tác dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong nước chưa thực 

sự hoạt động hiệu quả, gây lúng túng cho công tác định hướng sản xuất chăn nuôi theo 

từng thời điểm cụ thể tại các địa phương.  

 Công tác quy hoạch phát triển các loại vật nuôi theo vùng đã được xác định, 

nhưng đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu chăn nuôi còn gặp khó khăn; sản xuất tự phát theo 

thị trường; Cơ quan Trung ương chưa giao chỉ tiêu, số lượng đầu gia súc, gia cầm phát 

triển theo từng vùng, tỉnh, dẫn đến cung vượt cầu, thiếu kiểm soát. 

 Hoạt động giết mổ nhỏ lẻ vẫn còn phổ biến. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, chỉ có 

03 cơ sở giết mổ gia cầm đang hoạt động và 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô 

cơ giới đang chuẩn bị đi vào hoạt động tại thành phố Quy Nhơn. 

2.4.3. Lĩnh vực lâm nghiệp 

2.4.3.1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Tổng cục Lâm nghiệp và UBND tỉnh trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành. 

Trong quá trình thực hiện những khó khăn vướng mắc được giải quyết kịp thời. 

Người trồng rừng ngày càng ý thức được tầm quan trọng của chất lượng cây 

giống và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong trồng, chăm sóc rừng để nâng cao năng 

suất và chất lượng rừng trồng. 

Nhu cầu gỗ cho chế biến gỗ, đặc biệt là gỗ được cấp chứng chỉ FSC để cung 

cấp cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh rất lớn. 

Đất đai phù hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây lâm sản ngoài gỗ, tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm với người 

dân. 

2.4.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 

Những tồn tại 

Diện tích rừng trồng gỗ lớn của tỉnh ít, chưa đáp ứng được nguồn nguyên liệu 

gỗ lớn cho ngành chế biến gỗ của tỉnh, đặc biệt là gỗ được cấp chứng chỉ FSC. 

Trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trồng rừng còn yếu về năng lực trong việc 

lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ FSC. Bên cạnh đó, chi phí cho việc thuê đơn vị tư vấn 

lập hồ sơ và đề nghị cấp chứng chỉ FSC và chi phí đánh giá để được cấp chứng chỉ 

FSC còn quá cao. 

Năng lực cạnh tranh mặt hàng sản phẩm đồ gỗ nội thất của các doanh nghiệp 

trong tỉnh còn hạn chế. 
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Chưa có sự liên kết, hợp tác sản xuất giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ với 

người trồng rừng, tình trạng ép giá, tranh mua tranh bán gỗ nguyên liệu còn xảy ra phổ 

biến. 

Nguyên nhân 

a) Quy mô diện tích đất lâm nghiệp của mỗi hộ gia đình còn nhỏ, đời sống còn khó 

khăn, thiếu vốn sản xuất. Do đó người trồng rừng chấp nhận trồng rừng gỗ nhỏ với chu 

kỳ ngắn, mặc dù nhận thức được trồng rừng gỗ nhỏ thì hiệu quả kinh tế thấp hơn so 

với trồng rừng gỗ lớn; 

  Nhà nước chưa có chính sách bảo hiểm đối với trồng rừng gỗ lớn để người 

trồng rừng yên tâm đầu tư thâm canh gỗ lớn, chưa có cơ chế hỗ trợ vốn, cơ chế cho 

vay phù hợp với trồng rừng kinh doanh gỗ lớn. 

b) Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa ban hành Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững và 

chuỗi hành trình sản phẩm của Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo 

thực thi quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, do đó gây khó khăn cho các doanh nghiệp 

trồng rừng khi có nhu cầu cấp chứng chỉ FSC; 

  Mức độ hỗ trợ kinh phí để cấp chứng chỉ FSC cho người trồng rừng (300.000 

đ/ha) còn thấp so với chi phí đầu tư. 

c) Thị trường xuất khẩu đồ gỗ của thế giới với những yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn 

gốc nguyên liệu, rào cản về kỹ thuật, rào cản thương mại nên đã gây khó khăn cho các 

doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trong tỉnh; 

  Năng suất lao động thấp, chi phí vận chuyển nội địa và quốc tế đều tăng, năng 

lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ còn hạn chế cả về nhân lực, trang 

thiết bị để chuyển đổi từ sản xuất các sản phẩm đồ gỗ ngoài trời sang sản xuất sản 

phẩm nội thất cao cấp,... 

d) Chính quyền địa phương, các doanh nghiệp chế biến gỗ và người trồng rừng chưa 

thấy hết vai trò và ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của kinh tế hợp tác và liên kết sản 

xuất kinh doanh trong trồng rừng, chế biến gỗ. 

2.4.4. Lĩnh vực thủy sản 

2.4.4.1. Ưu điểm  

2.4.4.1.1. Lĩnh vực khai thác thủy sản 

Tổng số lượng tàu khai thác giảm mạnh năm 2016, giữ mức bình ổn trong 2 

năm 2016 - 2017 và dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt mức 6.500 tàu gắn máy theo như 

Quy hoạch đã phê duyệt. Số lượng tàu cá dưới 20 CV chủ yếu là các tàu hoạt động 
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tuyến bờ giảm mạnh, hiện tại đã đạt mức yêu cầu theo Quy hoạch. Số lượng tàu cá 

khai thác xa bờ trên 90 CV tăng mạnh, giảm áp lực khai thác gần bờ. 

Số lượng tàu cá phát sinh (đóng mới, mua ngoại tỉnh) có sự cân đối với số 

lượng tàu cá bị xóa (hủy, chìm đắm, mất tích, bán ngoài tỉnh…), đảm bảo khai thác 

thủy sản phát triển bền vững, hiệu quả. 

Tổ đoàn kết sản xuất trên biển bước đầu hoạt động hiệu quả như: ngư dân có 

điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trên 

biển; liên kết, hỗ trợ nhau trong khai thác, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm phần nào 

tiết kiệm được chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả trong khai thác và góp phần bảo vệ 

chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.  

2.4.4.1.2. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản  

  Đã hình thành vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao xã Cát Thành, 

xã Cát Hải sản xuất tôm Thẻ chân trắng tập trung, quy mô hàng hóa, có khả năng cạnh 

tranh, hội nhập; nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. 

  Tiếp tục xúc tiến hình thành khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ 

Thành. 

Tuyên truyền phổ biến, đưa vào sản xuất hình thức nuôi tôm thẻ chân trắng kết 

hợp với cá rô phi an toàn sinh học, duy trì được nhóm cộng đồng ở một số vùng nuôi. 

Một số vùng nuôi tôm tập trung được đầu tư cơ sở hạ tầng xử lý chất thải (từ 

nguồn vốn dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định). 

Tham gia thực hiện tốt một số nội dung Quy hoạch nuôi trồng thủy sản đến năm 

2020, tầm nhìn 2030. 

2.4.4.2. Hạn chế và nguyên nhân  

2.4.4.2.1. Về khai thác thủy sản 

Nhóm tàu thuộc diện đăng kiểm ( 20 CV) có sự xáo trộn nhiều so với quy 

hoạch: nhóm tàu cá có công suất từ 400 CV trở lên tăng nhanh; nhóm tàu cá có công 

suất từ 20 - < 90 CV và từ 90 CV - < 400 CV lại giảm mạnh so với quy hoạch đã phê 

duyệt. 

  Tàu cá Bình Định hầu hết là tàu vỏ gỗ, kích cỡ nhỏ, trang thiết bị hàng hải khai 

thác còn lạc hậu. 

  Phương thức tổ chức khai thác nghề cá biển Việt Nam nói chung và Bình Định 

nói riêng mang tính đặc thù của nghề cá quy mô nhỏ, ít có sự gắn kết từ khâu khai thác 

- dịch vụ hậu cần - chế biến tiêu thụ sản phẩm. 
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Tổn thất sau khai thác còn lớn làm cho giá sản phẩm thấp 

  Nguyên nhân: tàu cá Bình Định hiện nay chủ yếu là tàu vỏ gỗ, công nghệ khai 

thác và bảo quản sản phẩm còn lạc hậu. 

Số tàu tham gia tổ đoàn kết và tàu làm dịch vụ hậu cần tăng nhưng quá trình 

hoạt động liên kết giữa các khâu của chu trình sản xuất (khai thác - dịch vụ hậu cần - 

chế biến tiêu thụ) chưa cao nên hiệu quả hoạt động của các mô hình này còn thấp. 

  Nguyên nhân hạn chế: 

  Ngư dân quen với mô hình làm ăn nhỏ lẻ, tính cá nhân, bảo thủ và kết quả ăn 

chia truyền thống (chưa có hợp đồng ràng buộc trách nhiệm) đã hạn chế việc phát triển 

tổ chức và hoạt động của mô hình. 

2.4.4.2.2. Về nuôi trồng thủy sản  

Tiến độ triển khai các dự án đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao còn 

chậm so với kế hoạch; chưa hình thành được các hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi 

sản xuất tôm trong các vùng nuôi. 

Ở hầu hết các vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh kết cấu hạ tầng (hệ 

thống giao thông điện, kênh cấp, thoát nước, xử lý,…) chưa được đầu tư cải tạo. 

  Nguyên nhân 

Hộ nuôi khó tiếp cận nguồn tài chính để đầu tư cho sản xuất 

Nguồn vốn đầu tư cho mục tiêu tái cơ cấu chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát 

triển. 

Tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản còn nhỏ lẻ, manh mún, ruộng đất được 

chia trên đầu nhân khẩu quá ít, người nông dân còn quen phương thức sản xuất cũ, 

chạy theo giá cả thị trường, chưa nhận thức được tầm quan trọng của sản xuất quy mô 

lớn, nên thực hiện nội dung tái cơ cấu ngành có khó khăn. 

Thiếu các cơ chế, chính sách, đề án, dự án, chương trình gắn với nội dung thực 

hiện tái cơ cấu sản xuất nuôi trồng thủy sản. 

2.4.5. Lĩnh vực diêm nghiệp 

2.4.5.1. Ưu điểm 

Diện tích sản xuất muối của tỉnh Bình Định giảm dần trong giai đoạn 2013-

2017. Năm 2013, diện tích sản xuất muối của Bình Định là 216,9 ha thì đến năm 2017, 

diện tích sản xuất vụ muối toàn tỉnh đạt 172,5 ha, giảm 44,4 ha so với năm 2013. Tuy 

nhiên, diện tích sản xuất muối áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (trải bạt ô kết tinh) 
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năm 2017 (có 26,5 ha) tăng 320%  so với năm 2013 (chỉ có 6,3 ha). Năm 2017, tổng 

sản lượng muối ráo thu hoạch cả tỉnh đạt 19626 tấn, tăng 82,9% so với vụ muối năm 

2013. Bước đầu đã hình thành hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ muối; diêm 

dân đã biết ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất để nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm muối. 

2.4.5.2. Một số tồn tại, khó khăn 

Diện tích sản xuất muối nhỏ; Đời sống diêm dân khó khăn; Số lượng doanh 

nghiệp sản xuất còn ít. 

Thị trường đầu ra chưa ổn định, còn phụ thuộc vào thương lái. Diện tích sản 

xuất muối nhỏ, chưa tạo được những đồng muối có diện tích các ô sản xuất muối lớn 

để đưa cơ giới vào trong sản xuất nên năng suất lao động thấp, hiệu quả sản xuất 

không cao. Chưa có sự đầu tư bến bãi, chưa xây dựng kho chứa muối nguyên liệu, kho 

chứa sản phẩm muối nhằm đảm bảo chất lượng hạt muối trong quá trình bảo quản, 

phân phối. 

2.4.5.3. Nguyên nhân 

Giá cả muối biến động, việc tiêu thụ muối chủ yếu qua trung gian là tư thương 

nên thường bị ép cấp, ép giá. 

Phương pháp sản xuất muối của diêm dân chủ yếu vẫn theo truyền thống, chưa 

được đổi mới. 

2.4.6. Lĩnh vực phát triển nông thôn 

2.4.6.1. Một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực chế biến 

Phần lớn các cơ sở chế biến nhỏ lẻ, manh mún chưa có sự đầu tư nhiều về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất; Nguồn nhân lực chế biến còn ít được đào tạo, 

công nghệ chế biến thủ công, lạc hậu; nhận thức về vấn đề ATTP của các cơ sở chế 

biến còn hạn chế. 

 Lĩnh vực chế biến chưa được quan tâm đầu tư phát triển; công tác dự báo thị 

trường tiêu thụ trong và ngoài nước rất hạn chế, các cơ sở tự xoay sở trong cơ chế thị 

trường, tự tìm đầu ra cho sản phẩm.  

Thông tin thương mại và tiếp thị sản phẩm trong lĩnh vực chế biến chưa được 

phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao sức cạnh tranh giá trị của sản phẩm. 

Việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn 

hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm chế biến trên địa bàn tỉnh còn hạn chế dẫn đến khả 

năng cạnh tranh thiếu ổn định và thiếu bền vững trên thị trường trong và ngoài nước. 
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 Về chế biến thủy sản xuất khẩu: Những khó khăn về thiếu nguyên liệu sản xuất, 

hàng rào kỹ thuật và thương mại ngày càng chặt chẽ, với các quy định về dư lượng 

kháng sinh, về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản, về kiểm dịch cũng là thách 

thức lớn đối với chế biến thủy sản tại địa phương. 

2.4.6.2. Thuận lợi, tồn tại, hạn chế về cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp 

a) Thuận lợi 

 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đầu tư, hỗ trợ 

phát triển sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Ngoài ra, còn tập trung đầu tư kiên 

cố hóa kênh mương nội đồng, xây đắp đường trục nội đồng, cải tạo đồng ruộng, tạo 

điều kiện thuận lợi cho phát triển cơ giới hóa với các loại máy cày, máy gặt đập liên 

hợp, xe vận chuyển hoạt động trên cánh đồng. 

 Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để phát triển nông nghiệp, 

nông thôn như: chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ và cấp bù chênh lệch lãi suất vốn vay nhằm 

giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 

của Thủ tướng Chính phủ,... đã giúp cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện vay vốn đầu tư 

máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

* Tồn tại, hạn chế 

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tuy đã bước đầu phát triển nhưng vẫn 

chưa đồng đều giữa các khâu trong sản xuất. Có nhiều khâu sản xuất đạt tỷ lệ cơ giới 

hóa thấp như khâu gieo trồng, chăm sóc trong trồng trọt, khâu vệ sinh chuồng trại chăn 

nuôi,...  

 Một số loại máy chưa phát huy được hiệu quả cao do hạ tầng giao thông nội 

đồng còn nhiều hạn chế, đồng ruộng có quy mô diện tích nhỏ bé, nhiều nơi không có 

bờ vùng, bờ thửa nên gây khó khăn trong việc đi lại, làm ảnh hưởng việc cơ giới hóa 

đồng bộ trong canh tác và cản trở việc ứng dụng rộng rãi các loại máy nông nghiệp 

hiện đại. 

 Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong khi việc đầu tư mua máy móc, 

thiết bị cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp đòi hỏi yêu cầu vốn phải lớn so với 

khả năng của người dân. 

Chưa có sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người dân trong việc ứng dụng cơ 



63 

 

giới hóa, chưa hình thành được các tổ hợp tác phát triển cơ giới hóa nông nghiệp ở 

từng địa phương. 

