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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, TÁI 

CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Khái quát chung tình hình 

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện trong giai 

đoạn 2016- 2020 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh 

trong trồng trọt và chăn nuôi, giá cả thị trường không ổn định như đối với trồng 

trọt năm 2017 lúa vụ Xuân toàn huyện bị ảnh hưởng thiệt hại về năng xuất lúa 

trà Thiên ưu 8 với diện tích 1.902 ha, giá lạc thương phẩm bị giảm xuống thị 

trường tiêu thụ gặp khó khăn về các loại nông sản. Trong chăn nuôi giá lợn 

thương phẩm giảm sâu kéo dài từ cuối năm 2016 đến giữa năm 2018 làm cho 

người chăn nuôi bị thua lỗ nặng, cuối năm 2018 giá lợn thương phẩm bắt đầu 

nâng lên người dân bắt đầu tái đàn thì đầu năm 2019 bị ảnh hưởng từ dịch tả lợn 

Châu Phi nên đã tác động rất lớn đến thực hiện tái cơ cấu noogn nghiệp trong 

giai đoạn 2016-2020 Mục này nêu khái quát ngắn gọn bối cảnh, tình hình những 

yếu tố thuận lợi, khó khăn tác động lớn đến nền kinh tế xã hội, ngành nông 

nghiệp trên địa bàn. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

2.1. Các Nghị quyết, quyết định, văn bản đã ban hành để chỉ đạo, triển 

khai thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới: 

- Việc tổ chức xây dựng, phê duyệt, ban hành các nghị quyết, đề án, kế 

hoạch hành động về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương: Tổ chức 

Hội nghị lấy ý kiến góp ý để xây dựng Dự thảo Đề án phát triển sản xuất các sản 

phẩm chủ lực của từng vùng sinh thái giai đoạn 2014 - 2015 định hướng 2020; 

Gửi Dự thảo cho các phòng, ban, ngành liên quan và các địa phương, tổ chức 4 
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cuộc hội nghị để lấy ý kiến ý tại 4 vùng sản xuất của huyện; tổ chức hội nghị 

toàn huyện để lấy ý kiến góp ý => Ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực của từng vùng 

sinh thái giai đoạn 2014 - 2015 định hướng 2020; Tham mưu UBND huyện ban 

hành Quyết định số 6458/QĐ-UBND về việc điều chỉnh sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực huyện Đức Thọ đến năm 2017, định hướng đến năm 2020. Ban hành đề 

án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018-2020. 

 - Việc ban hành, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện 

tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn: Sau khi ban hành Đề án phát triển sản xuất 

các sản phẩm chủ lực của từng vùng sinh thái giai đoạn 2014 - 2015 định hướng 

2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định 492/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 Về 

việc Ban hành chính sách khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp năm 2013, 

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND huyện về việc ban 

hành chính sách khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2014 - 

2015, Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện về việc 

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp năm 2016, 

2017, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện về 

việc Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn 

hộ giai đoạn 2018-2020. 

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền;  

- Tổ chức 10 cuộc diễn đàn, hội thảo cho hơn 1.000 cán bộ công chức, 

viên chức, mở hơn 150 lớp tuyên truyền, tập huấn, diễn đàn, hội thảo cho 15.000 

cán bộ HTX nông nghiệp và nông dân; 

- Phối hợp với Trung tâm – văn hóa truyền thông huyện xây dựng phóng 

sự tái cơ cấu nông nghiệp huyện Đức Thọ, xây dựng các bản tin về các mô hình 

điển hình tiên tiến trong toàn huyện; 

-  Các hình thức, cách thức  tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ 

biến nâng cao nhận thức về tái cơ cấu nông nghiệp đến người dân: Thông qua 

các cuộc hội nghị, tập huấn, tuyên truyền bằng văn bản và các phương tiện 

thông tin đại chúng v.v. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ 

HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH/LĨNH VỰC 5 NĂM GIAI ĐOẠN2016-2020 

1. Đánh giá khái quát những kết quả, thành tựu nỗi bật trong 5 năm 

2016-2020; so sánh với chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết, kế hoạch 5 năm 

2016-2020 ngành nông nghiệp của địa phương xây dựng, như về: giá trị sản 

xuất, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng và sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi; nhóm sản phẩm chủ lực: 
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Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, đề án phát triển 

sản xuất các sản phẩm chủ lực theo từng vùng sinh thái của huyện và đề án phát 

triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn trong xây dựng NTM, 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tăng năng suất, sản 

lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

2. Kết quả cụ thể về thực hiện các nội dung kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2016-2020 của địa phương. 

2.1. Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm trên 

15.500 ha, trong đó diện tích sản xuất lúa trên 10.400 ha, còn lại 5.100 ha sản 

xuất các loại cây màu ngắn ngày như: ngô, đạu, lạc, rau; tổng sản lượng lương 

thực năm 2019 đạt trên 63.500 tấn, tăng 1,04% so với cuối năm 2015.  Cơ cấu 

bộ giống lúa sản xuất vụ xuân và hè thu đầu nhiệm kỳ có trên 15 loại giống/vụ, 

đến nay còn 6-7 loại giống/vụ, đặc biệt bỏ hẳn trà xuân sớm, giảm xuân trung và 

tăng xuân muộn. Trong sản xuất đưa các giống lúa mới: DQ11, Bắc Hương 9, 

TBR279, Thái xuyên 111...vào liên kết sản xuất với doanh nghiệp, diện tích sản 

xuất lúa chất lượng cao đạt trên 95% tổng diện tích mỗi vụ sản xuất. Giá trị sản 

xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 75 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 85 triệu 

đồng/ha (năm 2020). 

Cây lúa: Hằng năm tổng diện tích sản xuất lúa của huyện từ 10.300 ha -  

10.500 ha ( Vụ Xuân 6.300 ha, vụ Hè thu 4.200 ha) năng suất bình quân cả năm 

đạt từ 55 - 57 tạ/ha ( vụ Xuân đạt từ 61- 62 tạ/ha, vụ Hè thu đạt từ 47 - 50 ta/ha) 

Sản lượng hàng năm đạt từ 56 - 57 nghìn tấn; xác định cây lúa là cây trồng có vị 

trí hết sức quan trọng nên huyện đã tập trung vào thực hiện các vấn đề sau: 

- Cây lạc: Từ những mô hình được xây dựng từ năm 2010 đến năm 2012 

toàn huyện đã cơ cấu giống lạc chủ lực là L14. Hàng năm diện tích đất lạc được 

duy trì từ 1.400-1.500 ha, Sau khi có đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp các địa 

phương đã chủ động quy hoạch vùng sản xuất lạc theo cánh lớn, thông qua HTX 

NN để tổ chức sản xuất liên doanh liên kết với HTX, DN, THT để cung ứng 

giống, phân bón thuốc BVTV và bao tiêu sản phẩm. 

2.2. Lĩnh vực Chăn nuôi:  

a. Đáng giá chung:  Đã có sự thay đổi rõ nét, tỷ trọng ngành chăn nuôi 

đến tháng 12/2019 đạt 58%. Về tổ chức sản xuất, chuyển mạnh từ nhỏ lẻ, phân 

tán sang gia trại, trang trại, nuôi công nghiệp, nuôi liên kết. Hình thành trên 700 

mô hình chăn nuôi, trong đó tiêu biểu có 14 mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô từ 

500 – 1.000 con/lứa, 02 mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô trên 1.000 con/lứa 

(liên kết với các công ty như CP, Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh) ; 02 mô hình 

chăn nuôi lợn nái ngoại cấp bố, mẹ quy mô 300 - 700 con, 06 mô hình chăn nuôi 

gà quy mô 5.000 – 20.000 con/lứa (liên kết với công ty Japfa), liên kết phát triển 
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đàn bò lai Sind, Bò Charoline với Tổng công ty KSTM Hà Tĩnh để nâng cao 

chất lượng, giá trị trong chăn nuôi; 

Đến nay đàn lợn trên địa bàn cơ bản được nạc hóa 100%, tỷ lệ bò lai đạt 

gần 90%. các xã đã quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi vệ tinh, hình 

thành trên 800 mô hình chăn nuôi, trong đó tiêu biểu có 18 mô hình chăn nuôi lợn 

thịt quy mô từ 500 – 1.000 con/lứa, 02 mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô trên 

1.000 con/lứa, 02 mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại cấp bố, mẹ quy mô 300 - 700 

con, 06 mô hình chăn nuôi gà quy mô 5.000 – 20.000 con/lứa. Tổng đàn trâu, bò 

đến 30/6/2020, ước đạt trên 30.000 con, duy trì ổn định so với năm 2015; tổng 

đàn lợn trên 25.000 con, giảm 36% so với năm 2015; tỷ trọng giá trị sản xuất 

trong chăn nuôi đạt 56% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp;Tổng sản lượng 

thịt hơi xuất chuồng đến cuối năm 2019: 12.294 tấn, tăng 5% so với cuối năm 

2015. 

(4) Chăn nuôi gia cầm: 

+ Tổng đàn gia cầm đến 5 tháng đầu năm 2020 là 1.560.000 con (tăng 42% 

so với trước tái cơ cấu 2013, cuối năm 2019 là 660.723 con; sản lượng thịt xuất 

chuồng đạt 1.260 tấn (tăng 11,11% so với trước tái cơ cấu 2013); Giá trị sản xuất 

57 tỷ đồng.(tăng 9,6 % so với trước tái cơ cấu 2013).  

+ Phát triển cơ cấu giống, sử dụng các giống gia cầm địa phương: Hàng 

năm trên địa bàn huyện đã xuất hiện các trang trại chăn nuôi gà theo kiểu chăn nuôi 

công nghiệp, chăn nuôi kiểu bán công nghiệp, nuôi gà thả vườn đồi quy mô từ 

1.000 con/lứa trở lên, có liên doanh liên kết. Chủ yếu các hộ mua gà giống tại Viện 

Chăn nuôi, Trung tâm giống gia cầm Thụy Phương Hà Nội, Công ty chăn nuôi lớn 

và duy trì giống gà cỏ địa phương. 

+ Tổ chức sản xuất: Huyện có 11 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn 

(trên 2.000 con); trong đó 6 mô hình chăn liên kết sản xuất với doanh nghiệp. 

+ Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất, phòng trừ dịch bệnh: các 

trại chăn nuôi và các hộ đã ứng dụng tiến bộ quy trình kỹ thuật tiến tiến, nuôi theo 

chuồng kín, chuồng có hệ thống làm mát và sưởi ấm đảm bảo và thực hiện tốt công 

tác tiêm phòng cho đàn gia cầm trong quá trình nuôi chưa để dịch rảy ra trên địa 

bàn huyện. 

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Các trang trại đã có sự liên kết với các 

doanh nghiệp (để tiêu thụ sản phẩm như đưa vào các nhà hàng, siêu thị, các bếp ăn 

công nghiệp) tại miền bắc và miền trung. 

2.3. Lâm nghiệp:Chi tiết theo từng cây trồng, sản phẩm chủ lực (nêu rõ 

diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoan nuôi; trồng cây phân tán; sản xuất 

giống; diện tích khai thác, năng suất, sản lượng gỗ nguyên liệu, nhựa thông; diện 

tích, năng suất, sản lượng khai thác cao su,… bình quân; so với mục tiêu, chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra; chi tiết theo từng hoạt động lâm sinh,… 
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2.3. Lĩnh vực lâm nghiệp: 

a. Đánh giá chung: 

- Thường xuyên thông báo quy chế BVR- PCCCR, cấp dự báo cháy rừng, 

các văn bản, Chỉ thị của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, của tỉnh, huyện nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân trong công tác BVR- PCCCR. Ngoài ra vào những 

thời điểm nắng nóng đã sử dụng ô tô, xe gắn máy có trang bị loa đài tổ chức 

tuyên truyền lưu động tại các cụm dân cư; Tổ chức nói chuyện chuyên đề trong 

các nhà trường, cộng đồng dân cư thôn, qua đó tổ chức ký 10.000 bản cam kết 

cam kết thực hiện tốt công tác BVR-PCCCR tại 16 trường học và 20 thôn, 

xóm; ký kết 1.865 bản cam kết không mua bán, kinh doanh, chế biến gỗ trái 

phép của chủ cơ sở chế biến lâm sản. 

