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M雲 Đ井U 

 

1. LÝ DO CH窺NăĐ陰 TÀI  

Nông nghi羽p luôn t欝n t衣i khách quan, có v鵜 trí, vai trò quan tr丑ng đ嘘i v噂i s詠 phát 

tri吋n c栄a m厩i qu嘘c gia. Nông nghi羽p lƠ lĩnh v詠c s違n xu医t v壱t ch医t không ch雨 đáp 泳ng 

nh英ng nhu c亥u thi院t y院u v隠 l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m cho con ng逢運i, mà còn cung c医p 

nguyên li羽u cho công nghi羽p, t衣o c挨 s荏 cho công nghi羽p và các ngành kinh t院 khác phát 

tri吋n. Do đó, vi羽c khai thác và t壱n d映ng ngu欝n l詠c, ti隠m năng to l噂n đ吋 phát tri吋n nông 

nghi羽p, ti院n hành công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn luôn là nhi羽m 

v映 quan tr丑ng trong chi院n l逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i, đ員c bi羽t lƠ đ嘘i v噂i các qu嘘c 

gia đang phát tri吋n và đi lên từ n隠n kinh t院 nông nghi羽p nh逢 Vi羽t Nam.  

Tr逢噂c th運i kỳ đổi m噂i, nông nghi羽p Vi羽t Nam phổ bi院n là s違n xu医t nh臼, ph逢挨ng 
th泳c canh tác l衣c h壱u, l衣i ph違i gánh ch鵜u nh英ng h壱u qu違 n員ng n隠 c栄a chi院n tranh và sai 

l亥m trong c挨 ch院 qu違n lý kinh t院 đư kìm hưm s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p, đ育y đ医t 

n逢噂c lâm vào kh栄ng ho違ng kinh t院 - xã h瓜i. Từ khi bắt đ亥u công cu瓜c đổi m噂i, v噂i t逢 
duy xác đ鵜nh nông nghi羽p là m員t tr壱n hƠng đ亥u, phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p là ti隠n 

đ隠 đ吋 ổn đ鵜nh tình hình kinh t院 - xã h瓜i, Đ違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam (ĐCSVN) đư ti院n 

hành s詠 nghi羽p công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn, xem đơy là yêu 

c亥u b泳c thi院t và b逢噂c đi có Ủ nghĩa quy院t đ鵜nh th詠c hi羽n thắng l嬰i s詠 nghi羽p công nghi羽p 

hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c. Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 XI (tháng 1/2011) đư xác 
đ鵜nh: Phát tri吋n nông nghi羽p toàn di羽n, hi羽u qu違, b隠n v英ng theo h逢噂ng công nghi羽p hóa, 

hi羽n đ衣i hóa (ầ). Phát tri吋n nông nghi羽p s違n xu医t hàng hóa l噂n có năng su医t, ch医t l逢嬰ng, 

hi羽u qu違 và kh違 năng c衣nh tranh cao, thân thi羽n v噂i môi tr逢運ng, gắn s違n xu医t v噂i ch院 

bi院n và th鵜 tr逢運ng, m荏 r瓜ng xu医t kh育u [53, tr. 195-196].  

Thành ph嘘 H欝 Chí Minh (TPHCM) là đô th鵜 đ員c bi羽t, phát tri吋n năng đ瓜ng và 

đóng vai trò trung tơm trong vùng kinh t院 tr丑ng đi吋m phía Nam và c栄a c違 n逢噂c. TPHCM 

có th院 m衣nh v隠 v嘘n, khoa h丑c - kỹ thu壱t, ngu欝n nhân l詠c ch医t l逢嬰ng cao; h羽 th嘘ng c挨 
s荏 h衣 t亥ng phát tri吋n, các khu công nghi羽p, khu ch院 xu医t đ逢嬰c xây d詠ng đ欝ng b瓜 và hi羽n 

đ衣i đư t衣o đi隠u ki羽n cho vi羽c phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng. V噂i dân s嘘 đ衣t 

8.247.829 ng逢運i, trong đó 荏 khu v詠c nông thôn lƠ 1.517.153 ng逢運i [14 (2015), tr. 25]; 

cùng v噂i đó lƠ quá trình di dơn c挨 h丑c cũng góp ph亥n làm cho dân s嘘 c栄a Thành ph嘘 

tăng lên nhanh chóng nên nhu c亥u v隠 l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m ngƠy cƠng tăng cao c違 v隠 

s嘘 l逢嬰ng và ch医t l逢嬰ng, gây ra áp l詠c m衣nh m胤 vƠ đòi h臼i s違n xu医t nông nghi羽p c栄a 
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TPHCM ph違i không ngừng phát tri吋n theo h逢噂ng hi羽n đ衣i, hi羽u qu違 và b隠n v英ng đ吋 đáp 
泳ng đ逢嬰c nhu c亥u c栄a nhân dân.  

Trong c挨 c医u kinh t院 c栄a TPHCM, các ngành công nghi羽p, xây d詠ng và d鵜ch v映 

đóng vai trò ch栄 l詠c thúc đ育y s詠 tăng tr逢荏ng kinh t院; tỷ tr丑ng c栄a các ngành này chi院m 

h挨n 99% trong c挨 c医u GDP c栄a Thành ph嘘. Tuy nhiên, Thành ph嘘 còn có vùng nông 

thôn r瓜ng l噂n v噂i 5 huy羽n ngo衣i thành (Bình Chánh, C亥n Gi運, C栄 Chi, Hóc Môn, Nhà 

Bè) v噂i tổng di羽n tích đ医t nông nghi羽p là 115.767,7 ha (chi院m 55,25% tổng di羽n tích t詠 

nhiên c栄a TPHCM) [14 (2015), tr. 11] nên trong nh英ng năm qua, TPHCM đư chú tr丑ng 

đ亥u t逢 m衣nh m胤 đ吋 xây d詠ng và phát tri吋n nông nghi羽p, xây d詠ng nông thôn m噂i nhằm 

rút ngắn kho違ng cách phát tri吋n gi英a n瓜i thành và ngo衣i thành. Nông nghi羽p TPHCM 

m員c dù ch雨 chi院m kho違ng 1% trong c挨 c医u GDP, nh逢ng đóng vai trò quan tr丑ng đ嘘i v噂i 

s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i và góp ph亥n thúc đ育y s詠 nghi羽p công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i 

hóa c栄a TPHCM. Trong b嘘i c違nh quá trình đô th鵜 hóa di宇n ra v噂i t嘘c đ瓜 nhanh và s詠 

phát tri吋n m衣nh c栄a các ngành công nghi羽p, xây d詠ng, d鵜ch v映 違nh h逢荏ng tiêu c詠c đ院n 

s違n xu医t nông nghi羽p, TPHCM đư xơy d詠ng và phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜, nông 

nghi羽p công ngh羽 cao đ吋 thúc đ育y nông nghi羽p phát tri吋n theo h逢噂ng hi羽n đ衣i, b隠n v英ng, 

có năng su医t, ch医t l逢嬰ng, hi羽u qu違 và kh違 năng c衣nh tranh cao, góp ph亥n gi違i quy院t vi羽c 

làm, nâng cao thu nh壱p, b違o v羽 môi tr逢運ng sinh thái và phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù 

c栄a m瓜t đô th鵜 l噂n. Đ院n năm 2015, TPHCM đư đ衣t đ逢嬰c nh英ng thành t詠u to l噂n trong 

nông nghi羽p: T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình quân giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p trong 30 năm 
đổi m噂i (1986 - 2015) đ衣t 5,41%/năm; c挨 c医u kinh t院 trong nông nghi羽p đ逢嬰c chuy吋n 

d鵜ch theo h逢噂ng tích c詠c; nông nghi羽p phát tri吋n đư góp ph亥n xóa đói gi違m nghèo, nâng 

cao ch医t l逢嬰ng cu瓜c s嘘ng c栄a ng逢運i nông dơnầ 

Tuy nhiên, nông nghi羽p TPHCM cũng g員p ph違i nhi隠u khó khăn, thách th泳c và 

h衣n ch院. Quá trình đô th鵜 hóa di宇n ra nhanh chóng đư d磯n đ院n tình tr衣ng suy gi違m di羽n 

tích đ医t s違n xu医t nông nghi羽p, gia tăng kho違ng cách phát tri吋n gi英a khu v詠c thành th鵜 
v噂i khu v詠c nông thôn, gi英a các ngành công nghi羽p và d鵜ch v映 v噂i ngành nông nghi羽p. 

Giá tr鵜 s違n xu医t vƠ năng su医t lao đ瓜ng c栄a ngành nông nghi羽p so v噂i các ngành kinh t院 

khác c栄a Thành ph嘘 r医t th医p; c挨 s荏 h衣 t亥ng ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n nông nghi羽p ch逢a 
đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u; 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 và ch医t l逢嬰ng ngu欝n nhân l詠c 

trong nông nghi羽p còn h衣n ch院,... Từ th詠c t院 đó, vi羽c phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p 荏 

TPHCM là v医n đ隠 có Ủ nghĩa chi院n l逢嬰c, là yêu c亥u khách quan c栄a th詠c ti宇n đ吋 góp 

ph亥n xây d詠ng n隠n nông nghi羽p hi羽n đ衣i d詠a trên n隠n t違ng khoa h丑c - công ngh羽 và 

ngu欝n nhân l詠c ch医t l逢嬰ng cao, góp ph亥n phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i và b違o v羽 môi tr逢運ng.  
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Nghiên c泳u v隠 quá trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p Vi羽t Nam từ tr逢噂c đ院n 

nay đư có khá nhi隠u công trình nghiên c泳u và bài vi院t đư đ逢嬰c công b嘘. Tuy nhiên, vi羽c 

đi sơu nghiên c泳u, tìm hi吋u v隠 quá trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p 荏 các đ鵜a ph逢挨ng 

v噂i nh英ng đi隠u ki羽n vƠ đ員c thù riêng cũng r医t quan tr丑ng, c亥n thi院t nh逢ng k院t qu違 nghiên 

c泳u còn ch逢a nhi隠u. Nghiên c泳u v隠 kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM có th吋 đóng góp 
thêm v隠 t逢 li羽u và lu壱n gi違i khoa h丑c, góp ph亥n gi違i quy院t nhi隠u v医n đ隠 v隠 kinh t院 nông 

nghi羽p 荏 Vi羽t Nam hi羽n nay. Vì v壱y, vi羽c nghiên c泳u đ隠 tƠi “Kinh tế nông nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh trong 30 năm đổi mới (1986 - 2015)” có tính c医p thi院t, có Ủ nghĩa 
khoa h丑c và th詠c ti宇n cao, giúp chúng ta hi吋u bi院t đ亥y đ栄 và toàn di羽n quá trình phát 

tri吋n nông nghi羽p c栄a TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015), th医y đ逢嬰c thành 

t詠u và h衣n ch院, nh壱n di羽n đ員c đi吋m, vai trò c栄a nó 荏 m瓜t đô th鵜 đ員c bi羽t, từ đó có th吋 

nhìn nh壱n m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra, góp ph亥n vào công cu瓜c phát tri吋n b隠n v英ng nông nghi羽p 

TPHCM trong t嘘c đ瓜 phát tri吋n nhanh c栄a đô th鵜 hóa hi羽n nay. 

2. M影CăĐệCHăVẨăNHI烏M V影 NGHIÊN C永U 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên c泳u kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015), 

lu壱n án nhằm m映c đích tái hi羽n l衣i b泳c tranh kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm 
đổi m噂i (1986 - 2015) m瓜t cách c映 th吋, trung th詠c, đa chi隠u và toàn di羽n; th医y đ逢嬰c 

nh英ng thành công, h衣n ch院 trong quá trình xây d詠ng và phát tri吋n nông nghi羽p theo 

h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao 荏 TPHCM. Trên c挨 s荏 đó, lu壱n 

án có th吋 nêu lên m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra nhằm góp ph亥n phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p 

TPHCM trong giai đo衣n hi羽n nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng h嬰p, phơn tích vƠ đánh giá các công trình nghiên c泳u có liên quan đ院n đ隠 

tài và nh英ng v医n đ隠 đ員t ra c亥n ti院p t映c nghiên c泳u. 

- Phân tích các y院u t嘘 tác đ瓜ng đ院n s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM. 

- H羽 th嘘ng hóa quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng, chính sách phát tri吋n nông nghi羽p c栄a 

ĐCSVN, ThƠnh 栄y và 曳y ban Nhân dân (UBND) TPHCM th運i kỳ 1986 - 2015. 

- Làm rõ s詠 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM từ năm 1986 đ院n năm 
2015 gắn v噂i ch栄 tr逢挨ng xây d詠ng nông thôn m噂i. 

- Đánh giá nh英ng thành t詠u, h衣n ch院, đ員c đi吋m, vai trò c栄a kinh t院 nông nghi羽p 

TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) và m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra đ吋 phát tri吋n kinh 

t院 nông nghi羽p trong th運i gian t噂i. 
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3.ăĐ渦IăT姶営NG, PH萎M VI NGHIÊN C 永U 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đ嘘i t逢嬰ng nghiên c泳u c栄a lu壱n án là kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm 

đổi m噂i (1986 - 2015), bao g欝m các khía c衣nh nh逢: Các y院u t嘘 tác đ瓜ng đ院n kinh t院 

nông nghi羽p TPHCM; quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng c栄a ĐCSVN vƠ Đ違ng b瓜 TPHCM v隠 nông 

nghi羽p; s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p và quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 

nông nghi羽p c栄a TPHCM theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao 

trong 30 năm đ亥u đổi m噂i đ医t n逢噂c (1986 - 2015)... 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Lu壱n án đi sâu nghiên c泳u v隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM, trong 

đó t壱p trung vào các n瓜i dung: Nh英ng nhân t嘘 違nh h逢荏ng đ院n kinh t院 nông nghi羽p; quá 

trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p; quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p 

theo h逢噂ng phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao gắn v噂i xây d詠ng 

nông thôn m噂i. Trên c挨 s荏 đó, lu壱n án rút ra nh英ng thành t詠u, h衣n ch院, đ員c đi吋m, vai trò 

c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) và m瓜t s嘘 v医n đ隠 

đ員t ra đ吋 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p trong th運i gian t噂i.  

- Về không gian: Đ鵜a bàn nghiên c泳u c栄a lu壱n án lƠ TPHCM, nh逢ng t壱p trung ch栄 

y院u vƠo đ鵜a bàn m瓜t s嘘 qu壱n, huy羽n có s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM (huy羽n Bình 

Chánh, huy羽n C亥n Gi運, huy羽n C栄 Chi, huy羽n Hóc Môn, huy羽n Nhà Bè, qu壱n 9, qu壱n 

12, qu壱n Gò V医p, qu壱n Th栄 Đ泳cầ). 

- Về thời gian: Lu壱n án nghiên c泳u quá trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a 

TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015). Đ欝ng th運i, đ吋 đ違m b違o tính toàn di羽n và 

h羽 th嘘ng, lu壱n án cũng đ隠 c壱p đ院n tình hình kinh t院 nông nghi羽p TPHCM tr逢噂c đổi m噂i 

(1975 - 1985). 

4. NGU唄N TÀI LI 烏U 

Ngu欝n tài li羽u s穎 d映ng ch栄 y院u trong lu壱n án bao g欝m: 

- Tư liệu văn bＶn đang được lưu trữ ở TPHCM: Đây là ngu欝n t逢 li羽u tr詠c ti院p, có 

giá tr鵜 tham kh違o cao đ吋 trên c挨 s荏 đó đ逢a ra các lu壱n đi吋m, lu壱n c泳 khoa h丑c, gi違i quy院t 

các n瓜i dung nghiên c泳u chính c栄a lu壱n án. Ngu欝n t逢 li羽u này chúng tôi tham kh違o ch栄 

y院u từ văn ki羽n Đ違ng, văn ki羽n Thành 栄y TPHCM; các văn b違n c栄a UBND TPHCM, 

S荏 Nông nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn TPHCM và các s荏, ban, ngành có liên quan, 

m瓜t s嘘 qu壱n huy羽n trên đ鵜a bàn. Đó lƠ ngu欝n tài li羽u c挨 b違n ph映c d詠ng l衣i b泳c tranh 

tổng th吋 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM.  
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- Các công trình nghiên cứu, bài viết xuất bＶn ở trong nước và ngoài nước: g欝m 

sách tham kh違o và sách chuyên kh違o, lu壱n án, các đ隠 tài nghiên c泳u khoa h丑c và các bài 

kh違o c泳u c栄a nhi隠u tác gi違 đư dƠy công nghiên c泳u v隠 nh英ng v医n đ隠 kinh t院 nông nghi羽p 

th院 gi噂i, kinh t院 nông nghi羽p Vi羽t Nam nói chung và kinh t院 nông nghi羽p TPHCM nói 

riêng trong th運i kỳ đổi m噂i (1986 - 2015); các kỷ y院u h瓜i th違o; t逢 li羽u báo chí c栄a các 

t衣p chí đư xu医t b違n... Ngu欝n tài li羽u này góp ph亥n bổ sung ngu欝n t逢 li羽u, giúp thêm vào 

ph逢挨ng cách ti院p c壱n kinh t院 nông nghi羽p nói chung, kinh t院 nông nghi羽p TPHCM nói 

riêng, góp ph亥n nh壱n di羽n kinh t院 nông nghi羽p trong m嘘i quan h羽 v噂i các thành ph亥n 

kinh t院 khác và v噂i các đ鵜a ph逢挨ng khác. 

- Tư liệu điền dã (hình 違nh, ph臼ng v医n nhân ch泳ng, chuyên gia,ầ) 荏 các qu壱n, huy羽n 

có th院 m衣nh phát tri吋n nông nghi羽p 荏 TPHCM. Ngu欝n t逢 li羽u nƠy đư giúp cho chúng tôi có 

đ逢嬰c nh英ng t逢 li羽u th詠c t院 từ vi羽c nghiên c泳u th詠c đ鵜a, ph臼ng v医n nhân ch泳ng, các cán b瓜 

lưnh đ衣o, chuyên gia,ầ đ吋 th育m đ鵜nh, đ嘘i chi院u v噂i các k院t qu違 nghiên c泳u c栄a lu壱n án. 

Qua đó hi吋u rõ h挨n v隠 s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM và góp ph亥n c栄ng c嘘, 

xác minh đ瓜 tin c壱y c栄a các ngu欝n t逢 li羽u văn b違n đư ti院p c壱n đ逢嬰c. 

- Internet: tham kh違o m瓜t s嘘 tài li羽u và bài vi院t c栄a các tác gi違 công b嘘 荏 trong n逢噂c 

ho員c ngoài n逢噂c, tài li羽u hình 違nh,... v隠 nông nghi羽p c栄a Vi羽t Nam và c栄a TPHCM. Đơy lƠ 
kênh thông tin đ吋 bổ sung thêm các t逢 li羽u v隠 kinh t院 nông nghi羽p Vi羽t Nam và s詠 phát 

tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a m瓜t s嘘 đ鵜a ph逢挨ng trên c違 n逢噂c. Từ đó, có th吋 so sánh và th医y 

đ逢嬰c s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM v噂i các đ鵜a ph逢挨ng khác.  

5.ăC愛ăS雲 LÝ LU 一N,ăPH姶愛NGăPHÁPăNGHIểNăC永U 

5.1. Cơ sở lý luận 

Lu壱n án đ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên c挨 s荏 lý lu壱n c栄a ch栄 nghĩa Mác - Lênin, t逢 t逢荏ng 

H欝 Chí Minh, quan đi吋m vƠ đ逢運ng l嘘i c栄a ĐCSVN v隠 kinh t院, kinh t院 nông nghi羽p. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Luận án sử dつng phương pháp lịch sử và phương pháp logic là chて yếu.  

Th詠c hi羽n lu壱n án, chúng tôi ch栄 y院u s穎 d映ng ph逢挨ng pháp l鵜ch s穎, ph逢挨ng pháp 
logic và k院t h嬰p hƠi hòa hai ph逢挨ng pháp nƠy trên c挨 s荏 ph逢挨ng pháp lu壱n c栄a ch栄 

nghĩa duy v壱t bi羽n ch泳ng và ch栄 nghĩa duy v壱t l鵜ch s穎. Ph逢挨ng pháp l鵜ch s穎 đ吋 mô t違, 

tái hi羽n trung th詠c, toàn di羽n b泳c tranh quá trình phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p 

TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) theo đúng trình t詠 th運i gian và không gian. 

Ph逢挨ng pháp logic đ逢嬰c chúng tôi s穎 d映ng trong vi羽c xâu chu厩i, liên k院t các s詠 ki羽n, 

hi羽n t逢嬰ng l衣i v噂i nhau nhằm đ逢a ra cái nhìn tổng quát, nh壱n xét, đánh giá b違n ch医t 
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trong s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM, d詠a trên c挨 s荏 s詠 mô t違 toàn di羽n 

v隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2020). 

- Luận án cũng sử dつng các phương pháp khác, g欝m: 

+ Ph逢挨ng pháp phê kh違o s穎 li羽u (s逢u t亥m, giám đ鵜nh, phân lo衣i, xác minh, x穎 lý): 

đơy lƠ ph逢挨ng pháp ch栄 y院u chúng tôi s穎 d映ng đ吋 thu th壱p các t逢 li羽u tr詠c ti院p vƠ t逢 li羽u 

gián ti院p liên quan đ院n đ隠 tài, nhằm có đ逢嬰c h羽 th嘘ng s嘘 li羽u, tình hình th詠c t院 và góp 

ph亥n gia tăng đ瓜 tin c壱y c栄a thông tin đ吋 ph映c v映 cho vi羽c phơn tích, đánh giá th詠c tr衣ng 

phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM.  

+ Ph逢挨ng pháp đi隠n dã, ph臼ng v医n: lƠ ph逢挨ng pháp bổ sung quan tr丑ng giúp 

chúng tôi trong vi羽c đ嘘i chi院u, ki吋m tra s詠 chân xác c栄a các ngu欝n t逢 li羽u thƠnh văn v噂i 

t逢 li羽u th詠c đ鵜a, ph臼ng v医n nhân ch泳ng, chuyên gia. 

+ Ph逢挨ng pháp so sánh, phân tích và tổng h嬰p tài li羽u: lƠ ph逢挨ng pháp giúp chúng 

tôi phân tích, đ嘘i chi院u, ki吋m tra và liên k院t tài li羽u v隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM, ph映c 

v映 cho vi羽c thu th壱p, x穎 lý, h羽 th嘘ng hóa và đánh giá tài li羽u theo đ鵜nh h逢噂ng nghiên c泳u. 

+ Ph逢挨ng pháp th嘘ng kê: lƠ ph逢挨ng pháp chúng tôi s穎 d映ng đ吋 th嘘ng kê s嘘 li羽u, 

giúp ph違n ánh m瓜t cách tổng quát vƠ đ逢a ra các nh壱n đ鵜nh có tính đ鵜nh l逢嬰ng v隠 kinh t院 

nông nghi羽p TPHCM. 

Trong đó, ch逢挨ng Tổng quan, lu壱n án s穎 d映ng ph逢挨ng pháp phê kh違o s穎 li羽u, 

ph逢挨ng pháp th嘘ng kê, ph逢挨ng pháp so sánh, ph逢挨ng pháp phơn tích vƠ tổng h嬰p tài 

li羽u là ch栄 y院u đ吋 làm rõ các v医n đ隠 liên quan đ院n đ隠 tƠi đư đ逢嬰c nghiên c泳u và ch雨 ra 

nh英ng v医n đ隠 c亥n ti院p t映c nghiên c泳u. Ch逢挨ng 2 vƠ ch逢挨ng 3, lu壱n án ch栄 y院u s穎 d映ng 

ph逢挨ng pháp l鵜ch s穎 vƠ ph逢挨ng pháp logic, đ欝ng th運i k院t h嬰p s穎 d映ng các ph逢挨ng pháp 
khác, nh逢: ph逢挨ng pháp th嘘ng kê, phân tích và tổng h嬰p, đi隠n dư đ吋 làm rõ th詠c tr衣ng 

phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p TPHCM từ năm 1986 đ院n năm 2015. Ch逢挨ng 4 ch栄 y院u 

s穎 d映ng ph逢挨ng pháp l鵜ch s穎 vƠ ph逢挨ng pháp logic, ph逢挨ng pháp phơn tích vƠ tổng h嬰p, 

ph逢挨ng pháp so sánh nhằm rút ra nh英ng đánh giá v隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 

30 năm đ亥u c栄a công cu瓜c đổi m噂i (1986 - 2015). 

6.ăĐịNGăGịPăM閏I C曳A LU一N ÁN 

- K院t qu違 nghiên c泳u c栄a lu壱n án góp ph亥n tái hi羽n, ph映c d詠ng quá trình phát 

tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p 荏 TPHCM qua 30 năm đ亥u đổi m噂i (1986 - 2015) v噂i s詠 

chuy吋n bi院n v隠 t逢 duy kinh t院 nông nghi羽p c栄a ĐCSVN vƠ c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM; v噂i 

s詠 chuy吋n bi院n v隠 m映c tiêu phát tri吋n, v隠 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p trong 

quá trình phát tri吋n.  
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- Trên c挨 s荏 tổng th吋 phát tri吋n đó, lu壱n án cũng đ欝ng th運i ch雨 ra nh英ng thành t詠u, 

h衣n ch院, đ員c đi吋m, vai trò c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong quá trình phát tri吋n và 

m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra đ吋 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong th運i gian t噂i. 