* Nguyên nhân: Do đồng ruộng có quy mô diện tích lô thửa nhỏ bé,  manh mún, cơ sở 

hạ tầng còn hạn chế đã cản trở việc cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác, cản trở việc 

ứng dụng rộng rãi các loại máy nông nghiệp hiện đại như: máy gặt đập liên hợp thu 

hoạch lúa; máy trồng, chăm sóc và thu hoạch mía,… Đời sống người nông dân còn 

nhiều khó khăn nên việc huy động vốn mua máy móc thiết bị còn nhiều hạn chế; chưa 

hình thành được các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp ở từng địa phương. 

2.4.6.3. Về lĩnh vực kinh tế hợp tác và trang trại 

2.4.6.3.1. Hợp tác xã nông nghiệp 

c) Hạn chế, nguyên nhân 

Hạn chế: Tốc độ phát triển của các HTX nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của 

thị trường, một số dịch vụ chưa cạnh tranh được với tư thương; liên kết trong sản xuất 

còn lỏng lẻo, quy mô, phạm vi liên kết còn nhỏ; chưa có nhiều hợp tác xã điển hình. 

Việc tổ chức, đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 của một số HTX còn 

mang tính hình thức. 

 Nguyên nhân chủ yếu: Thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy 

đảng, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các HTX chuyển đổi, đăng ký lại theo 

Luật HTX năm 2012; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thành viên 

HTX chưa đầy đủ về HTX kiểu mới; năng lực nội tại của HTX vừa thiếu vừa yếu 

(như: vốn, trình độ của cán bộ quản lý, kỹ thuật…), một số chính sách hỗ trợ, khuyến 

khích phát triển HTX chưa được thực hiện. 

2.4.6.3.2. Về tổ hợp tác trong nông nghiệp 

Toàn tỉnh hiện có 715 tổ hợp tác (trong đó có 32 tổ hợp tác trong nông nghiệp, 

683 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển), tăng 352 tổ hợp tác (chủ yếu là tổ ngư dân 

đoàn kết sản xuất trên biển) so với năm 2014.   

 Nhìn chung, các tổ hợp tác đã đáp ứng cơ bản nhu cầu liên kết, hợp tác của 

người dân để phát triển sản xuất, tăng cường mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, cộng 

đồng dân cư. Đối với các tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển, ngoài hỗ trợ nhau 

trong tìm kiếm nguồn lợi thủy sản và tiêu thụ sản phẩm, thành viên trong các tổ đội 

còn tương trợ nhau trong phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nên hạn chế 

được rủi ro trên biển. 
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Tuy nhiên, đa số các tổ hợp tác không có hoặc có rất ít tài sản chung, hoạt động 

dịch vụ nghèo nàn; ít nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, chưa có cơ chế, 

chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy các tổ hợp tác đổi mới và phát triển. 

2.4.6.3.3. Về kinh tế trang trại 

Năm 2017, toàn tỉnh có 124 trang trại đạt tiêu chí quy định tại Thông tư số 

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (trong đó: 112 

trang trại chăn nuôi, 07 trang trại lâm nghiệp, 04 trang trại nuôi trồng thủy sản, 01 

trang trại tổng hợp), tăng 51 trang trại so với năm 2014; trong đó có 2 trang trại được 

cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

Nhìn chung kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển, góp phần 

giải quyết việc làm cho một bộ phận nhỏ lao động nông thôn, tăng thu nhập, xóa đói 

giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, các trang trại trên 

địa bàn tỉnh phát triển chưa đều giữa các vùng, các loại hình; sự phát triển trang trại 

còn mang tính tự phát, việc đầu tư sản xuất chưa tương xứng với nhu cầu (do thiếu vốn 

nhưng khó vay vốn của các tổ chức tín dụng); trình độ quản lý, kỹ thuật của chủ trang 

trại còn hạn chế nên hiệu quả mang lại còn ở mức khiêm tốn. Trong khi đó, Nhà nước 

chưa thực sự quan tâm và có chính sách hỗ trợ phát triển cho trang trại. 

2.4.7. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

2.4.7.1. Ưu điểm 

Vị trí địa lý thuận lợi, có đủ các loại hình giao thông thuận lợi cho việc đi lại, 

kiểm tra, vận chuyển hàng hóa, giảm thời gian lưu kho… 

Điều kiện tự nhiên thuận lợi về đất đai, khí, thổ nhưỡng,…góp phần tạo sự đa 

dạng về loại hình sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các cấp, các ngành trung 

ương và địa phương; tổ chức bộ máy quản lý chất lượng nông lâm thủy sản từ trung 

ương đến địa phương đã hình thành và từng bước được củng cố. Hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đã và đang được bổ sung, 

điều chỉnh, hoàn thiện, tạo thuận lợi cho công tác quản lý chất lượng ở địa phương. 

Tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản, những kết quả đạt được góp phần nâng cao nhận thức về an toàn 

thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; tăng cường hiệu quả 

trong việc kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng; tăng 

cường tính răn đe, ngăn chặn các đối tượng vì lợi nhuận mà cố tình vi phạm các quy 

định của Nhà nước về an toàn thực phẩm; tạo điều kiện để người tiêu dùng có cơ hội 

lựa chọn những sản phẩm an toàn. 
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2.4.7.2. Nhược điểm 

Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp tại một số 

địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức (cả về nhân lực và vật lực). Bộ máy làm 

công tác quản lý chất lượng tại các địa phương cấp huyện, cấp xã chỉ là cán bộ kiêm 

nhiệm, việc cập nhật và triển khai các văn bản liên quan còn chậm nên hiệu quả công 

tác chưa cao. 

Nguồn kinh phí cho công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản tại địa phương còn hạn chế. 

Việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn 

hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm chế biến trên địa bàn tỉnh còn hạn chế dẫn đến khả 

năng cạnh tranh thiếu ổn định và bền vững trên thị trường trong và ngoài nước. 

Nhận thức về trách nhiệm, tầm quan trọng của quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản của một số cơ sở chưa đúng mức, vẫn còn những nhược điểm 

cần khắc phục. Quy mô sản xuất, kinh doanh của các cơ sở còn nhỏ lẻ, hộ gia đình; 

một số loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động theo mùa vụ nên khó khăn trong 

công tác quản lý về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản... 

2.4.7.3. Nguyên nhân 

Hệ thống tổ chức quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ở 

tỉnh còn thiếu về nhân lực và non trẻ về kinh nghiệm, ở các huyện, xã hầu như chưa có 

cán bộ phụ trách hoặc có cán bộ nhưng chưa được đào tạo bài bản kiến thức về quản lý 

chất lượng an toàn thực phẩm, nên năng lực tổ chức thực thi pháp luật của các cơ quan 

này chưa thật đủ mạnh để thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản. 

Sự phối hợp giữa các ngành có liên quan ở các địa phương và các tổ chức đoàn 

thể về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản còn hạn chế, 

hiệu quả chưa cao; chưa thật sự đề cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 

trong công tác quản lý, giám sát, phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. 

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản là một lĩnh vực rộng 

lớn, địa bàn sản xuất trải rộng trong toàn tỉnh và địa hình phức tạp. Công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm yêu cầu từ khâu quản lý chất lượng vật tư đầu vào (phân bón, thức 

ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y) đến giám sát trong suốt quá trình sản 

xuất từ trồng trọt, nuôi trồng, sơ chế bảo quản, chế biến... đến khai thác, tiêu thụ sản 

phẩm còn nhiều bất cập. 
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Nhận thức của người sản xuất, người chế biến, người, người tiêu dùng chưa 

cao, chưa hiểu biết tác hại của việc không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. 

Quy mô sản xuất, kinh doanh, chế biến bảo quản hầu hết nhỏ lẻ, chưa đáp ứng 

đầy đủ quy trình về điều kiện an toàn thực phẩm, gây khó khăn cho việc áp dụng các 

kỹ thuật sản xuất mới, quy trình thực hành sản xuất tốt và công tác quản lý chất lượng 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

2.4.8. Lĩnh vực thủy lợi 

2.4.8.1. Ưu điểm 

  Sau 5 năm triển khai Đề án, công tác thủy lợi trên phạm vi tỉnh đã có nhiều 

chuyển biến tích cực, những kết quả ban đầu cho thấy việc xác định mục tiêu thực hiện 

theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. 

  Đầu tư cho hạ tầng thủy lợi chiếm tỷ trọng lớn trong đầu tư cho nông nghiệp, 

kết quả nâng mức đảm bảo tưới từ 75 lên 78% diện tích gieo trồng, riêng vụ Hè thu đạt 

86%, góp phần quan trọng vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng gia 

tăng giá trị.  

  Việc đầu tư các công trình thủy lợi, đê, kè, nước sạch nông thôn đã góp phần 

làm thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn. 

  Về thực hiện xã hội hóa trong đầu tư, quản lý khai thác công trình nước sạch 

nông thôn đã có thành công bước đầu, đáng được khích lệ, mở ra hướng mới trong xã 

hội hóa đầu tư, quản lý khai thác các công trình thủy lợi. 

2.4.8.2. Tồn tại, hạn chế 

  Nhân lực quản lý khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng quy định của 

Thông tư 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

  Khoảng 140 hồ chứa ở địa phương được xây dựng từ trước năm 1980, hồ sơ 

quản lý kỹ thuật thất lạc, cần khôi phục lại và điều tra đánh giá hiện trạng. 

  Ngoài ra nhiều hạ tầng công trình thủy lợi khác như đập dâng, trạm bơm cần 

được sửa chữa nhưng cần nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện. 

  Phần lớn các công trình cấp nước nông thôn được đầu tư trước năm 2005, công 

suất nhỏ (dưới 300 m3/ngày đêm), công nghệ xử lý nước đơn giản, lạc hậu (lắng, lọc) 

không đảm bảo chất lượng. 

  Những công trình cấp nước nông thôn có công suất dưới 500 m3/ngày đêm hoạt 

động không bền vững vì thu không đủ chi. 
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  Việc xã hội hóa về lĩnh vực nước sạch nông thôn chưa hấp dẫn các nhà đầu tư 

do giá nước đầu ra bị giới hạn bởi quy định của UBND tỉnh; mô hình quản lý, vận 

hành công trình nước sạch nông thôn tại một số địa phương còn tồn tại hạn chế nhất 

định, nhất là mô hình UBND xã, mô hình cộng đồng quản lý. 

  Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

không còn, nguồn kinh phí của địa phương hạn chế nên việc phát triển công trình nước 

sạch nông thôn gặp khó khăn. 

2.4.8.3. Nguyên nhân 

  Các công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn xuống cấp, hư hỏng nhiều do 

thường xuyên chịu tác động của thiên tai lũ lụt, hạn hán, thiếu kinh phí để khắc phục. 

  Thiếu cán bộ chuyên môn về thủy lợi, nước sạch nông thôn ở cấp huyện và xã. 

Điểm đáng chú ý là tỉnh có nhiều hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý, trong khi đó 

lực lượng quản lý vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chuyên môn nên hiệu quả 

khai thác các công trình còn thấp.  
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Phần thứ ba: KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 

2018 – 2020 

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bình Định đã triển khai được gần 3 

năm (kể từ khi Đề án được phê duyệt theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 

03/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định). Tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả 

đáng ghi nhận trong việc thực hiện Đề án. Thời gian từ thời điểm hiện tại đến hết năm 

2020 chỉ còn hơn 2 năm, nhưng do quá trình thực hiện cũng nảy sinh một số tồn tại, 

vướng mắc cần giải quyết. Vì vậy, cần cập nhật một số chỉ tiêu trong Đề án để nâng 

cao tính khả thi của Đề án, nhất là đối với Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2018-

2020. 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020 cần làm rõ thêm 

về những thuận lợi, khó khăn, rà soát lại các mục tiêu để điều chỉnh cho phù hợp với 

thực tiễn, bao gồm cả nội dung tái cơ cấu cho từng lĩnh vực, cụ thể như sau: 

3.1. BỐI CẢNH 

3.1.1. Thuận lợi và cơ hội 

Sau khi có Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững, Đảng, Nhà nước, Chính phủ liên tục dành ưu tiên, 

quan tâm chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; các cơ 

chế, chính sách được tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tạo thuận lợi cao nhất cho ngành. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt các đề án tái cơ cấu trong 

các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, ra các văn bản chỉ 

đạo triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và 

PTNT cũng đã ban hành nhiều văn bản để hỗ trợ, thúc đẩy quá trình thực hiện Đề án 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp:    

 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh 

đồng lớn. 

 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

 Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy 

sản 

 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 
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 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất lúa 

 Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng 

thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 

 Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ 

thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 

 Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ 

trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, 

Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

 Quyết định số: 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 về việc ban hành hướng 

dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 

 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 về việc ban hành một số chính 

sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ 

công ích đổi với các công ty nông, lâm nghiệp 

 Nghị quyết số 24/2016/QH14 được thông qua ngày 8/11/2016 về kế hoạch cơ 

cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 

 Nghị quyết số: 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

 Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 phê duyệt đề cương Đề 

án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định 

hướng đến năm 2030 và Bộ công cụ điều tra, khảo sát  

 Quyết định số: 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 phê duyệt chương trình mục tiêu 

tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời 

sống dân cư 

 Quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 ban hành Kế hoạch của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020. 

 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. 

 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  



70 

 

 Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp 

 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyển nông 

 Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 09/6/2018 về chính sách tín dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn 

 Nghị định số 98/2018-NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

 Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về nông nghiệp hữu cơ 

Các văn bản của Trung ương đã hỗ trợ tích cực cho các địa phương thực hiện 

thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Gần đây, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 (thay thế cho Nghị định số 210/2013/NĐ-CP) 

về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, 

trong đó với những cơ chế khuyến khích đầu tư mạnh mẽ, quy định hàng năm ngân 

sách TW dành tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển, 5% vốn chi ngân sách địa phương 

cho ngành nông nghiệp.  

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 

Bình Định mang lại nhiều thành tựu, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội nông thôn: hệ thống giao thông, thủy lợi, điện,… nông thôn từng bước 

được nâng cấp, hoàn thiện, nhận thức của người dân nông thôn về pháp luật, về kiến 

thức khoa học kỹ thuật ngày càng được nâng cao, các hình thức liên kết, tổ chức sản 

xuất từng bước được đổi mới, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng. 

Kết quả triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Định 

đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhận thức và kinh nghiệm về xây dựng nền sản 

xuất nông nghiệp bền vững, hiện đại của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nông dân 

đã từng bước được nâng cao và sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả trong thời gian tới. 

Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng mở ra nhiều cơ hội, tạo động lực cho phát 

triển nông nghiệp của Việt Nam. Việt Nam tham gia nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều 

cơ hội mở rộng hợp tác về thương mại, trong đó có hợp tác về nông nghiệp, thu hút 

các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, 

nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm của nông sản đỏi hỏi các nông hộ, tập 

thể, doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ, đổi mới hình thức tổ 

chức sản xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản, 

chế biến nông sản.  
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Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đang 

được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và hướng trọng tâm vào phát triển nông 

nghiệp: Nghị quyết số 24/20l6/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 

giai đoạn 20l6-2020; Nghị quyết 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. 