-  Kết quả phát triển trên lĩnh vực Lâm nghiệp thường xuyên được quan 

tâm kết quả: Tổng giá trị lâm nghiệp theo giá năm 2010 từ 9.520 tỷ đồng đến 

11.232 tỷ đồng, Tổng giá trị lâm nghiệp theo giá hiện nay từ 9.985 tỷ đồng đến 

15,758 tỷ đồng; diện tích rừng trồng nguyên liệu là 16,2 ha, rừng trồng sản xuất 

kinh doanh cây gỗ lớn 251 ha; năng suất gỗ rừng trồng nguyên liệu trung bình 

hàng năm là 46 m3, tổng sản phẩm gỗ nguyên liệu rừng trồng khai thác hàng 

năm 3.800m3  

- Công tác giao đất, giao rừng: Tổng diện tích đưa vào giao: 501,91ha/613 

hộ.Đã giao 501,91ha/613 hộ đạt 100%. 

b.Kết quả tái cơ cấu trên những nội dung, sản phẩm cụ thể: 

- Quy mô diện tích rừng trồng sản xuất đầu tư thâm canh, phát triển trồng 

rừng gỗ lớn 251 ha. 

- Năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất trung bình 3.800m3. 

-  Đã xây dựng quy hoạch, phát triển mạng lưới chế biến sâu sản phẩm gỗ; 

thị trường xuất khẩu, tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ; 

- Kết quả tái cơ cấu cây cao su: Diện tích cao su trên địa bàn huyện có 

245,72 ha hiện nay do Công ty cao su Hương Khê Hà Tĩnh quản lý. 

 2.4. Lĩnh vực Thủy sản: 

 a. Đánh giá chung:  

 Toàn huyện hiện có 884,1 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 268 ha nuôi cá ao 

hồ nhỏ, 115 ha nuôi cá hồ đập chứa nước và 501,1 ha nuôi cá lúa kết hợp. Là huyện 

nội địa có lợi thế về tiềm năng mặt nước và diện tích sản xuất lúa lớn nên từ những 

năm 2006 đến 2010 huyện đã có chủ trương khai thác hiệu quả tiềm năng này, đến 

năm 2011 cơ bản các diện tích có tiềm năng nuôi trồng thủy sản đều được khai 

thác. Nếu như trước năm 2006, diện tích nuôi trồng thủy sản 545 ha, sản lượng 771 

tấn thì đến năm 2015 diện tích 884,1 ha, sản lượng 1.636 tấn. Nhiều trang trại chăn 

nuôi kết hợp thủy sản được phát triển tại ra sự chuyển đổi hình thức sản xuất nhỏ 

sang nuôi trồng theo hướng thâm canh, thâm canh cải tiến nên đưa năng suất, sản 
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lượng nuôi trồng ngày càng tăng, năm 2010 diện tích 875,5 ha, sản lượng nuôi  

trồng 1.407,5 tấn; năm 2011 diện tích 881,1 ha, sản lượng nuôi trồng 1.500,2 tấn và 

khai thác tự nhiên 360 tấn; năm 2012 diện tích 881,1 ha, sản lượng 1.503,2 tấn và 

khai thác 400 tấn; năm 2013 diện tích nuôi 881,1 ha, sản lượng 1.5036,1 tấn và 

khai thác 390 tấn. Trên địa bàn huyện hiện có 14 hộ với 19 lồng bè nuôi cá trên 

sông La và các nhánh sông Lam, sản lượng 10 -12 tấn/năm. 

 Ngoài việc khai thác các diện tích, đưa năng suất nuôi trồng lên cao thì 

huyện cũng chú trọng đến ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là 

giống mới, như tôm càng xanh, cá lóc môi trề, các điêu hồng, rô phi đầu vuông, cá 

rô phi đơn tính Cát Phú,... mặc dù khi triển khai nuôi theo mô hình đều rất thành 

công, có hiệu quả kinh tế rõ rệt nhưng khi đưa vào nhân rộng lại rất khó khăn chỉ 

duy trì được một, hai vụ sản xuất sau đó không tiếp tục nữa, nguyên nhân do chi 

phí đầu tư khá lớn, đầu ra sản phẩm không ổn định chủ yếu bán lẻ tại các chợ địa 

phương.  

 Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2012: 60,1 tỷ đồng; năm 2013: 61,4 

tỷ đồng; năm 2014: 65,6 tỷ đồng; năm 2015: 65,8 tỷ đồng, năm 2016: 66 tỷ đồng, 

năm 2017: 65,8 tỷ đồng. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU 

NGÀNH/LĨNH VỰC 5 NĂM 2016-2020 

1. Đánh giá quá trình, công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện chủ trương tái 

cơ cấu ngành, lĩnh vực trong 5 năm 2016-2020. 

2. Kết quả thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới: 

2.1. Lĩnh vực Trồng trọt: 

a) Những kết  quả chung:  

Hàng năm tổng diện tích sản xuất lúa của huyện từ 15.000 ha - 15.700 ha 

(Vụ Xuân 6.300 ha, vụ Hè Thu 4.200 ha) năng suất bình quân cả năm đạt từ 55 - 

57 tạ/ha (vụ Xuân đạt từ 61- 62 tạ/ha, vụ Hè Thu đạt từ 47- 50 tạ/ha). Sản lượng 

hàng năm đạt từ 56 - 57 nghìn tấn; xác định cây lúa là cây trồng có vị trí hết sức 

quan trọng nên huyện đã tập trung vào thực hiện các vấn đề sau: 

Huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ: Giảm tối đa trà lúa 

Xuân trung, tăng trà lúa Xuân muộn (tính đến vụ Xuân 2019 cơ cấu Xuân muộn 

đạt trên 99%). Đã tập trung khảo nghiệm, sản xuất thử nhằm đưa các giống mới 

có chất lượng cao vào sản xuất hàng vụ hàng năm để bổ sung vào bộ giống cơ cấu 

chủ lực hàng năm trên địa bàn huyện đồng thời giảm số lượng loại giống trong 

mỗi vụ, hiện nay mỗi vụ sản xuất chỉ còn cơ cấu từ 5-7 loại giống, mỗi cánh đồng 

sản xuất 1 - 3 loại giống, các giống đưa vào sản xuất là giống chất lượng cao: P6, 
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BT7, Nếp 98, HT1…, (trước năm 2011 mỗi vụ sản xuất của huyện trên 35 loại 

giống); 

Về Quy hoạch, quy mô sản xuất: Từ năm 2011, UBND huyện đã quy hoạch 

vùng sản xuất theo tiêu chí cánh đồng mẫu, mỗi xã xây dựng ít nhất một vùng tập 

trung một giống lúa với quy mô tối thiểu 20 ha/vùng, từ vụ Xuân 2016, tổ chức xây 

dựng cánh đồng lớn với quy mô tối thiểu 50ha/vùng, hiện nay toàn huyện đã quy 

hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung đạt trên 2.000 ha/vụ trong đó tập trung 

chủ yếu tại các xã vùng lúa như: Yên Hồ, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, 

Bùi La Nhân, Tân Dân, Hòa Lạc, An Dũng… với các giống lúa: P6, BT7, Nếp 98, 

BQ... 

Ngoài ra, huyện còn thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa giống theo 

quyết  định số 3814/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh liên kết 

với các công ty giống: Công ty giống cây trồng TW, Công ty giống cây trồng Hà 

Tĩnh, Công ty TNHHMTV Mitraco Hà Tĩnh… sản xuất hơn 350 ha lúa giống tại 

các xã Tân Dân, Lâm Trung Thủy, Yên Hồ; Thanh Bình Thịnh, Bùi La Nhân… và 

cung ứng cho các công ty giống mỗi vụ hơn 1.500 tấn lúa giống. 

Đến nay, trên địa bàn huyện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa 

trên địa bàn các xã với sản lượng 10.190/56.142 tấn đạt 18,15%. Liên kết sản 

xuất tiêu thụ lúa thông qua các HTX nông nghiệp, tổ hợp tác với các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Công ty cổ phần giống cây trồng Hà Tĩnh 

(Thành phố Hà Tĩnh),  HTX dịch vụ giống, thu mua, chế biến nông sản Đức 

Lâm, Công ty giống cây trồng TW, Hà Tĩnh, Công ty TNHH Thống Tuấn, 

Doanh nghiệp tư nhân Hiền Hoài…tại các xã: Đức Lâm, Đức Thủy, Đưc Long, 

Đức Thanh, Đức Thịnh, Thái Yên, Đức Nhân, Trung Lễ, Đức Dũng, Đức An, 

Đức Hòa, Tùng Ảnh. Ngoài ra tại các địa phương còn xây dựng các THT, HTX 

thu mua chế biến nông sản để tiêu thụ lúa gạo cho người dân. Liên kết tiêu thụ 

sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa cho bà con nông dân 

trên địa bàn huyện, từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

Ứng dụng kỹ thuật, quy trình sản xuất: Theo phương pháp 3 giảm 3 tăng, 

SRI, sạ hàng đầu tư thâm canh, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh theo 

hướng an toàn sinh học kịp thời hiệu quả, từng bước áp dụng quy trình sản xuất 

theo hướng hữu cơ, An toàn. 

Cơ giới hóa các khâu: năm 2011, tỷ lệ cơ giới hóa tại các địa phương trên 

toàn huyện đạt thấp, trên địa bàn hầu như chưa có các loại máy cơ giới hóa phục 

vụ sản xuất. Nhưng với chủ trương cơ giới hóa đúng đắn và hưởng ứng mạnh 

mẽ chính sách của tỉnh, huyện. Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ mua mới 15 máy 

gặt đập liên hợp, 26 máy làm đất 4 bánh (máy trên 23 mã lực), trên 400 máy làm 

đất 3 bánh (máy dưới 23 mã lực). Từng bước áp dụng cơ giới hoá khâu làm đất 
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với trên 98% diện tích sản xuất, diện tích thu hoạch bằng máy với lúa đạt trên 

90%, tưới tiêu bằng bơm điện đạt 90%, gieo cấy bằng máy đạt 5%... 

b) Kết quả cơ cấu lại sản xuất theo 3 vùng sinh thái: 

a.  Vùng Thượng Đức - Trà Sơn  

-  Trồng trọt. 

+ Cây màu: Tổng diện tích sản xuất hàng năm là 2.825 ha; cây trồng chủ lực 

của vùng gồm: lạc, đậu xanh, ngô, diện tích sản xuất lạc 717 ha. 

+  Cây lúa: tổng diện tích cả năm: 3.249 ha.  

+ Cây ăn quả: Tổng diện tích của vùng là 34,742 ha, cây trồng chủ lực là: 

chanh, cam chanh, bưởi, thanh long... 

- Chăn nuôi : Sản phẩm chủ lực là: Lợn, bò, gà. Tính đến đầu năm năm 

2017 tổng  đàn trâu bò đạt 13.873 con, tổng đàn lợn 22.628 con, đàn gia cầm 

347.773 con. Tuy nhiên do 6 tháng đầu năm 2017 giá cả thị trường biến động, đặc 

biệt giá lợn hơi giảm xuống mức thấp kỷ lục đã ảnh hưởng tới tổng đàn, tính đến 

tháng 9/2017 tổng đàn đat: trâu bò 13.961con, đàn lợn: 20.943 con, đàn gia cầm: 

323.454 con. 

b. Vùng Thị trấn và ven Thị Trấn. 

-  Về Trồng trọt:  

+  Cây màu: Tổng diện tích gieo trỉa cả năm 418 ha, trong đó diện tích lạc 

Xuân 85 ha, năng suất bình quân đạt 24,18 tạ/ha, sản lượng hàng năm đạt 206 tấn; 

cây  ngô 108 ha, năng suất bình quân đạt 50,28 tạ/ha sản lượng hàng năm đạt 

543tấn; Diện tích gieo trỉa đậu xanh trong vụ Hè thu 80 ha, năng suất bình quân đạt 

10,9 tạ/ha, sản lượng hàng năm đạt  87 tấn; diện tích gieo trồng rau các loại 145 ha  

năng suất bình quân đạt 62,27 tạ/ha, sản lượng hàng năm đạt 903tấn. 

+ Cây lúa: diện tích cả năm 714, chủ yếu tập trung sản xuất  trong vụ 

Xuân  năng suất đạt  từ 52 - 54 tạ/ha; vụ Hè thu chỉ có 50% diện tích có đầu tư 

thâm canh còn lại 50% diện tích sản xuất kém và để lúa tái sinh nên cho năng 

suất thấp. Sản lượng lúa hàng năm của vùng đạt 3.712 - 3.856 tấn, chủ yếu đáp 

ứng lương thực và phục vụ chăn nuôi của người dân trong vùng.  

-  Chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản.  

Tính đến cuối năm 2016 tổng  đàn trâu bò đạt 2.183 con, tổng đàn lợn 3.000 

con, đàn gia cầm 86.697 con. Tính đến tháng 9/2017 tổng đàn đạt: trâu bò 203 con, 

đàn lợn: 1.753 con, đàn gia cầm: 79.100 con; 

c. Vùng lúa. 

