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1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu
3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết quả và thảo luận
5. Kết luận và kiến nghị

ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây ăn trái

Tình hình
sản xuất

Chuyển dịch cơ
cấu nông nghiệp

Hệ thống
kiểm soát lũ

Trồng lúa

Rau màu

1
Mục tiêu

Xác định hiện trạng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại huyện Chợ Mới

2
3

Phân tích thuận lợi và khó khăn của người dân khi chuyển đổi
mô hình canh tác

Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu
Xử lý
số liệu

Cán bộ
Người dân

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Xu hướng
chuyển dịch
tương lai

Lý do chuyển
đổi và không
chuyển đổi

I
(Tác động)

R
(Đáp ứng)

Chính sách của
địa phương
Cách giải
quyết khó khăn

Thuận lợi và
khó khăn

Kinh tế Xã hội

D
(Động lực)

S
(Hiện trạng)
Chuyển dịch
cơ cấu nông nghiệp

Điều kiện
tự nhiên

P
(Áp lực)

Thị trường
Chính sách

Thời tiết

Nước

Đất

Tập quán
sản xuất

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Hiện trạng
chuyển dịch

Nguyên nhân
chuyển dịch

Thuận lợi, khó
khăn

Chỉ số
đáp ứng (R)

1. Hiện trạng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại huyện Chợ Mới giai
đoạn 2012-2016
Diện tích lúa kém
hiệu quả đang thu hẹp

Diện tích trồng màu tăng
nhẹ rồi giảm mạnh

Diện tích trồng vườn đang
có xu hướng tăng nhanh

Thay đổi sử dụng đất nông nghiệp tại Chợ Mới giai đoạn 2012 – 2016
(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chợ Mới năm 2017)

Hiện trạng
chuyển dịch

Nguyên nhân
chuyển dịch

Thuận lợi, khó
khăn

Không chuyển đổi

29%

34%

20.5%

Lúa

821,23 ha

Lúa sang cây ăn trái
Màu sang cây ăn trái

16.5%

Chỉ số
đáp ứng (R)

Lúa sang màu

Hiện trạng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
tại khu vực nghiên cứu

Màu
Vườn

378,5 ha

16,15 ha

• Mô hình trồng bắp non kết hợp chăn nuôi bò được xác định
là tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế.
• Lợi nhuận bắp non đạt khoảng 20 triệu đồng/ha/vụ.

Hiện trạng
chuyển dịch

Nguyên nhân
chuyển dịch

Thuận lợi,
khó khăn

Chỉ số
đáp ứng (R)

Nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
Yếu tố

Kinh tế

Môi trường

Xã hội

Yếu tố cụ thể

Thứ tự ưu tiên
Lúa

Màu

Cây ăn trái

Lợi nhuận

1

1

1

Mức giá sản phẩm

4

2

2

Nhu cầu thị trường

3

3

3

Chi phí

5

4

8

Công lao động

6

9

4

Nguồn nước đầy đủ

7

5

6

Điều kiện đất tốt

8

6

7

Thời tiết thích hợp

9

7

9

Tập quán sản xuất

2

11

11

Theo xu hướng chuyển đổi

10

8

5

Khuyến khích của địa phương

11

10

10

Hiện trạng
chuyển dịch

Nguyên nhân
chuyển dịch

Thuận lợi,
khó khăn

Thu nhập sau khi chuyển đổi

Chi phí đầu tư
72%

Lợi nhuận

Lúa
21%
Tăng
1 – 1,5 triệu
58%
7% Không đổi
2 – 3 triệu
30%
< 1 triệu Giảm12%

Chỉ số
đáp ứng (R)

Cây ăn trái
Vườn

Màu
1 – 2 triệu
3 – 4 Lúa
triệu
< 1 triệu

Màu
50%

2 – 3 triệu

43%

5 – 6 triệu Cây 31%
ăn trái

25%

7%
9 – 10 triệu
Màu
30%
3 – 4 triệu

44%

23%

9 – 10 triệu

53%

500 - 700 trăm

33%

1 – 2 triệu

36%

1 – 2 triệu
Lúa
5 – 7 triệu

3 – 4 triệu

27%

10 triệu

20%

15 – 17 triệu

7%

Khoảng 5 triệu

3%

15 – 17 triệu

27%

Khoảng 20 triệu

20%

20%

Màu > Vườn > Lúa
Công lao động

Lúa = 1/3 Màu
Lúa = ½ Vườn

Màu = 1,2 Vườn

Vườn = 2,2 Lúa

Hiện trạng
chuyển dịch

60%

Thuận lợi,
khó khăn

Nguyên nhân
chuyển dịch

Chuẩn bị chuyển đổi

Chỉ số
đáp ứng (R)

Trong thời gian chuyển đổi
60%

45%
40%

44%

35%

40%
17%

20%

30%

26%

21%

20%

5%
0%

0%
Kỹ thuật canh
tác

Vốn

Máy móc, thiết
bị canh tác

Kỹ thuật
canh tác

Khác

Dịch bệnh

Thời tiết

Khác

Sau khi chuyển đổi
40%
30%

37%
29%
19%

20%
12%
10%

3%
0%
Được mùa Đầu ra sản Dịch bệnh
mất giá
phẩm

Thời tiết

Khác

Ý kiến của người dân về các khó khăn trong quá trình chuyển đổi canh tác

Hiện trạng
chuyển dịch

Nguyên nhân
chuyển dịch

Thuận lợi,
khó khăn

Chỉ số
đáp ứng (R)

1. Cách giải quyết khó khăn của người dân và chính sách hỗ
trợ của địa phương

37%

33%

28%

Hỗ trợ thiệt hại
trong sản xuất

72%

Có chính sách hỗ trợ
Không có chính sách

Vay vốn

30%

Mở lớp tập huấn

Hợp đồng với các công ty => Giải quyết vấn đề đầu ra sản phẩm
Hỗ trợ giống khi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu theo
quyết định 580/QĐ-TTg
Chương trình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, mở rộng
áp dụng VietGAP

Hiện trạng
chuyển dịch

Nguyên nhân
chuyển dịch

Thuận lợi,
khó khăn

Chỉ số
đáp ứng (R)

2. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong tương lai

Trong tương lai, diện tích trồng màu và cây ăn trái sẽ chiếm tỷ lệ
cao do người dân tiếp tục chuyển đổi mô hình canh tác.

Lúa => Màu => Cây ăn trái
2012 – 2016
Hiệu quả
sản xuất

1. Lợi nhuận
2. Công lao động
3. Chi phí đầu tư

Cây ăn trái

Trồng lúa
Trồng màu

Người dân gặp một số khó khăn về kỹ thuật canh
tác, đầu ra sản phẩm và thời thiết thay đổi
=> Đáp ứng của địa phương
Kêu gọi đầu tư, vận động nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng các
nhà máy sản xuất các sản phẩm khô từ rau, củ, quả
Phân tích ảnh hưởng của sự chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp đến công tác quản lý nguồn tài nguyên nước