3.1.2. Khó khăn, thách thức  

Theo báo cáo nghiên cứu của các cơ quan Trung ương, ngành Nông nghiệp cả 

nước và tỉnh Bình Định, trong bối cảnh hiện nay và dự báo thời gian 5 - 10 năm tới sẽ 

tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:  

- Những hạn chế, yếu kém nội tại của nền nông nghiệp nhỏ, lạc hậu chậm được 

khắc phục thời gian qua sẽ vẫn là thách thức lớn, đó là: Kinh tế hộ gia đình vẫn còn 

chiếm tỷ trọng lớn, ruộng đất sản xuất manh mún; áp dụng khoa học công nghệ, công 

nghiệp bảo quản, chế biến nông sản chậm phát triển; cơ cấu lao động chuyển dịch 

chậm, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh thấp;  

- Ảnh hưởng của biến đổi khi hậu đến nông nghiệp Bình Định ngày càng 

nghiêm trọng (nước biển dâng, xâm nhập mặn, các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên 

tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra và dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn), đòi hỏi vừa có những 

ứng phó trước mắt kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài hạn chế thiệt hại đến đời sống 

người dân và phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn bền vững.  

- Các nguồn lực cho tăng trưởng ngày càng khan hiếm như: Quỹ đất sản xuất 

nông nghiệp sẽ giảm để ưu tiên phát triển công nghiệp, đô thị hóa; lao động nông 

nghiệp đang “già hóa”, chuyển dịch sang công nghiệp, dịch vụ phi nông nghiệp; tài 

nguyên rừng, nguồn lợi biển theo xu hướng giảm và khan hiếm dần. 

- Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài 

nước ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn. Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống 

tổ chức, bộ máy quản lý ngành còn nhiều bất cập; tư duy và phương thức quản lý, điều 

hành chậm đổi mới.  

Bên cạnh những khó khăn chung của các địa phương trong cả nước, Bình Định 

có những khó khăn đặc thù: 

Là một tỉnh ven biển, rất dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, chịu tác động 

trực tiếp của biến đổi khí hậu:  



72 

 

Tác động của biến đổi khí hậu được thể hiện rõ qua sự diễn biến thất thường 

của nhiệt độ và lượng mưa. Hiện tượng mưa lũ liên tục xảy ra sẽ tác động lớn đến sản 

xuất nông nghiệp: lũ làm hư hỏng giống gieo sạ, lũ chồng lũ vào dịp cuối năm gây 

thiệt hại lớn đến diện tích lúa đã gieo trồng, tác động liên hoàn: chân ruộng 3 vụ gieo 

sạ trễ, đến khi lúa trỗ gặp lạnh gây hại, vụ hè bị muộn theo bị ảnh hưởng của nguồn 

nước, vụ mùa muộn càng nguy hiểm, khi lúa còn đứng trên đồng thì mùa mưa lũ năm 

tới đã kéo về…   

Là một địa phương có số đầu gia súc, gia cầm rất lớn, công tác dự báo thị 

trường chưa tốt, công tác quản lý nhà nước ở tầm quốc gia chưa tốt đã tác động trực 

tiếp đến tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi, năm 2017 thịt heo xuống giá là một ví dụ 

rất điển hình. 

Ngành thủy sản là một trong những ngành có thế mạnh của tỉnh Bình Định, tuy 

nhiên, lĩnh vực khai thác thủy sản cũng bị tác động bởi các rào cản của các nước nhập 

khẩu. 

Tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật còn diễn biến phức tạp 

Hiệu quả quản lý khai thác các hệ thống thủy lợi, nhất là các hồ chứa nhỏ chưa 

cao. Nhiều hồ chứa thủy lợi bị mất hồ sơ kỹ thuật, lại do cấp xã quản lý. Trong khi đó, 

cán bộ thủy nông cơ sở vừa thiếu, vừa hạn chế về trình độ kỹ thuật, quản lý hệ thống.  

Các doanh nghiệp nông nghiệp có vai trò đầu tầu trong sản xuất nông nghiệp, 

nhất là trong nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Nhưng do tính rủi ro cao của sản 

xuất nông nghiệp nên số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 

lâm thủy sản rất thấp: năm 2013: 61/3668 (1,66%), năm 2014: 53/3812 (1,39%); năm 

2015: 45/4028 (1,12%); năm 2016: 55/4384 (1,25%). Đây là một thách thức lớn đối 

với nông nghiệp của Bình Định. 

Việc đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế 

Những khó khăn, thách thức và nguyên nhân đối với từng tiểu ngành: trồng trọt, 

chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi,… đã được phân tích chi tiết ở phần đánh giá 

kết quả đạt được của quá trình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

của tỉnh. 

3.2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU 

3.2.1. Quan điểm 

- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định và phù hợp với kế hoạch cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp cả nước (Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 phê duyệt kế hoạch cơ 
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cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020); gắn cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan 

môi trường để bảo đảm phát triển bền vững. 

- Thực hiện tái cơ cấu trên cơ sở tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, tập 

trung vào các sản phẩm có lợi thế, có thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh 

tranh của từng sản phẩm; chú trọng đáp ứng các yêu cầu về xã hội.  

- Lấy khoa học công nghệ và đổi mới quan hệ sản xuất làm động lực cho quá 

trình phát triển; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, con người; nâng cao 

năng suất lao động nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm; tăng thu nhập 

và cải thiện đời sống cho nông dân.  

- Đổi mới hình thức tổ chức và nội dung hoạt động của các hợp tác xã nông 

nghiệp, phát triển mạnh mẽ kinh tế hợp tác; kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

3.2.2. Định hướng  

3.2.2.1. Cơ cấu lại theo lĩnh vực, sản phẩm 

Tiến hành rà soát quy hoạch, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất theo lợi 

thế và nhu cầu thị trường để phân loại thành các cấp sản phẩm: 

- Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh: về trồng trọt: lúa giống, lúa chất lượng cao, 

lạc, sắn, ngô, rau các loại, dừa; về chăn nuôi: bò thịt, heo, gà; về lâm nghiệp: trồng 

rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng; về thủy sản: cá ngừ đại dương, tôm thẻ 

chân trắng.  

- Nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương, có quy mô nhỏ, gắn với chỉ dẫn địa lý 

cụ thể, sẽ được xây dựng và phát triển cùng với xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã 

theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”, trong đó chú ý đến cây Mai vàng,  Bưởi da 

xanh. 

3.2.2.2. Cơ cấu lại nông nghiệp theo tiểu vùng sinh thái 

Nhằm khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của mỗi tiểu vùng sinh thái và của từng 

địa phương trong tỉnh; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh; huy 

động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng cường năng lực cạnh tranh trong 

điều kiện hội nhập quốc tế và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên của tỉnh, phân chia thành các tiểu vùng sinh thái 

(vùng núi, vùng đồi, vùng đồng bằng, vùng ven biển) để có hoàn thiện quy hoạch sản 

xuất nông nghiệp. 
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Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, phát triển các 

loại cây trồng chịu hạn và các cây đặc sản của vùng (dừa) theo tiêu chuẩn VietGAP, 

EuroGAP... Phát triển chăn nuôi đại gia súc (bò thịt) và gia cầm (gà) ở địa bàn phù 

hợp theo lợi thế của vùng. Xây dựng vùng nguyên liệu gỗ lớn thứ ba của cả nước, 

củng cố hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt ở những vùng núi cao; đẩy mạnh 

trồng rừng phòng hộ ven biển; bảo vệ và củng cố các vườn quốc gia, các khu rừng đặc 

dụng gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh. 

Phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ ở các khu vực cửa sông, ven biển; nuôi 

nước ngọt ở các lòng hồ thủy lợi, thủy điện; phát triển và bảo vệ các khu bảo tồn biển, 

bảo tồn vùng nước nội địa. 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm nước cho các vùng khô hạn, phục vụ đời sống 

nhân dân và phát triển kinh tế, góp phần phòng, chống sa mạc hóa; ưu tiên xây dựng 

và nâng cấp các hồ chứa nước, kết nối liên thông hồ, hoàn thiện hệ thống kênh cấp 

dưới của các hệ thống thủy lợi. 

3.2.2.3. Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp 

Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu trên 60% số xã 

trong tỉnh đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, tổ chức liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, ứng phó với biến đổi khí 

hậu; hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, ưu tiên những xã 

nghèo, xã đặc biệt khó khăn. 

Triển khai các mô hình về nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ 

sở để đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân nông thôn; bảo vệ môi trường 

nông thôn. 

3.2.3. Mục tiêu   

3.2.3.1. Mục tiêu chung  

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả 

và khả năng cạnh tranh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói 

giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng. 

3.2.3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 

2015-2020 đạt 5,5-6%/năm. Trong đó: Nông nghiệp 4,0-4,5%/năm (trồng trọt 2-
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2,5%/năm, chăn nuôi 6-6,5%/năm, dịch vụ 8,5-9%/năm), lâm nghiệp 13-14%/năm và 

thủy sản 7-7,5%/năm. 

Tốc độ tăng GDP NLTS bình quân giai đoạn 2013-2017: 4,8%. Đa số các năm 

đều có giá trị dưới 5%. Do đó đề nghị điều chỉnh thành 5,0-5,5% cho sự phù hợp với 

tốc độ tăng hàng năm. 

 

- Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đến năm 2020: Nông nghiệp chiếm 59% 

(trồng trọt chiếm 39%, chăn nuôi chiếm 57%, dịch vụ chiếm 4%), lâm nghiệp chiếm 

6% và thủy sản chiếm 35%.  

Bình quân cơ cấu giá trị sản xuất chăn nuôi giai đoạn 2013-2017: 52,54%: nên 

mục tiêu 57% có thể đạt được. 

- Phấn đấu đến năm 2020 có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn mỗi năm giảm từ 1,5-2% theo tiêu chí mới. 

- Đến năm 2020 tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% (năm 

2017, tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,2%, do đó, chỉ tiêu này đến 

năm 2020 có thể đạt được). 

- Độ che phủ rừng đến năm 2020 đạt trên 54% (điều chỉnh từ 52% lên 54%) 

3.3. NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU 

3.3.1. Lĩnh vực trồng trọt 

Phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ vào sản xuất, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tăng hiệu quả sử 

dụng đất, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa, đem lại giá trị gia tăng cao.   

Trên cơ sở đó, tập trung phân tích, đánh giá lợi thế cạnh tranh của từng sản 

phẩm cây trồng, xác định vùng sản xuất tập trung, dự kiến thị trường tiêu thụ và đưa ra 

các giải pháp phát triển trong thời gian tới. 

Cây trồng chủ lực: lúa, ngô, lạc, sắn, dừa, rau các loại, cây ăn trái. Bổ sung so 

với đề án 2015: Bưởi da xanh, Mai vàng. 

3.3.1.1. Cây lúa (sản phẩm lúa giống, lúa chất lượng cao) 

3.3.1.1.1. Lợi thế sản xuất  

Bình Định là tỉnh đứng đầu 8 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ về diện tích, 

năng suất, sản lượng lúa;  
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Diện tích gieo trồng lúa được tưới, tiêu chủ động chiếm trên 90%; trên địa bàn tỉnh 

có Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thuộc Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, với 02 trạm nghiên cứu, khảo nghiệm giống cây trồng, cùng với Trại Giống lúa 

màu An Nhơn thuộc Trung tâm Giống cây trồng thuộc tỉnh mới được đầu tư xây dựng, 

tạo điều kiện để nâng cao năng suất, chất lượng lúa. Toàn tỉnh hiện có 72 hợp tác xã nông 

nghiệp đang tổ chức sản xuất lúa giống, là nền tảng để liên kết với doanh nghiệp tổ chức 

sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao theo mô hình cánh đồng lớn.  

3.3.1.1.2. Định hướng và mục tiêu  

a) Định hướng: 

- Quy hoạch vùng sản xuất phù hợp để phát triển sản xuất lúa giống và lúa chất 

lượng cao theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh. Tổ chức lại sản xuất 

theo mô hình cánh đồng lớn có sự tham gia liên kết HTXNN, nông dân với doanh 

nghiệp, trên cơ sở ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, 

nâng cao hiệu quả sản xuất; phát triển thị trường, từng bước gắn với xây dựng thương 

hiệu sản phẩm. 

Rà soát và tập trung chuyển đổi diện tích sản xuất lúa 3 vụ/năm bấp bênh, kém 

hiệu quả sang cơ cấu 2 vụ lúa, 1 vụ màu hoặc 1 vụ lúa, 2 vụ màu. 

b) Mục tiêu đến năm 2020: 

Tổng diện tích gieo trồng lúa 95.000 ha, sản lượng 580.480 tấn, trong đó:  

Diện tích gieo trồng sản xuất lúa giống toàn tỉnh 10.000 ha, sản lượng lúa giống 

60.000 tấn. Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lúa giống. Diện tích gieo trồng sản xuất 

lúa chất lượng cao 20.000 ha, sản lượng: 120.000 tấn. 

3.3.1.2. Cây lạc 

3.3.1.2.1. Lợi thế sản xuất  

Lạc là một trong số những cây trồng chủ lực, có hiệu quả nhất hiện nay với hình 

thức canh tác đa dạng, luân canh, xen canh với các cây trồng khác, góp phần cải tạo và 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Năng suất lạc bình quân của tỉnh Bình Định cao hơn 

các tỉnh khác trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và đứng thứ hai so với cả nước. 

Bình Định là trung tâm đầu mối thu mua lạc từ các tỉnh khác trong khu vực và Tây 

Nguyên; đồng thời có nhiều cơ sở chế biến dầu thực vật trong tỉnh và hiện có nhiều cơ sở 

chế biến dầu thực vật, có doanh nghiệp đang liên kết với nông dân sản xuất lạc làm 

nguyên liệu chế biến, xuất khẩu, đem lại hiệu quả cao cho người trồng lạc.  

3.3.1.2.2. Định hướng và mục tiêu  
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a) Định hướng: Tập trung ưu tiên phát triển ở những vùng đất cát pha, có điều 

kiện thâm canh, luân canh, xen canh lạc với một số cây trồng khác; đồng thời chuyển 

một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả (chân vàn cao) có điều kiện phù hợp 

sang trồng lạc nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. 

b) Mục tiêu đến năm 2020: 

- Diện tích gieo trồng lạc 9.600 ha, sản lượng 50.000 tấn. 

- Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lạc. 

Diện tích gieo trồng lạc năm 2013: 10,23 nghìn ha, năm 2017: 9,62 nghìn ha; 

sản lượng lạc năm 2013: 30.050 tấn, năm 2017: 32.240 tấn (năng suất bình quân: năm 

2013: 29,4 tạ/ha, năm 2017: 33,5 tạ/ha). Như vậy tốc độ tăng năng suất khoảng 0,82 

tạ/ha/năm. Nếu giữ được tốc độ tăng năng suất như vậy và phấn đấu đạt diện tích 

16.000 ha thì đến năm 2020 có thể đạt được sản lượng trên 57.000 tấn. Vì vậy, nên cân 

nhắc xem có thể tăng mục tiêu sản lượng.  

3.3.1.3. Cây sắn 

3.3.1.3.1. Lợi thế sản xuất  

Tỉnh Bình Định có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất sắn, năng suất sắn cao so 

với mức trung bình của cả nước. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 95% diện tích trồng sắn 

sử dụng các giống cao sản. Cây sắn chủ yếu được trồng bằng hom nên người trồng sắn 

hoàn toàn chủ động về giống. Trên địa bàn tỉnh có 03 nhà máy sản xuất tinh bột sắn 

với công suất 100.000 tấn tinh bột/năm, nhu cầu sắn nguyên liệu cao.  

