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PHẦN MỞ ĐẦU 

 Lý Nhân được tỉnh Hà Nam xác định là huyện sản xuất nông nghiệp; trong 

những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp 

phát triển nông nghiệp, nông thôn nên đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu nội bộ ngành chuyển 

dịch tích cực. Diện tích sản xuất nông nghiệp hiện nay duy trì gần 9.870ha (trong 

đó trồng lúa là 6.353ha, trồng màu là 2.013ha và diện tích nuôi trồng thủy sản là 

1.502,4ha). Năm 2015: giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 1.760 tỷ đồng 

(giá so sánh năm 2010); sản lượng lương thực có hạt đạt 97.448 tấn; sản lượng 

thịt hơi xuất chuồng đạt 22.900 tấn (trong đó thịt lợn hơi đạt : 18.350 tấn); giá trị 

sản xuất bình quân trên một đơn vị canh tác đạt 95 triệu đồng/ha. Trên địa bàn 

huyện đã được quy hoạch và đang triển khai thực hiện 02 Khu sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích trên 350ha (khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang diện tích 118,37ha và Khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã Xuân Khê - Nhân Bình diện tích 239,96ha). Hạ 

tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều 

khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế là: Ruộng đất 

nông nghiệp tuy đã được dồn đổi nhưng bình quân diện tích theo khẩu và hộ thấp nên 

quy mô sản xuất nhỏ, chi phí sản xuất cao vì vậy tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất 

nông nghiệp còn thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; thu nhập của 

người dân nông thôn còn thấp. Tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn hạn chế, ngại đổi mới;... 

Để góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại với năng suất, 

chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, không ô 

nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng bước thay đổi tập quán sản xuất 

nông nghiệp nhỏ lẻ, thiếu liên kết sang mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô 

lớn và thu hút các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại 

tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông 

thôn tôi đưa ra sáng kiến “Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa nông 

nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam”.  
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PHẦN NỘI DUNG 

I. Thực trạng công nghiệp hóa nông nghiệp của huyện Lý Nhân 

1. Kết quả thực hiện 

1.1. Trồng trọt 

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất 

Tổ chức sản xuất các loại cây trồng theo hướng tập trung thâm canh tăng 

vụ, cơ cấu cây trồng từng bước được chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa 

với quy mô lớn. 

Cây lúa: Giữ ổn định diện tích đất lúa cả năm là 12.000 ha và đã hình 

thành vùng đầu tư thâm canh lúa chất lượng hàng hóa đạt trên 30% diện tích. 

Cây ngô: Là cây lương thực thứ hai của huyện, giữ ổn định diện tích 

4.000 ha, gieo trồng chủ yếu bằng các giống ngô lai với bộ giống phong phú phù 

hợp với điều kiện canh tác và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Bên cạnh đó diện 

tích trồng ngô nếp cũng đang được mở rộng trong vài năm gần đây. 

Một số loại cây trồng khác như: Cây lạc, Khoai tây, Dưa chuột, Bí xanh, bí 

đỏ, rau đậu các loại được gieo trồng bằng các giống mới; Cây ăn quả từng bước được 

chuyển đổi sang các cây trồng đặc sản có giá trị cao như nhãn lồng Hưng Yên, vải 

thiều Thanh Hà, chuối tiêu hồng, chuối ngự Đại Hoàng, bưởi Diễn...  

Các tiến bộ kỹ thuật mới về phân bón và bảo vệ thực vật được ứng dụng 

rộng rãi trong sản xuất: Bón phân cân đối, sử dụng phân bón đa yếu tố NPK trên 

50% diện tích, phân bón lá, vi trung lượng: 20% diện tích và diện tích cây hàng 

năm hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng hệ thống phòng trừ 

dịch hại tổng hợp IPM. 

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng 

Vụ Xuân: 100 % diện tích là Xuân muộn, tỷ lệ lúa lai, lúa gieo thẳng trên 

50% diện tích; lúa chất lượng trên 35% diện tích. Chuyển đổi chân dược mạ, chân 

ruộng cao thường xuyên khó khăn về nước sang trồng cây màu, trồng ngô phục 

vụ chăn nuôi bò sữa đạt hiệu quả cao. 

Vụ Mùa: Tỷ lệ lúa Mùa sớm trên 65% diện tích, 34% diện tích trà Mùa 

trung, 1% diện tích Mùa muộn; tỷ lệ lúa chất lượng trên 40% diện tích, lúa lai 

18% diện tích bằng các giống có năng suất ổn định, thời gian sinh trưởng ngắn, 

chống đổ và kháng bệnh bạc lá. 