- Trồng trọt: 

+ Cây Lúa: Lúa là cây trồng chủ lực của vùng,  diện tích sản xuất lúa  cả 

năm của vùng là  4.899 ha, năng suất bình quân 57 - 58 tạ/ha; sản lượng hàng năm 

đạt từ 27.920 - 28.400 tấn, mặc dù đã quy hoạch được các  vùng  sản xuất cánh 

đồng mẫu nhưng công tác chỉ đạo sản xuất còn chưa sâu sát, hiệu quả chưa cao, 
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chưa nhân được ra diện rộng, còn cơ cấu nhiều giống trong một vụ sản xuất, chưa 

có sự liên kết, phối hợp giữa các xã, phối hợp với các doanh nghiệp  để tập trung 

sản xuất thành các vùng hàng hóa lớn có hiệu quả kinh tế cao.  

+ Cây lạc, đậu, ngô: Tổng diện tích gieo trồng  hàng năm của vùng là 212 

ha, trong đó lạc xuân 88 ha, năng suất bình quân đạt 23,07 tạ/ha, sản lượng hàng 

năm đạt 203tấn; ngô 61ha ( Vụ Xuân 31ha, vụ Hè thu 10 ha, vụ Thu – Đông 30ha) 

năng suất bình quân đạt 42tạ/ha, sản lượng ngô hàng năm đạt 256 tấn; đậu Hè thu 

63ha, năng suất bình quân đạt 10,8 tạ/ha, sản lượng hàng năm đạt 68 tấn. 

- Rau các loại: Tổng diện tích hàng năm là 226 ha,  năng suất bình quân đạt 

61,8 tạ/ha, sản lượng  hàng năm đạt 1.379 tấn, chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ manh mún 

tại vườn hộ phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân, đã hình thành vùng 

chuyên sản xuất rau tại xã Bùi Xá có diện tích 06  ha với các loại rau theo thời vụ 

tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện hàng năm 

đạt trên 20 tấn, tuy nhiên vẫn còn thiếu sự tập trung trong chỉ đạo sản xuất nên giá 

trị hiệu quả chưa cao.  

d. Vùng ngoài đê. 

-  Trồng trọt:  

  + Cây màu, rau các loại:  Các loại trồng chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao 

của vùng là Lạc, Đậu xanh và ngô trong đó Lạc là cây trồng sản phẩm chủ lực 

của huyện. Nhìn chung chưa sản xuất thành vùng tập trung hàng hóa, cánh đồng 

mẫu, các giống mới, các tiến bộ Khoa học kỹ thuật chưa được áp dụng nhiều 

trong sản xuất. 

+ Cây lúa: diện tích cả năm 1.438 ha, năng suất bình quân 50 - 54 tạ/ha; 

chủ yếu tập trung trong vụ Đông Xuân, còn vụ Hè thu cơ cấu theo trà Hè thu chạy 

lụt tại các xã Đức Quang, Đức La, Đức Vĩnh riêng các xã Đức Tùng, Đức Châu 

không bố trí sản xuất, các xã Trường Sơn, Liên Minh để lúa tái sinh. Sản lượng 

hàng năm đạt 7.190 – 7. 765 tấn. 

c) Kết quả cơ cấu lại sản xuất theo sản phẩm hàng hóa chủ lực: 

* Về trồng trọt:  

Cây lạc: Từ những mô hình được xây dựng từ năm 2010 đến nay toàn 

huyện đã cơ cấu giống lạc chủ lực là L14. Hàng năm diện tích đất lạc được duy 

trì từ 1.400-1.500 ha, năng suất bình quân đạt trên 27 tạ/ha. Sau khi có đề án tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp các địa phương đã chủ động quy hoạch vùng sản xuất 

lạc theo cánh lớn tại Liên Minh, Tùng Châu, Hòa Lạc, Quang Vĩnh, Đức Đồng, 

Đức Lạng… thông qua HTX NN để tổ chức sản xuất liên doanh liên kết với 

HTX, DN, THT để cung ứng giống, phân bón thuốc BVTV và bao tiêu sản 

phẩm. 

Đến nay tại các xã Liên Minh, Tùng Châu, Hòa Lạc, Quang Vĩnh, Đức 

Đồng, Đức Lạng... Với sản lượng liên kết sản xuất, tiêu thụ đạt 513,9/3.906 tấn 
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đạt 13,16%. Đã hình thành mô hình sản xuất lạc thương phẩm liên kết chuổi sản 

xuất hàng năm với Công ty TNHH Thống Tuấn, Doanh nghiệp tư nhân Hiền 

Hoài, Anh Hiếu, HTX, THT để sản xuất tiêu thụ.  

Cây rau: Trên địa bàn huyện đã hình thành 6 vùng sản xuất rau theo 

hướng an toàn với quy mô tối thiểu 5ha/vùng (Thị trấn 15 ha; Yên Hồ - 10 ha, 

Bùi La Nhân:15 ha , Liên Minh - 35ha, Tùng Ảnh: 05 ha). Sản xuất theo hình 

thức HTX, THT, năng suất hàng năm đạt từ 60 - 70 tạ/ha, từ vụ Đông năm 2014 

xã Bùi la Nhân đã liên kết với Tổng công ty khoáng sản thương mại Mitraco Hà 

Tĩnh sản xuất mô hình rau công nghệ cao trên đất cát bãi bồi ven sông. Mô hình 

liên kết từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. Mô hình có tính ổn định đầu ra, 

thay đổi được cách nghĩ, cách làm đặc biệt là làm thay đổi được phương thức tập 

quán sản xuất theo hướng tự cung tự cấp, manh mún sang sản xuất theo hình 

thức liên doanh, liên kết. Nâng cao tính kỷ luật trong sản xuất, trách nhiệm của 

các bên đặc biệt là người sản xuất, do đó mà năng suất chất lượng sản phẩm 

được nâng lên, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.  

Sản xuất các loại rau cao cấp như: Xu hào, cà rốt, bắp cải, súp lơ, Bí xanh, 

dưa chuột, đậu cô ve leo và một số rau truyền thống khác. Tại 5 điểm sản xuất 

rau an toàn của huyện đã ứng dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn rau an 

toàn, tại điểm sản xuất cuả thị trấn ứng dụng công nghệ sản xuất trong nhà lưới 

và kỹ thuật tưới phun tự động. Nhờ có hệ thống tưới phun sương đảm bảo sản 

xuất đúng quy trình, cây trồng phát triển tốt, năng suất cao, thời gian sinh trưởng 

phù hợp. Sử dụng toàn bộ phân vi sinh của tổng công ty, thuốc BVTV theo quy 

định sản xuất rau an toàn. Vì vậy sản phẩm sản phẩm có chất lượng cao, vị ngọt; 

đảm bảo an toàn thực phẩm và được người tiêu dùng ghi nhận. 

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với tiềm năng lợi thế vùng 

Trà Sơn phù hợp cho phát triển cây ăn quả, nên trong những năm qua huyện đã 

tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn hộ nhằm phát huy tiềm năng lợi thế 

của vườn, cụ thể là các loại cây ăn quả: Cam chanh, Bưởi Diễn, Thanh Long, 

...đến nay diện tích trồng cây ăn quả đạt trên 415 ha (Cam Chanh:100 ha, Bưởi 

Diễn 250 ha; Chanh 50 ha; Thanh Long: 15 ha…); trong đó có hơn 270 ha đã cho 

thu hoạch (Cam Chanh 80ha, Bưởi Diễn 150ha; Chanh 30 ha; Thanh Long 10 ha), 

giá trị thu nhập đạt trên 350 triệu đồng/ha, huyện đang xây dựng thương hiệu gắn 

với chỉ dẫn địa chỉ tập thể Bưởi Diễn Đức Thọ để khẳng định chất lượng và có 

chổ đứng trên thị trường đây là hướng phát triển chủ lực của kinh tế vườn hộ. Đã 

có các mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, liên kết sản xuất tiêu 

thụ sản phẩm với các cửa hàng Hoa quả trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh. Hàng năm 

cho thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Diện tích liên kết tiêu thụ chủ yếu 

ở xã An Dũng, Đức Lạng, Lâm Trung Thủy, Tân Dân, Đức Đồng. Thành lập 01 

HTX sản xuất giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp, có 01 mô hình sản xuất rau củ 
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quả trong nhà lưới. Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã hình thành các trang trại trồng 

cây ăn quả như: Ổi Lê Trắng Xuân Cù(An Dũng), Cam chanh, Bưởi Diễn (Tân 

Dân, Lâm Trung Thủy, An Dũng, Tùng Ảnh...), Thanh Long ruột đỏ (An Dũng, 

Đức Lạng, Tân Dân, Tùng Ảnh) mang lại hiệu quả cao, đang được bà con nông 

dân nhân rộng.  

2.2. Lĩnh vực Chăn nuôi: 

a. Đáng giá chung: 

Toàn huyện đã có quy hoạch 40 vùng chăn nuôi tập trung với diện tích 

374,1 ha nằm trong quy hoạch chung của tỉnh. Trong đó có 18 vùng với diện 

tích 138,3 ha quy hoạch chăn nuôi lợn. (Theo quyết định số 1281/2015/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh).  

Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo phương châm doanh nghiệp hóa sản 

phẩm, liên kết hóa sản xuất. Về doanh nghiệp hóa sản phẩm, việc thu hút đầu tư 

tư nhân, phát triển doanh nghiệp cũng được huyện chú trọng, tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn và đạt một số kết quả: có 01 doanh nghiệp, 

01 HTX cung ứng lợn nái ngoại, 01 doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa. Về liên kết 

giữa doanh nghiệp với người sản xuất, theo hướng phát triển cả 03 loại hình: 

Quy mô lớn, vừa và nhỏ. Đến nay, toàn huyện có 18 cơ sở chăn nuôi lợn thịt 

liên kết với doanh nghiệp, với quy mô từ 350 - 500 con trở lên, trong đó 13 cơ 

sở liên kết với Công ty cổ phần phát triển nông lâm Hà Tĩnh, 02 cơ sở liên kết 

với Công ty CP, 01 cơ sở liên kết với Cty Golden Star. Năm 2015 đã có 10 trang 

trại áp dụng quy trình sản xuất VietGap hoặc chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

+ Chăn nuôi lợn: Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm chủ lực ngành chăn 

nuôi lợn huyện đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, thu mua lợn thương phẩm 

với sản lượng 1302/6.150 tấn đạt 21,17 %. Các hộ dân đã trực tiếp ký hợp đồng 

liên kết sản xuất với các công ty lớn: Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 

chi nhánh Hải Dương, Công ty cổ phần nông lâm Hà Tĩnh, HTX chăn nuôi lợn 

nái ngoại Đức Lạng. Chuỗi liên kết xây dựng chủ yếu ở các xã có thế mạnh về 

chăn nuôi, có tổng đàn, sản lượng chăn nuôi lớn như: Tân Hương, An Dũng, Bùi 

La Nhân, Đức Đồng, Đức Lạng, mỗi trại liên kết chăn nuôi từ 1-4 dãy chuồng, 

mỗi chuồng đạt từ 350-500 con/lứa. 

Các mô hình chăn nuôi lợn điển hình như: Hợp tác xã chăn nuôi lợn nái 

ngoại Đức Lạng quy mô 650 con nái và trên 2.000 con lợn thịt/lứa; Cơ sở chăn 

nuôi Lợn Phương Liên quy mô 300 nái và trên 500 con lợn thịt/lứa; HTX chăn 

nuôi Bình Minh Đức An quy mô 1.800 con/lứa; Trang trại anh Nguyễn Bá Linh 

xã Đức Đồng quy mô 600 con/lứa và các trang trại quy mô 500 con/lứa như: 

Anh Hân; Anh Định, Anh Sang, Anh Quyết (Xã Tân Hương), Anh Cần, Anh 

Chính, Anh Sỹ, Anh Định, Anh Quang, Anh Huynh (xã An Dũng).  

+ Chăn nuôi Bò:  
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Đức Thọ là huyện đi đầu trong phong trào Sind hóa đàn bò của tỉnh. Hàng 

năm trên địa bàn huyện duy trì tổng đàn bò là từ 22.000 - 25.000 con, có hơn 50 

hộ chăn nuôi bò thịt chất lượng cao quy mô từ 10 con trở lên, mở ra hướng mới 

phát triển chuổi liên kết bò, trồng ngô, cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Đối với sản 

phẩm chủ lực bò trên địa bàn huyện hiện nay tại các địa phương hầu hết các hộ 

nông dân cơ bản mỗi hộ bình quân nuôi từ 1-2 con bò nái sinh sản.  