- Lu壱n án có th吋 đ逢嬰c dùng làm tài li羽u tham kh違o cho Đ違ng b瓜 và chính quy隠n 

TPHCM trong quá trình ho衣ch đ鵜nh chính sách v隠 nông nghi羽p; ph映c v映 công tác nghiên 

c泳u khoa h丑c và cho nh英ng ng逢運i quan tơm đ院n v医n đ隠 kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM. 

- Lu壱n án góp ph亥n cung c医p và ch雨 d磯n nh英ng ngu欝n tài li羽u tham kh違o m噂i, có giá 

tr鵜 cao và đáng tin c壱y đ吋 ti院p t映c nghiên c泳u và gi違ng d衣y, h丑c t壱p c栄a cán b瓜 và sinh viên 

trong các tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đẳng v隠 v医n đ隠 kinh t院 nông nghi羽p Vi羽t Nam nói chung, kinh 

t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i đ医t n逢噂c (1986 - 2015). 

7. K蔭T C遺U C曳A LU一N ÁN 

Ngoài ph亥n M荏 đ亥u, K院t lu壱n, danh m映c Tài li羽u tham kh違o, Ph映 l映c, lu壱n án 

đ逢嬰c k院t c医u thƠnh 4 ch逢挨ng, c映 th吋 nh逢 sau: 

Ch逢挨ng 1: Tổng quan v隠 tình hình nghiên c泳u 

Ch逢挨ng 2: Kinh t院 nông nghi羽p Thành ph嘘 H欝 Chí Minh giai đo衣n 1986 - 2000 

Ch逢挨ng 3: Kinh t院 nông nghi羽p Thành ph嘘 H欝 Chí Minh giai đo衣n 2001 - 2015  

Ch逢挨ng 4: M瓜t s嘘 nh壱n xét và v医n đ隠 đ員t ra 
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CH姶愛NGă1 

T蔚NG QUAN V陰 TÌNH HÌNH NGHIÊN C 永U 

 

1.1. V遺NăĐ陰 NGHIÊN C永U 

1.1.1. Các khái ni羽m liên quan 

1.1.1.1. Nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp 

- Nông nghi羽p: Theo cu嘘n Từ điển tiếng Việt do tác gi違 Hoàng Phê ch栄 biên: nông 

nghi羽p là ngành s違n xu医t v壱t ch医t c挨 b違n c栄a xã h瓜i, cung c医p s違n ph育m tr欝ng tr丑t và 

s違n ph育m chăn nuôi [92, tr. 740]. 

Nông nghi羽p là ngành s違n xu医t c挨 b違n c栄a xã h瓜i, s穎 d映ng đ医t đai đ吋 tr欝ng tr丑t 

vƠ chăn nuôi, khai thác cây tr欝ng và v壱t nuôi lƠm t逢 li羽u và nguyên li羽u lao đ瓜ng ch栄 

y院u đ吋 t衣o ra l逢挨ng th詠c th詠c ph育m và m瓜t s嘘 nguyên li羽u cho công nghi羽p. Ngành nông 

nghi羽p theo nghĩa hẹp g欝m có hai ti吋u ngành là tr欝ng tr丑t vƠ chăn nuôi; theo nghĩa r瓜ng, 

ngành nông nghi羽p g欝m có các ngành là nông nghi羽p (g欝m tr欝ng tr丑t vƠ chăn nuôi), lơm 
nghi羽p vƠ ng逢 nghi羽p.  

Trồng trọt là ngành s穎 d映ng đ医t đai v噂i cây tr欝ng lƠm đ嘘i t逢嬰ng chính đ吋 s違n xu医t 

ra l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m, t逢 li羽u cho công nghi羽p và th臼a mãn các nhu c亥u v隠 vui ch挨i 
gi違i trí, t衣o c違nh quan (hoa viên, cây ki吋ng, sân banh, sân goft). 

Chăn nuôi là m瓜t trong hai ngành s違n xu医t ch栄 y院u c栄a nông nghi羽p (theo nghĩa 
hẹp), v噂i đ嘘i t逢嬰ng s違n xu医t là các lo衣i đ瓜ng v壱t nuôi. NgƠnh chăn nuôi cung c医p th詠c 

ph育m nhi隠u ch医t đ衣m nh逢 th鵜t, tr泳ng, s英a; cung c医p da, len, lông; s違n ph育m ph映 c栄a 

chăn nuôi dùng lƠm phơn bón; đ衣i gia súc làm s泳c kéo.  

Lâm nghiệp là các ho衣t đ瓜ng chăm sóc, nuôi d逢叡ng và b違o v羽 rừng; khai thác, 

v壱n chuy吋n và ch院 bi院n các s違n ph育m từ rừng; tr欝ng cây, tái t衣o rừng, duy trì tác d映ng 

phòng h瓜 nhi隠u m員t c栄a rừng. Rừng g欝m rừng tr欝ng và rừng t詠 nhiên trên đ医t rừng s違n 

xu医t, đ医t rừng phòng h瓜, đ医t rừng đ員c d映ng. 

Ngư nghiệp bao g欝m đánh bắt và nuôi tr欝ng th栄y s違n. Đánh bắt là ho衣t đ瓜ng có từ lâu 

đ運i c栄a con ng逢運i nhằm cung c医p th詠c ph育m cho mình thông qua các hình th泳c đánh bắt cá 

và các sinh v壱t th栄y s違n khác. Nuôi tr欝ng th栄y s違n là hình th泳c canh tác th栄y s違n có ki吋m 

soát, trong đó nuôi cá lƠ hình th泳c c挨 b違n c栄a nuôi tr欝ng th栄y s違n [113, tr. 24-25].  

- Kinh t院 nông nghi羽p: Kinh tế nông nghiệp là các ho衣t đ瓜ng kinh t院 di宇n ra trên đ鵜a 

bàn nông thôn bao g欝m các ho衣t đ瓜ng s違n xu医t nông nghi羽p, lâm nghi羽p, ng逢 nghi羽p t衣o ra 
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các s違n ph育m v壱t ch医t đáp 泳ng nhu c亥u l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m c栄a nhân dân, làm nguyên 

li羽u cho các ngành công nghi羽p ch院 bi院n và làm ngu欝n hàng xu医t kh育u mang l衣i giá tr鵜. 

Kinh t院 nông nghi羽p là m瓜t ngành kinh t院 c栄a n隠n kinh t院 qu嘘c dân, là ngành s違n 

xu医t v壱t ch医t đ員c bi羽t quan tr丑ng v噂i s詠 phát tri吋n c栄a m厩i qu嘘c gia, bao g欝m toàn b瓜 

các y院u t嘘 v壱t ch医t c医u thành l詠c l逢嬰ng s違n xu医t và quan h羽 s違n xu医t t逢挨ng 泳ng trong 

lĩnh v詠c s違n xu医t nông nghi羽p. Kinh t院 nông nghi羽p nghiên c泳u các m嘘i quan h羽 gi英a 

ng逢運i v噂i ng逢運i trong ph衣m vi nông nghi羽p; đ欝ng th運i cũng nghiên c泳u nh英ng nét đ員c 

thù c栄a ho衣t đ瓜ng s違n xu医t nông nghi羽p do s詠 tác đ瓜ng c栄a nh英ng đi隠u ki羽n t詠 nhiên, 

kinh t院 và xã h瓜i mang l衣i. Kinh t院 nông nghi羽p nghiên c泳u các quan h羽 kinh t院, quan 

h羽 s違n xu医t trong s詠 tác đ瓜ng qua l衣i c栄a l詠c l逢嬰ng s違n xu医t và s詠 phát tri吋n c栄a kỹ 

thu壱t, nh医t là kỹ thu壱t nông nghi羽p. Chính đơy lƠ ti隠n đ隠 v壱t ch医t c栄a s詠 đổi m噂i các 

quan h羽 kinh t院, nhằm nâng cao không ngừng năng su医t, ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 c栄a s違n 

xu医t nông nghi羽p, thúc đ育y s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i 荏 nông thôn. 

1.1.1.2. Nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao 

- Nông nghi羽p đô th鵜: Các nhà nghiên c泳u th逢運ng dùng thu壱t ng英 “nông nghi羽p đô 
th鵜” (Urban Argiculture) đ吋 g丑i chung cho vi羽c s違n xu医t các s違n ph育m nông nghi羽p trên các 

vùng đ医t và di羽n tích m員t n逢噂c nằm xen k胤, r違i rác trong khu v詠c n瓜i đô, vùng ven đô th鵜 
và vùng ngo衣i ô. S詠 phát tri吋n c栄a quá trình đô th鵜 hóa 荏 các đô th鵜 đư d磯n đ院n s詠 hình thành 

và phát tri吋n n隠n nông nghi羽p m噂i - nông nghi羽p đô th鵜.  

Nông nghiệp đô thị là m瓜t ngành s違n xu医t 荏 trung tâm, ngo衣i ô và vùng lân c壱n 

đô th鵜, có ch泳c năng tr欝ng tr丑t, chăn nuôi, ch院 bi院n và phân ph嘘i các lo衣i th詠c ph育m, 

l逢挨ng th詠c và các s違n ph育m khác, s穎 d映ng các ngu欝n l詠c t詠 nhiên vƠ nhơn văn, các 
s違n ph育m cùng các d鵜ch v映 荏 đô th鵜 và vùng lân c壱n đô th鵜 đ吋 cung c医p tr荏 l衣i cho đô 
th鵜 các s違n ph育m và d鵜ch v映 cao c医p. Nông nghi羽p đô th鵜 bao g欝m nông nghi羽p n瓜i th鵜 
và nông nghi羽p ngo衣i th鵜 v噂i các ho衣t đ瓜ng ch栄 y院u là tr欝ng tr丑t, chăn nuôi, lơm nghi羽p 

và th栄y s違n [115].  

Nông nghi羽p đô th鵜 khác bi羽t v噂i nông nghi羽p nông thôn 荏 ch厩 đó lƠ s詠 hòa nh壱p 

c栄a nông nghi羽p vào h羽 th嘘ng sinh thái và h羽 th嘘ng kinh t院 đô th鵜. Các m嘘i liên k院t đó bao 
g欝m vi羽c s穎 d映ng các c逢 dơn đô th鵜 nh逢 lao đ瓜ng phổ thông, s穎 d映ng các ngu欝n l詠c đô th鵜 
đ員c tr逢ng nh逢 rác th違i h英u c挨 lƠm phơn bón vƠ n逢噂c th違i đô th鵜 lƠm t逢噂i tiêu. Các m嘘i liên 

k院t tr詠c ti院p t噂i s詠 tiêu dùng đô th鵜, tác đ瓜ng tr詠c ti院p lên sinh thái đô th鵜 và s詠 s嘘ng còn 

c栄a h羽 th嘘ng th詠c ph育m đô th鵜. S詠 c衣nh tranh v隠 đ医t và các ch泳c năng đô th鵜 khác, đang b鵜 
tác đ瓜ng b荏i các quy ho衣ch đô th鵜 vƠ chính sách đô th鵜 [103, tr. 16]. 
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- Nông nghi羽p công ngh羽 cao: Nông nghiệp công nghệ cao là n隠n nông nghi羽p đ逢嬰c 

áp d映ng nh英ng công ngh羽 m噂i vào s違n xu医t, bao g欝m: công nghi羽p hóa nông nghi羽p (c挨 
gi噂i hóa các khâu c栄a quá trình s違n xu医t), t詠 đ瓜ng hóa, công ngh羽 thông tin, công ngh羽 v壱t 

li羽u m噂i, công ngh羽 sinh h丑c và các gi嘘ng cây tr欝ng, gi嘘ng v壱t nuôi có năng su医t và ch医t 

l逢嬰ng cao, đ衣t hi羽u qu違 kinh t院 cao trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích và phát tri吋n b隠n v英ng trên c挨 
s荏 canh tác h英u c挨 [21, tr. 6]. 

M映c tiêu c栄a nông nghi羽p công ngh羽 cao là gi違i quy院t mâu thu磯n gi英a năng su医t 

nông nghi羽p th医p, s違n ph育m ch医t l逢嬰ng th医p, đ亥u t逢 công lao đ瓜ng nhi隠u, hi羽u qu違 kinh 

t院 th医p v噂i vi羽c áp d映ng nh英ng thành t詠u khoa h丑c - công ngh羽 hi羽n đ衣i đ吋 đ違m b違o 

nông nghi羽p tăng tr逢荏ng ổn đ鵜nh v噂i năng su医t và s違n l逢嬰ng cao, hi羽u qu違 v違 ch医t l逢嬰ng 

cao, b違o v羽 môi tr逢運ng; đ欝ng th運i, nông nghi羽p công ngh羽 cao giúp ng逢運i nông dân ch栄 

đ瓜ng trong s違n xu医t, khắc ph映c đ逢嬰c tính mùa v映, gi違m s詠 l羽 thu瓜c vào th運i ti院t, khí 

h壱u, đáp 泳ng nhu c亥u th鵜 tr逢運ng v隠 ch医t l逢嬰ng nông s違n.  

Nh逢 v壱y, có th吋 th医y rằng nông nghi羽p công ngh羽 cao là m瓜t thu瓜c tính c栄a nông 

nghi羽p hi羽n đ衣i; nông nghi羽p đô th鵜 trong quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa hi羽n 

nay là nông nghi羽p công ngh羽 cao.  

1.1.2. V医năđ隠 nghiên c泳u 

Trong lu壱n án này, “Kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 

2015)”, chúng tôi s胤 nghiên c泳u nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM theo h逢噂ng ti院p c壱n 

m瓜t lo衣i hình kinh t院 荏 m瓜t đô th鵜 l噂n. Chúng tôi ti院p c壱n nông nghi羽p theo nghĩa r瓜ng, 

g欝m nông nghi羽p (tr欝ng tr丑t vƠ chăn nuôi), lơm nghi羽p và ng逢 nghi羽p. Cách ti院p c壱n 

nghiên c泳u ngành nông nghi羽p theo nghĩa r瓜ng s胤 phù h嬰p v噂i chính sách phát tri吋n 

nông nghi羽p c栄a Vi羽t Nam hi羽n nay. 雲 m瓜t thành ph嘘 l噂n nh医t c違 n逢噂c v隠 kinh t院, v噂i 

nh英ng thu瓜c tính c栄a kinh t院 nông nghi羽p nh逢 trên, chúng tôi ti院p c壱n theo h逢噂ng: Đó 

là n隠n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p có s穎 d映ng công ngh羽 ngày càng cao phù h嬰p 

v噂i xu th院 hi羽n đ衣i hóa.  

V噂i m瓜t đô th鵜 l噂n vƠ đang trong quá trình đô th鵜 hóa di宇n ra ngày càng nhanh và 

m衣nh m胤 nh逢 TPHCM, kinh t院 nông nghi羽p s胤 đ嘘i m員t v噂i r医t nhi隠u khó khăn, thách 
th泳c đ吋 duy trì t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng vƠ gia tăng giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p trong c挨 c医u 

GDP c栄a Thành ph嘘, khi di羽n tích đ医t nông nghi羽p ngày càng b鵜 thu hẹp, ch鵜u 違nh h逢荏ng 

từ nh英ng tác đ瓜ng tiêu c詠c c栄a bi院n đổi khí h壱u, dân s嘘 tăng nên nhu c亥u v隠 l逢挨ng th詠c, 

th詠c ph育m ngày càng l噂n... Do đó, phát tri吋n nông nghi羽p công ngh羽 cao đ逢嬰c coi là 

m瓜t trong nh英ng gi違i pháp ch栄 y院u đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p, đ員c bi羽t là nông nghi羽p 

đô th鵜. 姶u đi吋m c栄a nông nghi羽p đô th鵜 là di羽n tích s違n xu医t nh臼, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n 
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荏 thành th鵜; đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 ph違i gắn li隠n v噂i khoa h丑c kỹ thu壱t và công 

ngh羽 hi羽n đ衣i nhằm m荏 r瓜ng quy mô s違n xu医t vƠ gia tăng giá tr鵜 cho kinh t院 nông nghi羽p. 

永ng d映ng khoa h丑c công ngh羽 s胤 gi違i quy院t đ逢嬰c các thách th泳c trong phát tri吋n nông 

nghi羽p bằng các thành t詠u c栄a công ngh羽 thông tin, công ngh羽 sinh h丑c, công ngh羽 nhà 

kính, công ngh羽 c違m bi院n, t詠 đ瓜ng hóa, internet v衣n v壱t (IoT),ầ giúp s違n xu医t nông 

nghi羽p ti院t ki羽m chi phí, tăng năng su医t, h衣 giá thành và nâng cao ch医t l逢嬰ng nông s違n, 

b違o v羽 môi tr逢運ng. M員t khác, nông nghi羽p công ngh羽 cao giúp nông dân ch栄 đ瓜ng trong 

s違n xu医t, khắc ph映c đ逢嬰c tính mùa v映, gi違m s詠 l羽 thu瓜c vào th運i ti院t, khí h壱u, đáp 泳ng 

nhu c亥u th鵜 tr逢運ng v隠 ch医t l逢嬰ng nông s違n. 

1.2. NH頴NG CÔNG TRÌNH NGHIÊN C 永UăTRONGăVẨăNGOẨIăN姶閏C 

CịăLIểNăQUANăĐ蔭NăĐ陰 TÀI LU 一N ÁN 

1.2.1. Nh英ng công trình nghiên c泳u chung v隠 kinh t院 nông nghi羽p c栄a th院 
gi噂i và Vi羽t Nam 

1.2.1.1. Các kết quＶ nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp thế giới cてa các tác giＶ 

công bố ở nước ngoài 

Tác gi違 Kuznets S. (1959) trong cu嘘n The Comparative study of Economics 

Growth and Structure (Nghiên cứu so sánh về cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế) 

[151] và Johnston B. F. Kilby P. (1975) trong cu嘘n Agriculture and Structural 

Transformation, Economic Strategies in Late-Developing Countries (Nông nghiệp và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chiến lược kinh tế ở những nước đang phát triển) [150] 

đư đ隠 c壱p đ院n v医n đ隠 v隠 c挨 c医u kinh t院 và chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 trong nông nghi羽p 

荏 các n逢噂c đang phát tri吋n. K院t qu違 nghiên c泳u c栄a các công trình nƠy đư ch雨 ra m嘘i 

quan h羽 ch員t ch胤 gi英a các chi院n l逢嬰c phát tri吋n nông nghi羽p, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh 

t院 nông nghi羽p v噂i s詠 phát tri吋n nông nghi羽p m瓜t cách b隠n v英ng. 

Tác gi違 Richard R. Harwood (1990) trong cu嘘n History of Sustainable 

Agriculture and Sustainable Agricultural System (Lịch sử nông nghiệp bền vững và hệ 

thống nông nghiệp bền vững) [157]; Jenroen (1996) trong cu嘘n Ecological Economics 

and Sustainable Development: Theory, Method and Application (Kinh tế học sinh thái 

và phát triển bền vững: Lý thuyết, phương pháp và ứng dつng) [149]; Laurent E. Powers 

và Robert McSorley (1998) trong cu嘘n Ecological Principles of Agriculture (Các 

nguyên lý sinh thái trong nông nghiệp) [152] đư đ隠 c壱p đ院n lý thuy院t sinh thái trong 

nông nghi羽p và v医n đ隠 phát tri吋n b隠n v英ng nông nghi羽p. Các tác gi違 đ隠u cùng khẳng 

đ鵜nh rằng vi羽c thay th院 các ph逢挨ng th泳c s違n xu医t nông nghi羽p truy隠n th嘘ng bằng ph逢挨ng 
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th泳c s違n xu医t nông nghi羽p sinh thái, nông nghi羽p b隠n v英ng đ吋 b違o v羽 môi tr逢運ng là xu 

th院 khách quan trong quá trình phát tri吋n nông nghi羽p c栄a con ng逢運i. 

 Các tác gi違 Smith J., Ratta A. và Nase J. (1996) trong bài vi院t “Urban Agriculture: 
Food, Jobs and Sustainable Cities” (Nông nghiệp đô thị: Lương thực, Việc làm và Các 

đô thị bền vững) [159]; Mougeot .J. A. (1999) trong bài vi院t “Urban agriculture: 
definition, presence, potentials and risks” (Nông nghiệp đô thị: định nghĩa, sự hiện diện, 

những tiềm năng và những rてi ro) [154]; FAO (2001) trong báo cáo The Special 

Programme for Food Security: Urban and Periurban Agriculture (Chương trình đặc 

biệt về an ninh lương thực: Nông nghiệp đô thị và ven đô) [147] đư đ隠 c壱p đ院n v医n đ隠 

phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, trong đó đư lƠm rõ v隠 khái ni羽m, đ員c đi吋m, vai trò, ti隠m 

năng vƠ nh英ng r栄i ro, thách th泳c trong phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜.  

Năm 2000, tác gi違 Rachel Nugent v噂i bài vi院t “The Impact of Urban Agriculture 
on the Household and Local Economies” (Ｕnh hưởng cてa nông nghiệp đô thị đối với 

các hộ gia đình và các nền kinh tế địa phương) [156] đư trình bƠy k院t qu違 nghiên c泳u 

v隠 違nh h逢荏ng c栄a nông nghi羽p đô th鵜 đ嘘i v噂i h瓜 gia đình 荏 17 thành ph嘘 l噂n trên th院 

gi噂i, trong đó có TPHCM vƠ khẳng đ鵜nh vi羽c xây d詠ng các chính sách đ吋 phát tri吋n 

nông nghi羽p đô th鵜 荏 các thành ph嘘 l噂n là v医n đ隠 kh違 thi; s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p 

đô th鵜 s胤 t衣o ra các tác đ瓜ng đ院n môi tr逢運ng, các m嘘i quan h羽 xã h瓜i, hành vi kinh t院 và 

văn hóa c栄a h瓜 gia đình. Các h瓜 gia đình 荏 thành th鵜 s胤 coi nông nghi羽p là m瓜t trong các 

l詠a ch丑n đ吋 có th吋 bổ sung thu nh壱p, cung c医p th詠c ph育m cho th鵜 tr逢運ng, gi違i quy院t vi羽c 

làm, b違o đ違m sinh k院 vƠ tránh đ逢嬰c các r栄i ro v隠 kinh t院. K院t qu違 nghiên c泳u này giúp 

chúng tôi hi吋u đ逢嬰c 違nh h逢荏ng và m嘘i quan h羽 trong phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 v噂i 

s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i vƠ nơng cao đ運i s嘘ng c栄a c逢 dơn đô th鵜. 

Năm 2007, FAO trong nghiên c泳u “Profitability and sustainability of urban and peri-
urban agriculture” (Lợi nhuận và tính bền vững cてa nông nghiệp đô thị và ven đô) [148] đư 
khẳng đ鵜nh đ員c đi吋m c栄a nông nghi羽p đô th鵜 là vi羽c tr欝ng tr丑t vƠ chăn nuôi đ吋 s違n xu医t l逢挨ng 
th詠c, th詠c ph育m và các m映c đích s穎 d映ng khác 荏 trong vƠ xung quanh các đô th鵜; nông nghi羽p 

đô th鵜 là m瓜t b瓜 ph壱n c医u thành c栄a h羽 th嘘ng kinh t院, xã h瓜i và sinh thái đô th鵜.  

Các tác gi違 Sally P. Marsh, T. Gordon MacAulay và Pham Van Hung (2006) 

trong cu嘘n Agricultural Development and Land policy in Vietnam (Phát triển nông 

nghiệp và Chính sách đất đai ở Việt Nam) [158] đư nêu đ逢嬰c t亥m quan tr丑ng c栄a vi羽c 

s穎 d映ng linh ho衣t đ医t nông nghi羽p 荏 Vi羽t Nam, đ欝ng th運i khẳng đ鵜nh chính sách phân 

lo衣i đ医t theo m映c đích s穎 d映ng và m泳c h衣n đi隠n có th吋 không khuy院n khích vi羽c s穎 d映ng 
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đ医t linh ho衣t, vì làm h衣n ch院 kh違 năng chuy吋n đổi m映c đích s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p và 

h衣n ch院 vi羽c tích t映 ru瓜ng đ医t c栄a ng逢運i nông dân.  

Năm 2009, tác gi違 Mark Redwood trong cu嘘n Agriculture in Urban Planning: 

Generating Livelihoods and Food Security (Quy hoＴch nông nghiệp trong đô thị: TＴo sinh 

kế và an ninh lương thực) [153] đư ch雨 ra rằng s詠 phát tri吋n c栄a quá trình đô th鵜 hóa 荏 các 

đô th鵜 s胤 không 違nh h逢荏ng l噂n đ院n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p đô th鵜 s胤 phát tri吋n 

cùng v噂i s詠 phát tri吋n c栄a các đô th鵜; nông nghi羽p đô th鵜 không ph違i là s詠 thay th院 hay bù 

đắp cho nông nghi羽p nông thôn, mà nông nghi羽p đô th鵜 đ逢嬰c coi nh逢 m瓜t sinh k院 giúp tăng 
c逢運ng an ninh l逢挨ng th詠c, t衣o ra vi羽c làm và ngu欝n thu nh壱p cho c逢 dơn đô th鵜. 

Năm 2015, OECD trong nghiên c泳u Agricultural Policies in Vietnam 2015 (Các 

chính sách nông nghiệp cてa Việt Nam năm 2015) [155] đư khẳng đ鵜nh các 逢u tiên c栄a 

chính sách nông nghi羽p Vi羽t Nam là nâng cao ch医t l逢嬰ng và s泳c c衣nh tranh c栄a s違n 

ph育m, nâng cao thu nh壱p c栄a nông dân, phát tri吋n c挨 s荏 h衣 t亥ng, tăng c逢運ng năng l詠c 

c栄a ngành nông nghi羽p đ吋 h瓜i nh壱p v噂i các th鵜 tr逢運ng qu嘘c t院... 