Hiện nay ở hầu hết các vùng trên cả nước, diện tích và sản lượng sắn đang có 

xu hướng suy giảm khiến sự cạnh tranh về nguyên liệu cho sản xuất sắn lát và tinh bột 

sắn đang diễn ra khá căng thẳng. Đây cũng là một điểm lợi thế cho sản xuất sắn của 

Bình Định. 

3.3.1.3.2. Định hướng và mục tiêu  

a) Định hướng: trồng thâm canh, tăng năng suất, không trồng sắn ở độ dốc lớn 

hơn 150 để hạn chế xói mòn, thoái hóa đất, đáp ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy 

chế biến tinh bột sắn xuất khẩu của tỉnh.  

b) Mục tiêu đến năm 2020: 

- Diện tích trồng sắn 10.000 ha, sản lượng 300.000 tấn.  

- Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng sắn.  

3.3.1.4. Cây ngô  
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3.3.1.4.1. Lợi thế sản xuất 

Bình Định có tiềm năng về đất đai, hiện tại diện tích gieo trồng ngô 8.180 ha, 

cây ngô là một trong những cây trồng chủ lực để thực hiện chuyển đổi đất 01 vụ lúa 

kém hiệu quả sang trồng ngô, có thể tăng diện tích bằng cách luân canh trên đất lúa 

(chân vàn, vàn cao). Điều kiện khí hậu Bình Định phù hợp với cây ngô. Mặt khác, 

trình độ thâm canh ngô của nông dân ngày càng cao, trên 98% diện tích sử dụng giống 

ngô lai cao sản. 

Bình Định là trung tâm chế biến thức ăn chăn nuôi của cả nước, với tổng công suất 

thiết kế khoảng 2 triệu tấn sản phẩm/năm, là điểm thu mua, phân phối nguyên liệu ngô lớn 

cho chế biến thức ăn chăn nuôi lớn của cả nước từ nguồn ngô của các tỉnh Tây Nguyên, 

Duyên hải Nam Trung bộ. Tỉnh Bình Định có đàn gia súc, gia cầm lớn nhất so với các 

tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nên nhu cầu thức ăn chăn nuôi sẽ 

tăng cao. Theo số liệu của Cục Thống kê Bình Định, hiện Bình Định có 13 nhà máy chế 

biến thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2.740 tỷ đồng được xây dựng trên 

diện tích khoảng 78 ha. Nhiều nhà máy đã hoàn thành khâu xây dựng cơ bản và đi vào 

hoạt động, tạo đà chuyển biến cho ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi có bước 

phát triển vượt bậc cả về sản lượng, năng suất và chất lượng sản phẩm; Đồng thời còn tạo 

việc làm cho hơn 1.000 lao động có mức thu nhập ổn định và góp phần quan trọng vào 

mức tăng trưởng chung đối với hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3.3.1.4.2. Định hướng và mục tiêu  

 a) Định hướng: 

- Phát triển vùng sản xuất ngô theo hướng thâm canh, luân canh và xen canh, 

nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai; từng bước hình thành những vùng sản 

xuất ngô tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ.  

- Tổ chức và bố trí lại sản xuất hợp lý, xây dựng và phát triển các hình thức hợp 

tác sản xuất phù hợp, trên cơ đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao sức 

cạnh tranh sản phẩm, tăng thu nhập cho người trồng ngô.  

b) Mục tiêu đến năm 2020: Diện tích gieo trồng ngô 8.500 ha, sản lượng 50.000 

tấn/năm. 

3.3.1.5. Rau các loại 

3.3.1.5.1. Lợi thế sản xuất   

Điều kiện khí hậu, thời tiết thuận lợi để Bình Định phát triển sản xuất các loại 

rau, nhất là rau lấy củ, quả; đã tạo được thương hiệu như: Kiệu - Mỹ Trinh, bí đao - 
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Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ; hành - Cát Hải, huyện Phù Cát... Hiệu quả sản xuất rau mang 

lại cao hơn từ  3 - 5 lần so với cây trồng khác trên 1 diện tích canh tác. 

Bình Định nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm Miền trung, có nhiều khu và 

cụm công nghiệp đã và đang được đầu tư xây dựng đi vào hoạt động, đặc biệt Dự án tổ 

hợp lọc - hóa dầu Victory, đặt tại Khu kinh tế Nhơn Hội, nhu cầu tiêu thụ rau các loại 

sẽ rất lớn. 

Diện tích và năng suất rau các loại tăng dần trong giai đoạn 2013-2017.  

Năm 2016, tỉnh Bình Định tiếp tục được Chính phủ New Zealand tài trợ Dự án 

sinh kế nông thôn bền vững giai đoạn 2 (2016 - 2021) với chỉ 1 hợp phần duy nhất là 

SX rau an toàn trên diện tích 720ha. Dự án giai đoạn 1 từ tháng 3/2009 đến tháng 

3/2015, đã thực hiện thành công việc kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường qua 4 

hợp phần: SX rau an toàn (RAT) được chứng nhận; tăng thu nhập từ cây dừa; các hệ 

thống chăn nuôi có lãi và quản lý dự án. Dự án được thực hiện tại các huyện Tây Sơn, 

Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài Nhơn, Phù Mỹ và TX An Nhơn. Sau khi giai 

đoạn 1 kết thúc, nhà tài trợ đánh giá các hợp phần nói trên đều đảm bảo yêu cầu đề ra, 

mang lại cả lợi ích kinh tế và xã hội. Về hiệu quả kinh tế, dự án đã góp phần tăng lợi 

nhuận trên 30% đối với RAT. Đây chính là tiền đề, là lợi thế để tỉnh đẩy mạnh sản 

xuất rau an toàn trên địa bàn. 

3.3.1.5.2. Định hướng và mục tiêu  

 a) Định hướng: Phát triển rau các loại trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện 

đất đai, khí hậu của tỉnh; chú trọng triển sản xuất rau an toàn nhất là rau củ, quả và một 

số loại rau ăn lá có lợi thế. Từng bước hình thành vùng sản xuất rau ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao, thực hiện quy trình sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp 

tốt VietGAP, bảo đảm an toàn thực phẩm. Phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đi 

đầu trong sản xuất, tiêu thụ rau an toàn VietGAP của khu vực Duyên hải Nam Trung 

bộ.  

b) Mục tiêu đến năm 2020:  

Diện tích gieo trồng rau 20.000 ha; trong đó, diện tích trồng rau theo quy trình 

thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) diện tích 1.500 ha và diện tích trồng rau an toàn 

là 18.500 ha. 

Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng rau.  

3.3.1.6. Cây dừa 

3.3.1.6.1. Lợi thế sản xuất  



80 

 

Bình Định được đánh giá là tỉnh có diện tích dừa lớn thứ 3 trong cả nước, chỉ 

đứng sau 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.  

Cây dừa có những ưu thế về mặt hiệu quả kinh tế và phù hợp với tình hình biến 

đổi khí hậu hiện nay do cây dừa vừa chịu hạn, chịu mặn, có thể trồng trên mọi chân 

đất, kể cả đất cát ven biển. 

Trong những năm gần đây, giá dừa trái tăng cao, tạo động lực cho nông dân 

canh tác dừa của Bình Định. Tỉnh đã tổ chức chuyển giao các mô hình khuyến nông, 

tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ SX, chế biến, tiêu thụ dừa. Nông dân đã bắt đầu quan tâm 

thâm canh và phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa. Nhờ đó, cây dừa phát triển ổn định và 

cho năng suất cao hơn (tại Hoài Nhơn, năng suất dừa tăng khoảng 20%). 

Tỉnh Bình Định đang đa dạng hóa các sản phẩm từ dừa: chế biến dầu dừa tinh 

khiết, chế tạo phân bón vi sinh, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm 

từ dừa. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành dừa Bình Định phát triển. 

3.3.1.6.2. Định hướng và mục tiêu 

a) Định hướng: Thâm canh diện tích dừa hiện có gắn với phát triển các làng 

nghề chế biến từ cây dừa để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở nông thôn. 

Đồng thời, cải tạo các vườn dừa già cỗi bằng cách trồng các giống dừa mới có năng 

suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho chế biến tinh dầu dừa xuất khẩu và các sản phẩm 

khác từ dừa, một phần cho nhu cầu tiêu dùng nước giải khát. 

b) Mục tiêu đến năm 2020: Diện tích dừa 10.000 ha, trong đó diện tích dừa 

công nghiệp chiếm 80% và diện tích dừa uống nước chiếm 20%. 

3.3.1.7. Cây ăn trái 

Tỉnh Bình Định đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn trái và nhiều 

nông hộ đã thu được hiệu quả kinh tế cao (huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An lão). 

Mục tiêu đến 2020: diện tích cây có múi (bưởi da xanh): 1.000 ha.   

3.3.1.8. Các giải pháp chủ yếu để tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt 

- Đồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất là khâu đột phá, làm tiền đề cho phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất tạo điều 

kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thúc đẩy áp dụng tiến bộ kỹ thuật, 

đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cây trồng trên đất 

sản xuất 3 vụ lúa/năm sang cây trồng khác có hiệu quả tỉnh Bình Định đến năm 2020; 
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tập trung chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa hiệu quả thấp, bấp bênh nguồn nước 

tưới sang sản xuất các loại cây trồng cạn: ngô, lạc, ớt, rau, dưa, vừng... 

- Mở rộng liên doanh, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện khảo 

nghiệm, sản xuất thử các giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh, nhất là giống lúa thuần 

chất lượng cao, giống cây trồng cạn (lạc, ngô lai, mè,…) để phục vụ chuyển đổi; đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức ngành hàng sản xuất 

theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, theo nhiều hình thức đa dạng (lúa giống, 

lạc tươi xuất khẩu, ngô thức ăn chăn nuôi, ngô thương phẩm, sắn, mía nguyên liệu…); 

tăng cường công tác thông tin kết nối thị trường. 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến 

người nông dân, chú trọng khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; 

các giải pháp tăng hiệu suất sử dụng phân bón; xây dựng và nhân rộng các mô hình 

sản xuất tiến tiến có hiệu quả; tăng cường ứng dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến 

(SRI) vào sản xuất nhằm giảm khí phát thải, giảm nước tưới, chi phí sản xuất và tăng 

hiệu quả kinh tế. 

- Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả cánh đồng mẫu lớn, trong đó chú trọng 

mở rộng xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp bao tiêu 

sản phẩm. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo 2 dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa giống tại 2 

xã Phước Hưng và Phước Sơn huyện Tuy Phước. 

- Tiếp tục kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư sản xuất, xây 

dựng các chuỗi sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm và sản xuất nông nghiệp 

trên lĩnh vực trồng trọt (chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, lạc tươi 

xuất khẩu, ngô làm thức ăn chăn nuôi, chuỗi sản xuất mía nguyên liệu, chuỗi sản xuất 

sắn nguyên liệu, rau an toàn…). 

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng theo Quyết 

định 52/2015/QĐ-UBND; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất 

gắn với tiệu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 20/2015/QĐ-

UBND, tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh. 

3.3.2. Lĩnh vực chăn nuôi 

3.3.2.1. Chăn nuôi bò 

3.3.2.1.1. Lợi thế sản xuất  



82 

 

- Bình Định có lợi thế vượt trội trong liên kết, giao lưu kinh tế khu vực và quốc 

tế. Mạng lưới giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp nước của tỉnh phân bố hợp lý, 

tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và chăn nuôi bò thịt nói riêng.  

- Có điều kiện về đất đai, khí hậu khá thuận lợi cho việc chăn thả và trồng các 

loại cây thức ăn gia súc; thích hợp cho sinh trưởng phát triển của bò thịt. Phong trào 

trồng các loại cây thức ăn để nuôi bò đã và đang được nông dân ở các địa phương trong 

tỉnh hưởng ứng.  

- Có đàn bò nhiều nhất vùng duyên hải Nam Trung bộ, tỷ lệ bò lai chiếm 80,3% 

so tổng đàn, cao nhất cả nước. 

- Nông dân Bình Định có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi bò (gần 90.000 hộ). Các 

mô hình chăn nuôi bò thịt quy mô gia trại, thâm canh bước đầu được hình thành.  

- Có hệ thống nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, đội ngũ 

cán bộ kỹ thuật có tay nghề thành thạo, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết, duy trì tốt công 

tác lai tạo giống đã có nền tảng cơ bản từ nhiều năm nay.  

- Thị trường bò thịt rộng lớn và xu hướng ngày càng tăng, hàng năm Việt Nam 

vẫn phải nhập khẩu thịt bò từ các nước với tỷ trọng khoảng 20% tổng nhu cầu sản 

lượng thịt bò của cả nước. 

3.3.2.1.2. Định hướng, mục tiêu  

a) Định hướng sản xuất: 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Định được phê duyệt đã xác 

định rõ hướng đi của ngành chăn nuôi, tinh thần của đề án vẫn bám sát với Quyết định 

1819/QĐ-TTg  ngày 16/11/2017 phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2017-2020.  

- Phát huy những lợi thế sẵn có, nhất là về đất đai, tăng nhanh quy mô đàn, nâng 

cao trọng lượng, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi bò thịt. 

- Phát triển chăn nuôi bò thịt trên cơ sở tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác 

sản xuất, liên kết sản xuất, để chăn nuôi bò thịt, bò thịt chất lượng cao đem lại giá trị 

gia tăng và hiệu quả kinh tế cao nhất. 

- Từng bước chuyển từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, nằm xen trong khu 

dân cư của hộ gia đình, sang chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với 

bảo vệ môi trường. 

b) Mục tiêu đến năm 2020: 
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Quy mô đàn bò 320.000 con, tỷ lệ bò lai đạt 90%. Sản lượng thịt bò xuất 

chuồng 48.500 tấn. 

Xây dựng được 21 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; 50 trang trại 

an toàn dịch bệnh; 01 khu chăn nuôi tập trung công nghệ cao 

 Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt chất lượng cao. Xây dựng thương 

hiệu bò thịt chất lượng cao tỉnh Bình Định. 

3.3.2.2. Chăn nuôi heo 

3.3.2.2.1. Lợi thế sản xuất  

 Bình Định có nhiều tiềm năng để phát triển chăn nuôi heo, trước hết là đất đai 

và cơ cấu sản xuất trồng trọt đa dạng, có thể cung cấp thức ăn tinh cho chăn nuôi từ 

sản phẩm các loại cây lấy hạt, củ, quả và các loại rau xanh sản xuất tại chỗ cho chăn 

nuôi.  

 Điều kiện thời tiết, khí hậu phù hợp với sinh trưởng và phát triển của heo; do 

vậy đàn heo có thể phát triển ở rộng khắp vùng nông thôn. Năm 2017, đàn heo của tỉnh 

là 685.373 con.  

 Chăn nuôi trang trại, gia trại hiện đang phát triển mạnh, năm 2017 toàn tỉnh có 

84 trang trại chăn nuôi heo.  

 Có 3 cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 

về chăn nuôi heo; Giống heo luôn được nghiên cứu, cải tạo, tỷ lệ heo lai đạt 93%. 