Điển hình tại các xã: Tùng Châu, Trường Sơn, Tùng Ảnh, Quang Vĩnh, 

Yên Hồ, Bùi La Nhân, Đức Đồng, Đức Lạng...đã liên kết với HTX Chăn nuôi 

tổng hợp Phú Quý (xã Tùng Châu) để tiêu thụ bò thương phẩm với sản lượng 

hàng năm đạt 220,6/1.425 tấn bò thịt chiếm tỷ lệ 15,48% sản phẩm bò toàn 

huyện.  

Công tác tiêm phòng và vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh được thực 

hiện hiệu quả; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin hàng năm đạt kết quả cao, trên 80%. 

Hoạt động kiểm dịch được tăng cường, công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giám sát hoạt động giết mổ gia súc được quan 

tâm, từng bước đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Huyện đã xây dựng 04 lò giết mổ gia súc. Đến nay các cơ sở giết mổ gia 

súc tập trung hoạt động tốt; số lượng gia súc giết mổ trong các cơ sở giết mổ tập 

trung bình quân trên ngày: Trâu, bò 04/04 con/ngày, đạt tỷ lệ 100%; lợn 105/140 

con/ngày đêm, đạt tỷ lệ 75-80%. 

- Xử lý môi trường chăn nuôi: Đã có 18/18 cơ sở chăn nuôi lợn tập trung 

trên địa bàn huyện đã có cam kết bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi 

trường, lập hồ sơ xin giấy phép xã nước thải vào nguồn nước. Cụ thể: trang trại 

chăn nuôi tổng hợp tại xã An Dũng, 02 trang trại chăn nuôi lợn nái, còn lại là 

các trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô từ 500 con trở lên liên kết với các cơ sở 

chăn nuôi lợn nái trên địa bàn, Công ty Cổ phần phát triển nông lâm Hà Tĩnh và 

Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam… 

Ngoài chăn nuôi Lợn, Bò trên địa bàn hiện nay có 06 mô hình chăn nuôi 

gà quy mô trên 10.000 con/ lứa như Hộ Anh Sỹ xã An Dũng quy mô 10.000 

con/lứa, HTX chăn nuôi gà công nghiệp xã An Dũng quy mô 14.000 con/lứa, cơ 

sở chăn nuôi gà liên kết với Cty cổ phần thức ăn chăn nuôi Japfa tại Tùng Ảnh 

quy mô: 15.000 con/lứa, ngoài ra còn có trang trại tại các xã: Tân Dân, Trường 

Sơn, Hòa Lạc quy mô 10.000 con/lứa liên kết sản xuất với HTX Chăn nuôi gà 

công nghiệp Đức Dũng.  

2.3. Lĩnh vực Lâm nghiệp: 

a) Đánh giá chung: 

- Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên; thực hiện nghiêm chủ 

trương đóng cửa rừng tự nhiên; 
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- Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, phát triển lâm nghiệp đa chức năng, 

trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ, nhất là các loại dược liệu. 

- Tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình kinh 

tế hợp tác trong lâm nghiệp 

- Thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất lâm nghiệp;... 

b) Kết quả cơ cấu lại sản xuất lâm nghiệp theo 3 vùng sinh thái: 

Về tái cơ cấu lâm nghiệp theo định hướng 3 vùng sinh thái so với mục tiêu, 

định hướng đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành được phê duyệt; nhất là việc phát 

triển các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy, 

ván nhân tạo, chuỗi liên kết,...khai thác giá trị rừng theo vùng, miền. 

- Vùng trung du, miền núi: ... 

- Vùng đồng bằng:.... 

-  Vùng ven biển: 

c) Kết quả tái cơ cấu trên những nội dung, sản phẩm cụ thể: 

- Quy mô diện tích rừng trồng sản xuất đầu tư thâm canh, phát triển trồng 

rừng gỗ lớn; diện tích chuyển đổi từ kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn;... 

- Phát triển cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao,... 

- Kết quả thực hiện các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị 

rừng trồng sản xuất; 

-  Kết quả thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới chế biến sâu sản phẩm 

gỗ; thị trường xuất khẩu, tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ; 

-  Kết quả phát triển các trang trại nông lâm kết hợp; hợp tác xã lâm nghiệp; 

hợp tác liên doanh, liên kết sản xuất với doanh nghiệp;.. 

- Dịch vụ môi trường rừng; trồng rừng thay thế,... 

- Kết quả tái cơ cấu cây cao su: Diện tích cao su được chuyển đổi sang phát 

triển chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp khác; diện tích cao su tiểu tiền liên kết 

với doanh nghiệp; thâm canh tăng năng suất mũ; áp dụng cơ giới hóa, bảo quản, 

chế biến nâng cao giá trị sản phẩm mũ cao su,... 

- Kết quả phát triển sản phẩm cây gió trầm:….(diện tích, năng suất, sản 

lượng, chề biến, giá trị,…) 

- Kết quả phát triển dược liệu dưới tái rừng: …..(diện tích, sản lượng thu 

hoạch, giá trị theo loài chính,…) 

2.4. Lĩnh vực Thủy sản  

a) Đánh giá chung:  



14 

 

- Đánh giá chuyển dịch quy mô sản lượng; giá trị sản xuất; xu hướng chuyển 

dịch tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản trong tổng GTSX toàn ngành nông, lâm, thủy 

sản  (có số liệu dẫn chứng, so sánh với mục tiêu, kế hoạch đề ra); 

-  Chuyển dịch cơ cấu giữa lĩnh vực nuôi trồng với khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

- Đánh giá những tác động và việc phục hồi, phát triển sản xuất thủy sản, hải 

sản sau sự cố môi trường biển. 

b) Kết quả cơ cấu lại sản xuất lâm nghiệp theo 3 vùng sinh thái: 

Về tái cơ cấu thủy sản theo định hướng 3 vùng sinh thái so với mục tiêu, 

định hướng đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành được phê duyệt; đa dạng hóa đối 

tượng và phương thức nuôi; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi theo vùng, 

miền,… 

- Vùng trung du, miền núi: ... 

- Vùng đồng bằng:.... 

-  Vùng ven biển: 

c) Kết quả tái cơ cấu theo lĩnh vực, sản phẩm chủ lực: 

b1, Về tái cơ cấu lĩnh vực nuôi trồng thủy sản:  

- Kết quả về chuyển đổi quy mô sản lượng, giá trị sản xuất nuôi trồng thủy 

sản; chuyển dịch cơ cấu diện tích nuôi nước ngọt, nước mặn lợ; năng suất nuôi 

trồng thủy sản theo nhóm đối tượng nuôi;  

- Công tác sản xuất giống; việc đưa các đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế 

cao,... 

- Thu nhập bình quân/ha mặt nước nuôi trồng thủy sản; 

- Chuyển đổi phương thức nuôi từ quảng canh, bán thâm canh sang nuôi thâm 

canh, nuôi công nghệ cao; 

- Diện tích nuôi theo hướng VietGap, an toàn dịch bệnh. 

* Đánh giá kết quả  tái cơ cấu về sản phẩn chủ lực (tôm nuôi), tập trung 

làm rõ sự chuyển biến trong 7 nội dung, khía cạnh sau: 

+ Về chuyển đổi quy mô diện tích, sản lượng, giá trị sản xuất; 

+ Chuyển đổi từ tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng; 

+ Về công tác giống, cơ sở sản xuất giống, tỷ lệ giống đưa vào sản xuất được 

kiểm soát, chứng nhận nguồn gốc,.... 

+ Phương thức sản xuất: Quy mô nuôi tôm thâm canh, công nghiệp; nuôi tôm 

công nghệ cao, nuôi trên cát, an toàn sinh học; 
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+ Hình thức tổ chức sản xuất, phát triển chuỗi liên kết giá trị: Diện tích, số 

lượng nuôi quy mô trang trại; thông qua hợp tác xã, doanh nghiệp; các hình thức 

liên kết sản xuất (khâu giống, khâu thức ăn, tiêu thụ hoặc theo chuỗi từ giống đến 

tiêu thụ sản phẩm); các mô hình sản xuất có hiệu quả cao. 

+Việc ứng dụng các khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến; kết quả 

diện tích nuôi tôm theo quy trình VietGAP;  

+ Tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu (cải tạo ao nuôi, chăm sóc, lấy nước, kiểm 

soát môi trường và dịch bệnh; khâu thu hoạch) 

 * Đánh giá kết quả  tái cơ cấu về một số sản phẩm nuôi trồng thủy sản đặc 

thù, có giá trị kinh tế cao của địa phương(nuôi nhuyễn thể, cá lồng bè, baba,...): 

Mỗi sản phẩm làm rõ kết quả chuyển đổi về quy mô, giống, ứng dụng hoạch kỹ 

thuật, phương thức nuôi.  

b2, Kết quả tái cơ cấu lĩnh vực Khai thác thủy sản:  

- Kết quả quy mô sản lượng, giá trị khai thác; tỷ trọng các đối tượng khai thác, 

nhất là các loại hải sản có giá trị cao; 

- Đánh giá xu hương chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác; vùng khai thác (vùng 

lộng, vùng khơi, ven bờ); chuyển đổi cơ cấu đội tàu. 

- Kết quả đẩy mạnh khai thác xa bờ (số tàu xa bờ được đóng mới, tăng 

giảm,...); tỷ trọng sản lượng khai thác xa bờ trong tổng sản lượng hải sản đánh bắt. 

- Về ứng dụng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ khai thác 

thủy sản; 

- Giảm tổn thất sau thu hoạch; sản phẩm chế biến gia tăng cao; 

-  Tổ chức lại hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng và phát triển các 

mô hình liên kết, liên doanh, gắn kết sản xuất, bảo quản đến chế biến và tiêu thụ,... 

- Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP; 

khu phục sau sự cố môi trường biển;.... 

2.5.Diêm nghiệp 

Không có 

2.6. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, cơ giới hóa, bảo quản sau thu hoạch 

và phát triển thị trường : 

Đánh giá kết quả cơ cấu lại lĩnh vực chế biến tập trung vào các nội dung:  

(1)Tăng cường chế biến sâu, chế biến tinh;  

(2) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đến năm 2020 mức tổn thất sau thu 

hoạch giảm 50%;  
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(3) Nâng cao hiệu quả sử dụng phế phụ phẩm và phát triển công nghiệp hỗ 

trợ;  

(4) Đổi mới thiết bị và công nghệ chế biến;  

(5) Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản. 

*Thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp 

 Đánh giá việc thực hiện cơ giới hóa trong các khâu, công đoạn trong quá 

trình sản xuất, theo từng nhóm công việc, loại cây trồng, vật nuôi; lĩnh vực thủy lợi; 

số lượng máy móc trong sản xuất (theo từng năm) 

2.7. Phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, gắn với thực hiện 

chương trình OCOP 

- Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, định hướng ngành nghề, làn nghề 

nông thôn; số lượng làng nghề được công nhận; quy mô giá trị sản xuất; lao 

động; số lượng các ngành nghề, trong đó các ngành nghề mới du nhập; ngành 

nghề truyền thống; số lương lao động; ứng dụng khoa học, xây dựng thương 

hiệu; phát triển sản phẩm OCOP,… 

- Tập trung phân tích, đánh giá việc phát triển về quy mô, số lượng làng 

nghề, ngành nghề nông thôn; việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm; việc ứng dụng 

khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; số lượng lao động, sự tăng lên về thu nhập 

của người lao đồng trong các làng nghề, ngành nghề nông thôn; giá trị xuất sản 

xuất các sản phẩm; công tác bảo vệ môi trường,… 

Chỉ số đánh giá 
Đơn vị 

tính 

TH 

2011 

TH 

2013 

TH 

2015 

TH 

2016 

TH 

2017 

TH 

2018 

TH 

2019 

ƯỚC 

TH 2020 

     

1. Số lượng làng 

nghề, ngành nghề 

Ngành 

nghề 
  

     
 

2. Quy mô giá trị sản 

xuất sản phẩm, hàng 

hóa bình quân các 

làng nghê, ngành nghề 

Tỷ 

đồng 
  

     

 

3. Số cơ sở sản xuất 

trong làng nghề, 

ngành nghề 

Cơ sở   

     

 

4. Tổng số lao động 

làm việc trong các 

làng nghề, ngành nghề 

nông thôn 

Người   

     

 

5. Thu nhập bình Triệu         
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quân hàng tháng của 

lao động làm trong 

các làng nghề, ngành 

nghề 

đồng 

2.8. Lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai; hạ tầng phục vụ sản 

xuất 

a) Hệ thống thủy lợi liên xã được xây dựng phù hợp với quy hoạch thủy 

lợi đã được phê duyệt 

Hệ thống thủy lợi liên xã trên địa bàn huyện bao gồm hệ thống tưới liên 

xã và hệ thống các trục tiêu liên xã. 