1.2.1.2. Các kết quＶ nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp Việt Nam cてa các tác giＶ 

công bố ở trong nước 

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề đổi mới tư duy và chính sách phát triển 

nông nghiệp 

Tác gi違 Tr亥n Th鵜 Thu L逢挨ng trong cu嘘n sách “Chế độ sở hữu và canh tác ruộng 

đất ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX” (1994) [82] d詠a ch栄 y院u vào ngu欝n địa bＴ 1836 đư 
giúp ng逢運i đ丑c hi吋u thêm v隠 nh英ng đ員c đi吋m kinh t院 - xã h瓜i Nam B瓜 - m瓜t vùng đ欝ng 

bằng mang tính đa d衣ng v隠 sinh thái và có nhi隠u thu壱n l嬰i cho s詠 giao l逢u kinh t院 trong 

vƠ ngoƠi n逢噂c, l衣i có ch院 đ瓜 s荏 h英u t逢 nhơn từ s噂m và phổ bi院n trong l鵜ch s穎, có nhi隠u 

lo衣i hình s違n xu医t và canh tác khác nhau. Tóm l衣i, nh英ng c挨 s荏 c栄a s詠 hình thành và phát 

tri吋n c栄a m瓜t n隠n kinh t院 hàng hóa 荏 Nam B瓜 đư đ逢嬰c miêu t違 rõ, chi ti院t và có th吋 đ逢嬰c 

tham kh違o đ吋 ho衣ch đ鵜nh chính sách phát tri吋n nông nghi羽p và nông thôn 荏 Vi羽t Nam hi羽n 

nay, đ員c bi羽t là v隠 chính sách đ医t đai v噂i xu h逢噂ng t壱p trung ru瓜ng đ医t 荏 Nam B瓜. 

“Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 - 2002)” c栄a tác gi違 

Nguy宇n Sinh Cúc (2003) [10] đư phơn tích m瓜t cách khái quát b泳c tranh nông nghi羽p, 

nông thôn Vi羽t Nam 荏 các vùng, mi隠n và m瓜t s嘘 t雨nh, thành ph嘘 nổi b壱t trong giai đo衣n 

1986 - 2002 v噂i nh英ng k院t qu違 đư đ衣t đ逢嬰c và nh英ng v医n đ隠 còn t欝n t衣i.  

Tác gi違 Lê Du Phong trong các cu嘘n sách “Nguồn lực và động lực phát triển 

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chて nghĩa ở Việt Nam” (2006) [94]; “Thu 
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nhập, đời sống, việc làm cてa những người có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công 

nghiệp, khu đô thị, kết cấu hＴ tầng kinh tế - xã hội, các công trình công cộng phつc vつ 

lợi ích quốc gia” (2007) [96]; “Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân 

cてa Hungari trong quá trình chuyển đổi kinh tế và vận dつng cho Việt Nam” (2009) [97] 

và “Vấn đề đất đai ở nông thôn Việt Nam” [95]. Cùng v医n đ隠 này còn có nghiên c泳u v隠 

“Đất đai trong thời kỳ chuyển đổi: CＶi cách và nghèo đói ở nông thôn Việt Nam” c栄a 

các tác gi違 Martin Ravallion và Dominique van de Walle (2008) [86]. Các công trình 

nghiên c泳u nƠy đư cùng có chung nh壱n đ鵜nh là vi羽c chia nh臼 đ医t đai vƠ giao cho ng逢運i 

nông dơn đ逢嬰c t詠 ch栄 s違n xu医t đư góp ph亥n nơng cao năng su医t lao đ瓜ng, tăng s違n l逢嬰ng 

và giá tr鵜 c栄a s違n xu医t nông nghi羽p, góp ph亥n nơng cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân, 

xóa đói gi違m nghèo. Tuy nhiên, vi羽c chia nh臼 đ医t đai đ吋 giao cho ng逢運i nông dân s違n 

xu医t cũng đ員t ra nh英ng thách th泳c và tr荏 ng衣i không nh臼 cho vi羽c tích t映 ru瓜ng đ医t đ吋 

ti院n hành công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p.  

Tác gi違 Nguy宇n Quang Bích (2007) trong cu嘘n “Nông nghiệp, nông thôn Việt 

Nam sau hai mươi năm đổi mới: Quá khứ và hiện tＴi” [4] đư khẳng đ鵜nh Ngh鵜 quy院t 10 

v隠 đổi m噂i qu違n lý kinh t院 nông nghi羽p là c瓜t m嘘c đánh d医u th運i kỳ đổi m噂i toàn di羽n 

trong nông nghi羽p, thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p Vi羽t Nam. 

Tác gi違 Tr亥n Th鵜 Minh Châu (cb) (2007) trong cu嘘n “Về chính sách đất nông 

nghiệp ở nước ta hiện nay” [7] đư trình bƠy c挨 s荏 lý lu壱n và th詠c ti宇n c栄a chính sách đ医t 

nông nghi羽p; th詠c tr衣ng chính sách đ医t nông nghi羽p; quan đi吋m và gi違i pháp hoàn thi羽n 

chính sách đ医t nông nghi羽p 荏 Vi羽t Nam. Từ đó rút ra nh英ng bài h丑c cho vi羽c ho衣ch đ鵜nh 

các gi違i pháp đ吋 hoàn thi羽n chính sách đ医t nông nghi羽p 荏 Vi羽t Nam. 

“Tư duy kinh tế Việt Nam - Chặng đường gian nan và ngoＴn mつc 1975 - 1989” 
c栄a tác gi違 Đ員ng Phong (2008) [98]. Trong 3 ch逢挨ng c栄a cu嘘n sách, tác gi違 đư trình bƠy 
và phân tích v隠 t逢 duy kinh t院, đ逢運ng l嘘i kinh t院, nh英ng b逢噂c đ瓜t phá v隠 kinh t院 c栄a 

Vi羽t Nam qua 3 giai đo衣n 1975 - 1979, 1979 - 1986 và 1986 - 1989, trong đó có đ隠 c医p 

đ院n nh英ng sai l亥m trong ch栄 tr逢挨ng áp d映ng ch院 đ瓜 k院 ho衣ch hóa t壱p trung, h嬰p tác hóa 

nông nghi羽p, c違i t衣o công th逢挨ng nghi羽p,ầ đư đ育y đ医t n逢噂c lâm vào tình tr衣ng kh栄ng 

ho違ng kinh t院 tr亥m tr丑ng. Từ đó đư d磯n đ院n nh英ng đ瓜t phá 荏 c挨 s荏 làm n隠n t違ng cho 

công cu瓜c đổi m噂i c栄a ĐCSVN đ逢嬰c bắt đ亥u từ Đ衣i VI (tháng 12 - 1986), v噂i ch栄 tr逢挨ng 
coi nông nghi羽p là m員t tr壱n hƠng đ亥u, “Khoán 10” trong nông nghi羽p, c荏i trói cho l逢u 
thông phân ph嘘i, kh挨i thông các lu欝ng hƠng trong n逢噂c, ban hành Lu壱t Đ亥u t逢 n逢噂c 

ngoƠi,ầ đư thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a đ医t n逢噂c nói chung và nông nghi羽p nói riêng. K院t 

qu違 nghiên c泳u nƠy đư cung c医p v隠 tình hình kinh t院 - xã h瓜i c栄a Vi羽t Nam nói riêng và 
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TPHCM nói chung trong giai đo衣n 1975 - 1989, đ吋 trên c挨 s荏 đó giúp chúng tôi k院 thừa 

nh英ng s嘘 li羽u, nh壱n đ鵜nh, đánh giá đ吋 tái hi羽n l衣i b泳c tranh c栄a tình hình kinh t院 - xã h瓜i 

Vi羽t Nam và TPHCM trong th運i kỳ bao c医p cũng nh逢 nh英ng năm đ亥u th詠c hi羽n công 

cu瓜c đổi m噂i đ医t n逢噂c. 

Tác gi違 Đ員ng Kim S挨n (2008) trong cu嘘n “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

Việt Nam: Hôm nay và mai sau” [106] đư nêu b壱t th詠c tr衣ng nông nghi羽p, nông dân, 

nông thôn; nh英ng thành t詠u cũng nh逢 nh英ng khó khăn, v逢噂ng mắc còn t欝n t衣i trong h挨n 
20 năm đổi m噂i (1986 - 2007) và đ隠 xu医t nh英ng đ鵜nh h逢噂ng, ki院n ngh鵜 chính sách đ吋 

nông nghi羽p, nông dân, nông thôn phát tri吋n, đáp 泳ng yêu c亥u trong giai đo衣n m噂i. 

Năm 2008, tác gi違 Nguy宇n Từ (cb) (2008) trong cu嘘n “Tác động cてa Hội nhập 

kinh tế quốc tế đối với phát triển nông nghiệp Việt Nam” [118] đư khái quát v隠 tác đ瓜ng 

c栄a h瓜i nh壱p kinh t院 qu嘘c t院, các hi羽p đ鵜nh th逢挨ng m衣i đ院n nông nghi羽p Vi羽t Nam, đ欝ng 

th運i nêu lên quan đi吋m và nh英ng gi違i pháp ch栄 y院u nhằm phát tri吋n n隠n nông nghi羽p 

trong giai đo衣n hi羽n nay. 

“Nông dân, nông thôn và nông nghiệp - Những vấn đề đang đặt ra” [90] là công 

trình c栄a nhi隠u tác gi違, t壱p h嬰p nh英ng bài vi院t trong khuôn khổ đ隠 tài nghiên c泳u v隠 

“tam nông” c栄a Vi羽n Nghiên c泳u Phát tri吋n IDS (2008). Nh英ng bài vi院t dù nhìn nh壱n 

d逢噂i nhi隠u góc đ瓜 khác nhau nh逢ng cùng có chung nh壱n đ鵜nh và nêu ra nh英ng v医n đ隠 

th詠c tr衣ng c栄a nông nghi羽p, nông dân và nông thôn Vi羽t Nam, trong đó khẳng đ鵜nh nông 

dân v磯n là ng逢運i ch鵜u nhi隠u thi羽t thòi nh医t trong các t亥ng l噂p xã h瓜i, th詠c tr衣ng nông 

dơn “chán” ru瓜ng vƠ “nhƠo” ra thƠnh ph嘘...  

Năm 2010, các tác gi違 Vũ Văn Phúc vƠ Tr亥n Th鵜 Minh Chơu (Đ欝ng cb) trong 

cu嘘n “Chính sách hỗ trợ cてa nhà nước đối với nông dân trong điều kiện hội nhập WTO” 
[100] đư đi sơu phơn tích th詠c tr衣ng chính sách h厩 tr嬰 nông dân c栄a NhƠ n逢噂c hi羽n nay. 

Từ đó các tác gi違 đư đánh giá tác đ瓜ng, đ隠 xu医t ph逢挨ng h逢噂ng và m瓜t s嘘 gi違i pháp đổi 

m噂i chính sách h厩 tr嬰 nông dân c栄a NhƠ n逢噂c phù h嬰p v噂i WTO. 

Tác gi違 ĐoƠn Xuơn Th栄y (cb) (2011) trong cu嘘n “Chính sách hỗ trợ sＶn xuất 

nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay” [110]; các tác gi違 Đ員ng Kim S挨n, Tr亥n Công Thắng, 

Đ厩 Liên Ph逢挨ng, Võ Th鵜 Thanh Tâm, Ph衣m Th鵜 Kim Dung (2014) trong cu嘘n “Đổi mới 

chính sách nông nghiệp Việt Nam: Bối cＶnh, nhu cầu và triển vọng” [107] đư lƠm rõ 
nh英ng v医n đ隠 lý lu壱n và th詠c ti宇n, tác đ瓜ng c栄a h瓜i nh壱p qu嘘c t院 và kinh nghi羽m c栄a 

th院 gi噂i v隠 chính sách h厩 tr嬰 s違n xu医t nông nghi羽p. Đi吋m nổi b壱t c栄a các công trình này 

là đư đ隠 xu医t các quan đi吋m, các gi違i pháp c映 th吋 v隠 chính sách nhằm ti院p t映c hoàn thi羽n 

các chính sách h厩 tr嬰 s違n xu医t nông nghi羽p 荏 Vi羽t Nam. 
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Năm 2013, tác gi違 Vũ Quang Hi吋n (cb) trong cu嘘n “ĐＶng với vấn đề nông dân, 

nông nghiệp và nông thôn (1930 - 1975)” [65] đư tái hi羽n l衣i b泳c tranh kinh t院 - xã h瓜i 

Vi羽t Nam giai đo衣n 1930 - 1975, trong đó đi sơu phơn tích quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng c栄a 

Đ違ng đ嘘i v噂i nông dân, nông nghi羽p, nông thôn. 

Tác gi違 Nguy宇n Đình Lê v噂i bài tham lu壱n “Biến chuyển nông nghiệp, nông thôn 

Việt Nam qua 30 năm đổi mới” [79]; Huỳnh Th鵜 Ánh Ph逢挨ng vƠ Nguy宇n Th鵜 Hoài 

Ph逢挨ng v噂i bài tham lu壱n “Chính sách đất nông nghiệp ở Việt Nam sau đổi mới và một 

số vấn đề từ thực tiễn” [102] đ逢嬰c đăng trong kỷ y院u h瓜i th違o qu嘘c gia “30 năm đổi mới 

ở Việt Nam (1986 - 2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn” (2017) đư đ隠 c壱p tổng 

quan v隠 chính sách đ医t nông nghi羽p 荏 Vi羽t Nam th運i kỳ đổi m噂i (1986 - 2016); đ欝ng 

th運i đư ch雨 ra nh英ng t欝n t衣i, thách th泳c c栄a nông nghi羽p, nông thôn Vi羽t Nam sau 30 

năm đổi m噂i. 

Tác gi違 Ph衣m Th鵜 Thanh Bình (cb) (2018) trong cu嘘n “Nghiên cứu so sánh chính 

sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” 
[5] đư đ隠 c壱p đ院n nhi隠u khía c衣nh, nhi隠u v医n đ隠 trong quá trình phát tri吋n nông nghi羽p 

b隠n v英ng 荏 Trung Qu嘘c, Thái Lan và Israel; phân tích chính sách phát tri吋n nông nghi羽p 

b隠n v英ng c栄a Vi羽t Nam v噂i nh英ng thành t詠u, h衣n ch院, nh英ng bài h丑c kinh nghi羽m và 

đ隠 xu医t gi違i pháp đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p b隠n v英ng 荏 Vi羽t Nam. 

Năm 2019, C映c Thông tin Khoa h丑c và Công ngh羽 Qu嘘c gia, B瓜 Khoa h丑c và 

Công ngh羽 công b嘘 “Tổng luận tháng 7/2019: Chính sách phát triển nông nghiệp bền 

vững cてa một số quốc gia và một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cＶnh mới” [6] 
đư phơn tích chính sách phát tri吋n nông nghi羽p b隠n v英ng 荏 Trung Qu嘘c, Thái Lan, Israel, 

Ba Lan và khẳng đ鵜nh 荏 các qu嘘c gia nƠy đ隠u đư vƠ đang th詠c thi các chính sách h厩 tr嬰 

nông nghi羽p, nông thôn m瓜t cách tích c詠c. Từ đó, tổng lu壱n đư rút ra m瓜t s嘘 bài h丑c 

kinh nghi羽m cho phát tri吋n nông nghi羽p 荏 Vi羽t Nam. 

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa nông nghiệp 

và nông thôn 

Tác gi違 Nguy宇n Đi隠n (1997) trong cu嘘n “Công nghiệp hóa nông nghiệp, nông 

thôn các nước châu Á và Việt Nam” [61]; tác gi違 Nguy宇n K院 Tu医n (2006) trong cu嘘n 

“Công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam - Con đường và 

Bước đi” [116] và tác gi違 Lê Cao ĐoƠn (2001) trong cu嘘n “Triết lý phát triển quan hệ 

công nghiệp - nông nghiệp thành thị - nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đＴi hóa ở Việt Nam” [62] đư đ隠 c壱p đ院n nh英ng v医n đ隠 có tính lý lu壱n và t亥m quan tr丑ng 
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c栄a công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn; trong đó nh医n m衣nh đ院n 

quan đi吋m và quy lu壱t phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng công nghi羽p hóa nh逢 lƠ m瓜t 

v医n đ隠 t医t y院u trong ti院n trình phát tri吋n.  

Tác gi違 Nguy宇n Cúc (cb) (1997) trong cu嘘n “Tác động cてa nhà nước nhằm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa ở nước ta hiện 

nay” [9] đư phơn tích, lƠm rõ các v医n đ隠 v隠 vai trò c栄a nhƠ n逢噂c cũng nh逢 kinh nghi羽m 

tác đ瓜ng kinh t院 c栄a m瓜t s嘘 n逢噂c công nghi羽p m噂i châu Á (NICs) trong vi羽c chuy吋n 

d鵜ch c挨 c医u kinh t院; th詠c tr衣ng tác đ瓜ng kinh t院 c栄a nhƠ n逢噂c đ嘘i v噂i vi羽c chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 荏 Vi羽t Nam trong giai đo衣n 1958 - 1995.  

Trong cu嘘n “Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đＴi 

hóa” c栄a các tác gi違 Nguy宇n Văn Phú vƠ Nguy宇n Xuân Thu (Đ欝ng cb) (2006) [99] đư 

t壱p trung phơn tích, đánh giá các l嬰i th院 phát tri吋n c栄a 6 vùng kinh t院 và 3 vùng kinh t院 

tr丑ng đi吋m trên c違 n逢噂c; đ欝ng th運i đ逢a ra các gi違i pháp đ吋 rút ngắn ti院n trình công 

nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa theo vùng lãnh thổ đ院n năm 2020. 

Tác gi違 Lê Quang Phi (2007) trong cu嘘n “Đẩy mＴnh công nghiệp hóa, hiện đＴi 

hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới” [93] đư phơn tích vƠ lƠm rõ quá trình 
Đ違ng lưnh đ衣o đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn v噂i 

nh英ng thành t詠u, h衣n ch院 trong giai đo衣n 1996 - 2006; đ欝ng th運i nêu ra m瓜t s嘘 bài h丑c 

kinh nghi羽m cho quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa trong giai đo衣n hi羽n nay. 

Tác gi違 Đ員ng Kim S挨n (2008) trong cu嘘n “Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, 

nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa” [105] và tác gi違 Hoàng Ng丑c 

Hòa (2008) trong cu嘘n “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mＴnh 

công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa ở nước ta” [68] đư phơn tích vƠ lƠm rõ các v医n đ隠 nông 

nghi羽p, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa 荏 nhi隠u n逢噂c 

trên th院 gi噂i và có s詠 liên h羽 vƠo đi隠u ki羽n c映 th吋 c栄a Vi羽t Nam; ch雨 ra các kinh nghi羽m 

c栄a qu嘘c t院 và bài h丑c v隠 chính sách đ嘘i v噂i nông nghi羽p, nông dân, nông thôn c栄a Vi羽t 

Nam; đ欝ng th運i cũng đ隠 xu医t m瓜t s嘘 gi違i pháp nhằm đ育y m衣nh phát tri吋n nông nghi羽p, 

nông dân, nông thôn trong quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa. 

Tác gi違 Ph衣m Th鵜 Khanh (cb) (2010) trong cu嘘n “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng phát triển bền vững ở Việt Nam” [77] đư lƠm rõ th詠c tr衣ng vƠ đánh giá chung v隠 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 theo h逢噂ng phát tri吋n b隠n v英ng 荏 Vi羽t Nam; nêu ra nh英ng 

quan đi吋m, đ鵜nh h逢噂ng c挨 b違n và nh英ng gi違i pháp ch栄 y院u nhằm đ育y m衣nh chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 theo h逢噂ng phát tri吋n b隠n v英ng 荏 Vi羽t Nam. 
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Năm 2011, tác gi違 Ph衣m Ng丑c Dũng trong cu嘘n “Công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa 

nông nghiệp, nông thôn - Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” [24] đư trình 

bày và phân tích khá rõ nét v隠 th詠c tr衣ng c栄a công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, 

nông thôn 荏 Vi羽t Nam v噂i nh英ng v医n đ隠 còn t欝n t衣i v隠 kinh t院, xã h瓜i. Từ đó, tác gi違 

đ逢a ra m瓜t s嘘 quan đi吋m và gi違i pháp có tính th詠c ti宇n nhằm phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i 

b隠n v英ng 荏 nông thôn Vi羽t Nam hi羽n nay. 

Năm 2012, tác gi違 Lê Qu嘘c Lý và các c瓜ng s詠 trong cu嘘n Công nghiệp hóa, hiện 

đＴi hóa nông nghiệp, nông thôn: Vấn đề và giＶi pháp [85] đư trình bày th詠c tr衣ng công 

nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa; đ欝ng th運i phân tích nh英ng 逢u đi吋m và h衣n ch院 c栄a quá trình 

công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa 荏 m瓜t s嘘 đ鵜a ph逢挨ng 荏 Vi羽t Nam.  

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển nông nghiệp theo hướng nông 

nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao 

Năm 2000, tác gi違 Mai Văn B違o trong Lu壱n án Ti院n sĩ Kinh t院 “Phát triển nông 

nghiệp hàng hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa ở nước ta” [3] đư trình 
bày m瓜t s嘘 kinh nghi羽m qu嘘c t院 v隠 phát tri吋n nông nghi羽p hàng hóa trong th運i kỳ công 

nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa; đ逢a ra nh英ng lu壱n ch泳ng v隠 xu h逢噂ng phát tri吋n t医t y院u c栄a 

nông nghi羽p hàng hóa, làm rõ m嘘i quan h羽 tác đ瓜ng qua l衣i c栄a phát tri吋n nông nghi羽p 

hàng hóa v噂i công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa trong n隠n kinh t院 m荏, v噂i xu h逢噂ng qu嘘c t院 

hóa, th逢挨ng m衣i hóa nông nghi羽p vƠ đ隠 xu医t h羽 th嘘ng các gi違i pháp c挨 b違n đ吋 phát tri吋n 

nông nghi羽p hàng hóa trong quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa. Các k院t qu違 nghiên 

c泳u này giúp chúng tôi hi吋u rõ h挨n v隠 v医n đ隠 phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n 

xu医t hàng hóa l噂n 荏 Vi羽t Nam cũng nh逢 荏 m瓜t s嘘 đ鵜a ph逢挨ng trên c違 n逢噂c. 

Năm 2004, trong cu嘘n “Phát triển nông nghiệp ngoＴi thành Hà Nội theo hướng 

nông nghiệp sinh thái” [78] do tác gi違 Ph衣m Văn Khôi (cb) đư cung c医p nhi隠u bài h丑c 

kinh nghi羽m trong quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng sinh 

thái c栄a các đô th鵜 trong vƠ ngoƠi n逢噂c; phân tích th詠c tr衣ng ho衣t đ瓜ng s違n xu医t nông 

nghi羽p 荏 ngo衣i thành Hà N瓜i và đ逢a ra các gi違i pháp đ吋 đ育y m衣nh phát tri吋n nông nghi羽p 

sinh thái 荏 ngo衣i thành Hà N瓜i. K院t qu違 nghiên c泳u c栄a công trình nƠy đư cung c医p cho 

chúng tôi nh英ng s嘘 li羽u, nh英ng bài h丑c kinh nghi羽m có giá tr鵜 cho s詠 phát tri吋n nông 

nghi羽p sinh thái 荏 m瓜t đô th鵜 l噂n t逢挨ng đ欝ng v噂i TPHCM, đ吋 trên c挨 s荏 đó đ嘘i sánh s詠 

phát tri吋n c栄a nông nghi羽p TPHCM v噂i các đô th鵜 khác 荏 Vi羽t Nam. 

“Một số giＶi pháp phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững” c栄a tác 

gi違 Hoàng Th鵜 Ng丑c Ánh (2006) [2] đư lƠm rõ phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 lƠ h逢噂ng đi 
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m噂i và có tính kh違 thi cao đ吋 gi違i quy院t các b医t c壱p liên quan trong ti院n trình đô th鵜 hóa, 

h逢噂ng t噂i xây d詠ng đô th鵜 sinh thái b隠n v英ng cho t逢挨ng lai trong b嘘i c違nh nhu c亥u phát 

tri吋n đô th鵜 và công nghi羽p - d鵜ch v映 tăng nhanh, quỹ đ医t ngày càng thu hẹp.  

Năm 2006, tác gi違 Tr亥n Th鵜 H欝ng Vi羽t trong Lu壱n án Ti院n sĩ Kinh t院 “Những giＶi 

pháp kinh tế chて yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoＴi thành Hà Nội 

theo hướng nông nghiệp sinh thái” [144] đư h羽 th嘘ng hóa các v医n đ隠 lý lu壱n và th詠c ti宇n 

c栄a nông nghi羽p sinh thái; đư phơn tích, đánh giá th詠c tr衣ng chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 

nông nghi羽p ngo衣i thành Hà N瓜i theo h逢噂ng sinh thái; đ欝ng th運i cũng đư đ逢a ra các 
quan đi吋m, đ鵜nh h逢噂ng vƠ đ隠 xu医t các gi違i pháp kinh t院 ch栄 y院u đ吋 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u 

kinh t院 nông nghi羽p ngo衣i thành Hà N瓜i theo h逢噂ng nông nghi羽p sinh thái. Đơy lƠ nh英ng 

bài h丑c kinh nghi羽m có giá tr鵜 mà TPHCM có th吋 ti院p thu đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p đô 
th鵜 theo h逢噂ng k院t h嬰p v噂i du l鵜ch sinh thái, đ吋 phát huy các ti隠m năng l嬰i th院 c栄a nông 

nghi羽p cho s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i. 