Công tác xã hội hóa giống heo được đẩy mạnh, nhiều doanh nghiệp đầu tư vào chăn 

nuôi heo giống bố mẹ để sản xuất heo thương phẩm. Tỉnh đã và đang đưa các giống 

heo ngoại, năng suất, chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao trọng lượng và chất 

lượng đàn heo thịt, trọng lượng bình quân xuất chuồng ngày càng tăng (năm 2013: 

68,9 kg/com, năm 2017: 72,4 kg/con). 

 Hệ thống tổ chức thú y được thành lập và củng cố từ tỉnh đến huyện và xã.  

 Trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (hiện tại có 13 

nhà máy, công suất trên 2 triệu tấn), đây là điều kiện khá thuận lợi, đảm bảo cung cấp 

nguồn thức ăn cho chăn nuôi heo.  

 Tỉnh có đủ các loại hình giao thông thuận tiện cho việc lưu thông tiêu thụ sản 

phẩm. 

3.3.2.2.2. Định hướng, mục tiêu 

 a) Định hướng sản xuất: 
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 Tăng quy mô đàn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng, trên cơ sở từng bước chuyển 

từ chăn nuôi nông hộ ở khu dân cư sang phát triển loại hình chăn nuôi tập trung gắn 

với nâng cao chất lượng đàn heo và bảo vệ môi trường; khuyến khích, tạo điều kiện 

hình thành các cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn, có trình độ sản xuất tiên tiến gắn với 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

 b) Mục tiêu đến năm 2020: 

 - Đàn heo đạt 800.000 con, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 145.000 tấn (do 

diễn biến thất thường của giá heo và thị trường, điều chỉnh so với mục tiêu đề ra trong 

Đề án tái cơ cấu) 

 - Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng heo. 

3.3.2.3. Chăn nuôi gà 

3.3.2.3.1. Lợi thế sản xuất  

 Bình Định có số lượng đàn gà nhiều nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

 Có tiềm năng đất đai thích hợp với phát triển chăn nuôi gà thả vườn, thả đồi, có 

điều kiện để hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm.  

 Có nguồn thức ăn tinh qua chế biến dồi dào, đảm bảo cung cấp đủ cho các hoạt 

động chăn nuôi. 

 Trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm của tỉnh đang được phát triển. Năm 2017, 

có 9 trang trại gia cẩm, gần 1000 gia trại chăn nuôi gia cầm.  

 Có các cơ sở cung ứng gà giống lớn (doanh nghiệp Minh Dư, Cao Khanh, với 

chất lượng cao, có thương hiệu, uy tín trên thị trường, không những cung cấp cho thị 

trường trong tỉnh mà cho cả nước. 

 Công tác kiểm soát dịch bệnh được thực hiện thường xuyên và triệt để. 

 Đã hình thành các chuỗi liên kết chăn nuôi giữa người sản xuất và các doanh 

nghiệp từ khâu cung ứng con giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật, thị trường tiêu thụ. 

3.3.2.3.2. Định hướng, mục tiêu 

 a) Định hướng sản xuất: 

 Phát huy tối đa lợi thế phát triển chăn nuôi gà đồi, gà thả vườn, chuyển đổi 

mạnh từ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại có sản lượng 

hàng hóa lớn, theo hướng nuôi công nghiệp và bán công nghiệp.  
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 Xây dựng vùng chăn nuôi thâm canh kết hợp với xây dựng vùng an toàn dịch 

bệnh để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm thịt, trứng có chất lượng cao, phục vụ tiêu 

dùng trong tỉnh, trong nước. 

 Đưa nhanh quy trình chăn nuôi gà an toàn sinh học theo hướng VietGap, tạo ra các 

sản phẩm thịt và trứng gà sạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 

 b) Mục tiêu đến năm 2020: 

 - Đàn gà 6 triệu con, sản lượng thịt xuất chuồng đạt 20.000 tấn. 

 - Xây dựng thương hiệu gà giống của tỉnh. 

3.3.2.4. Các giải pháp phát triển chăn nuôi 

Rà soát lại quy hoạch các vùng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ 

sung phù hợp theo loại vật nuôi, theo vùng sản xuất. Đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng, 

điểm quy hoạch, từng bước di dời các gia trại chăn nuôi trong khu dân cư đến địa điểm 

đã quy hoạch tại các địa phương.  

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, cảnh báo sớm tình hình dịch bệnh gia 

súc, gia cầm, phát hiện sớm dịch bệnh để phối hợp xử lý kịp thời. Tiếp tục vận động 

người chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực 

phẩm. 

Hạn chế cấp giấy phép đầu tư chăn nuôi mới tại các địa phương có tổng đàn gia 

súc lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát 

triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, heo giống cụ kỵ ông bà và đầu tư chăn nuôi công nghệ 

cao, chăn nuôi hữu cơ;  

Tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 

trung theo các địa điểm quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Khuyến khích xây 

dựng cơ sở giết mổ theo hình thức cơ giới công nghiệp, có kho lưu trữ thịt cấp đông, 

có liên kết kinh doanh cung ứng sản phẩm thịt cho thị trường các tỉnh và tiến tới xuất 

khẩu. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao 

trong nông hộ, giai đoạn 2015-2020 của tỉnh để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng 

thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại các địa 

phương, nhằm giúp cho người chăn nuôi thấy được hiệu quả của chăn nuôi bò thịt, từ 

đó giữ lại không bán sớm bê nuôi và chuyển dần sang chăn nuôi bò, bò thịt, hạn chế 

chăn nuôi heo nhỏ lẻ.   

Đấy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 

của UBND tỉnh ban hành quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng 
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cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi từ con giống, 

sản xuất chăn nuôi, tiêu thụ và chế biến sản phẩm chăn nuôi, an toàn thực phẩm, giúp 

người chăn nuôi ổn định tiêu thụ sản phẩm đầu ra, yên tâm sản xuất. Chú trọng, tạo 

điều kiện thuận lợi triển khai mô hình liên kết chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi heo. Phát 

huy hiệu quả hoạt động của chuỗi liên kết cung ứng thịt heo cho thị trường Đà Nẵng. 

Ban hành các văn bản cụ thể hóa việc triển khai nghị định 58/2018/NĐ-CP 

ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp nhằm tạo điều kiện ổn định và phát triển 

chăn nuôi.  

Hiện nay các địa phương đang sắp xếp lại tổ chức, giảm biên chế, nhiều xã 

không có cán bộ chuyên trách thú y. Vì vậy, cần xem xét về đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ ngành chăn nuôi. Có thể hình thành các điểm thú y địa phương hoặc các HTX 

kiêm thêm dịch vụ thú y. 

3.3.3. Lĩnh vực lâm nghiệp 

3.3.3.1. Trồng rừng gỗ lớn 

3.3.3.1.1. Đánh giá lợi thế ngành hàng gỗ lớn tỉnh Bình Định 

Năm 2017, tổng diện tích rừng các loại là 327.538 ha, trong đó diện tích rừng 

phòng hộ là 163.814 ha, diện tích rừng đặc dụng 27.661 ha, diện tích rừng sản xuất 

114.610 ha. Về trồng rừng năm 2017: diện tích trồng rừng tập trung 8.992 ha, trồng 

rừng sản xuất: 8.233 ha, diện tích rừng trồng phòng hộ, đặc dụng 759 ha. Diện tích 

khai thác hàng năm có thể đạt tới 20%. Sản lượng gỗ khai thác năm 2017 đạt 827.820 

m3. 

Tỉnh đã sắp xếp, đổi mới 03 công ty TNHH lâm nghiệp: Công ty TNHH lâm 

nghiệp Sông Kôn, Hà Thanh, Quy Nhơn, quản lý 38.332,5 ha. Các công ty này đã có 

phương án quản lý rừng bền vững đối với 34.995,35 ha, làm nòng cốt cho công tác quản 

lý và bảo vệ rừng của địa phương.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 5 đơn vị thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị 

sản phẩm từ khâu sản xuất giống đến trồng, chăm sóc rừng, khai thác và chế biến gỗ, 

đó là các công ty: Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, Tổng công ty PISICO và Công ty 

TNHH trồng rừng Quy Nhơn. 
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Bình Định là một trong những tỉnh sản xuất giống cây lâm nghiệp lớn của khu vực 

Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên với sản lượng cây giống sản xuất hàng năm trên 

95 triệu cây giống, cung cấp cho các tỉnh trong vùng và nước bạn Lào. 

Hiện có gần 160 doanh nghiệp chế biến gỗ với tổng công suất khoảng 350.000 

m3/năm; hàng năm phải nhập khẩu trên 85% nguyên liệu từ bên ngoài; Bình Định là một 

trong bốn trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn nhất của cả nước. Đây là điều kiện rất thuận lợi để 

phát triển rừng trồng gỗ lớn của tỉnh trong thời gian đến. 

3.3.3.1.2. Định hướng, mục tiêu  

a) Định hướng sản xuất: 

Phát triển sản xuất trồng rừng gỗ lớn trên cơ sở thay đổi phương thức kinh 

doanh trồng rừng gỗ nhỏ chủ yếu cung cấp băm dăm, sang trồng rừng gỗ lớn đáp ứng 

nhu cầu chế biến của các nhà máy chế biến đồ gỗ tinh chế trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp và tài nguyên rừng; bảo đảm hài hòa 

giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Tạo sự dịch chuyển căn bản về phương thức sản xuất, tổ chức quản lý, tổ chức 

sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị ngành hàng bền vững gắn với xây dựng chứng 

chỉ rừng (FSC) nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu. 

b) Mục tiêu đến năm 2020: 

Diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn 10.000 ha, năng suất bình quân trên 

20m³/ha/năm, tỷ lệ sản lượng gỗ lớn bình quân đạt 50 - 60%.  

Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng rừng trồng gỗ lớn. 

Tý lệ độ che phủ rừng đạt trên 54% 

3.3.3.2. Trồng cây dược liệu dưới tán rừng 

3.3.3.2.1. Lợi thế sản xuất 

Bình Định có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn 370.514 ha, chiếm 61% diện tích 

tự nhiên; trong đó diện tích đất có rừng khoảng 327.538 ha, chiếm 88,4% diện tích đất 

lâm nghiệp; đây là lợi thế để phát triển một số cây dược liệu trồng dưới tán rừng đem 

lại giá trị cao, góp phần tăng thêm thu nhập cho nhân dân ở miền núi gắn với công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững. 

Cây giảo cổ lam và cây kim tiền thảo cả 02 cây này thời gian qua đã được Chi cục 

Lâm nghiệp trồng thử nghiệm ở xã An Toàn (An Lão), xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh), xã 

Canh Liên (Vân Canh). Kết quả bước đầu cho thấy: Có khả năng thích nghi trồng thâm 

canh và trồng xen dưới tán rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao.  
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Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) là một trong 

những đơn vị sản xuất thuốc tân dược hàng đầu của cả nước, có năng lực và đã khẳng 

định được thương hiệu của mình. Hiện nay công ty có nhu cầu và đang tiến hành lập dự 

án đầu tư trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.  

3.3.3.2.2. Định hướng, mục tiêu  

a) Định hướng sản xuất: Phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng có giá trị 

kinh tế cao phù hợp với điều kiện lập địa ở một số xã thuộc 3 huyện miền núi của tỉnh; 

tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng bền vững. Đồng thời, tiếp tục nghiên 

cứu phát triển một số loại cây dược liệu có giá trị khác để đưa vào sản xuất  nhằm tạo 

việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững. 

b) Mục tiêu đến năm 2020:  

- Diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng 300 ha. 

- Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng cây dược liệu. 

3.3.3.3. Các giải pháp tái cơ cấu ngành lâm nghiệp 

3.3.3.3.1. Về nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất 

  a) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nguồn gốc giống của cây giống 

trồng rừng và tuyên truyền người trồng rừng sử dụng cây nuôi cấy mô; 

 Trồng khảo nghiệm những giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là 

giống tiến bộ kỹ thuật, giống quốc gia, để tuyển chọn những giống có năng suất cao, 

khả năng chống chịu sâu bệnh hại và môi trường khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây 

ra, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh để phục vụ nhu cầu cây giống trồng rừng 

của tỉnh. 

  b) Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt ưu tiên xây dựng hệ thống đường 

lâm nghiệp, đường ranh cản lửa tại các vùng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn tập trung, 

để thuận lợi cho việc quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.  

  c) Khuyến khích phát triển vùng trồng rừng sản xuất gỗ lớn tập trung hình 

thành theo nhóm hộ, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy 

rừng và từng bước xây dựng chứng chỉ FSC cho toàn bộ diện tích rừng trồng sản xuất 

gỗ lớn. 

  d) Có chính sách bảo hiểm đối với rừng trồng kinh doanh gỗ lớn để người 

trồng rừng yên tâm đầu tư kinh doanh gỗ lớn, có cơ chế hỗ trợ vốn, cơ chế cho vay 

phù hợp với trồng rừng kinh doanh gỗ lớn 
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3.3.3.3.2. Về nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến và phát triển thị 

trường gỗ, sản phẩm gỗ 

-   a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản phẩm gỗ nội 

thất tỉnh Bình Định đến năm 2020; Chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm 

gỗ nội thất nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi từ đồ gỗ ngoài trời sang đồ nội thất; Chính 

sách khuyến khích phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành chế biến gỗ. 

-   b) Quy hoạch và tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp 

chuyên ngành chế biến gỗ để thu hút nhà đầu tư, xây dựng cụm ngành chế biến gỗ 

Bình Định trên cơ sở điều kiện tự nhiên và thực tế sản xuất; hình thành chợ đầu mối 

nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến tại Bình Định và các tỉnh trong khu vực. 

  c) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng 

thị phần đồ gỗ của tỉnh tại thị trường xuất khẩu. 

3.3.3.3.3. Về phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm 

trong lâm nghiệp 

  a) Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp, người dân liên kết theo chuỗi giá 

trị sản phẩm trong trồng rừng, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 

 b) Tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

trồng những loài cây dược liệu thích hợp với điều kiện lập địa ở từng địa phương, nhất 

là những loài cây dược liệu có giá trị cao để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

3.3.3.3.4. Về sắp xếp các nông lâm trường quốc doanh 

  a) Khẩn trương phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho 03 công ty TNHH lâm nghiệp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao 

động theo Đề án đã được phê duyệt. 

  b) Tuyển chọn các loài giống cây trồng lâm nghiệp sinh trưởng nhanh, có giá 

trị kinh tế cao để trồng rừng gỗ lớn, gắn với chế biến và xuất khẩu. Tăng tỷ lệ diện tích 

rừng trồng bằng cây giống Keo lai nuôi cấy mô đạt trên 70%. 

  c) Xúc tiến xây dựng cấp chứng chỉ FSC cho rừng trồng để nâng cao giá trị 

rừng trồng và năng lực cạnh tranh của nguồn nguyên liệu gỗ. 

  d) Liên kết với các doanh nghiệp chế biến gỗ để tạo chuỗi sản xuất, nhất là đồ 

gỗ xuất khẩu. 

3.3.4. Lĩnh vực thủy sản 

3.3.4.1. Khai thác thủy sản 
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Đến năm 2020 sản lượng thủy sản khai thác là 185.000 tấn, trong đó: sản lượng 

khai thác xa bờ 167.500 tấn, chiếm trên 90% sản lượng. Trong đó xây dựng chuỗi sản 

xuất cho đối tượng khai thác: Cá ngừ đại dương. 