- Hệ thống tưới liên xã bao gồm các công trình: 

+ Có 02 hồ chứa tưới liên xã:  

Hồ Bình Hà nằm trên địa bàn xã Đức Dũng cũ có dung tích 8,54 triệu m3. 

Diện tích tưới thực tế 650ha, trong đó tưới trên địa bàn huyện Đức Thọ 149,2 ha 

cho các xã Đức An, Đức Dũng (nay là xã An Dũng). Hồ Ngàn Trươi (qua hệ 

thống tưới kênh chính Ngàn Trươi - Cẩm Trang và hệ thống kênh Linh Cảm cũ), 

dung tích 775,7 triệu m3, diện tích tưới thực tế cho địa bàn huyện Đức Thọ 

4.412,2 ha cả năm (trong đó vụ Xuân là 2.240,6 ha, vụ Hè Thu 2.171,6 ha), gồm 

các xã Tùng Ảnh, Thị trấn Đức Thọ, Đức Yên, Đức Long, Đức Lập, Đức An, 

Đức Dũng, Đức Lâm, Đức Thanh (nay sáp nhập thành xã Tùng Ảnh, Thị trấn 

Đức Thọ, Tân Dân, An Dũng, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh) và một 

phần đất xâm canh xã Liên Minh. Ngoài ra, khi đi vào hoạt động ổn định kênh 

trục chính Ngàn Trươi - Cẩm Trang sẽ kết nối với hệ thống thủy lợi của địa 

phương tưới cho 700 ha đất nông nghiệp các xã Đức Lạng, Đức Đồng, Đức Lạc 

(nay sáp nhập thành xã Đức Lạng, Đức Đồng, Hòa Lạc). 

+ Hệ thống kênh liên xã 19/5, kênh Nhà Lê cấp nước tưới tạo nguồn cho 

công trình thủy lợi địa phương 3.544,8 ha (trong đó vụ Xuân 1.816,16 ha, vụ Hè 

Thu 1.681,26 ha, thủy sản 47,44ha), gồm các xã Bùi Xá, Trung Lễ, Đức Lâm, 

Đức Thủy, Đức Thanh, Thái Yên, Đức Thịnh, Yên Hồ, Đức Dũng, Đức Yên 

(nay sáp nhập thành xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, An 

Dũng, Yên Hồ, Thị trấn Đức Thọ).   

Hiện nay, các công trình tưới liên xã trên địa bàn huyện đều do Công ty 

TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý, khai thác và bảo vệ. 

- Hệ thống trục tiêu liên xã: 

Hệ thống tiêu của huyện Đức Thọ theo 3 hướng chính, gồm tiêu trực tiếp 

ra sông Ngàn Sâu cho các xã thượng đức; tiêu trực tiếp ra sông La và sông Lam 

cho các xã ngoài đê; tiêu theo kênh 19/5, kênh Nhà Lê chảy về sông Nghèn cho 
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các xã trà sơn và vùng nội đồng trong đê. Do địa hình phức tạp, mạng lưới trục 

tiêu toàn huyện dài trên 170 km, gồm các trục tiêu: 

+ Các xã Đức Lạng, Đức Đồng, Đức Lạc, Đức Hòa, Tân Hương, một 

phần xã Đức Lập tiêu qua 3 trục tiêu chính, gồm: trục Hói Đức Hòa; trục tiêu 

Đức Lạng - Đức Đồng - Đức Lạc; trục tiêu Đức Lạc - Đức Hòa đổ ra sông Ngàn 

Sâu. 

+ Các xã Đức Lập, Đức Long, Tùng Ảnh, Thị trấn, Đức Yên, Bùi Xá, 

Trung Lễ, Đức Thủy, Đức Nhân tiêu vợi qua cống Đức Xá, cống Cầu Khống ra 

sông La và tiêu chính vụ về kênh 19/5 ra sông Nghèn. 

+ Các xã Tùng Ảnh, Đức Yên, một phần Đức Long, Bùi Xá tiêu qua Hói 

Cầu Đôi về cống Cầu Khống đổ ra sông La (tiêu vợi), đổ về kênh 19/5 ra sông 

Nghèn. 

+ Các xã Đức Thịnh, Đức Thủy, Thái Yên tiêu về ngã ba Giao Tác về 

sông Nghèn. 

+ Các xã Đức Lập, một phần xã Đức Long, Đức An, Đức Dũng, Đức 

Thanh, Trung Lễ tiêu về suối Đồng Hào đổ về kênh 19/5 chảy về sông Nghèn. 

+ Một phần xã Đức Thủy, Đức Lâm, Đức Dũng, Đức An tiêu qua cầu 

Chợ Giaauys về kênh 19/5 chảy về sông Nghèn. 

Hiện nay, hệ thống trục tiêu trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo tiêu thoát 

nước kịp thời. 

Các hệ thống thủy lợi tưới và tiêu liên xã nêu trên được xây dựng phù hợp 

với quy hoạch thuỷ lợi của tỉnh (được phê duyệt tại Quyết định số 1461/QĐ-

UBND ngày 21/5/2012 của UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ 

thống thủy lợi Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

b) Có tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu 

quả bền vững 

- Tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã được thành lập theo 

quy định hiện hành: 

Hiện nay, các công trình tưới liên xã trên địa bàn huyện đều do Công ty 

TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý, khai thác và bảo vệ. Công ty TNHH 

MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh được hợp nhất từ 04 Công ty TNHH MTV thủy lợi: 

Linh Cảm, Đức Thọ, Hồng Lam, Hương Sơn, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt 

đề án hợp nhất tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 31/8/2012, phù hợp với 

các quy định tại Văn bản số 44/TTg-ĐMDN ngày 10/01/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015. 
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- Quản lý khai thác hệ thống theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo điều 

hoà phân phối nước, tiêu nước công bằng, hợp lý: 

+ Kết quả thực hiện tưới nước phục vụ sản xuất năm 2019 trên địa bàn 

huyện Đức Thọ:  

Đối với diện tích lúa (tính cả 02 vụ Xuân và Hè Thu) trên địa bàn huyện 

được tưới là 10.440 ha/10.632 ha, đạt 98% kế hoạch. Riêng công trình thủy lợi 

liên xã trên địa bàn huyện, tỷ lệ diện tích tưới theo kế hoạch là 8.311,8 

ha/8.311,8 ha (tưới cho lúa, thủy sản và cây trồng khác), đạt 100% kế hoạch. 

+ Kết quả tưới của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh: Năm 2019 

kế hoạch tưới của Công ty là 52.059 ha, kết quả thực hiện tưới được 51.939,5 

ha, đạt 99,8% kế hoạch. 

+ Đánh giá về hiệu quả quản lý, khai thác: Các hệ thống thủy lợi do Công ty 

TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh thực hiện quản lý, khai thác, vận hành có hiệu 

quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu tưới cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh 

trên địa bàn các huyện phía bắc tỉnh Hà Tĩnh nói chung, trong đó có huyện Đức 

Thọ. Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp 

hạng doanh nghiệp hạng I tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 04/4/2018. 

- Về thực hiện Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được phê duyệt 

Hàng năm căn cứ vào điều kiện khí tượng thủy văn, căn cứ các đặc điểm 

của địa phương, UBND huyện Đức Thọ đã tiến hành tổ chức tổng kết công tác 

PCTT-TKCN năm trước, lập và ban hành phương án PCTT-TKCN cấp huyện 

của năm sau. UBND huyện đã tổ chức đánh giá cụ thể thực trạng các công trình 

thủy lợi, các công trình phòng chống thiên tai, đề xuất các giải pháp để đảm bảo 

an toàn công trình trong mùa mưa lũ. UBND huyện có quyết định giao chỉ tiêu 

cho các địa phương chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm đảm bảo 

phương châm “4 tại chỗ”. 

Trên địa bàn huyện Đức Thọ có 01 hồ chứa lớn (Bình Hà), 02 cống lớn 

điều tiết tạo nguồn nước qua đê La Giang (Cầu Khống, Đức Xá) do Công ty 

TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý, khai thác (Bình Hà) và 5 hồ chứa 

vừa do địa phương quản lý, khai thác. Hàng năm các hồ chứa này đều được xây 

dựng phương án bảo vệ, phương án đảm bảo an toàn cho các công trình theo 

đúng hướng dẫn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh,trình duyệt để tổ chức 

thực hiện. 

2.9. Về kết quả thực hiện các giải pháp 

a) Rà soát, sửa đổi, ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách  

- Đánh giá tổng hợp thực hiện các chính sách TW, Tỉnh đã ban hành; 

Trong quá trình tổ chức thực hiện đề án cũng như các chủ trương chính sách 

tỉnh và Trung ương đã ban hành huyện đã có những đónh góp ý kiến góp ý sữa đổi 
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trong quá trình thực hiện cơ chế chính sách. Các chính sách đã ban hành được các 

địa phương thực hiện đóng góp rất lớn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới đó 

là  động lực để thúc đẩy quá trình sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực 

hiện và phát huy hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế tại các địa phương gắn với sản 

phẩm chủ lực. 

- Những điều chỉnh hoặc xây dựng mới về cơ chế chính sách đặc thù của cấp 

huyện ban hành trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp;  

Trong cơ chế chính sách đặc thù của huyện ngay khi thực hiện xây dựng 

nông  thôn mới từ các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 huyện đã ban hành chính 

sách khuyến khích phát triển nông nghiệp như phát triển các trang trại, gia trại chăn 

nuôi lợn, bò, gà và hươu, kinh tế tổng hợp, năm 2017 do nguồn ngân sách hạn chế 

nên huyện không ban hành chính sách hỗ trợ. Chính sách về trồng lúa theo cánh 

đồng mẫu, cánh đồng lớn, trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả, cam và chanh… 

- Đánh giá cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể trước và sau khi có đề án tái 

cơ cấu (về quản lý sử dụng đầu tư công; huy động vốn  xã hội; phát triển các 

ngành hàng chủ lực; các chính sách khác,…). 

Ngay sau khi có cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện, của tỉnh về phát triển 

các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng nông thôn mới các cơ chế chính sách được 

các địa phương thực hiện công khai, hiệu quả rõ nét đặc biệt là phát triển được 16 

trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô từ 500 con/lứa trở lên, 11 trang trại gia trại 

chăn nuôi gà quy mô 2.000 con/lứa trở lên gắn với công tác vệ sinh môi trường, 

công tác phòng trừ dịch bệnh, xây dựng được những cánh đồng sản xuất lúa giống, 

lúa thương phẩm, lạc và ngô thương phẩm, rau an toàn… hình thành các THT, 

HTX sản xuất trồng trọt và chăn nuôi có liên kết, các sản phẩm chủ lực đã thành 

lập được chuổi liên kết từ khâu giống, sản xuất và tiêu thụ như chuổi sản xuất lúa 

giống, lúa thương phẩm, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, chăn nuôi gà, trồng rau an 

toàn.  

b) Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất 

- Doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa trong sản xuất:  

So với lúc chưa thực hiện đề án tái cơ cấu cũng như thực hiện xây dựng 

NTM  trên địa bàn các xã đã thành lập các: DN, HTX sản xuất, kinh doanh giống 

cây trồng con nuôi, thu mua chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, ép dầu lạc, làm 

bánh, bún, giò,  chả... 

Về số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn có trên 100 doanh nghiệp đầu tư 

về các khâu như: sản xuất, chế biến thu mua sản phẩm đã tác động rất lớn đến quá 

trình tổ chức sản xuất trong nhân dân. Vai trò của doanh nghiệp trong tái cơ cấu sản 

xuất đã tạo tiền đề và tính quyết định cho người dân để giải quyết việc làm nâng 

cao thu nhập cho lao động nông thôn, tạo được chuổi sản phẩm và gây dựng được 

thương hiệu sản phẩm như làng nghề mộc tập hợp rất nhiều doanh nghiệp tư nhân 
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về chế biến lâm sản, Loại hình như doanh nghiệp đó là HTX sản xuất, kinh doanh, 

thu mua và chế biến nông sản Đức Lâm, HTX chăn nuôi lợn nái ngoại đức Lạng, 

HTX chăn nuôi gà công nghiệp Đức Dũng, Đức Lạng: nhất là về chuyển giao 

giống, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm,…trong sản xuất các doang nghiệp đã 

có sự hợp đồng liên kết với người dân thông qua HTX, THT để tổ chức thực hiện 

và bước đầu đưa lại hiệu quả trong các khâu liên kết. 