Năm 2012, tác gi違 Tr亥n Tr丑ng Ph逢挨ng trong Lu壱n án Ti院n sĩ Nông nghi羽p 

“Nghiên cứu phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái ở thành phố HＶi Phòng” [103] đư 
đánh giá các lo衣i hình s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p chính 荏 H違i Phòng theo ba vƠnh đai khác 
nhau (n瓜i đô, ven đô vƠ vùng ngo衣i ô); phân tích th詠c tr衣ng phát tri吋n nông nghi羽p, đánh 
giá hi羽u qu違 kinh t院 - xã h瓜i, môi tr逢運ng c栄a các lo衣i hình s穎 d映ng đ医t v噂i các mô hình 

s違n xu医t tiêu bi吋u và đư đ隠 xu医t đ鵜nh h逢噂ng, các gi違i pháp s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p đô 
th鵜 sinh thái 荏 H違i Phòng cho từng vƠnh đai (n瓜i đô, ven đô vƠ vùng ngo衣i ô). K院t qu違 

nghiên c泳u c栄a công trình nƠy giúp chúng tôi đ鵜nh hình đ逢嬰c vi羽c phát tri吋n nông nghi羽p 

đô th鵜 ph違i d詠a trên c挨 s荏 đi隠u ki羽n t詠 nhiên, th院 m衣nh c栄a từng vùng đ吋 từ đó hình 
thành và xây d詠ng các vƠnh đai s違n xu医t nông nghi羽p v噂i các mô hình phù h嬰p v噂i đi隠u 

ki羽n đ員c thù c栄a đ鵜a ph逢挨ng, gia tăng giá tr鵜 và h羽 s嘘 s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p, nâng cao 

đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân. 

Năm 2016, Nhóm Ngân hàng Th院 gi噂i trong báo cáo “Chuyển đổi nông nghiệp 

Việt Nam: Tăng giá trị, giＶm đầu vào” [91] đư lƠm rõ th詠c tr衣ng c栄a quá trình chuy吋n 

đổi c医u trúc nông nghi羽p và nh英ng ti院n b瓜, h衣n ch院 c栄a nông nghi羽p Vi羽t Nam trong 

giai đo衣n 1990 - 2015. 

Tác gi違 Bùi Th鵜 Vân Anh (cb) (2018) trong cu嘘n “Một số yếu tố tâm lý cてa người 

nông dân Ｖnh hưởng tới việc chuyển đổi phương thức sＶn xuất nông nghiệp theo hướng 

hiện đＴi” [1] đư đ逢a ra nh英ng v医n đ隠 lý lu壱n c挨 b違n v隠 các y院u t嘘 tâm lý c栄a ng逢運i nông 

dân và phân tích th詠c tr衣ng c栄a quá trình chuy吋n đổi ph逢挨ng th泳c s違n xu医t nông nghi羽p 

theo h逢噂ng hi羽n đ衣i 荏 Vi羽t Nam hi羽n nay. 
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“Nhận dＴng nông nghiệp đô thị Việt Nam” [115] c栄a tác gi違 Lê Văn Tr逢荏ng; 

“Phát triển nông nghiệp đô thị: ảướng đi bền vững cho các đô thị trong tiến trình đô 
thị hóa” [67] c栄a tác gi違 Võ H英u Hòa đư phân tích s詠 phổ bi院n và làm rõ vai trò c栄a 

nông nghi羽p đô th鵜 trong ti院n trình đô th鵜 hóa hi羽n nay t衣i m瓜t s嘘 qu嘘c gia trên th院 gi噂i; 

làm rõ quá trình phát tri吋n và nh英ng đóng góp quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p đô th鵜 đ嘘i 

v噂i s詠 phát tri吋n c栄a Vi羽t Nam. Các nghiên c泳u nƠy cũng đư ch雨 ra m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra 

trong quá trình phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 vƠ đ逢a ra m瓜t s嘘 đ隠 xu医t đ吋 nông nghi羽p 

đô th鵜 th詠c s詠 lƠ đ瓜ng l詠c đ吋 phát tri吋n b隠n v英ng đô th鵜 荏 Vi羽t Nam. K院t qu違 nghiên c泳u 

này giúp chúng tôi hi吋u thêm v隠 nông nghi羽p đô th鵜, v隠 xu th院 t医t y院u ph違i phát tri吋n 

nông nghi羽p đô th鵜 荏 TPHCM hi羽n nay đ吋 phù h嬰p v噂i quá trình đô th鵜 hóa vƠ đi隠u ki羽n 

đ員c thù c栄a m瓜t đô th鵜 l噂n nh医t c違 n逢噂c. 

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề xây dựng và phát triển nông thôn  

Tác gi違 Phan Đ衣i Doãn và Nguy宇n Quang Ng丑c (Đ欝ng cb) (1994) trong cu嘘n “Kinh 

nghiệm tổ chức quＶn lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử” [22] đư đ隠 c壱p đ院n nh英ng v医n 

đ隠 lý lu壱n và th詠c ti宇n v隠 kinh nghi羽m tổ ch泳c qu違n lý nông thôn trong l鵜ch s穎 Vi羽t Nam, 

ch栄 y院u v隠 các ph逢挨ng di羽n hành chính, dân s詠, các thi院t ch院 làng, 医p, b違n, buôn trên các 

mi隠n đ医t n逢噂c. Đ欝ng th運i đư rút ra nh英ng kinh nghi羽m l鵜ch s穎 trong quá trình tổ ch泳c qu違n 

lý nông thôn 荏 Vi羽t Nam qua các th運i kỳ từ phong ki院n, th詠c dơn đ院n xây d詠ng nông thôn 

d逢噂i s詠 lưnh đ衣o c栄a ĐCSVN v噂i nh英ng 逢u nh逢嬰c đi吋m, thành công và h衣n ch院 c栄a các 

mô hình qu違n lỦ đó. 

Tác gi違 Phan Đ衣i Doưn (cb), Lê Sĩ Giáo, Nguy宇n Văn Khánh, Nguy宇n Quang Ng丑c, 

Thang Văn Phúc (1996) trong cu嘘n “QuＶn lý xã hội nông thôn nước ta hiện nay - Một số 

vấn đề và giＶi pháp” [23] đư đi sơu nghiên c泳u làng xã, thôn b違n; b瓜 máy quy隠n l詠c c医p xã 

v噂i c挨 c医u tổ ch泳c vƠ ph逢挨ng th泳c v壱n hành; qu違n lý nông thôn vùng dân t瓜c mi隠n núi v噂i 

nh英ng đ員c thù kinh t院 - xã h瓜i truy隠n th嘘ng; v医n đ隠 xây d詠ng đ瓜i ngũ cán b瓜ầ Các tác gi違 

đư khẳng đ鵜nh tr違i qua các th運i kỳ l鵜ch s穎, v医n đ隠 nông thôn - nông dân - nông nghi羽p luôn 

đóng vai trò quan tr丑ng, có Ủ nghĩa chi院n l逢嬰c b違o đ違m s詠 thành công trong xây d詠ng đ医t 

n逢噂c; đ員c bi羽t là trong công cu瓜c đổi m噂i đ医t n逢噂c hi羽n nay, ĐCSVN đư ch雨 rõ nông thôn 

là đ鵜a bàn tr丑ng đi吋m, nông nghi羽p là m員t tr壱n hƠng đ亥u và nông dân là ch栄 l詠c c栄a cách 

m衣ng. Trong quá trình đổi m噂i, NhƠ n逢噂c và xã h瓜i là hai th詠c th吋 trong c挨 ch院 qu違n lý, 

NhƠ n逢噂c ph違i d詠a vƠo dơn, nh逢ng NhƠ n逢噂c không lƠm thay dơn, đ吋 cho nhân dân có 

quy隠n t詠 qu違n trong làng xã c栄a mình. 

Tác gi違 Tr亥n Ng丑c Ngo衣n (cb) (2008) trong cu嘘n “Phát triển nông thôn bền vững: 

Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới” [88] đư phơn tích yêu c亥u phát tri吋n m噂i c栄a 
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các qu嘘c gia trên th院 gi噂i là phát tri吋n nông thôn b隠n v英ng vƠ đ逢a ra m瓜t s嘘 kinh nghi羽m 

qu嘘c t院 v隠 phát tri吋n nông thôn b隠n v英ng. 

Tác gi違 Vũ Văn Phúc (cb) (2008) trong cu嘘n “Xây dựng nông thôn mới - Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn” [101]; “Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: Thực 

trＴng và giＶi pháp” [20] c栄a tác gi違 D逢挨ng Th鵜 Bích Di羽p đ逢嬰c (2014) đư đ隠 c壱p t噂i 

nh英ng v医n đ隠 lý lu壱n chung cũng nh逢 kinh nghi羽m qu嘘c t院 v隠 xây d詠ng nông thôn m噂i; 

phân tích th詠c tr衣ng xây d詠ng nông thôn m噂i t衣i 11 t雨nh đ逢嬰c l詠a ch丑n đ吋 tri吋n khai thí 

đi吋m. Từ đó rút ra nh英ng mô hình, nh英ng cách làm hay và nh英ng bài h丑c kinh nghi羽m từ 

th詠c ti宇n xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 các đ鵜a ph逢挨ng nƠy, có th吋 tr荏 thành nh英ng kinh nghi羽m 

quý báu cho TPHCM và các đ鵜a ph逢挨ng trên c違 n逢噂c h丑c t壱p trong quá trình tri吋n khai xây 

d詠ng nông thôn m噂i. 

Tác gi違 Nguy宇n Xuơn C逢運ng (2010) trong cu嘘n “Quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội nông thôn ở Trung Quốc (1978 - 2008)” [19] đư lƠm rõ s詠 phát tri吋n c栄a nông 

thôn Trung Qu嘘c trong th運i kỳ c違i cách m荏 c穎a, ch雨 ra các bài h丑c kinh nghi羽m c栄a 

Trung Qu嘘c trong phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i 荏 nông thôn và liên h羽 v噂i vi羽c phát tri吋n 

kinh t院 - xã h瓜i 荏 nông thôn Vi羽t Nam.  

Tác gi違 Lê Th鵜 Thanh H逢挨ng (cb) (2015) trong cu嘘n “Một số yếu tố tâm lý cてa 

người nông dân Ｖnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới” [74] đư phân tích, 

làm rõ m瓜t s嘘 y院u t嘘 tác đ瓜ng tích c詠c và tiêu c詠c đ院n tâm lý c栄a ng逢運i nông dân trong 

quá trình xây d詠ng nông thôn m噂i.  

Tác gi違 Tr亥n Th鵜 Thu L逢挨ng v噂i bài tham lu壱n “Nông nghiệp, nông thôn trong 

40 năm phát triển cてa Việt Nam (1975 - 2015) và những bài học lịch sử cho phong trào 

“nông thôn mới” hiện tＴi” đ逢嬰c đăng trong kỷ y院u h瓜i th違o qu嘘c t院 “Việt Nam 40 năm 
thống nhất, phát triển và hội nhập (1975 - 2015)” (2015) [84] đư khái quát th詠c tr衣ng 

quá trình phát tri吋n nông nghi羽p, nông thôn Vi羽t Nam trong 40 năm (1975 - 2015) mà 

nổi b壱t tr逢噂c h院t lƠ cho đ院n năm 2015 nông nghi羽p, nông thôn v隠 c挨 b違n ch逢a đ逢嬰c công 

nghi羽p hóa; nông thôn v磯n là khu v詠c kém phát tri吋n, nông dân v磯n là l詠c l逢嬰ng xã h瓜i thi羽t 

thòi nh医t trong s詠 so sánh v噂i kinh t院, xã h瓜i vƠ đi隠u ki羽n s嘘ng 荏 đô th鵜. Đ欝ng th運i, tác gi違 

cũng đ逢a ra bƠi h丑c từ th詠c ti宇n phát tri吋n nông nghi羽p, nông thôn trong th運i gian qua cho 

s詠 phát tri吋n nông thôn m噂i hi羽n nay là bài h丑c v隠 vi羽c chúng ta đư duy trì m瓜t cách t詠 phát 

quá lâu k院t c医u kinh t院 - xã h瓜i nh鵜 nguyên c栄a th詠c dân Pháp nên nông nghi羽p, nông thôn 

Vi羽t Nam đư không nh壱n đ逢嬰c s詠 h厩 tr嬰 đ栄 t亥m đ吋 phát tri吋n; đ吋 th詠c hi羽n thành công m映c 

tiêu xây d詠ng nông thôn m噂i, đòi h臼i ph違i huy đ瓜ng đ逢嬰c s泳c m衣nh tổng h嬰p từ bên trên 
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(chính sách vĩ mô, c挨 ch院 lu壱t pháp, ngu欝n l詠c từ NhƠ n逢噂c), bên ngoài (các ngu欝n t衣i tr嬰, 

đ亥u t逢 n逢噂c ngoài) và s泳c m衣nh bên trong (n瓜i l詠c c栄a đ鵜a ph逢挨ng), trong đó y院u t嘘 quy院t 

đ鵜nh căn b違n là n瓜i l詠c c栄a đ鵜a ph逢挨ng. 

Năm 2016, đ隠 tƠi “Vai trò cてa hệ thống chính trị cơ sở trong việc xây dựng nông 

thôn mới ở Đông Nam Bộ” c栄a tác gi違 Đ厩 H逢挨ng Giang [63] đư phơn tích th詠c tr衣ng và 

đánh giá vai trò c栄a h羽 th嘘ng chính tr鵜 c挨 s荏 荏 nông thôn Đông Nam B瓜, trong đó có 
TPHCM, trong quá trình xây d詠ng nông thôn m噂i.  

1.2.2. Nh英ng công trình nghiên c泳u v隠 kinh t院 nông nghi羽p 荏 Thành ph嘘 H欝 

Chí Minh 

V医n đ隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM cũng có khá nhi隠u công trình c栄a các nhà 

nghiên c泳u phân tích và làm rõ s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM d逢噂i 

nhi隠u góc c衣nh, nhi隠u v医n đ隠 c映 th吋 nh逢: 

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 

cてa TPHCM 

Năm 1985, Nguy宇n Văn Linh (Bí th逢 ThƠnh 栄y TPHCM) trong cu嘘n “Thành phố 

Hồ Chí Minh, 10 năm” [81] đư đ隠 c壱p và phân tích toàn di羽n quá trình xây d詠ng và phát 

tri吋n c栄a TPHCM trong su嘘t 10 năm 1975 - 1985, trong đó đư đ隠 c壱p đ院n lĩnh v詠c phát tri吋n 

s違n xu医t nông nghi羽p, xây d詠ng nông thôn 荏 TPHCM th運i kỳ đ亥u sau gi違i phóng. 

Năm 2005, trong cu嘘n “Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng và phát 

triển (1975 - 2005)” c栄a Vi羽n Kinh t院 - S荏 Văn hóa Thông tin, 曳y ban Nhân dân TPHCM 

[120] và “Thành phố Hồ Chí Minh - 35 năm xây dựng và phát triển” c栄a Vi羽n Nghiên 

c泳u Phát tri吋n TPHCM (2011) [131] đư trình bƠy m瓜t cách tổng th吋 v隠 s詠 phát tri吋n c栄a 

TPHCM trên m丑i lĩnh v詠c trong 35 năm (1975 - 2010); trong đó đư t壱p trung làm rõ vai 

trò trung tâm c栄a TPHCM trong vùng kinh t院 tr丑ng đi吋m phía Nam, phân tích nh英ng 

thành t詠u cũng nh逢 đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n c栄a TPHCM trên các lĩnh v詠c công nghi羽p, 

th逢挨ng m衣i - d鵜ch v映, xây d詠ng đô th鵜 hi羽n đ衣i văn minh, an sinh - phúc l嬰i xã h瓜i, xây 

d詠ng h羽 th嘘ng chính tr鵜,... V隠 v医n đ隠 nông nghi羽p và nông thôn, cu嘘n sách đư phơn tích 
quá trình phát tri吋n nông nghi羽p và nông thôn qua các th運i kỳ, từ “vành đai lương thực 

thực phẩm” 荏 các năm 1975 - 1980 v噂i nhi羽m v映 cơn đ嘘i l逢挨ng th詠c cho các h瓜 nông 

nghi羽p ngo衣i thành và m瓜t ph亥n th詠c ph育m cho Thành ph嘘; chuy吋n qua “vành đai thực 

phẩm” trong các năm 1980 - 1990 v噂i nhi羽m v映 cung c医p th詠c ph育m t逢挨i s嘘ng và m瓜t 

ph亥n nguyên li羽u cho công nghi羽p ch院 bi院n c栄a Thành ph嘘; nh英ng năm 1990 - 2000 v噂i 

nhi羽m v映 s違n xu医t nông s違n hàng hoá có giá tr鵜 kinh t院 cao, thích 泳ng v噂i nhu c亥u th鵜 
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tr逢運ng và xu医t kh育u; và từ năm 2000 đ院n năm 2015 lƠ đ育y m衣nh chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh 

t院 nông nghi羽p đ衣t giá tr鵜 cao trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, 
nông nghi羽p công ngh羽 cao và xây d詠ng nông thôn m噂i. Các công trình nƠy đư khái quát 
v隠 s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i, cũng nh逢 kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM trong giai 

đo衣n 1975 - 2010, giúp chúng tôi đ鵜nh hình đ逢嬰c khái quát b泳c tranh kinh t院 nông nghi羽p 

c栄a Thành ph嘘 và k院 thừa các nh壱n đ鵜nh, s嘘 li羽u trong quá trình th詠c hi羽n lu壱n án. 

Năm 2018, ThƠnh 栄y TPHCM xu医t b違n cu嘘n “Khơi dậy và phát huy truyền thống 

năng động, sáng tＴo để phát triển thành phố Hồ Chí Minh giai đoＴn 2018 - 2020 và 

những năm tiếp theo” [108] đư có đ隠 c壱p và phân tích v隠 v医n đ隠 nông nghi羽p, nông dân, 

nông thôn; tái c挨 c医u ngành kinh t院 nông nghi羽p; chuy吋n d鵜ch c挨 c医u vƠ tăng tr逢荏ng 

kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng hi羽n đ衣i, b隠n v英ng... 

Các tác gi違 Hà Minh H欝ng và Tr亥n Nam Ti院n (2020) trong cu嘘n sách “Thành phố 

Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển” [69] g欝m 7 ch逢挨ng đư t壱p h嬰p, 

mô t違, lý gi違i, phân tích quá trình xây d詠ng và phát tri吋n TPHCM trên m瓜t s嘘 lĩnh v詠c 

ch栄 y院u: kinh t院, chính tr鵜, xã h瓜i, c挨 s荏 h衣 t亥ng, văn hóa, giáo d映c, y t院, khoa h丑c - công 

ngh羽, an ninh qu嘘c phòng, giúp n逢噂c b衣n Campuchia, đ嘘i ngo衣i và h瓜i nh壱pầ Cu嘘n 

sách đư phác h丑a vừa tổng quan, vừa chi ti院t v隠 quá trình v逢挨n lên từ ngƠy đ亥u gi違i 

phóng v噂i n厩 l詠c hàn gắn v院t th逢挨ng chi院n tranh, tìm cách tháo g叡, tiên phong “phá rƠo” 
c挨 ch院, góp ph亥n t衣o ra nh英ng ti隠n đ隠 cho công cu瓜c đổi m噂i vƠ đi đ院n phát tri吋n, h瓜i 

nh壱p ngƠy nay, đ逢a TPHCM tr荏 thƠnh đ亥u tàu kinh t院 c栄a vùng kinh t院 tr丑ng đi吋m phía 

Nam và c穎a ngõ phía Nam c栄a đ医t n逢噂c. 

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển nông nghiệp và quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở TPHCM 

Năm 1997, tác gi違 Nguy宇n Ti院n Dỵ (cb) trong cu嘘n “Quy hoＴch các đô thị Việt 

Nam và những dự án phát triển đến sau năm 2000” [26] đư đ隠 c壱p đ院n đ鵜nh h逢噂ng quy 

ho衣ch tổng th吋 xây d詠ng TPHCM đ院n năm 2010, trong đó có đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n 

nông nghi羽p, s穎 d映ng đ医t đai ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 trong s詠 phát 

tri吋n chung c栄a đô th鵜 đ員c bi羽t TPHCM. 

Năm 2001, tác gi違 Nguy宇n Vi羽t Hùng trong Lu壱n án Ti院n sĩ L鵜ch s穎 “ĐＶng bộ 

Thành phố Hồ Chí Minh lụnh đＴo nông dân ngoＴi thành phát triển sＶn xuất nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn thời kỳ 1986 - 1996” [72] đư trình bƠy m瓜t cách h羽 th嘘ng 

v隠 nông nghi羽p, nông dân và nông thôn ngo衣i thành TPHCM th運i kỳ sau gi違i phóng 

(1975 - 1985); lƠm rõ quá trình Đ違ng b瓜 TPHCM lưnh đ衣o nông dân ngo衣i thành phát 
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tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p, xây d詠ng nông thôn th運i kỳ 1986 - 1996; nêu lên nh英ng 

thành t詠u, h衣n ch院 và ch雨 ra nh英ng bài h丑c kinh nghi羽m v隠 lưnh đ衣o nông dân trong phát 

tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p, xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 ngo衣i thành TPHCM th運i kỳ 

1986 - 1996. Trên c挨 s荏 k院t qu違 nghiên c泳u c栄a lu壱n án, chúng tôi s胤 k院 thừa các s嘘 li羽u 

và nh英ng nh壱n đ鵜nh, đánh giá c栄a tác gi違 Nguy宇n Vi羽t Hùng đ吋 ti院p t映c làm rõ th詠c 

tr衣ng nông nghi羽p c栄a TPHCM trong giai đo衣n 1975 - 1996.  

Tác gi違 Tr逢挨ng Th鵜 Minh Sâm (cb) (2002) trong cu嘘n “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp vùng nông thôn ngoＴi thành Thành phố Hồ Chí Minh” [104] đư đ隠 c壱p đ院n 

đ員c đi吋m, th詠c tr衣ng vƠ xu h逢噂ng chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p ngo衣i thành 

TPHCM từ tr逢噂c nh英ng năm 1975 đ院n năm 2000; lƠm rõ s詠 bi院n đổi c挨 c医u kinh t院 c栄a 

khu v詠c nông nghi羽p ngo衣i thành trong m嘘i t逢挨ng quan v噂i các ngành kinh t院 khác c栄a 

TPHCM; từ đó rút ra nh英ng c挨 s荏 khoa h丑c c亥n thi院t cho vi羽c ho衣ch đ鵜nh m瓜t chi院n l逢嬰c 

phát tri吋n kinh t院 nói chung, phát tri吋n ngành nông nghi羽p nói riêng và ki院n ngh鵜 m瓜t s嘘 

gi違i pháp đ吋 góp ph亥n chuy吋n d鵜ch c挨 c医u nông nghi羽p TPHCM trong quá trình công nghi羽p 

hóa, hi羽n đ衣i hóa theo h逢噂ng hi羽u qu違 vƠ đ違m b違o môi tr逢運ng sinh thái. K院t qu違 nghiên 

c泳u c栄a cu嘘n sách đư ch雨 ra xu h逢噂ng chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p vùng nông 

thôn ngo衣i thƠnh TPHCM đư di宇n ra theo h逢噂ng tích c詠c là gi違m tỷ tr丑ng ngành tr欝ng tr丑t, 

tăng tỷ tr丑ng ngƠnh chăn nuôi vƠ th栄y s違n; tuy nhiên s詠 chuy吋n d鵜ch còn r医t ch壱m ch衣p 

trong giai đo衣n 1992 - 1999 vƠ ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u khi giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành 

tr欝ng tr丑t v磯n chi院m tỷ tr丑ng l噂n, tỷ tr丑ng ngƠnh chăn nuôi và ngành th栄y s違n tăng ch壱m, 

giá tr鵜 s違n xu医t ngành lâm nghi羽p ngày càng gi違m. Đơy lƠ công trình mƠ chúng tôi đánh giá 
cao, giúp cho chúng tôi hình dung đ逢嬰c b泳c tranh c栄a kinh t院 nông nghi羽p nói chung và 

quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p nói riêng c栄a TPHCM tr逢噂c năm 2000. 

Các tác gi違 Tôn N英 Quỳnh Trân và Nguy宇n Th院 Nghĩa (2002) trong cu嘘n “Phát 

triển đô thị bền vững” [114] đư đ隠 c壱p đ院n v医n đ隠 phát tri吋n đô th鵜 c栄a TPHCM; trong 

đó, các bƠi vi院t v隠 v医n đ隠 quan h羽 nông thôn - đô th鵜 đư phơn tích r医t sắc s違o v隠 vi羽c 

xem nông thôn lƠ “sơn sau”, lƠ n挨i đ吋 l逢u gi英 nh英ng giá tr鵜 văn hóa truy隠n th嘘ng mà 

trong quá trình phát tri吋n đô th鵜 đư b鵜 m医t đi; nông thôn lƠ n挨i chia sẻ gánh n員ng, áp l詠c 

v隠 dân s嘘, môi tr逢運ng, là n挨i đ吋 cân bằng sinh thái cho đô th鵜,ầ Do đó, vai trò c栄a nông 

thôn là r医t quan tr丑ng trong quá trình phát tri吋n đô th鵜 b隠n v英ng c栄a TPHCM. 