Vụ Đông: Duy trì 4.000 - 4.500 ha, trong đó vụ Đông trên đất 2 vụ lúa trên 

2.600 ha, cây trồng vụ Đông hàng hóa từ 1.300 - 1.500 ha; giá trị sản xuất vụ Đông 

chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt. Phát triển đa dạng và 

phong phú các cây trồng vụ Đông theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị kinh tế cao, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng theo nhu cầu thị trường. 
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Áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất: Làm đất trên 100% diện tích ứng 

dụng cơ giới hóa; gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng; trên 50% diện tích lúa được 

thu hoạch bằng máy,… 

Liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm: 

* Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa gạo 

Cây lúa là cây trồng chủ lực của huyện với diện tích gieo trồng hàng năm 

12.000 ha, sản lượng trên 78 nghìn tấn. Năm 2015 toàn huyện duy trì và xây 

dựng được 4 cánh đồng mẫu với diện tích trên 126 ha, hình thành mô hình liên 

kết với các doanh nghiệp cung ứng giống lúa, phân bón các loại. Năng suất lúa 

trong cánh đồng mẫu bình quân cao hơn so với đại trà khoảng 5%, sản phẩm bán 

ra cao hơn so với ngoài mô hình trung bình là 10%. 

* Tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây hàng hóa xuất khẩu 

Cây dưa chuột bao tử là cây trồng hàng hóa xuất khẩu chủ lực, diện tích 

gieo trồng hàng năm từ 320 - 350 ha. Sản lượng từ 960 – 1.050 tấn, đáp ứng cho 

các nhà máy chế biến tiêu thụ dưa trên địa bàn huyện. Hiện nay,trên địa bàn 

huyện có 5 công ty thu mua, chế biến và xuất khẩu.  

Ngoài ra còn một số cây trồng khác như: cà chua bi, ngô ngọt, ngô nếp… 

đang được phát triển theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi. 

* Hình thành một số cơ sở sản xuất, chế biến nấm 

Thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm ăn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-

2015 trên địa bàn huyện đã có gần 150 hộ nông dân sản xuất nấm các loại, trong 

đó có trên 10 hộ đã xây dựng lò sản xuất bịch giống nấm, đây là hạt nhân để 

phát triển mở rộng.  

1.2. Chăn nuôi 

Đối với chăn nuôi lợn 

Tổng đàn lợn thịt, lợn nái hiện có trên địa bàn: 121.031 con; sản lượng 

thịt hơi xuất chuồng năm 2015: 15.706,8 tấn. 

Chăn nuôi trang trại: Toàn huyện hiện có 73 trang trại chăn nuôi lợn, 

Tổng đàn lợn nuôi theo hình thức trang trại và công nghiệp khoảng 11.000 con, 

sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 1.756 tấn. 

Chăn nuôi gia trại, nông hộ: Toàn huyện có khoảng 907 hộ chăn nuôi lợn 

theo quy mô gia trại, nông hộ, thường xuyên chăn nuôi từ 5 con đến dưới 100 

con/lứa. Tổng đàn lợn nuôi theo hình thức gia trại, nông hộ khoảng 110.031 con, 

sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 13.950,8 tấn. 

Đối với chăn nuôi gia cầm 

Tổng đàn gia cầm hiện có trên địa bàn: 1.029.400 con, sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng: 2.422,2 tấn. 

Chăn nuôi trang trại: Toàn huyện có 17 trang trại chăn nuôi gà công 

nghiệp, tập trung, quy mô nuôi từ 5.000 – 40.000 con/lứa. Người chăn nuôi đầu 
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tư chuồng trại công nghiệp hiện đại và các trang thiết bị máy móc, phù hợp cho 

từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. 

Tổng đàn gà tại các trang trại công nghiệp khoảng 187.300 con, sản lượng 

thịt hơi xuất chuồng đạt 923 tấn. 

Chăn nuôi gia trại: Toàn huyện hiện có 36 gia trại chăn nuôi gia cầm quy 

mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa. Tổng đàn gia cầm nuôi theo hình thức gia trại 

76.335 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 229 tấn. 

Chăn nuôi nông hộ: Tổng đàn gia cầm nuôi theo hình thức nông hộ vẫn 

chiếm khoảng trên 700 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 1.200 tấn. 

Đối với chăn nuôi bò sữa 

Hiện nay toàn huyện có 22 hộ chăn nuôi bò sữa với tổng đàn 478 con. Sản 

lượng sữa tươi khoảng 1.095 tấn/năm. Hầu hết các hộ chăn nuôi bò sữa khác 

cũng áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến, áp dụng cơ giới hóa một số công 

đoạn như vắt sữa, thái cỏ, vệ sinh chuồng trại. 