+ Liên kết giữa những người sản xuất: đã hình thành cho người sản xuất 

thực hiện sản xuất theo hình thức liên kết thông qua THT, HTX có liên kết trogn 

khâu giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu mua chế biến và bao tiêu sản 

phẩm từng bước hướng đến sản xuất hàng hoá đảm bảo chất lượng và nâng cao 

giá trị sản phẩm cho người sẩn xuất như: chuổi lúa giống, lúa thương phẩm, lạc, 

ngô, lợn, bò, gà; 

+ Liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất, theo hướng phát triển cả 

03 loại hình: Quy mô lớn, vừa và nhỏ: Nhờ có các Doanh nghiệp, HTX, THT đã 

liên kết với người sản xuất trong sản xuất các sản phẩm chủ lực nên việc xây dựng 

các mô hình lớn, vừa và nhỏ với các đối lượng trồng trọt chăn nuôi, chế biến, thu 

mua mnông, lâm thuỷ sản trên địa bàn huyện thời gian qua đã không ngừng tăng về 

số lượng, quy mô cũng như hiệu quả kinh tế sản xuất; 

+  Liên kết vùng (liên kết ngang, liên kết dọc) theo định hướng các vùng sinh 

thái có lợi thế: Đức Thọ có 4 vùng sinh thái với lợi thế từng vùng thời gian qua đã 

phát huy lợi thế, cụ thể: Các xã vùng Thượng Đức - Trà Sơn: Lạc, Lúa, Lợn, Bò, 

Gà, Hươu, rau, quả. Vùng này hiện nay đã thành lập được các chuổi sản xuất 

đưa lại giá trị cho người sản xuất chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, cây ăn quả, lạc.... 

Các xã vùng Thị trấn và ven Thị trấn: rau, củ quả, bò, gà; Các xã vùng lúa là 

cây lúa kết hợp chăn nuôi, gia trại, trang trại;  

Các xã vùng ngoài đê: sản phẩm chủ lực: Lạc, bò, gà. 

- Về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể:  

Hiện nay, các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế HTX đang chuyển dần sang 

hoạt động theo luật HTX năm 2012, trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp mô 

hình hoạt động HTX bước đầu đưa lại hiệu quả trong hoạt động góp phần quan 

trọng trong việc sản xuất theo chuổi sản phẩm lúa, lạc, lợn, bò, rau củ quả… trên 

địa bàn huyện. 

Hiện nay các HTX đã cơ bản chuyển đổi mô hình theo luật HTX 2012: 

huyện có 71 HTX nông nghiệp đến nay 100% HTX đã chuyển đổi mô hình hoạt 

động theo luật 2012. 

- Về phát triển các mô hình sản xuất:  

Các mô hình nông nghiệp đã được xây dựng từ những năm trước đến nay 

vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển ngày càng tăng về số lượng cũng như quy mô 
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và hiệu quả. Số mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương 

tập trung lãnh đạo chỉ đạo và khuyến khích thực hiện 

- Tổng hợp số lượng các HTX, THT tổng hợp theo Biểu 9 (a,b,c) 

c) Ứng dụng, chuyển giao KHCN và đổi mới hoạt động khuyến nông 

Tập trung xây dựng mô hình phát triển sản phẩm chủ lực về lúa, lạc, bò, lợn, 

gà. 

Trong thời gian qua huyện đã tập trung công tác tuyên truyền, tập huấn, 

phát  triển mô hình kinh tế nông nghiệp thông qua việc tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình trình diễn giống mới về cây trồng con 

nuôi tại các địa phương theo nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM gắn với sản phẩm 

chủ lực của huyện. 

Đã phối hợp với cácc địa phương và công ty giống thông qua HTX tổ 

chức xây dựng mo hình sản xuất lúa giống, lúa, lạc thương phẩm có liên kết và 

bao tiêu sản phẩm tại các xã vùng lúa, ven đê. 

- Triển khai đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng xã hội hóa, 

chuyển hướng sử dụng kinh phí khuyến nông hàng năm thông qua các doanh 

nghiệp, HTX phát triển chuỗi liên kết (số lượng mô hình thực hiện, tổng kinh 

phí, trong đó ...% mô hình thực hiện thông qua doanh nghiệp hoặc liên kết với 

doanh nghiệp). 

Huyện đã phối hợp với các Viện nghiên cứu, các Trung tâm giống cây và 

giống con để xây dựng mô hình khảo nghiệm, mô hình trình diễn như đưa giống 

lúa, cây ăn quả (cam, bưởi… ) giống gà, thức ăn, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật vào sản xuất, tổ chức hội thảo, tham quan học tập và triển khai nhân rộng các 

mô hình trên địa bàn huyện. 

Về kinh phí và cách thức xây dựng mô hình khuyến nông thời gian qua chủ 

yếu thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương, nguồn vốn hỗ trợ XD 

NTM là chủ yếu, tỉnh, huyện, xã đã có chính sách đầu tư kinh phí phát  triển  sản 

xuất để phối hợp với Trung tâm khuyến nông tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy 

trình kỹ thuật cho người dân để triển khai xây dựng. 

Trong những năm qua tại huyện mô hình theo chương trình  khuyến nông 

không nhiều chủ yếu là mô hình theo hình thức liên kết với các Công ty, Doanh 

nghiệp để xây dựng các như mô hình nông nghiệp trên địa bàn như: mô hình trồng 

rau an toàn tại Đức La, Yên Hồ. Mô hình sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm tại 

Yên Hồ, Trung Lễ, Đức Thuỷ, Bùi Xá, Đức Long, Đức Tùng, Đức An…Mô hình 

cải tạo đàn bò thịt theo hướng Zêbu, lai sind, 3 B…. Các  mô hình đã xây dựng 

thành công và tạo được sự liên kết trong quá trình sản xuất đưa lại hiệu quả thiết 

thực cho người sản xuất và nâng cao năng lực tổ chức trong liên kết sản xuất. 

d) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  
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- Đào tạo của địa phương cho nguồn nhân lực ngành nông nghiệp; trong đó 

đào tạo nghề nông nghiệp (kết quả 2013 - nay, so sánh với trước tái cơ cấu). 

- Đánh giá số lượng, xu hướng dịch chuyển cơ cấu lao động nông thôn; chất 

lượng lao động nông nghiệp của địa phương, phân theo ngành nghề, lĩnh vực; mức 

thu nhập từ việc làm mang lại; tính năng suất lao động bình quân hàng năm. 

e) Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm  

Đã ban hành các văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc từ huyện 

tới xã; Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh, truyền 

hình huyện, loa truyền thanh xã; Tổ chức tập huấn cho các phòng, ban, ngành, 

cơ quan liên quan, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn huyện; 

Thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn huyện chấp hành tốt Pháp luật về vệ 

sinh ATTP khi tham gia sản xuất, kinh doanh; 

Phối hợp với Đoàn thanh tra Liên ngành tỉnh, kiểm tra, lấy mẫu (Khi cần), 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vấn đề vệ sinh ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh. 

Từ năm 2013 đến nay đã xử phạt về đăng ký kinh doanh 10 cơ sở, xử phạt 

về phương tiện đo lường: 13 cơ sở, về niêm yết giá 31 cơ sở; không có chứng 

chỉ hành nghề thú y: 04 cơ sở, cam kết môi trường 13 cơ sở, đình chỉ hoạt động 

kinh doanh thuốc thú y: 4 cơ sở, Kinh doanh Thuốc BVTV: 09 cơ sở. 

Tổ chức 22 cuộc kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, tiến hành cấp 31 giấy 

đủ điều kiện ATTP, cấp lại 4 giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP 

trong SXKD  cho 4 cơ sở, lấy 150 mẫu để phân tích các chỉ tiêu ATTP, phát 

hiện và xử lỹ 8 cơ sở vi phạm về ATTP, 65 kg dò chả chứa hành the...  

f) Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cho ngành nông 

nghiệp 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các trạm, trung tâm, đơn vị ngành nông 

nghiệp đã phân cấp về địa phương quản lý theo Nghị quyết số 26/2011/HĐND 

Ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh và các quyết định của UBND tỉnh.  

Theo sự phân cấp quản lý cấp huyện thời gian qua hoạt động của các trạm, 

trung tâm, đơn vị ngành nông nghiệp cơ bản thực hiện tốt công tác chuyên môn, 

đặc biệt công tác chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thuật 

về lĩnh vực nông nghiệp, công tác giết môt, quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn 

thực phẩm. 

- Đánh giá năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo các phòng, ban; 

cán bộ nông nghiệp cấp huyện, xã trong thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp: 

Về công tác tham mưu, chỉ đạo cơ bản của các phòng, ban chuyên môn đã 

tham mưu tích cực, sát đúng, kịp thời và có hiệu quả trong thực hiện tái cơ cấu 

nông nghiệp. 
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3. Kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc ngành nông nghiêp trong xây 

dựng nông thôn mới: 

1.1. Tiêu chí Thuỷ lợi 

- Trên địa bàn huyện có 32 hồ, đập thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp 

(trong đó 01 hồ chứa lớn, 05 hồ, đập vừa, 26 hồ, đập nhỏ), 91 trạm bơm điện 

(bao gồm trạm bơm Linh Cảm) và 492,88 km kênh mương các loại (trong đó 

32,8 km kênh cấp 1, cấp 2 liên xã Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý và 

460,08 km kênh mương nội đồng cấp 3, cấp 4 địa phương quản lý). Công trình 

thủy lợi trên địa bàn huyện hàng năm phục tưới cho 14.657 ha đất sản xuất nông 

nghiệp, trong đó vụ Xuân 8.223,92 ha (lúa 6.453,92ha, thủy sản 459,11ha, cây 

trồng khác 1.310,89ha,), vụ Hè Thu 6.219,98 ha (lúa 4.236,43ha, thủy sản 

459,11ha, cây trồng khác 1.524,44ha), vụ Đông 213,1 ha cây trồng khác. 

Sau 9 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn toàn 

huyện đã đầu tư nâng cấp kiên cố hóa được 220,55 km kênh mương nội đồng, 

nâng tỷ lệ kênh mương nội đồng được kiên cố hóa lên 439,31/460,08 km, đạt 

95,48%. 

- Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động: 

+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch được tưới, cấp nước 

chủ động tính chung cho các xã trên địa bàn huyện là 95,3% (13.487,6 

ha/14.147 ha)1, trong đó Tân Hương là xã có tỷ lệ tưới thấp nhất  82,9% 

(309,9/373,9 ha), và cao nhất là xã Bùi Xá 100% (678,97/678,97ha) (Có Phụ lục 

01 kèm theo). 

+ Diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (trừ đất lâm nghiệp) 

được tiêu chủ động tính chung cho các xã trên địa bàn huyện là 93,9% 

(15.473,1/16.482,3ha)2, trong đó Đức Nhân là xã có tỷ lệ tiêu thấp nhất 86,3% 

(387/448,5ha) và cao nhất là xã Đức Lâm 100% (987/987ha) (Có Phụ lục 01 

kèm theo). 

+ Diện tích cây trồng lâu năm tập trung (cam, bưởi trên 0,5ha/vùng) của 

trên địa bàn huyện đã được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 

tỷ lệ trên 20%, gồm xã: Đức Lạng 2,6 ha/7,9ha (đạt tỷ lệ 32,9%), Đức Đồng 1,7 

ha/5,4 ha (đạt tỷ lệ 31,5%), Tân Hương 1,5 ha/5,5 ha (đạt tỷ lệ 27,3%), Đức Lập 

1,7 ha/4,2 ha (đạt tỷ lệ 40,5%), Đức An 0,8 ha/3,5 ha (đạt tỷ lệ 22,9%).    

- Về công tác phòng chống thiên tai: 100% các xã đã thành lập Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành lập các Đội xung kích 
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PCTT&TKCN cấp xã; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhân lực, vật tư, trang 

thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể đến 

từng thôn xóm, đơn vị; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

phòng, chống thiên tai; có Phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai chủ 

yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn như: Phương án phòng ngừa, ứng phó với 

bão mạnh, siêu bão, Phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm, Phương án đảm bảo 

an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, Phương án cứu trợ, tìm kiếm cứu 

nạn; Phương án hộ đê, đảm bảo an toàn hồ chứa tại một số xã có đê và hồ đập. 