Tác gi違 Tr亥n Th鵜 Thu L逢挨ng (2008) trong cu嘘n “QuＶn lý và sử dつng đất đô thị ở 

Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trＴng và giＶi pháp” [83] đư trình bƠy th詠c tr衣ng s穎 d映ng 

và qu違n lỦ đ医t đô th鵜 t衣i TPHCM, trong đó đư đánh giá m瓜t cách khá chi ti院t v隠 các t欝n 
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t衣i trong quá trình s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p và đ隠 xu医t các gi違i pháp nhằm nâng cao hi羽u 

qu違 qu違n lỦ đ医t đô th鵜 theo h逢噂ng phát tri吋n b隠n v英ng 荏 TPHCM. 

Năm 2013, đ隠 tƠi “Tái cấu trúc cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoＴn 

2011 - 2020” c栄a tác gi違 Đinh S挨n Hùng [71] đư phơn tích th詠c tr衣ng c挨 c医u kinh t院 c栄a 

TPHCM giai đo衣n 2000 - 2011; đ欝ng th運i, đ隠 xu医t nh英ng đ鵜nh h逢噂ng và gi違i pháp đ吋 tái 

c医u trúc kinh t院 trên đ鵜a bàn TPHCM trong giai đo衣n 2011 - 2020. 

Năm 2020, tác gi違 Đ員ng Th鵜 Minh Nguy羽t trong Lu壱n án Ti院n sĩ L鵜ch s穎 “ĐＶng 

bộ Thành phố Hồ Chí Minh lụnh đＴo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 2001 đến 

năm 2015” [89] đư trình bƠy m瓜t cách h羽 th嘘ng v隠 quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng c栄a ĐCSVN 
v隠 nông nghi羽p; làm rõ ch栄 tr逢挨ng vƠ quá trình ch雨 đ衣o th詠c ti宇n phát tri吋n kinh t院 nông 

nghi羽p c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM từ năm 2001 đ院n năm 2015; rút ra nh英ng nh壱n xét v隠 逢u 
đi吋m, h衣n ch院 và nh英ng bài h丑c kinh nghi羽m trong quá trình ch雨 đ衣o phát tri吋n nông 

nghi羽p c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM. Các k院t qu違 nghiên c泳u c栄a lu壱n án đ逢嬰c rút ra d詠a trên 

vi羽c ti院p c壱n, s逢u t亥m và cung c医p nh英ng ngu欝n t逢 li羽u đáng tin c壱y và có giá tr鵜 khoa 

h丑c; chúng tôi đánh giá cao nh英ng k院t qu違 nghiên c泳u nƠy đ吋 từ đó chắt l丑c và k院 thừa 

ph映c v映 cho vi羽c nghiên c泳u lu壱n án. Tuy nhiên, do đ嘘i t逢嬰ng nghiên c泳u là quá trình 

lưnh đ衣o phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM nên k院t qu違 nghiên c泳u 

c栄a lu壱n án m噂i ch雨 cung c医p c挨 s荏 lý lu壱n và th詠c ti宇n nhằm góp ph亥n tăng c逢運ng hi羽u 

qu違 lưnh đ衣o, ch雨 đ衣o c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM trong phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p; mà 

ch逢a đi sơu phơn tích, lƠm rõ cũng nh逢 ch逢a nghiên c泳u sơu đ吋 thông qua đó đ逢a ra 
nh英ng đánh giá đ亥y đ栄, toàn di羽n v隠 s詠 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM v噂i 

nh英ng thành t詠u, h衣n ch院 và vai trò c栄a nông nghi羽p TPHCM trong quá trình xây d詠ng 

nông thôn m噂i.  

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề xây dựng và phát triển nông nghiệp đô thị, 
nông nghiệp công nghệ cao ở TPHCM 

Năm 2003, đ隠 tài “Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái phù 

hợp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa và đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí 

Minh” c栄a các tác gi違 Vũ Xuơn Đ隠 và Tr亥n Vi院t Mỹ [60] đư đ逢a ra khái ni羽m và làm rõ 

m瓜t s嘘 v医n đ隠 v隠 nông nghi羽p sinh thái đô th鵜 cũng nh逢 các v医n đ隠 có liên quan. K院t qu違 

nghiên c泳u đư ch雨 ra phát tri吋n nông nghi羽p sinh thái - đô th鵜 là s違n xu医t nông nghi羽p 荏 

trong đô th鵜 ho員c c壱n đô th鵜; phát tri吋n nông nghi羽p sinh thái - đô th鵜 là phù h嬰p, thích 泳ng 

v噂i xu th院 đô th鵜 hóa và t壱n d映ng đ逢嬰c các đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i mƠ c挨 s荏 v壱t ch医t - kỹ thu壱t 

c栄a các đô th鵜. Đ隠 tƠi đư đánh giá khá toàn di羽n th詠c tr衣ng các mô hình s違n xu医t nông 
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nghi羽p c栄a TPHCM theo h逢噂ng nông nghi羽p sinh thái, đư ch雨 ra đ逢嬰c 5 đ員c tr逢ng vƠ 7 

tiêu chí ch栄 y院u c栄a nông nghi羽p sinh thái 荏 TPHCM. Từ đó, tác gi違 đư đ隠 xu医t 15 mô 

hình s違n xu医t nông nghi羽p đô th鵜 trên 6 vùng sinh thái và đ欝ng th運i đ隠 xu医t 5 nhóm gi違i 

pháp đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p sinh thái 荏 TPHCM theo các mô hình đó. Đơy lƠ công 
trình nghiên c泳u mƠ chúng tôi đánh giá r医t cao, giúp chúng tôi nắm đ逢嬰c nh英ng v医n đ隠 lý 

lu壱n c挨 b違n vƠ đ鵜nh hình đ逢嬰c các mô hình s違n xu医t nông nghi羽p phù h嬰p v噂i các vùng 

sinh thái 荏 TPHCM, đ吋 trên c挨 s荏 đó đ逢a ra các nh壱n đ鵜nh, đánh giá v隠 quá trình xây d詠ng 

và phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM.  

Năm 2005, đ隠 tƠi “Một số giＶi pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoＴi thành 

Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở khoa học - công nghệ cao và phù hợp sinh thái” c栄a tác 

gi違 Đinh S挨n Hùng [70] v噂i h逢噂ng nghiên c泳u chính lƠ đi vƠo đánh giá hi羽n tr衣ng nông 

nghi羽p, nông thôn phù h嬰p v噂i sinh thái trên đ鵜a bàn các huy羽n ngo衣i thành và các qu壱n 

m噂i thành l壱p c栄a TPHCM, trong đó đư đánh giá hi羽n tr衣ng phát tri吋n tr欝ng tr丑t v噂i vi羽c 

xây d詠ng đ逢嬰c các vùng chuyên canh phù h嬰p v噂i từng vùng sinh thái; hi羽n tr衣ng phát tri吋n 

chăn nuôi đƠn gia súc, gia c亥m và nuôi tr欝ng th栄y s違n v噂i vi羽c t壱p trung chăn nuôi heo, gƠ, 
v鵜t, bò th鵜t, bò s英a, tôm sú,ầ đư gia tăng tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngƠnh chăn nuôi trong 
nông nghi羽p; đ欝ng th運i, vi羽c 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 thông qua ho衣t đ瓜ng khuy院n 

nông, tăng c逢運ng đ亥u t逢 phát tri吋n, xây d詠ng nông thôn m噂i, b嘘 trí l衣i c挨 c医u lao đ瓜ng nông 

nghi羽p,ầ đư góp ph亥n năng cao năng su医t lao đ瓜ng c栄a ngành nông nghi羽p. K院t qu違 nghiên 

c泳u cho th医y rằng: tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p trong c挨 c医u GDP c栄a Thành ph嘘 

có xu h逢噂ng gi違m d亥n và ngày càng nh臼; quá trình đô th鵜 hóa nhanh làm cho di羽n tích đ医t 

canh tác ngày càng gi違m nh逢ng nông nghi羽p nông thôn v磯n là m瓜t b瓜 ph壱n không th吋 thi院u 

trong phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a TPHCM. Từ đó, đ隠 tƠi đư đ隠 xu医t nh英ng gi違i pháp đ吋 

phát tri吋n nông nghi羽p, nông thôn 荏 TPHCM phù h嬰p v噂i đ員c đi吋m c栄a m瓜t đô th鵜 l噂n, hi羽n 

đ衣i. Các k院t qu違 nghiên c泳u c栄a công trình nƠy, đ員c bi羽t là v隠 v医n đ隠 phát tri吋n nông nghi羽p 

theo h逢噂ng 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 và phù h嬰p sinh thái đư giúp cho chúng tôi th医y 

đ逢嬰c th詠c tr衣ng v隠 năng su医t m瓜t s嘘 lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi, năng su医t lao đ瓜ng, trình đ瓜 

khoa h丑c - công ngh羽 và 泳ng d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c - công ngh羽 trong nông nghi羽p c栄a 

TPHCM tr逢噂c năm 2003, từ đó k院 thừa trong quá trình th詠c hi羽n lu壱n án.  

Năm 2009, UBND TPHCM ban hƠnh Quy院t đ鵜nh s嘘 5930/QĐ-UBND ngày 

28/12/2009 v隠 phê duy羽t đ隠 án “Quy hoＴch sＶn xuất nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” [122] đư phân tích th詠c tr衣ng s違n xu医t nông 

nghi羽p trong giai đo衣n 2000 - 2008 và xây d詠ng quy ho衣ch s違n xu医t nông nghi羽p TPHCM 

đ院n năm 2020, t亥m nhìn 2025; đ隠 xu医t m瓜t s嘘 gi違i pháp và tổ ch泳c th詠c hi羽n. 
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Năm 2013, tác gi違 Tr亥n Qu嘘c Vi羽t trong lu壱n văn th衣c sĩ “Thực trＴng và giＶi pháp 

phát triển nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa” [145] 

đư đúc k院t lý lu壱n và th詠c ti宇n v隠 phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜; làm rõ các nhân t嘘 違nh 

h逢荏ng đ院n s詠 phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 荏 TPHCM. Tác gi違 đư phơn tích vƠ đánh giá 
hi羽n tr衣ng phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 荏 TPHCM, trong đó nh医n m衣nh m員c dù di羽n tích 

đ医t nông nghi羽p gi違m nhanh do 違nh h逢荏ng c栄a quá trình đô th鵜 hóa, giá tr鵜 s違n xu医t nông, 

lâm nghi羽p và th栄y s違n v磯n tăng nhanh; quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông, lâm 

nghi羽p và th栄y s違n di宇n ra theo h逢噂ng tích c詠c, ngày càng phù h嬰p v噂i n隠n s違n xu医t nông 

nghi羽p đô th鵜 泳ng d映ng công ngh羽 cao; tuy nhiên, s違n xu医t nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM 

cũng đ嘘i m員t v噂i nhi隠u khó khăn, nh逢: đ医t s違n xu医t nông nghi羽p kém màu m叡, manh mún, 

quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 v磯n còn ch壱m, nông s違n v磯n khó c衣nh tranh trên th鵜 
tr逢運ng,ầ Các k院t qu違 nghiên c泳u này giúp chúng tôi hi吋u rõ th詠c tr衣ng phát tri吋n nông 

nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM, trên c挨 s荏 đó chúng tôi s胤 k院 thừa, chắt l丑c các t逢 li羽u, nh壱n 

đ鵜nh, đánh giá đ吋 th詠c hi羽n lu壱n án.  

Tác gi違 Tr亥n Qu嘘c Vi羽t (2014) trong bài vi院t “Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông 

nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích từ góc độ địa lý kinh tế và sinh thái” 
[146] đư lƠm rõ c挨 s荏 hình thƠnh các vƠnh đai nông nghi羽p xung quanh TPHCM v噂i các 

vùng s違n xu医t chuyên canh t壱p trung và có s詠 phân hóa theo từng khu v詠c lãnh thổ. Đi吋m 

đáng chú Ủ lƠ tác gi違 đư ch雨 ra 5 hình th泳c tổ ch泳c lãnh thổ nông nghi羽p đô th鵜 荏 TPHCM 

là: v逢運n đô th鵜, trang tr衣i, khu nông nghi羽p công ngh羽 cao, h嬰p tác xã nông nghi羽p và 

vƠnh đai nông nghi羽p xung quanh Thành ph嘘; trong đó, vƠnh đai nông nghi羽p xung quanh 

TPHCM g欝m 4 vòng đai lƠ vòng đai th詠c ph育m t逢挨i s嘘ng, vòng đai l逢挨ng th詠c, vòng đai 
nuôi tr欝ng th栄y s違n vƠ vòng đai rừng sinh thái, rừng phòng h瓜 vƠ v逢運n cơy ăn trái. Tác 

gi違 cũng khẳng đ鵜nh các hình th泳c tổ ch泳c lãnh thổ nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM đư 
có s詠 phát tri吋n v逢嬰t b壱c c違 v隠 s嘘 l逢嬰ng, quy mô và hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng đ吋 phù h嬰p v噂i 

n隠n s違n xu医t nông nghi羽p đô th鵜; tuy nhiên, m瓜t s嘘 hình th泳c tổ ch泳c lãnh thổ nông nghi羽p 

v磯n còn b瓜c l瓜 nhi隠u h衣n ch院 nh逢 s詠 phân b嘘 không đ欝ng đ隠u gi英a n瓜i thành và ngo衣i 

thành, gi英a các khu v詠c ngo衣i thành v噂i nhau, m瓜t s嘘 hình th泳c phát tri吋n t詠 phát và 

không theo quy ho衣ch nên ho衣t đ瓜ng kém hi羽u qu違, gây ra ô nhi宇m môi tr逢運ng,ầ K院t 

qu違 nghiên c泳u này đư giúp chúng tôi đ鵜nh hình đ逢嬰c các hình th泳c tổ ch泳c lãnh thổ nông 

nghi羽p, cũng nh逢 nh英ng thành t詠u và h衣n ch院 c栄a các hình th泳c tổ ch泳c lãnh thổ nông 

nghi羽p trong quá trình phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM. 

Năm 2019, đ隠 tƠi “GiＶi pháp thúc đẩy ứng dつng công nghệ cao trong phát triển 

nông nghiệp tＴi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” c栄a tác gi違 Phan Th鵜 Xuân Di羽u [21] 
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đư trình bƠy tổng quan v隠 nông nghi羽p công ngh羽 cao v噂i các v医n đ隠 c映 th吋 v隠 khái 

ni羽m; h羽 th嘘ng, ch栄 tr逢挨ng, chính sách, ch逢挨ng trình đi隠u ch雨nh ho衣t đ瓜ng nông nghi羽p 

泳ng d映ng công ngh羽 cao c栄a Trung 逢挨ng vƠ c栄a TPHCM; kinh nghi羽m phát tri吋n nông 

nghi羽p công ngh羽 cao c栄a m瓜t s嘘 qu嘘c gia trên th院 gi噂i. Tác gi違 cũng đư phơn tích th詠c 

tr衣ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong nông nghi羽p 荏 TPHCM trong ho衣t đ瓜ng s違n xu医t 

rau an toàn, hoa lan, bò s英a, heo th鵜t v噂i di羽n tích, s違n l逢嬰ng và giá tr鵜 ngƠy cƠng tăng 
cao nh運 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 trong s違n xu医t; phân tích th詠c tr衣ng vi羽c tri吋n 

khai các ch栄 tr逢挨ng, chính sách, ch逢挨ng trình nhằm thúc đ育y nông nghi羽p 泳ng d映ng 

công ngh羽 cao 荏 TPHCM, trong đó khẳng đ鵜nh TPHCM đư r医t ch栄 đ瓜ng trong vi羽c tri吋n 

khai các chính sách h厩 tr嬰 cho lĩnh v詠c nông nghi羽p phù h嬰p v噂i th院 m衣nh phát tri吋n 

nông nghi羽p đô th鵜 và t壱p trung vào phát tri吋n các s違n ph育m ch栄 l詠c c栄a Thành ph嘘, 

nh逢: chính sách đƠo t衣o ngu欝n cán b瓜 khoa h丑c trẻ, công tác chuy吋n giao các gi嘘ng cây 

tr欝ng k院t h嬰p v噂i 泳ng d映ng công ngh羽 cao cho các h瓜 nông dân và doanh nghi羽p, công 

tác nghiên c泳u, 泳ng d映ng công ngh羽 sinh h丑c vào vi羽c lai t衣o, ch丑n l丑c và qu違n lý 

gi嘘ngầ Công trình nghiên c泳u nƠy đư cung c医p và giúp cho chúng tôi ti院p c壱n v噂i các 

ngu欝n t逢 li羽u, các mô hình s違n xu医t nông nghi羽p công ngh羽 cao, các s嘘 li羽u đáng tin c壱y 

v隠 th詠c tr衣ng phát tri吋n nông nghi羽p công ngh羽 cao 荏 TPHCM. 

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề nông dân, nông thôn và xây dựng nông 

thôn mới ở TPHCM 

Năm 2012, đ隠 tƠi “Nông dân, nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đＴi hóa” c栄a tác gi違 Lê Th鵜 Mỹ Hà [64] đư phân tích s詠 bi院n đổi 

c栄a nông dân, nông thôn 荏 TPHCM trên các ph逢挨ng di羽n kinh t院, văn hóa - xã h瓜i d逢噂i 

tác đ瓜ng c栄a quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa vƠ đ隠 xu医t nh英ng gi違i pháp phát 

tri吋n nông dân, nông thôn TPHCM đ院n năm 2020. 

Năm 2015, đ隠 tƠi “Xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trＴng 

và giＶi pháp phát triển bền vững” c栄a tác gi違 Tr亥n Ti院n Khai [76] đư đúc k院t c挨 s荏 lý lu壱n 

v隠 xây d詠ng nông thôn m噂i và kh違o sát th詠c t院 xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 TPHCM đ吋 

phơn tích đánh giá cách ti院p c壱n, ph逢挨ng th泳c xây d詠ng nông thôn m噂i và các k院t qu違 đ衣t 

đ逢嬰c. Từ đó, đ隠 xu医t các gi違i pháp chính sách xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 TPHCM theo 

h逢噂ng ph嘘i h嬰p và phát huy t嘘t nh医t các ngu欝n l詠c, nhằm thúc đ育y ti院n trình xây d詠ng 

nông thôn m噂i có hi羽u qu違 và b隠n v英ng. K院t qu違 nghiên c泳u c栄a công trình nƠy đư cung 
c医p cho chúng tôi nh英ng t逢 li羽u đáng tin c壱y, nh英ng nh壱n đ鵜nh, đánh giá xác đáng v隠 quá 

trình tri吋n khai xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 TPHCM. 
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Năm 2016, đ隠 tƠi “Xây dựng đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới Thành phố 

Hồ Chí Minh” c栄a các tác gi違 Đinh Ph逢挨ng Duy vƠ Nguy宇n Vi羽t Hùng [25] đư cung c医p 

k院t qu違 kh違o sát, đánh giá vƠ phơn tích m瓜t cách có h羽 th嘘ng th詠c tr衣ng ho衣t đ瓜ng đ運i 

s嘘ng văn hóa 荏 nh英ng xã xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 TPHCM. 

Năm 2021, tác gi違 Hoàng Th鵜 H逢挨ng trong Lu壱n án Ti院n sĩ L鵜ch s穎 “Thành phố 

Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng nông thôn mới (2008 - 2016)” [75] đư phơn tích nh英ng 

thu壱n l嬰i, thách th泳c, quá trình xây d詠ng và nh英ng k院t qu違 đ衣t đ逢嬰c cũng nh逢 nh英ng 

h衣n ch院 trong th詠c hi羽n xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 TPHCM. K院t qu違 nghiên c泳u c栄a 

công trình này giúp cho chúng tôi có cái nhìn toàn c違nh v隠 b泳c tranh xây d詠ng nông 

thôn m噂i c栄a TPHCM vƠ lƠ t逢 li羽u tham kh違o có giá tr鵜 khi th詠c hi羽n lu壱n án. 

Nhìn chung, nh英ng nghiên c泳u v隠 nông nghi羽p Vi羽t Nam nói chung và nông 

nghi羽p TPHCM nói riêng đư có nhi隠u công trình c栄a các nhà khoa h丑c đ隠 c壱p đ院n 荏 

nh英ng góc đ瓜, khía c衣nh khác nhau. Vì th院 các ngu欝n tài li羽u nƠy đư cung c医p cho chúng 

tôi kh嘘i l逢嬰ng ki院n th泳c l噂n, đa d衣ng và khá h羽 th嘘ng v隠 nông nghi羽p.  

Trong quá trình tìm hi吋u, s逢u t亥m và kh違o sát tình hình nghiên c泳u v隠 các v医n đ隠 

liên quan đ院n đ隠 tài lu壱n án, chúng tôi nh壱n th医y rằng, cho đ院n năm 2020 v磯n ch逢a có 
tác gi違 nào quan tâm nghiên c泳u m瓜t cách toàn di羽n, h羽 th嘘ng v隠 kinh t院 nông nghi羽p 

TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015). 

1.3. CÁC K蔭T QU謂 Đ萎T Đ姶営C VÀ NH頴NG V遺NăĐ陰 C井N TI蔭P T影C 

NGHIÊN C永U 

1.3.1. Các k院t qu違 đ衣tăđ逢嬰c 

V医n đ隠 nông nghi羽p Vi羽t Nam nói chung và nông nghi羽p TPHCM nói riêng trong 

30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) đư có nhi隠u công trình l噂n c栄a các tác gi違 trong và ngoài 

n逢噂c đ員c bi羽t quan tâm nghiên c泳u 荏 nhi隠u góc đ瓜 khác nhau. Nhìn chung, nh英ng n瓜i 

dung các công trình nghiên c泳u đư đ衣t đ逢嬰c: 

Thứ nhất, các công trình k吋 trên đư nghiên c泳u d逢噂i nhi隠u góc đ瓜 và cách ti院p c壱n 

khác nhau, đư đ逢a ra k院t qu違 nghiên c泳u liên quan đ院n các v医n đ隠 phát tri吋n nông nghi羽p 

c栄a Vi羽t Nam và c栄a TPHCM, cũng nh逢 荏 nhi隠u đ鵜a ph逢挨ng khác trên c違 n逢噂c. Các công 

trình nghiên c泳u nƠy đ隠u đư khẳng đ鵜nh v鵜 trí, vai trò và t亥m quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p 

trong quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa và phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c. 

Thứ hai, các công trình nghiên c泳u đư góp ph亥n h羽 th嘘ng hóa nh英ng v医n đ隠 lý lu壱n 

và th詠c ti宇n v隠 nông nghi羽p, nông dân, nông thôn; h羽 th嘘ng hóa quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng, 
chính sách c栄a Đ違ng vƠ NhƠ n逢噂c v隠 phát tri吋n nông nghi羽p, nông dân, nông thôn; làm rõ 
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th詠c tr衣ng c栄a quá trình phát tri吋n nông nghi羽p và chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p 

theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao, xây d詠ng nông thôn m噂i đ吋 

đáp 泳ng yêu c亥u c栄a s詠 nghi羽p công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c.  

Thứ ba, các công trình nghiên c泳u đư đ逢a ra nh英ng nh壱n xét, đánh giá v隠 quá 

trình phát tri吋n c栄a nông nghi羽p, nông dân, nông thôn 荏 Vi羽t Nam và 荏 TPHCM; đúc 
rút các bài h丑c kinh nghi羽m thành công trong phát tri吋n nông nghi羽p c栄a các n逢噂c trên 

th院 gi噂i vƠ đ逢a ra các ki院n ngh鵜, đ隠 xu医t các gi違i pháp đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p, nông 

dân và nông thôn 荏 Vi羽t Nam trong đi隠u ki羽n h瓜i nh壱p kinh t院 qu嘘c t院 hi羽n nay. 

Thứ tư, m瓜t s嘘 nghiên c泳u b逢噂c đ亥u đư lƠm rõ vai trò c栄a nông nghi羽p đô th鵜, 
nông nghi羽p công ngh羽 cao trong vi羽c cung c医p l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m t逢挨i s嘘ng cho 

các đô th鵜; phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 còn góp ph亥n gi違i quy院t vi羽c làm, t衣o ngu欝n 

thu nh壱p, b違o đ違m an sinh xã h瓜i, góp ph亥n b違o v羽 môi tr逢運ng s嘘ng cho c逢 dơn đô th鵜; 
đư phơn tích vƠ lƠm rõ th詠c tr衣ng phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 

cao 荏 TPHCM d逢噂i các góc đ瓜, nh逢: các hình th泳c tổ ch泳c lãnh thổ nông nghi羽p đô th鵜, 
các mô hình sinh thái nông nghi羽p phù h嬰p v噂i quá trình đô th鵜 hóa 荏 TPHCM, các gi違i 

pháp thúc đ育y 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong nông nghi羽p và phù h嬰p sinh thái,ầ Các 

nghiên c泳u nƠy cũng ch雨 ra rằng phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜 lƠ xu h逢噂ng t医t y院u 

b荏i nh英ng 逢u th院 c衣nh tranh c栄a nông nghi羽p đô th鵜 nh逢: th鵜 tr逢運ng tiêu th映 r瓜ng l噂n, 

chi phí v壱n chuy吋n và b違o qu違n th医p, đ違m b違o đ逢嬰c tính t逢挨i s嘘ng c栄a hàng hóa nông 

s違n, d宇 dàng ti院p c壱n đ逢嬰c các d鵜ch v映 tƠi chính,ầ 

Thứ năm, nhi隠u công trình nghiên c泳u đư tổng k院t kinh nghi羽m phát tri吋n nông 

nghi羽p 荏 nhi隠u qu嘘c gia trên th院 gi噂i có đi隠u ki羽n t逢挨ng đ欝ng v噂i Vi羽t Nam, trong đó đư 
t壱p trung vào v医n đ隠 phát tri吋n nông nghi羽p, nông thôn b隠n v英ng, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh 

t院 ngành nông nghi羽p, xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 Vi羽t Nam. Đ欝ng th運i, các tác gi違 cũng 
đư nghiên c泳u v隠 quá trình xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 TPHCM vƠ đúc k院t c挨 s荏 lý lu壱n 

cũng nh逢 nh英ng kinh nghi羽m từ th詠c ti宇n xây d詠ng nông thôn m噂i trên đ鵜a bàn Thành 

ph嘘, có th吋 là nh英ng bài h丑c kinh nghi羽m cho các đ鵜a ph逢挨ng trên c違 n逢噂c tri吋n khai 

xây d詠ng nông thôn m噂i. 