3.3.4.1.1. Lợi thế sản xuất 

- Bình Định có số lượng tàu cá nhiều nhất (6.252 chiếc) khu vực Duyên hải 

Nam Trung bộ và đánh bắt thủy sản rộng khắp các ngư trường trên cả nước. 

- Ngư dân Bình Định có nhiều kinh nghiệm trong nghề đánh bắt thủy sản xa bờ; 

toàn tỉnh hiện có trên 1.000 tàu câu cá ngừ đại dương.  

- Trong những năm qua các chính sách của Nhà nước, đặc biệt là Quyết định 

48/QĐ-TTg và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã tạo bước chuyển mạnh mẽ về khai thác 

xa bờ, đặc biệt Quyết định số 3465/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/8/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, về việc phê duyệt đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ 

cá ngừ theo chuỗi” đã mở ra một hướng đi mới cho sự phát triển khai thác cá ngừ đại 

dương của tỉnh trong thời gian đến.  

- Năm 2014, tỉnh đã triển khai mô hình thí điểm khai thác, thu mua, xuất khẩu 

nguyên con cá ngừ đại dương sang Nhật, bước đầu cho kết quả khả quan. 

Tháng 6/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã công nhận nhãn hiệu “Cá ngừ đại dương 

Bình Định”. 

3.3.4.1.2. Định hướng, mục tiêu 

a) Định hướng sản xuất: 

Xây dựng đồng bộ đội tàu đánh bắt và đội tàu dịch vụ hậu cần hiện đại, liên kết 

tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng bền vững, nhằm tạo ra sản phẩm có sức 

cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và thế giới.  

b) Mục tiêu đến năm 2020: 

- Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt 11.000 tấn.  

- Giảm tổn thất sản phẩm sau khai thác xuống còn dưới 10%.  

- Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng cá ngừ đại dương. 

Sản lượng cá ngừ đại dương năm 2017 đạt 9.700 tấn (88,1% so với chỉ tiêu Đề 

án). Chỉ tiêu 11.000 tấn cá ngừ đại dương sẽ đạt được vào năm 2020. 

3.3.4.2. Nuôi trồng thủy sản  

- Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt trên 16.500 tấn, trong đó 

sản lượng nuôi nước lợ đạt trên 12.000 tấn, chiếm trên 73% sản lượng. 
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-  Đối tượng nuôi chính: Tôm thẻ chân trắng. Sản lượng xuất khẩu tôm của Bình 

Định là 2.700 tấn. 

3.3.4.2.1. Lợi thế nuôi tôm thẻ chân trắng 

Bình Định có đầy đủ các loại hình giao thông và hệ thống bến bãi, cầu cảng... 

Có 5/11 huyện, thành phố giáp với biển; dọc theo ven biển có nhiều dải cát và vào bên 

trong đất liền có 3 đầm nước lợ có môi trường nước rất thích hợp cho sự phát triển của 

loài tôm, trong đó có tôm thẻ chân trắng. 

Các chính sách, chương trình, dự án của nhà nước đã hỗ trợ trực tiếp cho người 

sản xuất, thúc đẩy nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Bình Định phát triển ở các vùng 

cát ven biển, ven đầm. 

Người dân đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề nuôi tôm, tiếp cận và ứng dụng 

nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng, nhất là tôm thẻ chân trắng. Đặc 

biệt đã ứng dụng thành công, công nghệ Biofloc vào nuôi tôm thẻ chân trắng, đem lại 

hiệu quả kinh tế và giá trị gia tăng cao. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 cơ sở chuyên sản xuất giống tôm thẻ chân trắng: 

Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Bình Định và Công ty Cổ phần 

Việt - Úc, hàng năm sản xuất và cung cấp ra thị trường hơn 3 tỉ con giống tôm thẻ 

chân trắng, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất trong tỉnh.  

Có 3 nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh gồm: Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Lam Sơn, Công ty Cổ phần đông lạnh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần thủy sản Hoài 

Nhơn, tổng công suất chế biến tôm xuất khẩu 5.000 tấn/năm, trong đó chủ yếu là tôm 

thẻ chân trắng. Sản lượng xuất khẩu năm 2013 là 2.700 tấn với nhu cầu nguyên liệu 

4.320 tấn.  

3.3.4.2.2. Định hướng, mục tiêu 

a) Định hướng sản xuất: 

Phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng của tỉnh thành mặt hàng xuất khẩu có khối 

lượng hàng hóa lớn, theo hướng hiện đại và bền vững. Ứng dụng có hiệu quả các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật mới nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, nâng 

cao khả năng cạnh tranh trên thị trường gắn với giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường. 

Tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ngành hàng bền vững, trên cơ sở 

phát triển đồng bộ từ kết cấu hạ tầng, tổ chức nuôi trồng, phát triển các cơ sở dịch vụ, 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo ra sản phẩm tôm thẻ chân trắng có giá trị gia 

tăng và hiệu quả kinh tế cao. 

b) Mục tiêu đến năm 2020: 
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- Tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 770 ha, trong đó: Xây dựng vùng nuôi 

trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao có diện tích 110 ha, ở Mỹ Thành - Phù Mỹ và 

Cát Thành, Cát Hải - Phù Cát.  

- Tổng sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt trên 10.000 tấn. 

- Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng tôm thẻ chân trắng. 

Tỉnh Bình Định đã công bố Quy hoạch 1/2000 vùng nuôi tôm công nghệ cao 

Phù Cát với diện tích 206 ha. Tổng diện tích của 05 doanh nghiệp đầu tư vào vùng 

nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao đã đạt 116 ha, vượt mục tiêu đề ra. 

3.3.4.3. Các giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản 

Quan tâm, ưu tiên bố trí vốn cho đầu tư và phát triển thủy sản gắn với nhiệm vụ 

đảm bảo quốc phòng, an ninh; đặc biệt là vốn cho các dự án xây dựng, hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng nghề cá . 

 Hỗ trợ địa phương nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 

(cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão), thí điểm xây dựng chợ đấu giá thủy sản để nâng 

cao giá trị sản phẩm thủy sản, đặc biệt là cá ngừ đại dương. 

Ưu tiên xây dựng các chương trình, dự án đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh,  

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng (đường giao thông, điện nước, hệ thống xử lý nước 

thải) các khu cụm, chế biến thủy sản tập trung để kêu gọi các nhà đầu tư, thu hút tàu 

thuyền khai thác về bán sản phẩm tại Bình Định. 

 Có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thủy sản về đầu tư tại Bình 

Định. 

 Chú trọng xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, để đa dạng hóa các 

đối tượng nuôi. Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình sản xuất hợp tác liên kết theo chuỗi. 

3.3.5. Lĩnh vực diêm nghiệp 

3.3.5.1. Định hướng, mục tiêu 

3.3.5.1.1. Định hướng sản xuất 

- Phát triển sản xuất muối trên cơ sở khai thác và phát huy các lợi thế về điều 

kiện tự nhiên, nguồn nước, khí hậu, thời tiết ở từng địa phương theo chuỗi giá trị 

ngành hàng bền vững. 

- Tập trung đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, để mở rộng 

diện tích sản xuất muối công nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản 
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phẩm có tính cạnh tranh cao, phục vụ cho tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công 

nghiệp hoá chất; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất muối, tăng thu nhập cho diêm 

dân. 

3.3.5.1.2. Mục tiêu đến năm 2020 

- Diện tích sản xuất muối 186 ha, sản lượng muối toàn tỉnh đạt 31.873 tấn 

(Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 về phê duyệt bổ sung nội dung phát 

triển sản xuất muối tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vào 

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản). 

- Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng muối. 

3.3.5.2. Địa bàn và hình thức tổ chức sản xuất 

- Địa bàn sản xuất: Mỹ Cát, Mỹ Thành, Mỹ Chánh - Phù Mỹ; Cát Minh, Cát 

Khánh - Phù Cát (Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh 

Bình Định).   

- Hình thức tổ chức sản xuất: Doanh nghiệp liên kết với diêm dân xây dựng 

chuỗi giá trị ngành hàng sản xuất muối bền vững. 

3.3.5.3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 

- Quy hoạch vùng sản xuất muối công nghiệp tập trung gắn với đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng đồng bộ: Giao thông nội đồng, thủy lợi (đê, kè, cống), nhà kho... 

- Ban hành chính sách khuyến khích phát triển nghề muối trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2015-2020. 

- Thành lập tổ hợp tác, HTX sản xuất muối để ký hợp đồng với doanh nghiệp chế 

biến và tiêu thụ muối hoặc nông dân tham gia cổ phần vào doanh nghiệp bằng “quyền sử 

dụng đất làm muối”.  

- Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định sớm triển khai xây dựng 

nhà máy chế biến muối công nghiệp, đảm bảo yêu cầu về công nghệ sản xuất muối sạch 

phù hợp với nhu cầu của thị trường, quy mô sản xuất đảm bảo tiêu thụ hết lượng muối 

diêm dân sản xuất hàng năm. 

3.3.6. Lĩnh vực thủy lợi 

Đối với các công trình đầu tư xây dựng mới, trong đó tập trung: Hệ thống kênh 

Thượng Sơn (Tây Sơn) tưới 3.500 ha; hồ Đồng Mít (An Lão); đập ngăn mặn trên sông 

Lại Giang, hồ Suố lớn (Vân Canh); hồ Phú Thạnh 2 (Hoài Nhơn); Hồ Đá Mài. 

Sửa chữa, cải tạo nâng cấp 15 hồ chứa nước (dự án WB8), sửa chữa khẩn cấp 5 

hồ chứa nước (Thiết Đính, Chánh Thuận, Phú Thuận, Hóc Sim và Phú Khương); hoàn 
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chỉnh hệ thống kênh Văn Phong và một số hồ nhỏ do địa phương quản lý.  

Tiêu úng, thoát lũ, chống xâm nhập mặn: Tu bổ, nâng cấp các đoạn đê sông, đê 

biển xung yếu bảo vệ dân cư và sản xuất, giữ ổn định dòng chảy trong sông. Cải tạo, 

sửa chữa các đập dâng trên sông để tăng khả năng thoát lũ và chống xâm nhập mặn.  

Hoàn thành nâng cấp hệ thống đê và cải tạo dòng chảy các sông Hà Thanh, 

sông Dinh, Cây Me đảm bảo chống lũ chính vụ tần suất 5% cho thành phố Quy Nhơn. 

Đầu tư xây dựng các vùng sản xuất lúa và cây trồng cạn bằng các công nghệ 

tưới tiết kiệm. Trước tiên đối với vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, cây lạc, 

ngô, rau. 

Cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, trước tiên là các vùng nuôi tôm thẻ 

chân trắng theo chuỗi giá trị ngành hàng và các vùng nuôi tập trung 

Cung cấp đủ nước cho chăn nuôi nhất là ở các vùng phát triển chăn nuôi trang 

trại gia trại có qui mô đàn vật nuôi lớn. 

Bổ sung: xây dựng quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản.  

Xây dựng quy hoạch cấp nước cho chăn nuôi, đặc biệt chú trọng đến các vùng 

chăn nuôi tập trung, sản xuất hàng hóa.  

Có đề án nâng cao hiệu quả sử dụng nước, nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng 

các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong tưới tiết kiệm nước.  
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Phần thứ tư: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU, CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN 

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2018-2020 

 

4.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

4.1.1. Tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường dịch vụ 

phục vụ sản xuất nông nghiệp 

 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung Đề 

án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt chú trọng sử dụng nhiều 

kênh thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh, truyền hình, 

báo giấy, báo điện tử, tờ rơi,… kết hợp sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến 

về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu tới toàn thể 

nhân dân trên địa bàn. 

 Đẩy mạnh cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là: Sắp xếp, tổ chức lại 

bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn từ tỉnh đến cơ sở, 

đảm bảo đủ năng lực quản lý ở các cấp.  

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức quản lý nhà nước ở các cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư và bảo vệ thực vật ở cơ sở.  

 Tăng cường năng lực cho hệ thống kiểm tra, kiểm nghiệm, thanh tra chất lượng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm đối với vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thuỷ 

sản. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi để kịp thời tổ chức phòng, chống, dập dịch, đảm bảo an toàn 

cho sản xuất. 

4.1.2. Tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp 

4.1.2.1. Mở rộng liên kết với các địa phương trong vùng và liên kết “4 nhà”  

Xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển các ngành hàng chủ lực, các 

chương trình và dự án ưu tiên đầu tư, gồm: lúa giống, lúa gạo chất lượng cao, cây lạc, 

ngô, dừa, rau, hoa cây cảnh, tôm thẻ chân trắng, khai thác cá ngừ đại dương, bò thịt 

chất lượng cao, triển khai đồng bộ giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thu hút 
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các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các chính sách 

hỗ trợ như vốn vay, giống, cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao… 

Khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và 

mở rộng liên kết với các địa phương trong vùng, đẩy mạnh liên kết “4 nhà”. 

Nghiên cứu, đề xuất quy trình, thủ tục và các quy định trong việc thực hiện hợp 

đồng giữa “4 nhà”, trong đó quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi vật chất của 

các bên tham gia hợp đồng và tổ chức nhân rộng các mô hình liên kết hiệu quả. 

Tăng cường liên kết với các viện, trường trong vùng và cả nước, các doanh 

nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm thúc đẩy nghiên 

cứu, chuyển giao và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, 

nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng nông, lâm, thủy sản. 

Thực hiện liên kết giữa Doanh nghiệp - Tổ chức tín dụng - Nông dân trong việc 

vay vốn sản xuất để giảm bớt các thủ tục vay vốn hiện còn đang bất cập hoặc liên kết giữa 

Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nông dân trong việc hỗ trợ đào tạo và chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật về giống cây con, quy trình sản xuất, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản. 

Khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa các hình thức ký kết hợp đồng 

theo hướng gia tăng cộng đồng trách nhiệm và gắn kết lợi ích kinh tế giữa doanh 

nghiệp với nông dân, trước mắt mở rộng hình thức ứng trước vốn, giống, vật tư, phân 

bón, hỗ trợ kỹ thuật và mua lại nông sản theo giá cả thống nhất ghi trong hợp đồng 

hoặc bán vật tư trả chậm và mua lại nông sản theo giá thỏa thuận; tiến tới các hình 

thức liên kết cao hơn như: nông dân góp vốn bằng đất hoặc cho doanh nghiệp thuê đất 

rồi sản xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò và 

trách nhiệm của hộ nông dân trong việc thực thi hợp đồng kinh tế; củng cố và phát 

triển mạnh kinh tế tập thể để có thể đại diện hộ xã viên đứng ra ký kết hợp đồng, vừa 

tạo thuận lợi trong việc hình thành các vùng sản xuất tập trung, vừa giảm đầu mối ký 

kết hợp đồng cho các doanh nghiệp và tăng vai trò tự quản trong việc thực hiện hợp 

đồng. 

4.1.2.2. Nâng cao quy mô và trình độ sản xuất 

Tiền đề để nâng cao quy mô, trình độ sản xuất là đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, 

tích tụ ruộng đất.  

Xây dựng "cánh đồng lớn" là điều kiện tiên quyết trong sản xuất, vì nó quyết 

định mức độ áp dụng cơ giới hóa, đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ vào sản xuất. Xây dựng giao thông nội đồng gắn liền với bờ thửa và hệ thống 

kênh mương tưới tiêu nội đồng, trên cơ sở đó xây dựng quy mô thửa ruộng hợp lý. 
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Tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, nuôi trồng 

thuỷ sản, phát triển chăn nuôi… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

Đẩy mạnh công tác khuyến nông nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức và 

quản lý sản xuất của nông dân, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất. 