Các phương án, kế hoạch đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ” được phê duyệt theo 

quy định của Luật Phòng, chống thiên tai. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến 

thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai; qua đó đã có 837/837 (100%) cán bộ cấp xã được tập huấn kiến thức 

phòng chống thiên tai, 24.948/31.107 (80%) người dân vùng thường xuyên chịu 

ảnh hưởng hưởng thiên tai được tập huấn kiến thức phòng chống thiên tai. 

Đánh giá: 27/27 xã (15/15 xã mới sau sáp nhập) của huyện đạt chuẩn 

tiêu chí số 3 (Thủy lợi) trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới. 

1.2. Về Tổ chức sản xuất 

- Hợp tác xã: Đến nay, toàn huyện có 106 HTX nông nghiệp, tại 16/16 xã, 

thị trấn đều có HTX hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012. 

+ Về hiệu quả hoạt động của các HTX tại các xã: Các HTX nông nghiệp 

được thành lập, chuyển đổi theo quy định của Luật HTX năm 2012; thành viên 

đều có đơn xin gia nhập HTX, có giấy chứng nhận góp vốn của HTX; kết quả 

hoạt động kinh doanh dịch vụ trong 02 năm liên kề đều có lãi; có hợp đồng liên 

kết với doanh nghiệp ít nhất một trong các khâu sản xuất, tiêu thụ nông sản. Một 

số HTX có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt kết quả cao như: 

HTX Nông nghiệp Quang Trung (Đức Thịnh), HTX Nông nghiệp Yên Diên 

(Yên Hồ), HTX thu gom chế biến nông sản Đức Lâm, HTX Dịch vụ tổng hợp 

Văn Minh (Yên Hồ), HTX Nông nghiệp Đại Tân (Trường Sơn), HTX Nông 

nghiệp Tùng Sơn (Tùng Ảnh); HTX bánh gai Đức Yên… 

+ Vê tỷ lệ hộ trong xã được cung cấp dịch vụ từ HTX: Tại các HTX đều có 

tỷ lệ hộ sử dụng dịch vụ từ HTX đạt tối thiểu 30% trong tổng số hộ sản xuất 

kinh doanh trong nông nghiệp trên địa bàn. Các dịch vụ của HTX chủ yếu là 

dịch vụ cung ứng đầu vào như: Thủy lợi, giống, phân bón, bảo vệ nội đồng… 

So với năm 2011, đến nay số lượng HTX tăng nhanh về số lượng và mô 

hình ngành nghề. Trước đây ngành nghề kinh doanh chủ yếu thủy nông - nông 

nghiệp, đến năm 2019 ngành nghề đa dạng hơn: dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, 

trồng rau củ quả, môi trường, chợ, tín dụng,... Sau khi thực hiện luật HTX năm 
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2012 đến nay trong toàn huyện đã có 66 HTX/106 HTX đang hoạt động (trong đó 

có 50 HTX DV nông nghiệp; 06 HTX chăn nuôi; 02 HTX trồng trọt, 08 HTX 

dịch vụ nông nghiệp tổng hợp). Huyện đã tổ chức chuyển đổi 52 HTX kiểu cũ 

sang HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 còn 50 HTX dịch vụ Nông nghiệp. 

Sau khi các HTX chuyển đổi và thành lập mới được tổ chức và hoạt động theo 

đúng nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, cơ sở vật 

chất, trình độ quản lý, phương thức và nội dung hoạt động của các HTX từng 

bước được củng cố, nhiều loại hình HTX được hình thành và phát triển. Đây là 

thời cơ và là điều kiện thuận lợi rất lớn để củng cố, đổi mới và phát triển HTX 

toàn huyện đi lên theo hướng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, chuyển dịch 

mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng thị trường, hàng hoá lớn trong giai đoạn hiện 

nay. 

Về hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh: Năm 2011 bình quân doanh 

thu của các HTX 600 triệu đồng, lãi dịch vụ trong năm 22 triệu đồng; Năm 2019 

doanh thu bình quân 1.250 triệu đồng/HTX/năm, lãi bình quân 66 triệu 

đồng/HTX/năm; một số HTX có doanh thu lớn trên 01 tỷ đồng/năm như: HTX 

Chăn nuôi Bình Minh Đức An, HTX chăn nuôi lợn nái ngoại Đức Lạng 08 tỷ 

đồng/ năm; HTX sản xuất kinh doanh và chế biến nông sản Đức Lâm 5 tỷ đồng. 

Đánh giá cuối năm 2019 toàn huyện có 2 HTX hoạt động tốt, 30 HTX 

hoạt động khá, 15 HTX hoạt động trung bình và 14 HTX hoạt động yếu. Các 

HTX đã chủ động tổ chức và điều hành các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất. 

Các HTX được thành lập và đi vào hoạt động cho thấy được nhu cầu sản 

xuất, kinh doanh của người dân ngày càng tăng lên. Mặt khác, góp phần quan 

trọng vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế của địa phương, giải quyết việc làm 

cho người lao động, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, thực hiện 

có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn, từng bước giảm tỷ 

lệ hộ nghèo và xây dựng NTM, đô thị văn minh. 

Các HTX dịch vụ nông nghiệp, HTX chăn nuôi, HTX sản xuất, dịch vụ 

thương mại Nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tạo công ăn việc làm cho hàng 

nghìn lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu 

đồng/người/tháng; đồng thời hình thành được các chuỗi liên kết giữa doanh 

nghiệp và hộ nông dân trên địa bàn, ổn định được đầu ra sản phẩm, từng bước 

mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ ra các tỉnh trong nước. 

- Mô hình: Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với Chương trình Xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua huyện đã tập 

trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với quy hoạch vùng sản 

xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực như: xây dựng những cánh đồng sản xuất lúa 

giống, lúa thương phẩm chất lượng cao có liên kết với các công ty, Doanh nghiệp, 

HTX để dịch vụ sản xuất, thu mua chế biến nông sản, nâng cao năng suất, chất 
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lượng và giá trị sản xuất lúa cho nhân dân. Mô hình liên kết chăn nuôi lợn, gà 

thương phẩm quy mô lớn đã đưa lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo về môi trường, kiểm 

soát dịch bệnh cho người chăn nuôi đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người 

dân…   

Toàn huyện hiện nay có 507 mô hình (74 mô hình lớn,104 mô hình vừa, 

329 mô hình nhỏ) theo hướng dẫn 218 của Sở Nông nghiệp; có 85 mô hình liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững, như: Mô hình chăn 

nuôi lợn thương phẩm liên kết với công ty CP, Cy KSTM Mitraco Hà Tĩnh, quy 

mô 500 con/lứa trở lên, mô hình chăn nuôi gà liên kết với công ty Japfa, quy mô 

15.000 con/lứa, mô hình sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm theo cánh đồng 

lớn hàng vụ, hàng năm. 

(Có phụ lục 02 đánh giá thực trạng tiêu chí Tổ chức sản xuất của các xã) 

  Đánh giá: 27/27 xã cũ (15/15 xã mới) của huyện đã đạt chuẩn tiêu chí 

số 13 - Tổ chức sản xuất. 

1.3. Về Nước sạch  

Toàn huyện có 27.637/27.866 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,17%; có 

19.703/27.866 hộ sử dụng nước sạch, đạt 70,7%; Đến cuối năm 2019 toàn huyện 

có 27/27 xã đạt chuẩn tiểu tiêu chí 17.1 về nước sạch theo quyết định số 05 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Kết quả thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp 

 

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN; BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM 

1. Ưu điểm: 

- Điểm nổi bật của thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là đã xây 

dựng thành công mô hình sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm theo chuỗi giá trị. 

Tích tụ ruộng đất để phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp, HTX, 

THT sản xuất, thu mua chế biến nông sản về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồn thuỷ 

sản. 

- Giải quyết lao động nhàn rỗi vùng nông thôn, tạo công ăn việc làm và 

tăng thu nhập cho người lao động. 

- Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, tăng thu nhập 

trên đơn vị diện tích thúc đẩy kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển bền vững. 

- Các mô hình sản xuất, kinh doanh, sản xuất chăn nuôi quy mô trang trại 

làm ăn có hiệu quả góp phần làm tăng giá trị TTCN - Thương mại - Dịch vụ trên 

địa bàn huyện. 

- Mô hình PTSX đã làm cho người dân có tư duy mới, cách nhìn mới về 

đầu tư phát triển trong ngành nông nghiệp để làm giàu trên mảnh đất quê hương, 
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là mô hình sản xuất điểm để tham quan học tập nâng cao nhân thức cho người 

dân trong việc tiếp cận các hình thức sản xuất mới và ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất. 

- Dần dần thay đổi tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ của người dân, tự 

cung, tự cấp bằng tư duy phát triển sản xuất mới theo hướng hàng hóa liên kết 

giữa sản xuất và tiêu thu. 

2. Hạn chế:  

- Phát triển cánh đồng lớn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tích tụ 

ruộng đất, số lượng doanh nghiệp tham gia còn ít và chỉ mới ở mức độ liên kết 

cung ứng, dịch vụ một số khâu trong sản xuất, việc thu mua chế biến, bảo quản, 

tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn do ít doanh nghiệp đầu tư kinh doanh 

sản phẩm nông sản khi sản xuất số lượng lớn thường bị ép giá. 

 - Tư tưởng chủ quan, sản xuất dựa vào kinh nghiệm là chính ở một bộ 

phận nông dân đã, đang và sẽ gây cản trở cho việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và 

phòng trừ dịch bệnh vào sản xuất.  

-  Sản xuất  chủ yếu vẫn ở quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chưa phát 

huy được thế mạnh từng vùng trong sản xuất các sản phẩm chủ lực của vùng 

sinh thái, thiếu sự  liên kết giữa các xã, các vùng; thiếu sự liên kết với các doanh 

nghiệp, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường; sản xuất chưa gắn được với thị 

trường tiêu thụ một cách bền vững. 

- Chưa thành lập được các doanh nghiệp, HTX giữ vai trò chủ đạo trong sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, các  hình thức tổ chức liên kết trong sản 

xuất như: HTX, tổ hợp tác  phát triển chậm, nhiều HTX, Tổ hợp tác  hoạt động 

kém hiệu quả, chưa xây dựng được nhiều mô hình điển hình như HTX thu mua chế 

biến nông sản xã Đức Lâm. 

 - Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển, nhất là hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hình thức đầu tư 

còn đi theo từng phần riêng lẻ, chưa chú trọng đến sự đồng bộ trong vùng. 

3. Nguyên nhân: 

-  Công tác tổng kết, tuyên truyền, tham quan học tập kinh nghiệm trong xây 

dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả để nhân ra diện rộng còn hạn chế, chuyển 

dịch cơ cấu lao động trong sản xuất còn chậm, chưa thực hiện được tích tụ ruộng 

đất để tạo ra vùng sản xuất tập trung hàng hóa lớn. 

 - Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất từ huyện, xã chưa đồng bộ, nhiều xã 

chưa thực sự quan tâm trong việc tổ chức sản xuất tập trung hàng hóa, phát triển 

thế mạnh của địa phương, chưa tập trung nguồn lực đầu tư sản xuất, liên kết, gắn 

kết tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm để phát triển các vùng trọng tâm trọng điểm, từ 

đó lan tỏa ra diện rộng. 
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- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất giữa doanh 

nghiệp với người dân theo chuỗi giá trị chưa đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp đầu 

tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

4. Bài học kinh nghiệm: 

- Công tác tuyên truyền được quan  tâm và chú trong hàng đầu, quá trình xây 

dựng mô hình cần chọn được, các hộ sản xuất có ý chí, quyết tâm vươn lên để làm 

giàu. Có nhu cầu và trí tuệ để áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất có hiệu quả   

 - Phát huy lợi thế và tiềm năng sẵn có ở địa phương trong quá trình xây 

dựng các mô hình tại địa phương. 

- Huy động tối đa sự tham gia của người dân trong tất cả các hoạt động, nhất là sự 

đóng góp để xây dựng mô hình. Dự án, mô hình chỉ cho và hỗ trợ những cái mà người dân 

không có, dân phải đóng góp sự tối đa cho hoạt động xây dựng các mô hình. Sự tham gia sẽ 

làm tăng trách nhiệm cũng như sự đóng góp của nhân dân và giảm chi phí đầu tư, đồng thời 

làm tăng tính bền vững của mô hình và khả năng nhân rộng trong những năm tiếp theo. 

- Các địa phương cần có cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai 

thực hiện. Huy động sự tham gia tối đa của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn 

thể vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn. 