Chăn nuôi trâu, bò thịt 

Tổng đàn trâu, bò năm 2015 toàn huyện là 8.149 con, trong đó đàn trâu có 

617 con, đàn bò 7.532 con. Tổng sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng năm 

2015 là 565,9 tấn. Đàn trâu, bò có xu hướng giảm là do nhu cầu về sức k o 

không còn, diện tích chăn thả tự nhiên bị thu h p…trâu, bò thịt chăn nuôi theo 

hình thức nông hộ. Chủ yếu chăn thả tự nhiên và tận dụng phụ phẩm như thân 

cây ngô, rau màu... làm thức ăn chăn nuôi. 

Các cơ sở giết mổ 

Hiện trên địa bàn huyện chưa có cơ sở giết mổ tập trung. Việc giết mổ 

hoàn toàn thủ công, quy mô nhỏ. Sản phẩm sau giết mổ được đưa đi tiêu thụ chủ 

yếu trên địa bàn tỉnh.  

1.3. Các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp 

Mô hình liên kết 4 nhà, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định. 

Các HTX NN đã được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 phù hợp với cơ chế 

quản lý mới và tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

Tuy vậy, các Hợp tác xã chủ yếu chỉ tổ chức thực hiện được các dịch vụ thiết 

yếu, các dịch vụ sau thu hoạch như bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản cho 

nông dân thực hiện còn hạn chế. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

 Sản xuất nông nghiệp nhìn chung còn mang tính nhỏ lẻ, phân tán theo 

quy mô nông hộ là chủ yếu, phát triển thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng chậm; 

công tác xây dựng thương hiệu nông sản chưa được quan tâm. Cơ giới hóa trong 

các khâu gieo trồng, thu hoạch, sau thu hoạch, chế biến còn thấp. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch chậm; ngành nghề, dịch vụ nông thôn phát triển chưa tương xứng 

với tiềm năng. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp cao, chủ yếu chưa qua đào tạo. 
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Năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản còn thấp. 

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn 

hạn chế. Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, 

chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lỏng lẻo, đầu ra cho sản phẩm 

không ổn định... 

Rủi ro về dịch bệnh cao, khả năng chống chịu với dịch bệnh còn yếu k m 

do sản xuất quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, chăn nuôi 

nhỏ lẻ ở hộ gia đình do đó gây khó khăn trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Đa số 

các hộ chăn nuôi tự bán sản phẩm, không qua hợp đồng tiêu thụ, không có liên 

kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ. 

Việc ứng dụng công nghiệp hóa trong chăn nuôi có xu hướng tăng dần 

nhưng còn chậm, chưa có ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. Việc áp 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn hạn chế, có rất ít trang trại sử dụng 

camera, gắn chíp theo dõi, quản lý đàn vật nuôi. Việc gắn thẻ tai theo dõi, quản 

lý đàn vật nuôi bố m  chưa đồng bộ, mới áp dụng được trên đàn bò sữa, một số 

lợn đực giống, lợn nái ngoại. 

Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng được nhu 

cầu. Chất lượng quy hoạch vùng sản xuất thấp, thiếu sự liên kết, thống nhất giữa 

các loại quy hoạch, chưa gắn chặt chẽ với nguồn lực thực hiện.  

Các cơ sở bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, cơ sở giết mổ 

tập trung đưa được phát triển trên địa bàn tỉnh. 

Hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp; ruộng đất còn manh mún chưa đáp ứng được nhu cầu sản 

xuất hàng hóa. 

3. Nguyên nhân 

Nhận thức của các hộ dân về sản xuất hàng hóa quy mô lớn còn hạn chế, 

còn mang nặng tư tưởng tư hữu về ruộng đất, ngại đổi mới. 

Quy hoạch và quản lý quy hoạch sản xuất nông nghiệp còn bất cập, chưa 

phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, do đó chưa đáp ứng tính đồng bộ 

và lâu dài trong xây dựng chính sách; một số quy hoạch mặc dù mới được phê 

duyệt nhưng cần được bổ sung, điều chỉnh cho sát với tình hình thực tế. 

Việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp, nông thôn còn yếu và lúng túng. 

Việc nghiên cứu và đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ trong nông 

nghiệp vào áp dụng còn nhiều hạn chế. 

Nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn rất lớn, đặc biệt là vốn 

để thực hiện các đề án, dự án theo quy hoạch đã được duyệt còn hạn chế, chưa 

tương xứng với mức đóng góp của nông nghiệp, nông thôn. 
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Quan hệ sản xuất ở nông thôn chậm đổi mới, hoạt động các hợp tác xã 

nông nghiệp còn nhiều lúng túng; ngành nghề, dịch vụ, hiệu quả sản xuất kinh 

doanh còn thấp, các mô hình sản xuất hiệu quả cao chưa được nhân rộng, chưa 

thực sự là những nhân tố thúc đẩy nông nghiệp phát triển, các thành phần kinh tế 

khác chưa quan tâm đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Trong tổ chức quản lý và đầu tư các cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp và 

nông thôn như: công trình thủy lợi, giao thông nông thôn thiếu đồng bộ… 

II. Nội dung sáng kiến 

1. Bản chất của sáng kiến 

Công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  nông  nghiệp,  nông  thôn  là  quá  trình  

xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn  theo  hướng  sản  xuất  hàng  hóa  lớn,  hiện  đại;  gắn  nông  nghiệp  

với  công nghiệp và dịch vụ, cho ph p phát huy có hiệu quả cao mọi nguồn lực 

và lợi thế của  nền  nông  nghiệp  nhiệt  đới,  mở  rộng  giao  lưu  trong  nước  và  

quốc tế, nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội trong nông nghiệp, nông thôn; 

xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn mới giàu đ p, công 

bằng, dân chủ văn minh và xã hội chủ nghĩa.  

Để góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại với năng suất, chất 

lượng cao, giá trị gia tăng lớn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, không ô nhiễm và 

thích ứng với biến đổi khí hậu tôi đưa ra một số giải pháp cơ bản như sau: 

 Công tác tuyên truyền 

Chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm, mục 

tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp, nông thôn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; 

tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng 

thuận trong xã hội để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. 

Quy hoạch 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy sản và các 

ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thị trường. 

Hoàn chỉnh nội dung quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao theo hướng đáp ứng mục đích, yêu cầu, xây dựng thành công mô hình sản 

xuất mang tính hạt nhân tạo tác động tích cực trong chuyển đổi hình thức sản 

xuất tiên tiến, hiện đại, qua đó góp phần hỗ trợ đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, bền vững đối với ngành nông nghiệp của huyện. 

 Căn cứ vào định hướng phát triển của huyện để quy hoạch lại các vùng, 

các tiểu vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm với quy mô, chủng loại và chất 

lượng phù hợp với thị trường; trong đó lưu ý các nông sản hàng hóa có khối 
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lượng lớn như: lúa, ngô, rau, củ quả; sản phẩm chăn nuôi tập trung theo hướng 

gia trại, trang trại công nghiệp. 

Quy hoạch sản xuất phải gắn với quy hoạch chế biến, bảo quản, vận 

chuyển và tiêu thụ sản phẩm cũng như quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông 

nghiệp, nông thôn; trong đó lưu ý bố trí hạ tầng giao thông, thủy lợi vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Trên cơ sở quy hoạch sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, thủy sản và sản 

phẩm làng nghề, dịch vụ ở nông thôn, các ngành, các cấp cần có cơ chế và chính 

sách phù hợp về hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa cho người sản xuất và các 

tổ chức dịch vụ để đảm bảo lợi ích của cả Nhà nước và nông dân. 

Ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và dịch vụ 

 Tiếp cận nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển giao vào sản 

xuất nông nghiệp, coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nhanh nông 

nghiệp và kinh tế nông thôn. 

Tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công ở khu vực 

nông thôn với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, cùng với sự huy động vốn các 

doanh nghiệp, các tổ chức. 

Đưa nhanh, đồng bộ cơ giới hóa vào tất cả các khâu trong sản xuất nông 

nghiệp từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch và chuồng trại, nuôi trồng thủy 

sản, chăm sóc, chế biến, bảo quản các sản phẩm nông sản.  

 Đưa nhanh những giống gia súc, gia cầm, thủy sản mới có năng suất, chất 

lượng cao vào sản xuất. Ưu tiên phát triển các đối tượng nuôi đặc sản, có lợi thế 

như như gà Móng, gà lông màu, vịt trời, vịt cỏ, vịt bầu, ngan, ngỗng,...để tăng 

khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Nhập khẩu trực tiếp một số 

giống chất lượng cao trong nước chưa chủ động sản xuất được hoặc cung ứng 

chưa đủ như giống bò sữa, bò thịt từ Úc... 

 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng quy trình chăn nuôi, NTTS theo tiêu 

chuẩn VietGAP; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và kiểm soát dịch bệnh. 