Thứ sáu, m瓜t s嘘 công trình nghiên c泳u đư lƠm rõ quá trình phát tri吋n nông nghi羽p 

và quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM, trong đó đư phơn tích 
khái quát s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p Thành ph嘘 qua b嘘n giai đo衣n: xây d詠ng vành 

đai l逢挨ng th詠c th詠c ph育m (1975 - 1980), xây d詠ng vƠnh đai th詠c ph育m (1980 - 1990), 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa có giá tr鵜 cao 
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(1990 - 2000) và phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao và xây d詠ng 

nông thôn m噂i (2001 - 2015).  

Thứ bＶy, các tác gi違 đư s逢u t亥m và khai thác nhi隠u ngu欝n tài li羽u khác nhau c違 荏 

n逢噂c ngoƠi vƠ trong n逢噂c, từ đó các công trình nghiên c泳u đ逢嬰c ti院p c壱n d逢噂i nhi隠u góc 

đ瓜 khác nhau, t衣o ra cách nhìn đa chi隠u và có giá tr鵜 cao c違 v隠 lý lu壱n và th詠c ti宇n v隠 

v医n đ隠 nông nghi羽p, nông dân, nông thôn c栄a Vi羽t Nam và c栄a TPHCM.  

1.3.2. Nh英ng v医năđ隠 c亥n ti院p t映c nghiên c泳u 

Trên c挨 s荏 các k院t qu違 nghiên c泳u c栄a các tác gi違 đi tr逢噂c, chúng tôi nh壱n th医y rằng 

các công trình nghiên c泳u đ逢嬰c trình bày 荏 trên đư bƠn đ院n m瓜t cách toàn di羽n v医n đ隠 nông 

nghi羽p, nông dân và nông thôn trong th運i kỳ đổi m噂i trên ph衣m vi c違 n逢噂c nói chung và 荏 

TPHCM nói riêng d逢噂i các góc đ瓜 khác nhau v隠 kinh t院, chính tr鵜, văn hóa - xã h瓜i,ầ Các 

công trình nghiên c泳u đ逢嬰c trình bày trong tổng quan c栄a đ隠 tài có giá tr鵜 tham kh違o h英u 

ích, giúp lu壱n án có h逢噂ng ti院p c壱n đúng th詠c tr衣ng phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p 荏 

TPHCM trong đi隠u ki羽n đô th鵜 hóa và h瓜i nh壱p qu嘘c t院.  

M員c dù các công trình nghiên c泳u v隠 nông nghi羽p TPHCM c栄a nhi隠u tác gi違 đư 
ti院p c壱n d逢噂i các khía c衣nh: vai trò, đ員c đi吋m, các nhân t嘘 違nh h逢荏ng, quy ho衣ch và phát 

tri吋n đô th鵜 b隠n v英ng, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, xây d詠ng các mô hình 

nông nghi羽p sinh thái, phát tri吋n nông nghi羽p công ngh羽 cao, quy ho衣ch, qu違n lý và s穎 

d映ng đ医t nông nghi羽p, xây d詠ng nông thôn m噂i,ầ Tuy nhiên ch逢a có k院t qu違 nghiên 

c泳u nƠo mang tính đ瓜c l壱p, có h羽 th嘘ng và chuyên sâu nghiên c泳u v隠 kinh t院 nông nghi羽p 

TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015). Ch逢a có công trình nƠo phơn tích m瓜t 

cách h羽 th嘘ng v隠 quá trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p TPHCM th運i kỳ đổi m噂i gắn 

v噂i quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 và nông nghi羽p 

công ngh羽 cao, gắn v噂i ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia xây d詠ng nông thôn m噂i c栄a 

Đ違ng vƠ NhƠ n逢噂c. Do đó, vi羽c nghiên c泳u v隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 

năm đổi m噂i (1986 - 2015) là m瓜t v医n đ隠 m噂i, có Ủ nghĩa khoa h丑c, th詠c ti宇n cao và là 

vi羽c làm c亥n thi院t đ員t ra hi羽n nay. 

K院 thừa nh英ng k院t qu違 nghiên c泳u đó, chúng tôi nh壱n th医y rằng vi羽c nghiên c泳u v隠 

kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015), v噂i t逢 cách lƠ m瓜t đ嘘i 

t逢嬰ng nghiên c泳u đ瓜c l壱p v磯n ch逢a đ亥y đ栄, toàn di羽n và thi院u tính h羽 th嘘ng. Từ tổng quan 

tình hình nghiên c泳u liên quan đ院n đ隠 tài, lu壱n án s胤 t壱p trung nghiên c泳u các n瓜i dung sau: 

Do ch逢a có m瓜t công trình nào nghiên c泳u m瓜t cách có h羽 th嘘ng, toàn di羽n vƠ đánh 
giá xác đáng v隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) và d詠a 

trên các ngu欝n t逢 li羽u đa d衣ng mƠ chúng tôi đ逢嬰c ti院p c壱n, lu壱n án s胤 ph映c d詠ng m瓜t b泳c 
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tranh đ亥y đ栄, toàn di羽n và có tính h羽 th嘘ng v隠 kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi 

m噂i (1986 - 2015). Đ欝ng th運i, lu壱n án s胤 đ逢a ra nh英ng nh壱n đ鵜nh, đánh giá v隠 kinh t院 

nông nghi羽p TPHCM qua 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015). 

C映 th吋, lu壱n án s胤 làm rõ các v医n đ隠 sau: 

- Lu壱n án đ隠 c壱p các y院u t嘘 tác đ瓜ng đ院n kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm 
đổi m噂i. Đó lƠ các đ員c đi吋m c栄a đi隠u ki羽n t詠 nhiên, kinh t院 - xã h瓜i, tình hình kinh t院 nông 

nghi羽p TPHCM tr逢噂c đổi m噂i (1975 - 1985), cũng nh逢 nh英ng quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng l噂n 

v隠 đổi m噂i nông nghi羽p c栄a ĐCSVN. 

- Nh英ng quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng c栄a ĐCSVN và c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM trong lĩnh 
v詠c nông nghi羽p trong giai đo衣n 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) không ch雨 là nhân t嘘 tác 

đ瓜ng quan tr丑ng mà còn là ti隠n đ隠, đ瓜ng l詠c thúc đ育y kinh t院 nông nghi羽p phát tri吋n, đ欝ng 

th運i cũng lƠ k院t qu違 c栄a quá trình đổi m噂i t逢 duy phát tri吋n nông nghi羽p 荏 TPHCM. 

- Quá trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM trong 30 năm đổi m噂i 

(1986 - 2015) qua 2 giai đo衣n l噂n 1986 - 2000 và 2001 - 2015 trên các lĩnh v詠c nông 

nghi羽p (tr欝ng tr丑t, chăn nuôi), lơm nghi羽p và th栄y s違n, cũng nh逢 quá trình chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p 

công ngh羽 cao. 

- Trên c挨 s荏 ti院n trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p TPHCM, lu壱n án phân tích, 

lu壱n gi違i đ吋 đánh giá, nh壱n xét v隠 nh英ng thành t詠u, h衣n ch院, đ員c đi吋m, vai trò c栄a kinh 

t院 nông nghi羽p TPHCM qua 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015). Trên n隠n t違ng đó, lu壱n án 

cũng b逢噂c đ亥u nêu m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra nh逢 lƠ m瓜t g嬰i ý từ trong l鵜ch s穎 đ吋 góp ph亥n 

vào công cu瓜c phát tri吋n b隠n v英ng kinh t院 nông nghi羽p TPHCM hi羽n nay. 
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CH姶愛NGă2 

KINH T 蔭 NÔNG NGHI烏P THÀNH PH渦 H唄 CHÍ MINH 

GIAIăĐO萎N 1986 - 2000 

 

2.1. CÁC Y蔭U T渦 TÁCăĐ浦NGăĐ蔭N KINH T 蔭 NÔNG NGHI烏P THÀNH 

PH渦 H唄 CHÍ MINH 

2.1.1.ăKháiăquátăđi隠u ki羽n t詠 nhiên,ăđ員căđi吋m kinh t院 - xã h瓜i và l鵜ch s穎 Thành 

ph嘘 H欝 Chí Minh  

2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý: TPHCM là đ鵜a ph逢挨ng nằm 荏 vùng ti院p n嘘i gi英a Đông Nam B瓜 và 

Tây Nam B瓜, có t丑a đ瓜 đ鵜a lý 10°10' - 10°38' Bắc và 106°22' - 106°54' Đông. Phía Bắc 

giáp t雨nh Bình D逢挨ng, phía Tây Bắc giáp t雨nh Tây Ninh, phía Đông vƠ Đông Bắc giáp 

t雨nh Đ欝ng Nai, phía Đông Nam giáp t雨nh Bà R鵜a - Vũng TƠu và m瓜t ph亥n di羽n tích giáp 

Bi吋n Đông v噂i b運 bi吋n dài 15 km, phía Tây và Tây Nam giáp t雨nh Long An và Ti隠n 

Giang [131, tr. 25].  

Địa hình: Nằm trong vùng chuy吋n ti院p gi英a mi隠n Đông Nam B瓜 và đ欝ng bằng 

sông C穎u Long, đ鵜a hình TPHCM th医p d亥n từ Bắc xu嘘ng Nam và từ Đông sang Tơy. 
Vùng cao nằm 荏 phía Bắc - Đông Bắc và Tây Bắc, trung bình từ 10 m đ院n 25 m so v噂i 

m員t n逢噂c bi吋n. Vùng trũng nằm 荏 phía Nam - Tơy Nam vƠ ợông Nam có đ瓜 cao trung 

bình trên d逢噂i 1 m, n挨i th医p nh医t 0,5 m. Huy羽n C亥n Gi運 lƠ vùng đ医t th医p và là vùng 

ng壱p m員n, th逢運ng b鵜 chìm d逢噂i n逢噂c khi th栄y tri隠u lên [131, tr. 26], [72, tr. 12]. 

Khí hậu - khí tượng: TPHCM nằm trong vùng nhi羽t đ噂i gió mùa c壱n xích đ衣o v噂i 

đ員c đi吋m chung c栄a khí h壱u - th運i ti院t là nhi羽t đ瓜 cao đ隠u trong năm, trung bình c違 năm 
kho違ng 28,20C và có hai mùa m逢a - khô rõ r羽t. L逢嬰ng b泳c x衣 d欝i dào, trung bình kho違ng 

140 Kcal/cm2/năm, s嘘 gi運 nắng trung bình/tháng 160 - 270 gi運. L逢嬰ng m逢a cao, bình 
quân 1.922,1 mm/năm và v噂i s嘘 ngƠy m逢a trung bình lƠ 159 ngƠy/năm, kho違ng 90% 

l逢嬰ng m逢a hƠng năm t壱p trung vào các tháng mùa m逢a (Xem ph映 l映c 3) [131, tr. 28]. 

V隠 c挨 b違n, TPHCM thu瓜c vùng g亥n nh逢 không có vƠ ít ch鵜u 違nh h逢荏ng c栄a m逢a bão 

nên r医t thu壱n l嬰i cho phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i.  

Địa chất - thổ nhưỡng: Đ鵜a ch医t TPHCM ch栄 y院u là hai lo衣i tr亥m tích Pleistocen 

và Holocen. Tr亥m tích Pleistocen (tr亥m tích phù sa cổ) hình thƠnh nên nhóm đ医t đ員c 

tr逢ng riêng c栄a Thành ph嘘 lƠ đ医t xám v噂i h挨n 45.000 ha (chi院m kho違ng 23,4% di羽n 

tích). Tr亥m tích Holocen (tr亥m tích phù sa trẻ) hình thành nhi隠u lo衣i đ医t khác nhau: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_t%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%8Ba_l%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ninh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng_T%C3%A0u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_Pleistocen
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_Holocen
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hecta
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nhóm đ医t phù sa bi吋n v噂i 15.100 ha (chi院m 7,8%), nhóm đ医t phèn v噂i 40.800 ha (chi院m 

21,2%) vƠ đ医t phèn m員n v噂i 45.500 ha (chi院m 23,6%) [131, tr. 29]. 

Nguồn nước và chế độ thてy văn: Nằm 荏 h衣 l逢u c栄a h羽 th嘘ng sông Ð欝ng Nai - Sài 

Gòn, đư t衣o cho TPHCM m瓜t m衣ng l逢噂i sông ngòi kênh r衣ch r医t đa d衣ng. Sông Sài 

Gòn là ph映 l逢u c栄a sông Đ欝ng Nai, có chi隠u dài 256 km, ch違y d丑c trên đ鵜a ph壱n 

TPHCM kho違ng 80 km, có l逢u l逢嬰ng trung bình kho違ng 54 m³/s, b隠 r瓜ng t衣i Thành ph嘘 

kho違ng 225 m đ院n 370 m, đ瓜 sâu có ch厩 t噂i 20 m, di羽n tích l逢u v詠c trên 5.000 km [131, 

tr. 29]. HƠng năm h羽 th嘘ng sông Đ欝ng Nai - Sài Gòn cung c医p kho違ng 15 tỷ mử n逢噂c 

cho các t雨nh Tơy Nguyên vƠ Đông Nam B瓜, tr荏 thành ngu欝n n逢噂c ng丑t chính ph映c v映 

cho nhu c亥u c栄a Thành ph嘘. Ngoài ra, TPHCM còn có m瓜t h羽 th嘘ng kênh r衣ch chằng 

ch鵜t: Láng The, Tham L逢挨ng, C亥u Bông, Nhiêu L瓜c - Th鵜 Nghè, B院n Nghé, Lò G嘘m, 

Kênh Tẻ, TƠu Hũ, Kênh ợôi...  

Nh運 tr亥m tích Pleistocen, các qu壱n, huy羽n 荏 khu v詠c phía Bắc Thành ph嘘 có đ逢嬰c 

l逢嬰ng n逢噂c ng亥m khá phong phú. Nh逢ng ng逢嬰c l衣i là các khu v詠c 荏 phía Nam, nằm 

trên tr亥m tích Holocen nên ngu欝n n逢噂c ng亥m th逢運ng b鵜 nhi宇m phèn, nhi宇m m員n, 違nh 

h逢荏ng l噂n đ院n đ運i s嘘ng c栄a nhân dân và s違n xu医t nông nghi羽p. Khu v詠c n瓜i thành c栄a 

Thành ph嘘 có l逢嬰ng n逢噂c ng亥m đáng k吋, tuy ch医t l逢嬰ng n逢噂c không th詠c s詠 t嘘t và có 

nguy c挨 gơy ra 違nh h逢荏ng đ嘘i v噂i s泳c kh臼e c栄a con ng逢運i. T衣i qu壱n 12, các huy羽n Hóc 

Môn và C栄 Chi, ch医t l逢嬰ng n逢噂c t嘘t, tr英 l逢嬰ng d欝i dào, tr荏 thành ngu欝n n逢噂c bổ sung 

quan tr丑ng và ph映c v映 t逢噂i tiêu cho s違n xu医t nông nghi羽p [131, tr. 30]. 

ThＶm thực vật: Di羽n tích đ医t lâm nghi羽p năm 2014 c栄a TPHCM là 34.884,9 ha, 

chi院m 16,65% di羽n tích đ医t nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘; c映 th吋 đ医t nông nghi羽p phân 

theo lo衣i rừng nh逢 sau: rừng s違n xu医t: 839,9 ha (2,41%); rừng phòng h瓜: 34.015 

(97,51%) và rừng đ員c d映ng: 29,9 ha (0,08%) [14 (2015), tr. 4]. 

Nhìn chung, đi隠u ki羽n t詠 nhiên c栄a TPHCM khá thu壱n l嬰i cho s違n xu医t nông 

nghi羽p v噂i quỹ đ医t nông nghi羽p l噂n, đ鵜a hình t逢挨ng đ嘘i bằng phẳng vƠ đa d衣ng các lo衣i 

đ医t, phù h嬰p v噂i nhi隠u lo衣i cây tr欝ng; nằm trong vùng ít ch鵜u 違nh h逢荏ng c栄a m逢a bưo, 
các đi隠u ki羽n v隠 nhi羽t đ瓜, l逢嬰ng m逢a vƠ đ瓜 育m thu壱n l嬰i cho s詠 sinh tr逢荏ng và phát tri吋n 

c栄a cây tr欝ng, v壱t nuôi; ngu欝n n逢噂c và ch院 đ瓜 th栄y văn phong phú, d欝i đƠo đ違m b違o 

cung c医p n逢噂c ph映c v映 cho t逢噂i tiêu, s違n xu医t và sinh ho衣t c栄a nhơn dơnầ  

2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Kinh tế: TPHCM lƠ đô th鵜 đ員c bi羽t, lƠ đ亥u tàu và đ瓜ng l詠c tăng tr逢荏ng c栄a vùng 

kinh t院 tr丑ng đi吋m phía Nam và c違 n逢噂c, gi英 vai trò, v鵜 trí đ員c bi羽t quan tr丑ng đ嘘i v噂i 

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A5_l%C6%B0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_Pleistocen
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_Holocen
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3c_M%C3%B4n
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3c_M%C3%B4n
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A7_Chi
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s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a Vi羽t Nam. Quy mô kinh t院, ti隠m l詠c và s詠 đóng góp 
c栄a Thành ph嘘 cho c違 n逢噂c ngày càng l噂n. Đ院n năm 2015, ThƠnh ph嘘 ch雨 chi院m 0,6% 

di羽n tích và 8,3% dân s嘘 nh逢ng đư đóng góp kho違ng 1/3 giá tr鵜 s違n xu医t công nghi羽p, 

1/5 kim ng衣ch xu医t kh育u và 1/5 quy mô kinh t院 c栄a c違 n逢噂c; đóng góp 30% trong tổng 

thu ngân sách qu嘘c gia. T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng kinh t院 c栄a TPHCM ngày càng cao vƠ tăng 
nhanh. N院u tr逢噂c th運i kỳ đổi m噂i (1976 - 1985), GDP ch雨 tăng bình quơn 2,7%/năm, thì 
bình quơn trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) GDP c栄a Thành ph嘘 luôn đ衣t m泳c tăng 
tr逢荏ng kinh t院 h挨n 8%/năm, cao g医p 1,5 l亥n m泳c bình quân chung c栄a c違 n逢噂c.  

Dân số và lao động: V噂i v鵜 trí đ鵜a lý thu壱n l嬰i, TPHCM tr荏 thƠnh đ亥u m嘘i giao 

thông quan tr丑ng và là c穎a ngõ giao l逢u qu嘘c t院 c栄a các t雨nh trong khu v詠c; TPHCM 

cũng đ欝ng th運i tr荏 thƠnh vùng đ医t h瓜i t映 c栄a nhi隠u l噂p c逢 dơn vƠ cũng đư s噂m tr荏 thành 

khu v詠c trung tâm c栄a vùng đ医t Nam B瓜. TPHCM là m瓜t đô th鵜 l噂n và là m瓜t trong 15 

thành ph嘘 có m泳c đ瓜 t壱p trung dơn c逢 đông đúc nh医t trên th院 gi噂i. Ngu欝n g嘘c dân c逢 
c栄a TPHCM là s詠 h厩n h嬰p c栄a c逢 dơn có ngu欝n g嘘c từ nhi隠u đ鵜a ph逢挨ng đ院n đơy sinh 
s嘘ng và l壱p nghi羽p. K吋 từ sau năm 1975, dơn s嘘 TPHCM tăng nhanh, nh医t là dân nh壱p 

c逢 đ院n từ các đ鵜a ph逢挨ng khác trong c違 n逢噂c. Theo k院t qu違 từ cu瓜c tổng đi隠u tra dân s嘘 

và nhà 荏 năm 2009, dân s嘘 TPHCM đư đ衣t t噂i 7.162.864 ng逢運i (chi院m 8,34% dân s嘘 

Vi羽t Nam), m壱t đ瓜 dân s嘘 trung bình 3.419 ng逢運i/km2. Đ院n năm 2015, dơn s嘘 c栄a Thành 

ph嘘 là 8.247.829 ng逢運i và m壱t đ瓜 dân s嘘 lƠ 3.937 ng逢運i/km2 (Xem ph映 l映c 4) [14 (2015), 

tr. 25]. TPHCM có đ栄 54 thành ph亥n dân t瓜c cùng v噂i m瓜t c瓜ng đ欝ng ng逢運i n逢噂c ngoài 

khá l噂n đang sinh s嘘ng và làm vi羽c t衣i đơy; trong s嘘 các thành ph亥n dân t瓜c 荏 Thành 

ph嘘 thì ng逢運i Kinh chi院m s嘘 l逢嬰ng đông nh医t v噂i 6.699.124 ng逢運i, ti院p đ院n lƠ ng逢運i 

Hoa có 414.045 ng逢運i, ng逢運i Khmer có 24.268 ng逢運i, ng逢運i Chăm có 7.819 ng逢運i, 

ng逢運i TƠy có 4.514 ng逢運i, ng逢運i M逢運ng có 3.462 ng逢運i và ít nh医t lƠ ng逢運i La H栄 ch雨 
có 1 ng逢運i. TPHCM là đ鵜a ph逢挨ng có m泳c đ瓜 t壱p trung dơn c逢 cao nh医t, m壱t đ瓜 dân s嘘 

c栄a TPHCM năm 2009 cao g医p 13,2 l亥n so v噂i m壱t đ瓜 dân s嘘 bình quân c栄a c違 n逢噂c 

(259 ng逢運i/km2). D詠 báo đ院n năm 2025, TPHCM s胤 tr荏 thành m瓜t siêu đô th鵜 v噂i dân 

s嘘 đ衣t h挨n 10 tri羽u ng逢運i (cùng v噂i 2,5 tri羽u khách vãng lai).  

L詠c l逢嬰ng lao đ瓜ng 荏 TPHCM khá d欝i dào do dân s嘘 trẻ và ngu欝n lao đ瓜ng nh壱p 

c逢 đông đ違o đ院n từ các đ鵜a ph逢挨ng khác. Năm 2015, l詠c l逢嬰ng lao đ瓜ng từ 15 tuổi tr荏 

lên c栄a Thành ph嘘 lƠ 4.251.535 ng逢運i (chi院m kho違ng 51,55 % dân s嘘), trong đó: khu 
v詠c thành th鵜 lƠ 3.475.183 ng逢運i và khu v詠c nông thôn lƠ 776.352 ng逢運i [14 (2015), tr. 

36]. L詠c l逢嬰ng lao đ瓜ng c栄a Thành ph嘘 có ch医t l逢嬰ng cao, chi院m kho違ng 37% tổng s嘘 

cán b瓜 khoa h丑c - kỹ thu壱t c栄a c違 n逢噂c; tỷ l羽 lao đ瓜ng từ 15 tuổi tr荏 lên đư qua đƠo t衣o 

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91_Vi%E1%BB%87t_Nam_qua_c%C3%A1c_th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91_Vi%E1%BB%87t_Nam_qua_c%C3%A1c_th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3
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đ衣t 34,1%, trong đó: khu v詠c thành th鵜 là 36,4% và khu v詠c nông thôn là 31,5% [14 

(2015), tr. 40]. Riêng trong lĩnh v詠c nông nghi羽p, Thành ph嘘 có 1.561 cán b瓜 nhân viên 

ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c nông nghi羽p, trong đó có 17 ti院n sĩ, 187 th衣c sĩ và 1.357 có 

trình đ瓜 đ衣i h丑c, cao đẳng [142, tr. 10]. Bên c衣nh đó, l詠c l逢嬰ng cán b瓜 khoa h丑c ho衣t 

đ瓜ng trong lĩnh v詠c nông nghi羽p trong các c挨 quan nghiên c泳u, tr逢運ng đ衣i h丑c đóng 
trên đ鵜a bàn Thành ph嘘 cũng lƠ ngu欝n nhân l詠c l噂n đáp 泳ng cho yêu c亥u phát tri吋n nông 

nghi羽p theo h逢噂ng công ngh羽 cao c栄a TPHCM.  

Thị trường: V噂i v鵜 trí đ鵜a lý thu壱n l嬰i và có dân s嘘 h挨n 8,2 tri羽u ng逢運i, TPHCM 

tr荏 thƠnh đ亥u m嘘i giao th逢挨ng vƠ lƠ m瓜t trong hai th鵜 tr逢運ng tiêu th映 hàng hóa l噂n nh医t 

c違 n逢噂c. Năm 2015, doanh thu bán lẻ hƠng hóa trên đ鵜a bàn Thành ph嘘 đư đ衣t 648.260 

tỷ đ欝ng [14 (2015), tr. 235], chi院m kho違ng 25% doanh thu th鵜 tr逢運ng bán lẻ c栄a c違 n逢噂c. 