- Cần chú ý về vấn đề xây dựng năng lực cho người dân để tự họ tự phát 

triển cho chính họ. Trước hết là chuyển giao kỹ thuật và sau đó là chuyển giao 

trách nhiệm, không làm thay. 

- Có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất đồng bộ động viên, khuyến 

khích người dân đầu tư xây dựng các mô hình  phát triển sản xuất. 

 

 

 V. NHỮNG GIẢI PHÁP TẬP TRUNG CAO TRIỂN KHAI TRONG 

CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng. Trong đó, tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển 

vùng lúa để liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, phát triển cây ăn quả 

có múi kết hợp chăn nuôi gia trại tại các xã vùng Thượng đức và trà sơn, áp 

dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất theo hướng VietGap; quy hoạch các vùng 

sản xuất về sản xuất rau, củ, quả tại các xã: Thị trấn, Yên Hồ, Tùng Ảnh, Bùi La 

Nhân, Tân Dân, An Dũng, Đức Lạng, Tân Hương, Đức Đồng...để kêu gọi đầu tư 

từ các doanh nghiệp nông nghiệp trong và ngoại tỉnh để tạo chuỗi liên kết sản 

xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá thương 

hiệu: Gạo hữu cơ, Gạo chất lượng cao Đức Thọ tại các xã vùng lúa; Bưởi Diễn 

Đức Thọ tại các xã; xác định lợi thế, khai thác hiệu quả kinh tế vườn đồi gắn với 

đẩy mạnh chăn nuôi vùng Trà Sơn; xây dựng và triển khai các dự án trồng rau, 

củ, quả công nghệ cao vùng ven thị trấn,... Mở rộng quy mô sản xuất nông 
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nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới tại: Thị trấn, Tùng Ảnh, Yên Hồ, 

Bùi La Nhân, Hòa Lạc, Tân Dân... Lựa chọn và phát triển các sản phẩm đặc 

trưng của địa phương để phát triển theo mô hình OCOP; 

Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, 

đặc biệt là khâu sản xuất giống, trong đó ưu tiên thỏa đáng cho sản xuất giống 

lợn, bò, cá nước ngọt,... nhất là các loại giống để phát triển sản xuất công nghệ 

cao, liên kết sản xuất quy mô vừa và nhỏ, phát triển kinh tế vườn hộ. 

Thu hút đầu tư hiệu quả nhất kể cả đầu tư hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện 

thuận lợi, quảng bá tiềm năng lợi thế thu hút con em địa phương xây dựng mô 

hình, ưu tiên cho các phẩm chủ lực có liên kết xây dựng chuổi giá trị sản phẩm 

hàng hóa tập trung liên kết với doanh nghiệp; đổi mới các hình thức tổ chức sản 

xuất hình thành THT, HTX, doanh nghiệp để huy động được nhiều người cùng 

tham gia. Có biện pháp xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, triển khai 

không hiệu quả để lựa chọn chủ đầu tư thay thế.  

Chỉ đạo quyết liệt, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà 

nước về giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, quản lý dịch bệnh, kiểm 

soát giết mổ, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Vận động toàn xã hội 

chung tay đấu tranh có hiệu quả việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trong sản xuất, hướng tới phát triển nền nông 

nghiệp an toàn, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và sức khỏe người dân. 

 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 5 

NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

 I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU  

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại sản xuất Nông nghiệp theo hướng tập 

trung hàng hoá với các sản phẩm chủ lực của huyện gồm: Lúa, gạo chất lượng 

cao, lạc, lợn, bò, gà, rau, củ, quả... có liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ 

sản phẩm với các doanh nghiệp một cách bền vững, hướng tới một nền Nông 

nghiệp hàng hoá, hữu cơ, thân thiện với môi trường sinh thái. Tăng giá trị sản 

xuất đạt từ 115 - 120 triệu đồng/ha/năm vào năm 2025. 

 - Tập trung tích tụ ruộng đất, tích cực thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp 

sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tiếp tục thực hiện chương trình 
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mỗi xã một sản phẩm (OCOP), quản bá thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm 

nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có trên 30 sản phẩm đạt ocop. 

- Rà soát các vùng quy hoạch sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao 

như: Vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã vùng Thượng 

Đức - Trà Sơn, lúa, gạo chất lượng cao, lúa hữu cơ tại các xã vùng lúa, vùng rau 

củ quả phục vụ cho các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, vùng khai thác 

rươi, cáy, sản xuất gạo hữu cơ tại các xã Yên Hồ, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân..... 

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn hộ gắn với xây dựng vườn mẫu 

để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn. 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại gắn với ứng dụng 

công nghệ hữu cơ, công nghệ sinh học, an toàn dịch bệnh, hạn chế tối thiểu phát 

triển chăn nuôi trong khu dân cư. Đầu tư chăn nuôi gắn với thị trường, tăng tỷ 

trọng chăn nuôi đạt 61% trong sản xuất Nông nghiệp vào năm 2025. Huy động 

các nguồn lực, kết hợp các chương trình, dự án để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, chú trọng đầu tư giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, tiếp tục 

đầu tư các công trình thủy lợi, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp 

- Củng cố nâng cao hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh, 

liên kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình kinh tế, 

trang trại gia trại, tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao, nâng tỷ 

lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 70%; mô hình kinh tế hoạt động có hiệu 

quả đạt trên 85%; phát triển mạng lưới hợp tác xã, tổ hợp tác tăng quy mô, đa 

dạng các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh. 

 II. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU NGÀNH NÔNG 

NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030 

- Sản xuất Nông nghiệp tập trung hàng hoá theo hướng nông nghiệp sạch, 

nông nghiệp hữu cơ có ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản 

xuất với các sản phẩm chủ lực của huyện gồm: Lúa, gạo chất lượng cao, lạc, lợn, 

bò, gà, rau, củ, quả... có liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với 

các doanh nghiệp một cách bền vững, hướng tới một nền Nông nghiệp hàng hoá, 

hữu cơ, thân thiện với môi trường sinh thái. Tăng giá trị sản xuất đạt từ 140-150 

triệu đồng/ha/năm vào năm 2030. 

 - Tiếp tục kêu goi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

công nghệ cao. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây 

dựng thương hiệu sản phẩm. Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP), quản bá thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đến 

cuối năm 2030 phấn đấu toàn huyện có trên 50 sản phẩm đạt ocop. 
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- Tiếp tục phát triển các vùng sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao 

như: Vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã vùng Thượng 

Đức - Trà Sơn, lúa, gạo chất lượng cao, lúa hữu cơ tại các xã vùng lúa, vùng rau 

củ quả phục vụ cho các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, vùng khai thác 

rươi, cáy, sản xuất gạo hữu cơ tại các xã Yên Hồ, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân..... 

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn hộ gắn với xây dựng vườn mẫu 

để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hữu cơ, công nghệ sinh học, an toàn dịch 

bệnh vào phát triển chăn nuôi. Đầu tư chăn nuôi gắn với thị trường, tăng tỷ trọng 

chăn nuôi đạt 65% trong sản xuất Nông nghiệp vào năm 2030. Huy động các 

nguồn lực, kết hợp các chương trình, dự án để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, chú trọng đầu tư giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, tiếp tục 

đầu tư các công trình thủy lợi, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh, 

liên kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình kinh tế, 

trang trại gia trại, tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao, nâng tỷ 

lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 85%; mô hình kinh tế hoạt động có hiệu 

quả đạt trên 90%; phát triển mạng lưới hợp tác xã, tổ hợp tác tăng quy mô, đa 

dạng các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh. 

 III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Giải pháp về tuyên truyền: 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, 

sâu rộng các chính sách và chủ trương trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu, tạo sản 

phẩm O COP tại mỗi địa phương gắn với xây dựng Nôn thôn mới.  

- Thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, 

sáng kiến và kinh nghiệm hay về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao gắn với chế biến trên địa bàn để nhân ra diện rộng.  

2. Giải pháp về quy hoạch, tổ chức sản xuất:  

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho từng sản phẩm cây trồng, con nuôi chủ 

lực của huyện thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng liên doanh 

liên kết, cụ thể: vùng chuyên sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao (các xã vùng 

lúa) vùng sản xuất lúa gạo hữu cơ (Yên Hồ, Lâm Trung Thủy), lúa gạo rươi, cáy 

(Yên Hồ, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân), sản xuất rau công nghệ cao (Trị trấn, Yên 

Hồ, Bùi La Nhân, Tùng Ảnh), vùng sản xuất chăn nuôi (Đức Lạng, Đức Đồng, 

Tân Hương, An Dũng), phát triển mô hình kinh tế vườn đồi (tại các xã vùng 

thượng)… 
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- Gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, gắn sản xuất với 

thị trường để hình thành sự liên kết nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ ngay 

trên địa bàn. Xây dựng phát triển sản phẩm OCOP tại mỗi địa phương theo sản 

phẩm chủ lực; 

3. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

- Tiếp tục khai thác và tận dụng tốt các lợi thế nông nghiệp của huyện, xây 

dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hoá có quy mô lớn áp dụng các tiến 

bộ KHTKT; 

- Chuyển đổi cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy 

mô lớn, tập trung gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi sản 

xuất; Tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, đến năm 2020 đạt 105 - 110 

triệu đồng/ha/năm vào năm 2025. 

- Chuyển đổi chăn nuôi theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang 

chăn nuôi tập trung, trang trại gắn với Ứng dụng công nghệ hữu cơ, công nghệ 

sinh học, an toàn dịch bệnh, hạn chế tối thiểu phát triển chăn nuôi trong khu dân 

cư. Đầu tư chăn nuôi gắn với thị trường, tỷ trọng chăn nuôi đến cuối năm 2020 

đạt 61%.  

- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Đề án phát triển kinh tế vườn hộ gắn với xây 

dựng vườn mẫu để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, hình thành các tổ hợp tác, 

HTX làm vườn hướng tới tạo cảnh quan du lịch… 

4. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất hàng hóa quy mô lớn: 

 Tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng hộ nông dân bỏ ruộng theo hướng 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới 

hóa để nâng cao giá trị sản xuất; vận động  người dân dồn đổi,đổi thửa, tích tụ 

ruộng đất đất để hình thành “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp 

hướng hữu cơ, tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật vào 

các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. 

5. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất NN phù hợp, tăng cường sự 

liên kết giữa các lực lượng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

- Phát triển các hình thức kinh mà nòng cốt là doanh nghiệp nông 

nghiệp:Tình trạng chung của cả tỉnh cũng như của huyện nhà, đã hình thành nhiều 

hình thức TCSX tuy nhiên chủ yếu mang tính hình thức, hoạt động chưa hiệu quả, 

do đó cần phải: 

+Phát triển các hình thức kinh tế gia trại, trang trại theo hướng chuyên môn 

hóa, tập trung phát triển một số loại cây, con gắn với dịch vụ nông nghiệp theo 

hướng hàng hóa, hướng tới các SP ocop; 

+ Tiếp tục đổi mới và phát triển các HTX, THT nông nghiệp theo đúng luật 

HTX 2012, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX, coi trọng công tác 
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cán bộ HTX bằng hình thức nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành quản lý cho 

cán bộ HTX; 

+ Phát triển mạnh các doanh nghiệp nông nghiệp: Cần có cơ chế, chính sách 

hỗ trợ đồng thời khuyến khích, giúp doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu và các 

điều kiện khác để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào Nông nghiệp;  

- Đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao 

trong nông nghiệp, nhất là các khâu chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, 

bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu tiêu 

chuẩn, quy chuẩn của quốc gia như tiêu chuẩn VietGAP. 

- Hình thành sự liên kết giữa các lực lượng trong sản xuất nông nghiệp: Hiện 

tại đã có sự liên kết trong sản xuất tuy nhiên người dân chưa quen với việc sản 

xuất theo hợp đồng, chưa tuân thủ quy trình tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất hàng 

hóa. Vì vậy cần có cơ chế rõ ràng trong quá trình liên kết để tạo ra chuổ liên kết 

trong sản xuất hình thành các sản phẩm đúng quy chuẩn chất lượng để hướng tới 

các sản phẩm ocop. 

6. Giải pháp về cơ chế chính sách 

Ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp một cách kịp 

thời sát đúng giúp người dân, doanh nghiệp giảm bớt những khó khăn trong đầu 

tư phát triển sản xuất, hoàn thiện các chính sách đã ban hành để người dân dễ tiếp 

cận và thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

-  Sở NN-PTNT;; 

- TT Huyện ủy – HĐND; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

-  Gửi: VB giấy + thư điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  Đặng Giang Trung 
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