4.1.2.3. Cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất 

- Nghiên cứu lựa chọn các loại máy nông nghiệp có giá thành hạ, công nghệ phù 

hợp với đặc điểm và quy mô sản xuất, trình độ quản lý và khả năng đầu tư của nông hộ. 

- Tiếp tục chính sách hỗ trợ tín dụng cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang 

trại và hộ nông dân mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ nhu cầu cơ giới hóa của mình 

và làm dịch vụ cho các hộ khác trong vùng, trong đó tập trung vào các khâu có tỉ lệ cơ 

giới hóa còn đang thấp, cụ thể: 

+ Đối với trồng trọt tập trung vào các khâu gieo sạ, tưới tiêu, phun thuốc và thu 

hoạch, đặc biệt đối với sản xuất lúa cần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ tất cả các khâu 

trong quy trình sản xuất, đảm bảo đến năm 2020, hầu hết diện tích lúa được gieo sạ 

bằng dụng cụ sạ hàng hoặc bằng máy; chuyển từ phun thuốc trừ sâu bình sang phun 

máy có công suất lớn; thu hoạch bằng máy đạt 100%.  

+ Đối với chăn nuôi: Tăng cường trang bị cơ giới hóa khâu cung cấp thức ăn, 

khâu vệ sinh chuồng trại, giết mổ gia súc gia cầm, hiện đại hóa khâu làm mát đối với 

các trang trại nuôi heo và nuôi gà theo phương thức chuồng kín. 

+ Đối với nuôi trồng thủy sản: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và 

trong mô hình nuôi thâm canh, đảm bảo có hệ thống hạ tầng cấp thoát nước đáp ứng nhu 

cầu xử lý tốt về chất thải để bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đảm bảo tiêu chuẩn 

chất lượng theo từng thị trường xuất khẩu. 

- Khuyến khích các cơ sở kinh doanh máy móc nông nghiệp mở rộng các hình 

thức bán trả góp hoặc cho thuê thông qua chính sách tín dụng và thuế. 

- Chú trọng đầu tư cải tạo mặt bằng đồng ruộng, mở rộng quy mô đất sản xuất, 

hình thành các vùng sản xuất tập trung đi đôi với phát triển hệ thống giao thông nội 

đồng để tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng nhằm giảm lượng 

giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm nước tưới, giảm hao hụt trong 

quá trình thu hoạch. 

4.1.2.4. Nâng cao hiệu quả và phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể: 
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+ Đổi mới cách tuyên truyền, vận động giúp nông dân nâng cao nhận thức về lợi 

ích và vai trò của kinh tế tập thể trước yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hàng hóa, 

đặc biệt là trước sức ép cạnh tranh về quy mô số lượng, chất lượng và giá cả nông sản 

hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu ngày tăng. 

+ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý và nghiệp vụ chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tập thể đi đôi với xây dựng và ban hành chính sách 

đãi ngộ thỏa đáng để thu hút cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật về công tác tại 

hợp tác xã: cán bộ về công tác tại hợp tác xã được hưởng nguyên lương và các chế độ 

theo quy định hiện hành, đồng thời còn được hưởng phụ cấp gắn với kết quả sản xuất 

kinh doanh của hợp tác xã. 

- Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông sản theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương để 

giúp các HTX tháo gỡ khó khăn; củng cố HTX hiện có, sáp nhập hoặc giải thể những 

HTX yếu kém và hoạt động không hiệu quả; đồng thời với việc thành lập mới các 

HTX chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và trồng trọt để tổ chức cho nông dân quản lý 

sản xuất - kinh doanh theo đúng quy trình, đồng bộ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật một cách đồng nhất (tưới nước, làm đất, gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch,...) để 

nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của 

các doanh nghiệp. Mỗi huyện, thị xã, thành phố hình thành ít nhất hai đến ba liên kết 

sản xuất - tiêu thụ trên cơ sở đó từng bước nhân ra diện rộng.  

- Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế trang trại, gia trại sản xuất hàng 

hoá với quy mô tập trung, thâm canh, theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp nhằm 

tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn. 

- Trên cơ sở chính sách của nhà nước, cần cụ thể hóa để hỗ trợ và thu hút các 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện các doanh nghiệp liên 

doanh, liên kết với các HTX tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ các nông sản phẩm.  

4.1.3. Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình 

liên kết hiệu quả 

Nghiên cứu các mô hình liên kết thành công trong vùng và cả nước, đồng thời 

tiến hành tổng kết, đánh giá các mô hình liên kết đang thực hiện trên địa bàn tỉnh 

nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, phù hợp 

với đặc điểm tự nhiên, điều kiện và tập quán canh tác của nông dân trong từng tiểu 
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vùng sinh thái và từng huyện, thị xã, thành phố, trước mắt tập trung vào các mô hình 

sau: 

- Nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao... áp 

dụng các giải pháp kỹ thuật: canh tác lúa cải tiến SRI, 3 giảm, 3 tăng,  VietGAP. Từ 

kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, tham mưu đề xuất hoàn chỉnh tiêu chí, quy trình kỹ 

thuật, cơ chế và chính sách để từng bước áp dụng cho vùng sản xuất khác như cây lạc, 

cây ngô, cây dừa, rau an toàn, cây lâm nghiệp trồng rừng gỗ lớn và cây dược liệu. 

- Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá về hiệu quả của các mô hình chăn nuôi gia 

công mà các công ty trong và ngoài nước đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và 

ở các tỉnh trong vùng, cả nước; từ đó hoàn thiện mô hình, nhân rộng ra toàn tỉnh theo 

hướng liên kết từ thấp đến cao. 

- Nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình liên kết khai thác đánh bắt cá 

ngừ đại dương, nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả của các doanh nghiệp xuất khẩu ở 

trong tỉnh, các tỉnh trong vùng và cả nước. 

Lâu dài, nghiên cứu, ban hành quy định để hộ, trang trại, hợp tác xã có thể sử 

dụng giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp để góp vốn cổ phần, tham gia liên kết. 

Lập kế hoạch, tổ chức điều tra, khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan về tác 

động của các chính sách của Trung ương và địa phương đối với phát triển sản xuất nông 

nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách cho 

phù hợp với sự thay đổi của tình hình kinh tế xã hội. 

4.1.4. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ 

- Ưu tiên cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm nhằm tạo 

bước đột phá về nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho các sản phẩm 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp 

tỉnh phát triển toàn diện, an toàn và bền vững. 

- Hoàn thiện quy trình sản xuất cho từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm 

nghiệp và từng mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất. 

- Nghiên cứu, chọn tạo và đưa vào sản xuất các giống cây trồng và vật nuôi có 

năng suất, chất lượng cao, có khả năng chịu hạn, chịu ngập úng và có sức đề kháng sâu 

bệnh cao phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của tỉnh. Trên chân 3 vụ lúa - màu 

ưu tiên sử dụng các giống ngắn ngày có khả năng thâm canh cao, trên chân 2 vụ lúa ưu 

tiên áp dụng các giống lúa trung, dài ngày thâm canh cao.  

- Nghiên cứu, chọn lựa và ứng dụng các chế phẩm sinh học, phân bón, nông 

dược, thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sản xuất theo hướng công nghiệp, an 
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toàn thực phẩm và môi trường; các phương pháp kỹ thuật chuẩn đoán nhanh, chính 

xác về sâu, bệnh, dịch hại, dư lượng thuốc và hóa chất trong nông sản hàng hóa. 

- Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sản 

xuất như giảm diện tích lúa vụ hè sớm vì đây là vụ lúa dễ lưu truyền mầm mống sâu 

bệnh cho vụ hè thu và dễ gặp hạn cuối vụ, giảm diện tích lúa vụ hè chuyển sang trồng 

một số cây trồng cạn ngắn ngày; giảm số vụ nuôi liên tục cùng loại thủy sản trong năm 

bằng cách chuyển qua nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao. 

- Khuyến khích nông hộ, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng quy 

trình canh tác an toàn sinh học (GAP, RAT), quy trình sản xuất sản phẩm hữu cơ đối 

với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh theo yêu cầu của thị trường về chất 

lượng nông sản hàng hóa, nhất là tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp ven đô thị như phát triển 

rau, hoa và sinh vật cây cảnh, nhằm giảm bớt áp lực và sử dụng có hiệu quả đất đai, 

nguồn lao động, tạo cảnh quan. 

- Ưu tiên cho cải tạo và xây mới các công trình thủy lợi trong các khu vực nuôi 

trồng thủy sản bảo đảm cách ly được nguồn nước cấp và nguồn nước thải đã bị ô 

nhiễm ra khỏi vùng sản xuất; xây dựng quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy 

sản, xây dựng và áp dụng quy trình cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản, hoàn thiện 

quy trình tưới nước tiết kiệm đối với từng cây trồng và vật nuôi nhằm tiết kiệm sử 

dụng nước và giảm chi phí sản xuất. 

- Xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đẩy 

mạnh đầu tư các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

- Tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về công tác sản xuất giống cây 

trồng, vật nuôi nhằm tạo ra những giống có chất lượng cao, nhất là các cây con được 

tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, phù hợp với điều kiện sản xuất ở từng 

địa phương trong tỉnh và nhu cầu của thị trường. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng 

lực và chất lượng chế biến nông, lâm, thủy sản, góp phần nâng cao giá trị gia tăng 

trong việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững. 

4.1.5. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quản lý chất lượng 

sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm 

- Củng cố, sắp xếp lại hệ thống thu mua, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm 

nông, lâm và thủy sản; tạo sự cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các doanh nghiệp 
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thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tham gia và một phần hay toàn bộ các khâu tiêu thụ một sản phẩm. 

- Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng cụ thể đối với từng mặt hàng 

xuất khẩu cũng như các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở chế biến và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. 

- Tăng năng lực chế biến và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của các doanh 

nghiệp nhằm tạo liên kết bền vững giữa người sản xuất với người chế biến. 

- Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách điều tiết lợi ích hợp lý, hài hòa giữa các chủ thể 

tham gia trong chuỗi giá trị gia tăng đối với nông sản hàng hóa. 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở các thị trường truyền thống, tổ chức các sự 

kiện quảng bá và giới thiệu sản phẩm tới các thị trường mới. 

- Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 

vùng sản xuất và tổ chức quảng bá rộng rãi các sản phẩm chủ lực của tỉnh, như: Cá 

ngừ đại dương, tôm thẻ chân trắng, bò thịt chất lượng cao, lúa giống, lúa chất lượng 

cao, lạc, ngô, dừa, rau an toàn; thịt gia súc, gia cầm và thuỷ sản khác. 

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc xây dựng 

thương hiệu, tổ chức hệ thống thu mua và tiêu thụ nông sản, khắc phục tình trạng tranh 

mua, tranh bán, gây biến động giá cả và làm thiệt hại đến lợi ích của cả người sản xuất, 

chế biến và tiêu dùng. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quảng bá hàng hóa, trước hết là phát triển 

hệ thống thông tin thị trường, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng 

nông sản hàng hóa theo yêu cầu của thị trường. 

- Củng cố và tăng cường năng lực hoạt động của các trung tâm xúc tiến thương 

mại, chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu đi đôi với khai thác có hiệu quả thị 

trường nội địa. 

- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông, 

lâm, thủy sản; khuyến khích nhân rộng mô hình kiểm soát, quản lý chất lượng nông 

sản theo chuỗi, áp dụng triệt để các tiêu chuẩn VietGAP, HACCP,… 

4.1.6. Gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 

- Phấn đấu đến năm 2020 có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 62,8% 

số xã xây dựng nông thôn mới) 
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- Thực hiện tốt công tác lồng ghép các Chương trình, dự án đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Huy động mọi nguồn lực xã hội trong xây dựng nông 

thôn mới. 

- Tiếp tục vận động, tuyên truyền thông qua bằng những kết quả cụ thể và 

những lợi ích trong quá trình xây dựng nông thôn mới đem lại trên tất cả các mặt của 

đời sống xã hội. 

- Chú trọng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo 

hướng thâm canh, sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

4.1.7. Đào tạo nguồn nhân lực 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 

chú trọng, ưu tiên đào tạo các nghề phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, các 

làng nghề, ngành nghề gắn với xây dựng nông thôn mới.  

- Phát triển các mô hình sản xuất trên cơ sở hợp tác với các nhà khoa học, viện 

nghiên cứu, trường đại học, nhằm đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, không 

ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và kỹ thuật 

của ngành nông nghiệp. 

Xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp. Xây 

dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ nông nghiệp các cấp. Kiện toàn đội ngũ cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y, 

bảo vệ thực vật cấp cơ sở. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút những người có 

chuyên môn giỏi về công tác quản lý nông nghiệp ở cấp xã.  

4.1.8. Huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đầu tư công và 

khuyến nông 

4.1.8.1. Huy động nguồn lực đầu tư  

- Thực hiện đa dạng hoá các nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông 

thôn; ngân sách nhà nước hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thúc đẩy, huy động các nguồn lực 

đầu tư xã hội (doanh nghiệp, HTX, nông hộ và các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác).  

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI, ODA), phát triển đối tác công - tư với 

các công ty nước ngoài nhằm kết nối trực tiếp sản xuất nông nghiệp với chuỗi giá trị 

toàn cầu.  

4.1.8.2. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đầu tư công 
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- Tăng vốn đầu tư của ngân sách tỉnh, huyện, xã để phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn với tỷ lệ hợp lý, trong đó chú trọng và ưu tiên đầu tư các công trình 

kết cấu hạ tầng trực tiếp phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.  

-  Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Ngân sách nhà nước tập trung đầu 

tư vào các lĩnh vực mà khả năng thu hồi vốn không cao hoặc không thể huy động đầu 

tư tư nhân.  

4.1.8.3. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông 

- Củng cố mạng lưới khuyến nông, khuyến ngư từ tỉnh đến xã trên cơ sở nâng 

cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông ở cấp tỉnh và huyện; bố trí đủ cán bộ chuyên 

trách nông nghiệp cho cấp xã; tổ chức tốt mạng lưới khuyến nông và cộng tác viên ở 

xã, nhằm làm tốt vai trò hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản. Có chính sách ưu đãi để thu hút cán bộ khuyến nông về cơ sở và 

ổn định mạng lưới khuyến nông viên. 

- Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông khuyến ngư đặc biệt là đưa 

chương trình khuyến nông khuyến ngư vào các trường và các trung tâm dạy nghề. 

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến nông trọng điểm và chuyên 

sâu, nhằm chuyển giao nhanh những kết quả nghiên cứu về giống, các mô hình sản 

xuất có hiệu quả trên từng vùng sinh thái, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 

phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa. 

- Tăng cường kinh phí đầu tư từ ngân sách, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ 

trong và ngoài nước cũng như kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trực 

tiếp vào công tác khuyến nông. 

- Phối hợp chặt chẽ với các viện, trường, các trung tâm nghiên cứu, các đoàn 

thể, các cơ quan thông tin đại chúng, trên cơ sở phát huy có hiệu quả việc lồng ghép 

các chương trình một cách thiết thực các hoạt động khuyến nông để người nông dân có 

thể tiếp cận nhanh nhất, ứng dụng hiệu quả nhất các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào 

sản xuất, kích thích tính sáng tạo của người dân. 