Thực hiện tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất hành hóa quy mô lớn 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tích tụ ruộng đất với hình thức chủ yếu là 

chính quyền cấp huyện, cấp xã đứng ra thuê quyền sử dụng đất của các hộ dân 

với thời gian ít nhất là 20 năm để cho Doanh nghiệp thuê đất đầu tư công nghệ 

cao vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích tổ chức cá nhân tích tụ ruộng đất để 

sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch, ứng dụng công nghệ cao mà cốt 

lõi là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh để phát triển ra các 

vùng có lợi thế. 
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Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ nông 

nghiệp có hiệu quả ở nông thôn 

 Phát triển kinh tế trang trại: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp và dịch vụ nông thôn, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi 

nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển, đẩy nhanh sản xuất hàng 

hoá tập trung quy mô lớn, chất lượng cao, mẫu mã đồng đều trên cơ sở đưa máy 

móc, kỹ thuật xuống đồng ruộng. Khuyến khích các trang trại ứng dụng các tiến bộ 

kỹ thuật mới, đặc biệt lĩnh vực giống, kỹ thuật thâm canh, xử lý môi trường, tạo sản 

phẩm an toàn cho người tiêu dùng, có năng lực cạnh tranh. Phát triển mạnh kinh tế 

trang trại làm hạt nhân để đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác.  

 Phát triển kinh tế hợp tác: Đổi mới toàn diện phương thức sản xuất nhỏ lẻ, 

phân tán sang liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó ưu tiên phát 

triển hợp tác sản xuất, hợp tác dịch vụ, hợp tác tiêu thụ nông sản hàng hoá và hợp 

tác liên hoàn các khâu của quá trình sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hoá.  

Phát triển các mô hình liên kết 

 Tiến hành tổng kết, đổi mới và xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ 

chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Có chính sách khuyến khích phát triển các 

mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, 

hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển 

theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hoá lớn.  

 Thực hiện tốt liên kết giữa các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, 

giữa nông dân với các thành phần kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế ký hợp đồng với nông dân, phát huy và nhân rộng liên kết 

sản xuất theo chuỗi sản phẩm hàng hóa, tạo mối gắn kết giữa doanh nghiệp và 

nông dân trong sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao.  

2. Ưu, nhược điểm của sáng kiến 

Ưu điểm 

 Sáng kiến đã đưa ra được giải pháp góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa 

nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.  

Nhược điểm 

 Sáng kiến đã đưa ra được giải pháp góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa 

nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam, tuy nhiên đây là các giải pháp chung, để thực hiện được tất cả 

các giải pháp đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phải có 

nguồn lực nhất định mới có thể thực hiện được. 
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III. Khả năng áp dụng của sáng kiến  

Sáng kiến “Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam” có thể áp dụng rộng rãi đối với tất cả các địa phương sản xuất 

nông nghiệp, tuy nhiên trong quá trình áp dụng sáng kiến cần căn cứ vào điều 

kiện thực tế của từng địa phương cụ thể để có thể thực hiện cho phù hợp và đạt 

hiệu quả cao nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KẾT LUẬN 

Mục  tiêu  tổng  quát  và  lâu  dài  của  công  nghiệp  hoá,  hiện  đại  hoá 

 nông nghiệp, nông thôn là xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá 

lớn, hiệu quả và bền vững; có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên 
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cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu 

trong nước và xuất  khẩu; xây  dựng  nông  thôn  ngày  càng  giàu  đ p,  dân 

 chủ,  công  bằng,  văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù 

hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại. 

Trong thời gian qua, huyện Lý Nhân đã chỉ đạo đẩy mạnh đưa khoa học 

công nghệ vào sản xuất nông nghiệp thông qua việc đưa các giống cây, con có 

giá trị kinh tế cao vào sản xuất như các giống lúa chất lượng cao, các cây trồng 

vụ Đông có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất đại trà với sản lượng, chất lượng 

cao, góp phần gia tăng giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác. Quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới đã đạt được kết quả phấn khởi..  

Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định, song việc ứng dụng khoa học 

công nghệ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp trong thời gian qua chưa 

đem lại hiệu quả như mong muốn là do ruộng đất canh tác manh mún, không tập 

trung nên công tác ứng dụng khoa học công nghệ đem lại hiệu quả chưa cao và 

gặp không ít khó khăn. Do đó yêu cầu tiếp tục tìm các giải pháp đẩy mạnh công 

nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 

bàn huyện là vấn đề luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện.          

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan 

 

Lý Nhân, ngày  15  tháng 9 năm 2017 

Người viết sáng kiến 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 

 