Đơy lƠ nh英ng y院u t嘘 h院t s泳c thu壱n l嬰i đ吋 đ逢a TPHCM tr荏 thƠnh đ亥u m嘘i giao th逢挨ng 
hàng hóa n瓜i đ鵜a và qu嘘c t院 l噂n nh医t c違 n逢噂c.  

Nhìn chung, các đi隠u ki羽n v隠 kinh t院 - xã h瓜i c栄a TPHCM r医t thu壱n l嬰i và tr荏 

thành các nhân t嘘 quan tr丑ng đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p. TPHCM lƠ đô th鵜 đ員c bi羽t v噂i 

quy mô, ti隠m l詠c kinh t院 và thu hút ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 tr詠c ti院p n逢噂c ngoài l噂n nh医t c栄a 

c違 n逢噂c, đơy lƠ ngu欝n l詠c quan tr丑ng đ吋 đ亥u t逢 vƠ thúc đ育y phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i 

nói chung, phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p nói riêng. Bên c衣nh đó, v噂i quy mô dân s嘘 

l噂n đư góp ph亥n cung c医p l詠c l逢嬰ng lao đ瓜ng, đ員c bi羽t lƠ đ瓜i ngũ lao đ瓜ng trình đ瓜 cao 

ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p cũng nh逢 các ngƠnh công nghi羽p và d鵜ch v映; 

dân s嘘 đông cũng lƠ đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i đ吋 đ逢a TPHCM tr荏 thành th鵜 tr逢運ng tiêu th映 l噂n 

các s違n ph育m nông s違n hƠng hóa, đ違m b違o đ亥u ra cho s違n xu医t nông nghi羽p, góp ph亥n 

xóa đói gi違m nghèo, nâng cao thu nh壱p và ổn đ鵜nh đ運i s嘘ng c栄a nhân dân. 

2.1.1.3. Lịch sử 

L鵜ch s穎 h挨n 300 c栄a TPHCM gắn li隠n v噂i l 鵜ch s穎 khai phá và m荏 mang vùng đ医t 

Nam B瓜 c栄a các c瓜ng đ欝ng dơn c逢, bao g欝m c違 c逢 dơn b違n đ鵜a vƠ l逢u dơn từ các n挨i 
khác đ院n đơy sinh s嘘ng, l壱p nghi羽p. 

Cách đơy hƠng ch映c v衣n năm, ng逢運i M衣 và Stiêng đư đ院n sinh s嘘ng trên vùng đ医t 

TPHCM ngƠy nay đư t衣o d詠ng nên n隠n văn hóa phát tri吋n d詠a trên n隠n t違ng c栄a ngh隠 

tr欝ng lúa n逢噂c [131, tr. 35]. Từ sau công nguyên đ院n th院 kỷ VII, Sài Gòn - TPHCM là 

m瓜t vùng đ医t thu瓜c v逢挨ng qu嘘c cổ Phù Nam. Từ đó cho đ院n tr逢噂c th院 kỷ XVII, vùng 

đ医t Nam B瓜 v隠 danh nghĩa thu瓜c Chân L衣p (còn g丑i là Th栄y L衣p), nh逢ng trong th詠c t院 

ng逢運i Chân L衣p không tổ ch泳c qu違n lỦ; do đó, vùng đ医t Sài Gòn - TPHCM h亥u nh逢 
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“vẫn là đất tự do cてa các dân tộc và hầu như vô chて, là đất hoang cＶ về kinh tế lẫn chて 

quyền” [87, tr. 9].  

Từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX là thời kỳ khai phá và xây dựng Sài Gòn - 

Bến Nghé 

Kho違ng đ亥u th院 kỷ XVII, nh英ng l逢u dơn ng逢運i Vi 羽t đ亥u tiên đư bắt đ亥u đ員t chân 

đ院n vùng đ医t Nam B瓜 đ吋 khai phá vùng đ医t m噂i. Từ năm 1623 tr荏 đi, ho衣t đ瓜ng giao 

th逢挨ng 荏 khu v詠c Sài Gòn - Đ欝ng Nai phát tri吋n nhanh chóng, chúa Nguy宇n đư cho l壱p 

đ欝n thu thu院 t衣i Prey Nokor (Sài Gòn ngày nay) và Kas Krobei (B院n Nghé) [80].  

Năm 1698, chúa Nguy宇n Phúc Chu đư c穎 Th嘘ng su医t Nguy宇n H英u C違nh vào Nam 

kinh l逢嬰c, chính th泳c xác l壱p đ挨n v鵜 hành chính m噂i là ph栄 Gia Đ鵜nh [73, tr. 26]. Năm 
1744, chúa Nguy宇n Phúc Khoát chia x泳 ĐƠng Trong lƠm 12 dinh, ph亥n đ医t phía Nam 

g欝m 3 dinh là Tr医n Biên dinh, Phiên Tr医n dinh, Long H欝 dinh và Hà Tiên tr医n. Năm 
1802, vua Gia Long chính th泳c đổi Phiên Tr医n dinh thƠnh Gia Đ鵜nh tr医n [80]. Đ院n năm 
1832, vua Minh M衣ng đư đổi tr医n thành t雨nh, chia vùng đ医t Nam B瓜 thành 6 t雨nh: Gia 

Đ鵜nh (Phiên An), Biên Hòa (Đ欝ng Nai), Đ鵜nh T逢運ng (Mỹ Tho), Vĩnh Long, An Giang 
và Hà Tiên [131, tr. 39]. 

Từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1975 là thời kỳ đẩy mＴnh xây dựng đô thị Sài 

Gòn - Chợ Lớn 

Năm 1867, chính quy隠n th詠c dơn Pháp đư đổi tên 6 t雨nh Nam Kỳ thành Sài Gòn, 

Biên Hòa, Mỹ Tho, Long H欝, An Giang và Hà Tiên. Ngày 12 - 11 - 1877, Tổng th嘘ng 

Pháp ký sắc l羽nh ch丑n Sài Gòn làm th栄 ph栄 c栄a toƠn cõi Đông D逢挨ng [131, tr. 39-40]. 

Sau khi Hi羽p đ鵜nh Genève năm 1954 đ逢嬰c ký k院t, ngày 22 - 4 - 1959, chính quy隠n 

Ngô Đình Di羽m chia đ鵜a ph壱n đô thƠnh SƠi Gòn thƠnh 8 qu壱n vƠ 45 ph逢運ng. Ngày 01 - 

7 - 1969, chính quy隠n Vi羽t Nam C瓜ng hòa ban hành sắc l羽nh quy đ鵜nh v隠 m員t hành 

chính đô thƠnh SƠi Gòn g欝m H瓜i đ欝ng Thành ph嘘 và các qu壱n - ph逢運ng - khóm. Cách 

phơn chia đ鵜a gi噂i hành chính này t欝n t衣i cho đ院n khi chính quy隠n Vi羽t Nam C瓜ng hòa 

s映p đổ ngày 30 - 4 - 1975 [131, tr. 41]. 

Từ năm 1975 đến năm 2015 là thời kỳ hòa hợp, đổi mới, hội nhập và phát triển 

toàn diện đô thị TPHCM 

Sau ngày gi違i phóng mi隠n Nam, th嘘ng nh医t đ医t n逢噂c (30 - 4 - 1975), thành ph嘘 

Sài Gòn - Gia Đ鵜nh đ逢嬰c thành l壱p, tổ ch泳c thành 18 qu壱n trên c挨 s荏 sáp nh壱p các đ挨n 
v鵜 hành chính từ th運i Vi 羽t Nam C瓜ng hòa: Đô thƠnh SƠi Gòn g欝m 11 qu壱n; t雨nh Gia 

Đ鵜nh g欝m các qu壱n Gò V医p, Tân Bình, Hóc Môn, Th栄 Đ泳c, Bình Chánh và Nhà Bè 
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(riêng 2 qu壱n C亥n Gi運, Qu違ng Xuyên sáp nh壱p v噂i nhau thành huy羽n Duyên H違i và 

chuy吋n sang tr詠c thu瓜c t雨nh Biên Hòa), qu壱n C栄 Chi thu瓜c t雨nh H壱u Nghĩa vƠ qu壱n Phú 

Hòa thu瓜c t雨nh Bình D逢挨ng [131, tr. 42].  

Đ院n tháng 12 - 1975, thành ph嘘 Sài Gòn - Gia Đ鵜nh đ逢嬰c tổ ch泳c l衣i v隠 m員t hành 

chính: 18 qu壱n c栄a Thành ph嘘 đ逢嬰c sắp x院p l衣i thành 12 qu壱n m噂i (1 (sáp nh壱p qu壱n 

Nh医t và qu壱n Nhì), 3, 4, 5, 6, 8 (sáp nh壱p qu壱n 7 và qu壱n 8), 10, 11, Bình Th衣nh (sáp 

nh壱p qu壱n Bình Hòa và qu壱n Th衣nh Mỹ Tây), Phú Nhu壱n, Gò V医p (sáp nh壱p H衣nh 

Thông và Thông Tây H瓜i), Tân Bình (sáp nh壱p Tơn S挨n Nhì vƠ Tơn S挨n Hòa); gi違i th吋 

qu壱n 9 và sáp nh壱p vƠo đ鵜a gi噂i huy羽n Th栄 Đ泳c [131, tr. 42]. 

Ngày 02 - 7 - 1976, Qu嘘c h瓜i n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 nghĩa Vi羽t Nam (khóa IV) 

đư ra Ngh鵜 quy院t chính th泳c đổi tên thành ph嘘 Sài Gòn - Gia Đ鵜nh thành TPHCM. Đ院n 

ngày 29 - 12 - 1978, huy羽n Duyên H違i (t雨nh Đ欝ng Nai) đ逢嬰c chuy吋n giao và sáp nh壱p vào 

đ鵜a ph壱n c栄a TPHCM; đ挨n v鵜 hành chính c栄a TPHCM g欝m 12 qu壱n n瓜i thành (1, 3, 4, 5, 

6, 8, 10, 11, Phú Nhu壱n, Tân Bình, Bình Th衣nh, Gò V医p), khu v詠c nông thôn thành ph嘘 

g欝m sáu huy羽n ngo衣i thành (Bình Chánh, Hóc Môn, C栄 Chi, Nhà Bè, Duyên H違i và Th栄 

Đ泳c). Năm 1991, TPHCM đổi tên huy羽n Duyên H違i thành huy羽n C亥n Gi運.  

Ngày 06 - 01 - 1997, theo Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 03-CP c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 v隠 vi羽c 

thành l壱p qu壱n Th栄 Đ泳c, qu壱n 2, qu壱n 7, qu壱n 9, qu壱n 12 và thành l壱p m瓜t s嘘 ph逢運ng thu瓜c 

các qu壱n m噂i, TPHCM l壱p thêm 5 qu壱n m噂i là qu壱n 2, qu壱n 9, qu壱n Th栄 Đ泳c (tách ra từ 

huy羽n Th栄 Đ泳c), qu壱n 7 (tách ra từ huy羽n Nhà Bè) và qu壱n 12 (tách ra từ huy羽n Hóc Môn).  

Đ院n ngày 05 - 11 - 2003, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 ti院p t映c ban hành Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 

130/2003/NĐ-CP v隠 vi羽c thành l壱p thêm các qu壱n Bình Tơn, Tơn Phú vƠ đi隠u ch雨nh đ鵜a 

gi噂i hƠnh chính các ph逢運ng cũng nh逢 thƠnh l壱p các xã, th鵜 tr医n thu瓜c các huy羽n Bình 

Chánh, C亥n Gi運 và Hóc Môn. TPHCM đư thành l壱p qu壱n Tân Phú (tách ra từ qu壱n Tân 

Bình) và qu壱n Bình Tân (tách ra từ huy羽n Bình Chánh) [131, tr. 42-43]. 

Nh逢 v壱y, tính đ院n th運i đi吋m năm 2015, TPHCM đ逢嬰c x院p h衣ng lƠ đô th鵜 đ員c bi羽t, 

là m瓜t trong năm thƠnh ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng c栄a Vi羽t Nam. V隠 m員t tổ ch泳c hành 

chính, TPHCM đ逢嬰c tổ ch泳c thành 3 c医p hành chính g欝m: thành ph嘘, qu壱n - huy羽n và 

ph逢運ng - xã. Tổ ch泳c đ挨n v鵜 hành chính c栄a TPHCM đ逢嬰c chia thƠnh 24 đ挨n v鵜 hành 

chính tr詠c thu瓜c g欝m: 19 qu壱n n瓜i thành (g欝m các qu壱n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, Bình Th衣nh, Bình Tân, Gò V医p, Phú Nhu壱n, Tân Bình, Tân Phú, Th栄 Đ泳c) và 5 

huy羽n ngo衣i thành (Bình Chánh, C亥n Gi運, C栄 Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Th栄 Đ泳c). 

TPHCM có 322 đ挨n v鵜 hành chính 荏 c医p xã - ph逢運ng - th鵜 tr医n, bao g欝m: 259 ph逢運ng 

c栄a 19 qu壱n; 5 th鵜 tr医n và 58 xã thu瓜c 5 huy羽n [14 (2019), tr. 21].  
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2.1.2. Tình hình kinh t院 nông nghi羽p Thành ph嘘 H欝 ChíăMinhătr逢噂c đ鰻i m噂i 

(1975 - 1985)  

2.1.2.1. Giai đoạn 1975 - 1980 

Trong cu瓜c kháng chi院n ch嘘ng Mỹ, c泳u n逢噂c (1954 - 1975), TPHCM là trung 

tâm đ亥u não c栄a chính quy隠n Vi羽t Nam C瓜ng hòa nên cũng lƠ chi院n tr逢運ng ác li羽t. Có 

nh英ng đ鵜a ph逢挨ng nh逢 huy羽n C栄 Chi, s嘘 l逢嬰ng bom đ衣n Mỹ trút xu嘘ng kho違ng 500.000 

t医n (trung bình m厩i ng逢運i dân 荏 đơy ph違i h泳ng ch鵜u kho違ng 1,5 t医n bom), ngoài ra còn 

kho違ng 480 t医n ch医t đ瓜c hóa h丑c các lo衣i đư r違i xu嘘ng vùng đ医t này [11]; 荏 huy羽n C亥n 

Gi運, đ院 qu嘘c Mỹ đư r違i xu嘘ng vùng rừng Sác h挨n 4 tri羽u gallons ch医t đ瓜c hóa h丑c, trong 

đó có 665.666 gallons ch医t đ瓜c mƠu da cam đư h栄y di羽t hoàn toàn trên 40.000 ha rừng 

ng壱p m員n [120, tr. 207].  

 B逢噂c ra kh臼i chi院n tranh v噂i nh英ng h壱u qu違 n員ng n隠, đư h栄y di羽t g亥n nh逢 toƠn 
b瓜 h羽 sinh thái vƠ c挨 s荏 h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i 荏 ngo衣i thành. Th詠c tr衣ng n隠n kinh t院 

v噂i n隠n công nghi羽p không có công nghi羽p n員ng, công nghi羽p nhẹ s違n xu医t hàng tiêu 

dùng cũng ch雨 đ栄 ph映c v映 nhu c亥u c栄a ng逢運i dân Thành ph嘘 nh逢 m瓜t d衣ng “t詠 cung t詠 

c医p” [73, tr. 196]. Ngành nông nghi羽p v噂i h挨n 100.000 ha đ医t đai b鵜 hoang hóa, ô nhi宇m 

bom mìn và ch医t đ瓜c hóa h丑c, trong đó di羽n tích đ医t hoang hóa do chi院n tranh tàn phá 

là kho違ng 78.000 - 80.000 ha và ph亥n còn l衣i là di羽n tích đ医t ngo衣i thành b鵜 đ鵜ch chi院m 

lƠm căn c泳 quân s詠, xây d詠ng đ欝n b嘘t [120, tr. 207]. Ng逢運i nông dân 荏 khu v詠c ngo衣i 

thành b鵜 tách kh臼i ru瓜ng đ医t và b鵜 d欝n vào s嘘ng t壱p trung trong các 医p chi院n l逢嬰c ho員c 

phiêu tán đi các đ鵜a ph逢挨ng khác, nên nông nghi羽p c栄a TPHCM giai đo衣n này có năng 
su医t, s違n l逢嬰ng không đáng k吋. Đ医t nông nghi羽p ch栄 y院u đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 tr欝ng cây 

công nghi羽p và rau xanh, ch雨 đ栄 cung c医p cho ng逢運i dân Thành ph嘘. S違n xu医t l逢挨ng 
th詠c không đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u, nên ng逢運i dân TPHCM ph違i dùng g衣o nh壱p kh育u từ 

n逢噂c ngoài và g衣o, rau từ các đ鵜a ph逢挨ng 荏 đ欝ng bằng sông C穎u Long mang đ院n. Tỷ 

tr丑ng c栄a ngành nông nghi羽p trong c挨 c医u kinh t院 chung c栄a Thành ph嘘 ch雨 chi院m 

kho違ng 2% [104, tr. 66-67].  

Do đó, nhi羽m v映 c栄a Thành ph嘘 lúc này là ph違i hàn gắn v院t th逢挨ng chi院n tranh, 

khôi ph映c l衣i s違n xu医t vƠ đ逢a 700.000 ngƠn đ欝ng bào [60, tr. 7] tr荏 v隠 đ吋 xây d詠ng l衣i 

quê h逢挨ng trong đi隠u ki羽n h院t s泳c khó khăn, gian khổ vƠ đ嘘i m員t v噂i nhi隠u th穎 thách. 

“Nhơn dơn lao đ瓜ng TPHCM v嘘n có tinh th亥n yêu n逢噂c n欝ng nàn, có truy隠n th嘘ng cách 

m衣ng kiên c逢運ng, đ欝ng th運i l衣i r医t năng đ瓜ng và giàu sáng t衣o trong s違n xu医t và kinh 

doanh” [47, tr. 576], đư cùng nhau khôi ph映c s違n xu医t, xây d詠ng và phát tri吋n TPHCM 

trong giai đo衣n m噂i c栄a đ医t n逢噂c. 
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Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i Đ違ng b瓜 TPHCM l亥n th泳 I (tháng 7 - 1977) đư đ隠 ra ph逢挨ng 
h逢噂ng, nhi羽m v映 khôi ph映c và phát tri吋n s違n xu医t, ổn đ鵜nh và c違i thi羽n đ運i s嘘ng nhân 

dơn: Tr逢噂c h院t ph違i t壱n d映ng m丑i kh違 năng v隠 trang b鵜 kỹ thu壱t hi羽n có, phát huy th院 

m衣nh v隠 công nghi羽p, nh医t là công nghi羽p nhẹ và ti吋u th栄 công nghi羽p đ吋 s違n xu医t nhi隠u 

hƠng tiêu dùng vƠ t逢 li羽u s違n xu医t ph映c v映 nông nghi羽p [28, tr. 20]. Đ欝ng th運i cũng đ隠 

ra m映c tiêu c映 th吋 đ嘘i v噂i s違n xu医t nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 là ph違i xây d詠ng “vƠnh 
đai nông nghi羽p”, nhằm đ違m b違o cung c医p m瓜t ph亥n quan tr丑ng nhu c亥u th詠c ph育m cho 

thành ph嘘 và dành m瓜t ph亥n cho xu医t kh育u, đ欝ng th運i đáp 泳ng nhu c亥u v隠 l逢挨ng th詠c 

cho nông dân ngo衣i thành và cho chăn nuôi [28, tr. 20].  

Theo đ鵜nh h逢噂ng đó, nông nghi羽p ph違i h逢噂ng đ院n đ育y m衣nh s違n xu医t l逢挨ng th詠c 

cho ngo衣i thành và ph違i bi院n ngo衣i thành tr荏 thƠnh “vành đai thực phẩm” v英ng chắc 

cho Thành ph嘘, nhằm đ違m b違o cung c医p đ栄 cho nhu c亥u th詠c ph育m c栄a ng逢運i dân v隠: 

rau, đ壱u, th鵜t, cá, tr泳ngầ mƠ tr逢噂c h院t nhi羽m v映 s違n xu医t rau xanh là tr丑ng tâm c栄a vành 

đai nông nghi羽p bao quanh n瓜i thành [131, tr. 172]. 

Chính quy隠n TPHCM đư ti院n hành rà soát, tháo g叡 bom mìn, tr違 l衣i ru瓜ng đ医t cho 

ng逢運i nông dân ph映c h欝i s違n xu医t an toƠn, tính đ院n năm 1979 đư có 128.000 qu違 bom, 

mìn, pháo các lo衣i đ逢嬰c tháo g叡 vƠ thu gom h挨n 1.150 t医n đ衣n d逢嬰c các lo衣i c栄a Mỹ - 

ng映y, gi違i phóng hàng v衣n ha đ医t canh tác [131, tr. 172]. Thành ph嘘 cũng qu嘘c h英u hóa 

30.000 ha ru瓜ng đ医t c栄a đ鵜a ch栄 vƠ t逢 s違n m衣i b違n; thu h欝i 3.377 ha ru瓜ng đ医t đư chia 
c医p cho h挨n 6.000 h瓜 nông dân không có ho員c thi院u ru瓜ng đ医t [72, tr. 17] đ吋 giao cho 

các h嬰p tác xã qu違n lỦ. Đ欝ng th運i, Thành ph嘘 cũng đ育y m衣nh công cu瓜c khai phá đ医t 

hoang, xây d詠ng l衣i h羽 th嘘ng th栄y l嬰i đư b鵜 h逢 h臼ng trong chi院n tranh, phát đ瓜ng phong 

trƠo tăng gia s違n xu医t đ吋 ph映c h欝i s違n xu医t nông nghi羽p. Nh運 đó, di羽n tích đ医t nông 

nghi羽p đư tăng từ 50.960 ha năm 1974 lên 113.431 ha năm 1978; trong đó: đ医t dành cho 

tr欝ng tr丑t từ 50.180 ha tăng lên 92.577 ha. Di羽n tích đ医t tr欝ng lúa tăng lên đư giúp tăng 
s違n l逢嬰ng lúa từ 123.100 t医n năm 1974 lên 167.982 t医n năm 1977, năng su医t lúa đ衣t 22,2 

t衣/ha [13, tr. 73,79,80]. V隠 lâm nghi羽p, m厩i năm ThƠnh ph嘘 đư tr欝ng đ逢嬰c thêm vài 

ngàn ha rừng đ逢噂c trên vùng đ医t ng壱p m員n, ch鵜u nhi隠u 違nh h逢荏ng c栄a ch医t đ瓜c màu da 

cam, góp ph亥n ph栄 xanh, tái t衣o l衣i h羽 sinh thái và b違o v羽 môi tr逢運ng.  

Nhìn chung, giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a TPHCM trong giai 

đo衣n 1976 - 1980 có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình quân 5,1%/năm, trong đó: ngành nông 

nghi羽p tăng 3,7%/năm, ngành th栄y s違n tăng 15,5%/năm và ngành lâm nghi羽p tăng 
24,6%/năm. Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p năm 1980 đ衣t 155,8 tri羽u đ欝ng (tăng 17,7% so 
v噂i năm 1976) (Xem ph映 l映c 5) [13, tr. 76].  
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Bên c衣nh các k院t qu違 tích c詠c đó, s違n xu医t nông nghi羽p trong nh英ng năm 1978 - 
1980 đ嘘i m員t v噂i tình tr衣ng khó khăn r医t l噂n, s違n xu医t nông nghi羽p đình đ嘘n do 違nh 

h逢荏ng c栄a thiên tai và chi院n tranh biên gi噂i Tây Nam; các công trình th栄y l嬰i đư đ逢嬰c 

xây d詠ng do thi院u quy ho衣ch, thi院t k院 ch逢a phù h嬰p và ch医t l逢嬰ng th医p nên không phát 

huy đ逢嬰c h院t tác d映ng. Ch栄 tr逢挨ng h嬰p tác hóa trong nông nghi羽p m員c dù đư góp ph亥n 

t衣o ra nhi隠u t壱p đoƠn s違n xu医t nông nghi羽p v噂i t逢 duy s違n xu医t m噂i, nh逢ng do th詠c hi羽n 

trong đi隠u ki羽n c栄a c挨 ch院 k院 ho衣ch hóa t壱p trung nên ho衣t đ瓜ng không hi羽u qu違 và 

nhi隠u t壱p đoƠn s違n xu医t ph違i ngừng ho衣t đ瓜ng. Tính đ院n tháng 10 - 1980, TPHCM có 

415 t壱p đoƠn s違n xu医t nông nghi羽p, nh逢ng trong đó ch雨 có 150 t壱p đoƠn lƠm ăn có hi羽u 

qu違 kinh t院, góp ph亥n tăng thu nh壱p cho ng逢運i nông dân [72, tr. 27]. 