4.2. CÁC NGÀNH HÀNG SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ  

4.2.1. Lĩnh vực trồng trọt 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị lúa giống. 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cây lạc. 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cây sắn. 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cây rau.  
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- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cây ngô 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cây bưởi da xanh 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cây mai vàng 

4.2.2. Lĩnh vực chăn nuôi 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị bò thịt chất lượng cao. 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị heo thịt. 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị con gà 

4.2.3. Lĩnh vực lâm nghiệp 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn. 

- Đề án sản xuất theo chuỗi giá trị cây dược liệu. 

4.2.4. Lĩnh vực thủy sản 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cá ngừ đại dương. 

- Đề án tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng. 

4.2.5. Lĩnh vực diêm nghiệp 

- Đề án sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm muối ăn. 

4.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

  Được thể hiện trong bảng 1 phần phụ lục 
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PHẦN THỨ NĂM:TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

           Đề án đề ra 8 nội dung phân công các tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đây là 

Đề án được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành thành Nghị quyết, việc phân công 

các đơn vị triển khai rộng hơn, bao gồm cả Ban Thường vụ, Ủy ban nhân tỉnh.  

Việc triển khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 

– 2020, phạm vi hẹp hơn, nhưng để Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2018 – 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, phải có sự  phân công trách 

nhiệm rõ rang đối với các Sở, Ban ngành, các huyện thị, thành phố, các xã. 

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trách nhiệm cho các Sở, ngành 

có liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố, các xã theo chức năng, nhiệm tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 - 

2020 như sau: 

5.1.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức hướng dẫn triển 

khai, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch. Tham mưu, giúp UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết hàng năm vào cuối năm và tổng kết Đề án vào cuối 

năm 2020. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp 

UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng, lồng 

ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án khi xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. 

Tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09/CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy 

Bình Định về Phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 

2016 – 2020 và Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 07/03/2017 của UBND tỉnh Bình 

Định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX đảng bộ tỉnh về phát triển nông 

nghiệp – nông thôn giai đoạn 2016-2020. 

Chủ trì theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, 9 tháng và năm 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời cung cấp thông tin về kết 

quả triển khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại địa phương, đơn vị, 

đặc biệt là cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực nhằm thông tin, tuyên 

truyền nhân rộng mô hình. 



106 

 

5.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

  Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan hàng năm tham mưu bố 

trí kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Kế hoạch, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thực 

hiện. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan 

đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn của tỉnh ban hành, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương 

sửa đổi, bổ sung đối với chính sách của Trung ương ban hành phù hợp với thực tế và 

hiệu quả hơn, đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra.  

5.3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quam hàng năm tham mưu báo 

cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí vốn sự nghiệp cho hoạt 

động của hệ thống quản lý ngành nông nghiệp, các chương trình, dự án thuộc kế hoạch 

trung hạn; ưu tiên bố trí vốn cho thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên 

quan tham mưu, đề xuất báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh 

ban hành, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung đối 

với chính sách của Trung ương ban hành phù hợp với thực tế và hiệu quả hơn và đảm 

bảo cho việc thực hiện các mục tiêu đề ra.  

5.4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước về định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020; kết quả 

triển khai thực hiện kế hoạch tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

5.5. Sở Khoa học và Công nghệ 

Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng thương hiệu sản 

phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất và triển 

khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; triển khai có hiệu 

quả chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá 
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trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 (trong đó có chính sách 

trong nông nghiệp) đạt hiệu quả. 

5.6. Trách nhiệm của các sở, ngành khác có liên quan 

Triển khai phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động số 09/CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định về 

Phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020; 

Triển khai phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung Kế hoạch cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định. 

Tham gia triển khai nội dung Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ có liên quan 

đến lĩnh vực do mình quản lý.     

5.7. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định 

Tiếp tục thực hiện chuyên trang, chuyên mục để thông tin thường xuyên về các 

mô hình tốt, các điển hình tiên tiến để kịp thời động viên, khuyến khích học tập các 

mô hình, điển hình và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

cho việc thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

5.8. Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên và nhân dân thực hiện Kế 

hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất 

nông nghiệp có hiệu quả; tổ chức giám sát thực hiện các chính sách thực hiện cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020.    

5.9. UBND các huyện, thị xã và thành phố 

Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn vừa qua và xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp của địa phương phù hợp hơn với thực tiễn và Kế hoạch chung của 

Ngành giai đoạn 2018 – 2020. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sau khi ban 

hành; đồng thời, định kỳ báo cáo kết quả đạt được về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.    

Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành, 

đồng thời nghiên cứu, ban hành chính sách đặc thù của địa phương để đẩy mạnh thực 

hiện và nâng cao hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp. 

Phát hiện, đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, đề xuất 

chính sách hỗ trợ để nhân rộng đối với các mô hình hiệu quả. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung 

những nội dung cụ thể, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.  

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Bình Định, nhóm tư vấn đã tiếp cận và nghiên cứu Đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bình Định đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định và 

UBND các huyện, thị xã, các xã, nhóm tư vấn đã được tiếp cận các tài liệu, báo cáo 

của các chi cục, các phòng ban, trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, các 

báo cáo liên quan của Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh, khảo sát một số mô 

hình, doanh nghiệp, một số nông hộ. 

Đến nay, bản thảo Báo cáo Rà soát đánh giá đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

tỉnh Bình Định đã cơ bản hoàn thành. Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn sự ủng 

hộ và giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bình Định, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Hoài Ân, Hoài 

Nhơn, Vân Canh, phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, UBND các xã, các nông hộ và doanh 

nghiệp tham gia khảo sát. 

Do thời gian tiếp cận với thực tế rất hạn hẹp, khối lượng công việc khá nhiều, 

số liệu thu thập có hạn, bản thảo báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 

mong nhận được những ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt của các cán bộ quản lý  

của địa phương để nhóm tư vấn hoàn thiện báo cáo. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TÁI CƠ 

CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH 

1) Ngày 03/8/2015, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2683/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

2) Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 03/2/2015 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 

trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020;  

3) Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020. 

4) Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 02/07/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

quy hoạch nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (vùng nuôi trồng thủy sản ứng 

dụng công nghệ cao tại xã Cát Hải, Cát Thành, huyện Phù Mỹ và khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ). 

5) Quyết định số 3492/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 phê duyệt Quy hoạch 

Thủy lợi giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030. 

6) Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 về việc phê duyệt Đề án phát 

triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-

2020.  

7) Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc phê duyệt bổ sung nội dung phát triển sản xuất muối tỉnh Bình Định đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vào Quy hoạch tổng thể phát triển 

ngành thủy sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

8) Các quyết định các quyết định số 2156/QĐ-UBND, số 2157/QĐ-UBND và số 

2158/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Đề 

án sắp xếp, đổi mới 03 công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sông Kôn, Quy Nhơn, 

Hà Thanh. 

9) Các quyết định phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2016-2020; phê duyệt Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định 

và các huyện thuộc tỉnh. 

10)  Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định.   
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11)  Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án tăng cường 

năng lực quản lý chất lượng ATTP nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. 

12)  Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 về việc phê duyệt Đề án tăng 

cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh 

Bình Định, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. 

13)  Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về phê duyệt đề án thành 

lập quỹ;  

14)  Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 về việc thành lập quỹ phòng 

chống thiên tai.  
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Bảng 1. Kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực giai đoạn 2018-2020  

TT Hạng mục Đơn vị 
Thực hiện 

năm 2012 
 Năm 2017  

Kế hoạch 2018-2020 

Năm 2018  Năm 2020  

I TRỒNG TRỌT           

1  Lúa gạo   

Diện tích 1000 ha 112,423  105,1067  98,01  90,70  

Năng suất Tạ/ha 58,60  63,4  62,4  64,00  

Sản lượng 1000 tấn 651,8284  676,787  611,582  580,480  

2  Sắn                   

Diện tích 1000 ha 13,594  11,5783  11,000  11,000  

Năng suất Tạ/ha 235,2  264,6  284,0  304,0  

Sản lượng 1000 tấn 319,7056  306,384  312,400  334,40  

3 Lạc 

Diện tích 1000 ha  9,624   

Năng suất Tạ/ha  33,5   

Sản lượng 1000 tấn  32,235   

4  Ngô                        

Tổng DT 1000 ha  8,183   

Năng suất Tạ/ha  59,9 61  

Sản lượng 1000 tấn  49,012 57,95  

5  Rau các loại                              

Tổng DT 1000 ha  14,510   

Năng suất Tạ/ha  176,1   

Sản lượng thô 1000 tấn  255,668   

II CHĂN NUÔI           

1 Đàn gia súc, gia cầm           

  - Đàn trâu Con        20.997        20.723      23.600      24.400  

   - Đàn bò Con 246.253 294.717 290.000 320.000 

  Trong đó: Bò sữa Con         

  -  Đàn lợn Con 711.065 685.373 920.000 1.000.000 

  Trong đó: Lợn nái Con         
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TT Hạng mục Đơn vị 
Thực hiện 

năm 2012 
 Năm 2017  

Kế hoạch 2018-2020 

Năm 2018  Năm 2020  

2 Sản phẩm chăn nuôi           

  -Tổng sản lượng thịt hơi Tấn 

      Thịt trâu Tấn 1.127 1.608 2.000 2.500 

  Thịt bò Tấn 25.260 29.868 41.200 48.500 

  Thịt lợn Tấn 93.922 114.732 144.000 165.000 

  Thịt gia cầm   12.446 16537,1 21.800 24.000 

  - Sản lượng trứng Tr. quả 0,38275       

  - Sản lượng sữa tươi   2557       

III LÂM NGHIỆP             

1 Trồng rừng   1000 ha 8,078 8,9923 8,5 9 

  - Rừng phòng hộ, đặc dụng   1000 ha 0,262 0,6153 650 650 

  - Rừng sản xuất   1000 ha 7,816 8,377 7,85 8,35 

  - Trồng rừng thay thế   1000 ha         

2 Khai thác gỗ    (1000 m3) 402.745 853.587     

IV THỦY SẢN             

1 Tôm             

  Diện tích  1.000 ha 1,964 2,6405 1,89 2,069 

  Sản lượng 1.000 tấn 6,969 7,6944 8,264 10,822 

2 Cá            

  Diện tích bình quân/năm 1.000 ha         

  Sản lượng 1.000 tấn         

V DIÊM NGHIỆP             
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Bảng 2. Các cơ chế, chính sách cần xây dựng, đổi mới phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 
 

TT Nội dung chính sách Sản phẩm đầu ra Thời gian thực hiện Cơ quan chủ trì 

 I. Cơ chế chính sách về đất đai    

 Chính sách dồn điền đổi thửa  Quyết định của UBND tỉnh  Sở Tài nguyên và Môi trường  

 Chính sách tích tụ ruộng đất Quyết định của UBND tỉnh  Sở Tài nguyên và Môi trường  

 
Chính sách giao đất lâm nghiệp (ổn 

định) 

Quyết định của UBND tỉnh 
 Sở Tài nguyên và Môi trường  

 
Chính sách cho thuê đất nuôi trồng thủy 

sản  

Quyết định của UBND tỉnh 
 Sở Tài nguyên và Môi trường  

 
II. Cơ chế chính sách thương mại 

nông, lâm, thủy sản và muối 

Quyết định của UBND tỉnh   

 Ưu đãi về vốn vay để sản xuất Quyết định của UBND tỉnh   

 
Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông 

sản   

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 

thủy sản 

 III. Cơ chế chính sách thu hút đầu tư Quyết định của UBND tỉnh   

 

Các chính sách liên quan đến thu hút 

doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất 

nông nghiệp: vay vốn, thuê đất, cơ sở 

hạ tầng, hợp đồng giữa nông dân với 

doanh nghiệp 

Quyết định của UBND tỉnh  Sở Công thương 

 
IV. Cơ chế chính sách chuyên ngành 

nông nghiệp 

Quyết định của UBND tỉnh   

 Về trồng trọt Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy lợi 

 Về chăn nuôi    

 
Chính sách hỗ trợ chăn nuôi gia trại: bổ 

sung 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Chăn nuôi 

 
Chính sách bảo hiểm chăn nuôi (còn 

chồng chéo) 
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TT Nội dung chính sách Sản phẩm đầu ra Thời gian thực hiện Cơ quan chủ trì 

 Về lâm nghiệp    

 

Bảo hiểm đối với trồng cây gỗ lớn (rủi 

ro: cháy rừng, bão, biến động giá 

cả,…);  

Quyết định của UBND tỉnh  Bảo Việt của tỉnh 

 

 Hỗ trợ cấp chứng chỉ FSC Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Kiểm lâm 

 
Chính sách hỗ trợ để phát triển mô hình 

trồng cây dược liệu dưới tán rừng 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Kiểm lâm 

 Về thủy sản Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy sản 

 
Quy hoạch bố trí cụm sản xuất, chế biến 

thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng;  

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy sản 

 

Chính sách giảm số tàu khai thác ven bờ 

(do nguồn lợi thủy sản suy giảm nghiêm 

trọng) 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy sản 

 
Chính sách để hỗ trợ sinh kế cho ngư 

dân khai thác ven bờ 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy sản 

 

Bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng 

cao năng lực cho ngư dân về kỹ thuật 

đánh bắt, quản lý tàu hiện đại, về bảo 

quản sản phẩm sau thu hoạch 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy sản 

 

Bổ sung chính sách quản lý mặt nước 

để bảo vệ môi trường  

Chính sách đối với sản lượng khai thác 

cá ngừ đại dương, sự tham gia vào Ủy 

ban nghề cá Trung và Tây Thái Bình 

Dương. 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy sản 

 Về thủy lợi    

 Chính sách hỗ trợ tưới tiết kiệm nước;  Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy lợi 

 
Chính sách đối với công tác xác định 

chủ công trình (Nghị định của chính 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy lợi 
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phủ về quản lý tài sản) 

 
Chính sách hỗ trợ thủy lợi phí (xác định 

rõ các tiêu chí về cống đầu kênh) 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy lợi 

 
Chính sách để khai thác đa mục tiêu các 

công trình thủy lợi 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy lợi 

 

Chính sách lồng ghép nội dung phòng 

tránh thiên tai vào các quy hoạch, kế 

hoạch phát triển sản xuất 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy lợi 

 
Chính sách đối với công tác quản lý các 

hồ chứa nhỏ 

Quyết định của UBND tỉnh  Chi cục Thủy lợi 

 Về khuyến nông    

 
Điều chỉnh chính sách hỗ trợ các hộ 

mua máy móc nông nghiệp 

Quyết định của UBND tỉnh 
 

Trung tâm Khuyến nông 

 
Chính sách kiện toàn, nâng cao năng lực 

cán bộ khuyến nông cơ sở 

Quyết định của UBND tỉnh 
 

Trung tâm Khuyến nông 

 

Chính sách phát triển HTX: đào tạo cán 

bộ quản lý, vay vốn ưu đãi, quỹ hỗ trợ 

HTX, giải quyết nợ của các HTX. 

Quyết định của UBND tỉnh 

 

Chi cục Phát triển nông thôn 

 
V. Cơ chế, chính sách tài chính, tiền 

tệ  
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