2.1.2.2. Giai đoạn 1981 - 1985 

 B逢噂c vƠo giai đo衣n 1981 - 1985, tình hình kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c nói chung 

vƠ TPHCM nói riêng đư lơm vƠo tình tr衣ng kh栄ng ho違ng tr亥m tr丑ng. Trong nông nghi羽p, 

vi羽c s違n xu医t l逢挨ng th詠c - th詠c ph育m ph映c v映 cho nhu c亥u trong n逢噂c và ti院n t噂i xu医t 

kh育u không đ衣t yêu c亥u, d磯n đ院n vi羽c hƠng năm NhƠ n逢噂c ph違i nh壱p kh育u h挨n 2 tri羽u 

t医n l逢挨ng th詠c đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u trong n逢噂c. Đ泳ng tr逢噂c tình hình đó, Đ衣i h瓜i đ衣i 

bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 V (tháng 3 - 1982) c栄a Đ違ng đư xác đ鵜nh: coi nông nghi羽p là m員t 

tr壱n hƠng đ亥u, ti院p t映c xây d詠ng m瓜t s嘘 ngành công nghi羽p trong m瓜t c挨 c医u công - 

nông nghi羽p h嬰p lý; c亥n ph違i t壱p trung s泳c phát tri吋n m衣nh nông nghi羽p, đ逢a nông 
nghi羽p m瓜t b逢噂c lên s違n xu医t l噂n xã h瓜i ch栄 nghĩa, trong m瓜t c挨 c医u k院t h嬰p ch員t ch胤 

vƠ đúng đắn nông nghi羽p, công nghi羽p hàng tiêu dùng và công nghi羽p n員ng [47, tr. 64-

65] đ吋 tăng năng su医t lao đ瓜ng xã h瓜i, tăng giá tr鵜 tổng s違n l逢嬰ng và t衣o ra c挨 c医u s違n 

ph育m phong phú h挨n. 

 Cùng v噂i Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i l亥n th泳 V c栄a Đ違ng, Ch雨 th鵜 100-CT/TW c栄a Ban 

Bí th逢 Trung 逢挨ng Đ違ng (Khóa IV) v隠 CＶi tiến công tác khoán, mở rộng khoán sＶn 

phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác nông nghiệp v噂i m映c đích: 
b違o đ違m phát tri吋n s違n xu医t và nâng cao hi羽u qu違 kinh t院 trên c挨 s荏 kích thích tăng năng 
su医t lao đ瓜ng, áp d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c kỹ thu壱t, ti院t ki羽m chi phí s違n xu医t; không ngừng 

nâng cao thu nh壱p vƠ đ運i s嘘ng c栄a xã viên [46, tr. 26]. Xét v隠 m員t c挨 ch院 qu違n lý kinh 

t院, các nguyên tắc c栄a khoán 100 đư phá v叡 c挨 ch院 t壱p trung quan liêu trong s違n xu医t 

nông nghi羽p và t衣o đ瓜ng l詠c thúc đ育y nông nghi羽p phát tri吋n. Nhìn chung, năng su医t lúa 

sau khi th詠c hi羽n khoán s違n ph育m 荏 các h嬰p tác xư đ隠u tăng lên, n挨i tăng ít kho違ng 4 - 

5%, tăng vừa từ 15 - 20%, cá bi羽t có n挨i tăng 50% [8]. Đơy đ逢嬰c coi lƠ b逢噂c đ瓜t phá v隠 

đổi m噂i c挨 ch院 qu違n lý, k院 ho衣ch hóa và h衣ch toán kinh doanh trong nông nghi羽p, từng 
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b逢噂c giao quy隠n t詠 ch栄 v隠 s穎 d映ng ru瓜ng đ医t cho các h瓜 nông dân và làm bi院n đổi tình 

hình s違n xu医t nông nghi羽p 荏 Vi羽t Nam.  

Trên c挨 s荏 đó, Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i Đ違ng b瓜 TPHCM l亥n th泳 III (tháng 4 - 1983) 

đ隠 ra ph逢挨ng h逢噂ng c映 th吋 đ吋 phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p: Quy ho衣ch và xây d詠ng 

nhanh vƠnh đai th詠c ph育m, t壱p trung phát tri吋n vùng lúa năng su医t cao, đi đôi v噂i thâm 

canh tăng v映. Quy ho衣ch lâu dài v隠 chăn nuôi heo vƠ gia c亥m, gi違i quy院t đ欝ng b瓜 các 

yêu c亥u v隠 th泳c ăn gia súc, con gi嘘ng, thu嘘c thú yầ [30, tr. 72]. Ngh鵜 quy院t cũng xác 

đ鵜nh m映c tiêu xây d詠ng ngo衣i thành TPHCM thƠnh vƠnh đai th詠c ph育m vƠ vƠnh đai cơy 
công nghi羽p ngắn ngày có ch医t l逢嬰ng cao. 

Đ吋 ph映c v映 phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p, Thành ph嘘 ti院p t映c đ亥u t逢 ngơn sách 

đ吋 xây d詠ng các công trình th栄y l嬰i, kh挨i thông kênh r衣ch, gia c嘘 đê đi隠u nhằm c違i t衣o 

đ医t đai, tháo chua r穎a phèn, ngăn n逢噂c m員n, tr英 n逢噂c ng丑t đ吋 ph映c v映 t逢噂i tiêu, thâm 

canh, tăng v映, tăng năng su医t cây tr欝ng và v壱t nuôi. Thành ph嘘 cũng đ育y m衣nh quá trình 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi cho năng su医t và ch医t l逢嬰ng s違n ph育m cao; áp 

d映ng các bi羽n pháp khoa h丑c - kỹ thu壱t, chú tr丑ng công tác lai t衣o và tuy吋n ch丑n gi嘘ng 

đ吋 b違o đ違m tăng năng su医t và ch医t l逢嬰ng c栄a các lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi.  

Nh運 đó, tình hình s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM đư đ衣t đ逢嬰c nh英ng k院t qu違 

nh医t đ鵜nh. Năng su医t gieo tr欝ng các lo衣i cơy l逢挨ng th詠c tăng rõ r羽t: Năng su医t lúa từ 

25,17 t衣/ha năm 1981 đư tăng lên 31,08 t衣/ha năm 1985; bắp từ 10,23 t衣/ha lên 12,34 

t衣/ha; khoai mì từ 85,82 t衣/ha lên 91,98 t衣/ha; khoai lang 59,11 t衣/ha lên 65,42 t衣/haầ 

[14 (1985), tr. 99]. S違n l逢嬰ng các lo衣i cây tr欝ng cũng tăng t逢挨ng đ嘘i nhanh: S違n l逢嬰ng 

l逢挨ng th詠c quy thóc năm 1985 đ衣t 235.717 t医n (tăng 18,8% so v噂i năm 1981) [14 (1985), 

tr. 104]. Bên c衣nh cơy l逢挨ng th詠c, TPHCM đư từng b逢噂c hình thành các vùng chuyên 

canh rau, nh運 đó giá tr鵜 s違n l逢嬰ng rau tăng bình quơn 13,9%/năm, di羽n tích gieo tr欝ng 

rau tăng bình quơn 7,6% và năng su医t rau tăng từ 13,5 t医n/ha lên 18 t医n/ha [120, tr. 217]. 

Nh運 đó, s違n l逢嬰ng rau đư đáp 泳ng đ逢嬰c trên 60% nhu c亥u rau c栄a ng逢運i dân và góp 

ph亥n hình thƠnh “vƠnh đai th詠c ph育m”, cung c医p cho nhu c亥u c栄a ng逢運i dân Thành ph嘘. 

NgƠnh chăn nuôi ti院p t映c phát tri吋n và s違n ph育m c栄a ngƠnh chăn nuôi đư đ違m b違o 

cung c医p m瓜t ph亥n nhu c亥u th詠c ph育m cho ng逢運i dân Thành ph嘘. T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng 

bình quơn đ衣t 3,2%/năm, trong đó: bò tăng bình quơn 5,2%/năm, heo tăng 2,4%/năm, 
gƠ tăng 8,6%/năm vƠ v鵜t tăng 14,7%/năm [120 tr. 218]. Đ員c bi羽t, ngh隠 nuôi bò s英a 荏 

TPHCM đư phát tri吋n khá nhanh, s嘘 l逢嬰ng đ衣t 1.256 con năm 1985 (tăng 9,89 l亥n năm 
1981). S違n l逢嬰ng th鵜t heo h挨i tăng từ 18.559 t医n năm 1981 lên 19.263 t医n năm 1985; 
s違n l逢嬰ng th鵜t trơu, bò h挨i từ 3.440 t医n lên 3.942 t医n [14 (1985), tr. 109]. 
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V隠 nuôi tr欝ng th栄y, h違i s違n ti院p t映c phát tri吋n nhanh và có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng cao 

nh医t v噂i m泳c bình quơn đ衣t 16,4%/năm, trong đó: nuôi tăng 15,9%/năm vƠ đánh bắt 

tăng 16,5%/năm, tỷ tr丑ng đánh bắt l噂n g医p 5 - 6 l亥n so v噂i nuôi nh運 các đ瓜i tƠu đánh 
bắt xa b運 đ逢嬰c tăng c逢運ng và c栄ng c嘘 [120, tr. 218-219]. S違n l逢嬰ng đánh bắt h違i s違n 

năm 1979 ch雨 đ衣t 8.819 t医n thì đ院n năm 1985 đư đ衣t 20.000 t医n.  

V隠 lâm nghi羽p, Thành ph嘘 đư tr欝ng m噂i tổng c瓜ng 16.979 ha đ医t lâm nghi羽p [14 

(1985), tr. 117]; đ欝ng th運i đư tr欝ng thêm 21.000 ha cơy đ逢噂c 荏 vùng rừng Sác thu瓜c 

huy羽n C亥n Gi運, đ吋 góp ph亥n khôi ph映c l衣i h羽 sinh thái rừng và các loài th栄y s違n. Đ逢a 
tỷ l羽 che ph栄 c栄a rừng chi院m 18% di羽n tích đ医t đai vƠ đư ph栄 xanh trên 2/3 di羽n tích đ医t 

tr嘘ng đ欝i tr丑c, đ医t ven bi吋n trên đ鵜a bàn c栄a TPHCM [104, tr. 75].  

Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p giai đo衣n 1981 - 1985 có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình 

quân 4,9%/năm, trong đó: ngƠnh tr欝ng tr丑t tăng 5,7%/năm, ngƠnh chăn nuôi tăng 
2,8%/năm vƠ ngành lâm nghi羽p tăng 13,4%/năm. Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p năm 1985 
(tính theo giá c嘘 đ鵜nh năm 1982) đ衣t 1.962,4 tri羽u đ欝ng, tăng g医p 12,6 l亥n so v噂i năm 
1980 (Xem ph映 l映c 6).  

Nhìn chung, tình hình kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM trong 10 năm tr逢噂c đổi 

m噂i (1975 - 1985) đ衣t t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng khá cao, bình quơn 5%/năm; giá tr鵜 s違n xu医t 

nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n năm 1985 tăng g医p 15,31 l亥n so v噂i năm 1976. Tuy nhiên, 
bên c衣nh m瓜t s嘘 k院t qu違 tích c詠c, kinh t院 nông nghi羽p TPHCM cũng đ嘘i m員t v噂i nh英ng 

khó khăn, th穎 thách r医t l噂n. Đơy lƠ th運i kỳ c違 n逢噂c th詠c hi羽n c挨 ch院 kinh t院 k院 ho衣ch 

hóa t壱p trung đư không còn phù h嬰p v噂i xu th院 phát tri吋n c栄a n隠n kinh t院 th院 gi噂i, mô 

hình kinh t院 l厩i th運i này đư kìm hưm s詠 phát tri吋n c栄a l詠c l逢嬰ng s違n xu医t cũng nh逢 s詠 

phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c; cùng v噂i đó lƠ nh英ng sai l亥m trong phong trào 

h嬰p tác hóa nông nghi羽p, c違i t衣o công th逢挨ng nghi羽p đ逢嬰c ti院n hành trên ph衣m vi c違 

n逢噂c. Ch栄 tr逢挨ng h嬰p tác hóa nông nghi羽p 荏 TPHM cũng nh逢 c違 mi隠n Nam đ逢嬰c ti院n 

hành g医p gáp trong th運i gian kho違ng 3 năm (1977 - 1980) nhằm m映c đích t壱p h嬰p ru瓜ng 

đ医t đ吋 tổ ch泳c canh tác t壱p th吋, xóa b臼 kinh t院 cá th吋 và kinh t院 h瓜 gia đình, s違n ph育m 

lƠm ra đ逢嬰c phơn chia căn c泳 theo m泳c đóng góp. Cũng gi嘘ng nh逢 荏 các t雨nh mi隠n Bắc, 

vi羽c h嬰p tác hóa nƠy đ逢嬰c k院t h嬰p v噂i cu瓜c c違i t衣o công th逢挨ng nghi羽p 荏 các thành ph嘘 

bằng cách di chuy吋n m瓜t s嘘 t逢 s違n, ti吋u ch栄, ti吋u th逢挨ng từ thành ph嘘 v隠 các vùng kinh 

t院 m噂i đ吋 thành l壱p các t壱p đoƠn s違n xu医t và m瓜t s嘘 nông tr逢運ng qu嘘c doanh. 雲 TPHCM, 

tổng s嘘 h瓜 th逢挨ng nghi羽p đ逢嬰c c違i t衣o trong năm 1978 là 27.787 h瓜; chuy吋n đi s違n xu医t 

荏 các t雨nh 3.494 h瓜, trong đó h欝i h逢挨ng 2.681 h瓜 [98, tr. 92]; đ逢a từ 60% đ院n 80% c挨 
s荏 và h瓜 s違n xu医t kinh doanh cá th吋 trong công, nông, th逢挨ng nghi羽p vào nh英ng hình 
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th泳c kinh t院 quá đ瓜 thích h嬰p [31, tr. 20]. Tuy nhiên, vi羽c th詠c hi羽n ch栄 tr逢挨ng h嬰p tác 

và c違i t衣o công th逢挨ng nghi羽p còn nhi隠u b医t c壱p, sai l亥m, n員ng v隠 hành chính, gò ép, 

m羽nh l羽nh, ch衣y theo hình th泳c, thiên v隠 s嘘 l逢嬰ng mà coi nhẹ ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違.  

Phong trào h嬰p tác hóa nông nghi羽p đ逢嬰c th詠c hi羽n từ khâu tổ ch泳c lao đ瓜ng, tổ 

ch泳c s違n xu医t - kinh doanh cho đ院n phân ph嘘i d逢噂i hình th泳c kinh t院 t壱p th吋 đư bi院n xã 

viên tr荏 thƠnh ng逢運i làm công trong h嬰p tác xư, đ逢嬰c h嬰p tác xư đi隠u đ瓜ng làm các công 

vi羽c khác nhau, song không ch鵜u trách nhi羽m đ院n cùng v隠 s違n ph育m cây, con nào c映 th吋 

c栄a h嬰p tác xã nông nghi羽p, hay nói khác h挨n lƠ không lƠm ch泳c năng đ亥y đ栄 c栄a m瓜t 

ng逢運i nông dân, ng逢運i nông dân không còn là ch栄 th吋 trong s違n xu医t - kinh doanh 荏 

nông thôn. Tình tr衣ng cào bằng, ch栄 nghĩa bình quơn, xóa b臼 m丑i quan h羽 v隠 l嬰i ích 

kinh t院 c栄a nông dân đ嘘i v噂i đ医t đai vƠ các t逢 li羽u s違n xu医t khác đư tri羽t tiêu đ瓜ng l詠c, 

tính ch栄 đ瓜ng và sáng t衣o trong s違n xu医t c栄a ng逢運i nông dân. M員t khác, mô hình t壱p th吋 

hoá c栄a th運i kì này không phù h嬰p v噂i yêu c亥u phát tri吋n khách quan c栄a n隠n kinh t院. 

Các h衣n ch院 v嘘n có từ tr逢噂c c栄a phong trào s違n xu医t t壱p th吋 b瓜c l瓜 rõ trong th運i bình, 

nh医t là khi m荏 r瓜ng qui mô h嬰p tác xã ra toƠn xư vƠ liên xư. H挨n th院 n英a, chính sách 

bao c医p cho s違n xu医t nông nghi羽p không còn, nên s違n xu医t nông nghi羽p 荏 TPHCM cũng 
nh逢 các đ鵜a ph逢挨ng khác trên c違 n逢噂c r挨i vƠo kh栄ng ho違ng, trì tr羽. 

Nh英ng khó khăn, h衣n ch院 đó bắt ngu欝n từ nh英ng sai l亥m trong t逢 duy kinh t院, 

trong tri吋n khai phong trào t壱p th吋 hóa nông nghi羽p, c違i t衣o công th逢挨ng nghi羽p nên đư 
kìm hãm s泳c s違n xu医t, tri羽t tiêu đ瓜ng l詠c c栄a ng逢運i lao đ瓜ng. Tình hình đó đư đ育y kinh 

t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM và c違 n逢噂c lâm vào tình tr衣ng kh栄ng ho違ng kinh t院 - xã h瓜i 

tr亥m tr丑ng, đ運i s嘘ng nhân dân h院t s泳c khó khăn. Th詠c tr衣ng đó đòi h臼i ĐCSVN ph違i 

ti院n hành công cu瓜c đổi m噂i, thay đổi t逢 duy kinh t院 đ吋 thoát kh臼i kh栄ng ho違ng, thúc 

đ育y kinh t院 - xã h瓜i phát tri吋n, c違i thi羽n vƠ nơng cao đ運i s嘘ng c栄a nhân dân. 

2.1.3.ăQuanăđi吋m, ch栄 tr逢挨ngăđ鰻i m噂i c栄aăĐ違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam v隠 
nông nghi羽p  

Sau ngày gi違i phóng mi隠n Nam, c違 n逢噂c b逢噂c vào th運i kỳ xây d詠ng ch栄 nghĩa xư 
h瓜i, nhằm m映c tiêu đ逢a đ医t n逢噂c phát tri吋n và mang l衣i cu瓜c s嘘ng 医m no cho nhân dân. 

Quá trình tái thi院t n隠n kinh t院 Vi羽t Nam đ逢嬰c ti院n hƠnh trong đi隠u ki羽n m噂i v噂i nhi隠u 

thu壱n l嬰i, song cũng đ嘘i m員t v噂i nhi隠u khó khăn do h壱u qu違 n員ng n隠 c栄a chi院n tranh và 

chính sách bao vây, c医m v壱n c栄a Mỹ. N隠n kinh t院 phổ bi院n là s違n xu医t nh臼, năng su医t 

lao đ瓜ng và thu nh壱p qu嘘c dân th医p [45, tr. 507]; kinh t院 đ医t n逢噂c m医t cơn đ嘘i nghiêm 

tr丑ng, xu医t không đ栄 nh壱p, thu không đ栄 chi và ph映 thu瓜c vào vi羽n tr嬰 n逢噂c ngoƠi; c挨 
c医u kinh t院 què qu員t, ch栄 y院u là n隠n nông nghi羽p l衣c h壱u, qu違ng canh, nh臼 lẻ và phân 
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tán; ti院p đó lƠ h壱u qu違 c栄a hai cu瓜c chi院n tranh biên gi噂i đư lƠm cho tình hình đ医t n逢噂c 

ngày càng thêm khó khăn ch欝ng ch医t. Vi羽c v磯n ti院p t映c duy trì mô hình kinh t院 k院 ho衣ch 

hóa t壱p trung, đư lƠm cho n隠n kinh t院 b鵜 x挨 c泳ng, th栄 tiêu c衣nh tranh, kìm hãm ti院n b瓜 

khoa h丑c - công ngh羽, tri羽t tiêu đ瓜ng l詠c kinh t院 c栄a ng逢運i lao đ瓜ng và không kích thích 

tính năng đ瓜ng, sáng t衣o c栄a các đ挨n v鵜 s違n xu医t, kinh doanh.  

Nh英ng khó khăn, th穎 thách nghiêm tr丑ng đó đư đ育y đ医t n逢噂c lâm vào cu瓜c kh栄ng 

ho違ng kinh t院 - xã h瓜i tr亥m tr丑ng, đ運i s嘘ng nhân dân h院t s泳c khó khăn. D逢噂i áp l詠c c栄a 

tình hình khách quan, nhằm thoát kh臼i kh栄ng ho違ng kinh t院 - xã h瓜i, ĐCSVN đư bắt đ亥u 

ti院n hành nh英ng b逢噂c c違i ti院n n隠n kinh t院 theo h逢噂ng xóa b臼 bao c医p, phát tri吋n th鵜 
tr逢運ng, đó lƠ: Ch雨 th鵜 100 - CT/TW c栄a Ban Bí th逢 Trung 逢挨ng khóa IV v隠 “Khoán sＶn 

phẩm đến nhóm lao động và người lao động” (tháng 1 - 1981); bù giá vƠo l逢挨ng 荏 Long 

An; Ngh鵜 quy院t Trung 逢挨ng 8 khóa V (năm 1985) v隠 giá - l逢挨ng - ti隠nầ Nhìn chung, 
nh英ng b逢噂c c違i ti院n vƠ thay đổi trong t逢 duy vƠ c挨 ch院 qu違n lỦ nƠy đư có tác đ瓜ng tích 

c詠c, t衣o ra b逢噂c chuy吋n bi院n khá rõ nét đ嘘i v噂i kinh t院 nông nghi羽p, đư giúp tháo g叡 

khó khăn, v逢噂ng mắc trong c挨 ch院 qu違n lý kinh t院, nhằm “c荏i trói” vƠ đ吋 cho s違n xu医t 

“bung ra”. Nh英ng th穎 nghi羽m này v噂i c違 thành công và th医t b衣i, tuy không ki隠m ch院 nổi 

tình tr衣ng kh栄ng ho違ng kinh t院 - xã h瓜i, song có th吋 coi đơy nh逢 lƠ ti隠n đ隠, c挨 s荏 quan 

tr丑ng đ吋 ti院n hành công cu瓜c đổi m噂i toàn di羽n đ医t n逢噂c, đ逢嬰c m荏 đ亥u bằng Đ衣i h瓜i VI 

c栄a Đ違ng năm 1986 - Đ衣i h瓜i c栄a đổi m噂i.  

Xu医t phát từ th詠c tr衣ng đ医t n逢噂c kh栄ng ho違ng kinh t院 - xã h瓜i tr亥m tr丑ng, gi違 c違 

tăng nhanh d磯n đ院n l衣m phát phi mư lên đ院n đ雨nh đi吋m năm 1986 lƠ 774,7% [68, tr. 63]; 

lƠm không đ栄 ăn, thu không đ栄 chi, s違n xu医t l逢挨ng th詠c - th詠c ph育m kém phát tri吋n d磯n 

đ院n tình tr衣ng h挨n 2 tri羽u ng逢運i thi院u đói [4, tr. 272],ầ Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n 

th泳 VI c栄a ĐCSVN (tháng 12 - 1986) đư ch雨 rõ: C挨 ch院 qu違n lý t壱p trung quan liêu, bao 

c医p từ nhi隠u năm nay không t衣o đ逢嬰c đ瓜ng l詠c phát tri吋n, làm suy y院u kinh t院 xã h瓜i 

ch栄 nghĩa, h衣n ch院 vi羽c s穎 d映ng và c違i t衣o các thành ph亥n kinh t院 khác, kìm hãm s違n 

xu医t, làm gi違m năng su医t, ch医t l逢嬰ng, hi羽u qu違, gây r嘘i lo衣n trong phân ph嘘i l逢u thông 
vƠ đẻ ra nhi隠u hi羽n t逢嬰ng tiêu c詠c trong xã h瓜i [48, tr. 743-744]. Từ đó, Đ衣i h瓜i VI đư 
đ隠 ra đ逢運ng l嘘i đổi m噂i toàn di羽n đ医t n逢噂c, trong đó khẳng đ鵜nh đổi m噂i kinh t院 là tr丑ng 

tơm, đổi m噂i chính tr鵜 là then ch嘘t. Đi吋m nổi b壱t nh医t trong t逢 duy m噂i v隠 c挨 c医u kinh 

t院 c栄a Đ衣i h瓜i VI là ph違i đ育y m衣nh phát tri吋n kinh t院 hàng hoá nhi隠u thành ph亥n, cho 

phép và khuy院n khích kinh t院 t逢 nhơn phát tri吋n.  

Trong nông nghi羽p, Đ衣i h瓜i VI ch栄 tr逢挨ng ti院p t映c coi nông nghi羽p là m員t tr壱n 

hƠng đ亥u; xác đ鵜nh đổi m噂i kinh t院 nông nghi羽p là m映c tiêu quan tr丑ng đ吋 đ違m b違o đ運i 
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s嘘ng cho nhân dân, t衣o s詠 ổn đ鵜nh tình hình kinh t院 - xã h瓜i và làm n隠n t違ng cho s詠 phát 

tri吋n c栄a đ医t n逢噂c. Đ衣i h瓜i VI đư xác đ鵜nh: Ph違i t壱p trung s泳c ng逢運i, s泳c c栄a vào vi羽c 

th詠c hi羽n cho đ逢嬰c ba ch逢挨ng trình m映c tiêu v隠 l逢挨ng th詠c - th詠c ph育m, hàng tiêu dùng 

và hàng xu医t kh育u [48, tr. 728]. 

Yêu c亥u c医p bách v隠 l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m và nguyên li羽u cho s違n xu医t hàng 

tiêu dùng, hàng xu医t kh育u đư lƠm thay đổi t逢 duy từ 逢u tiên phát tri吋n công nghi羽p n員ng 

sang coi nông nghi羽p lƠ “m員t tr壱n hƠng đ亥u” c栄a Đ違ng. Đ吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c m映c tiêu đó, 
Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i VI nêu rõ: Ph違i đ逢a nông nghi羽p ti院n m瓜t b逢噂c theo h逢噂ng s違n xu医t 

l噂n, nhằm yêu c亥u ch栄 y院u lƠ tăng nhanh kh嘘i l逢嬰ng và tỷ su医t hàng hóa nông s違n; nông 

nghi羽p ph違i đ逢嬰c 逢u tiên đáp 泳ng nh英ng nhu c亥u v隠 đ亥u t逢 xơy d詠ng c挨 s荏 v壱t ch医t, v隠 

v壱t t逢, v隠 lao đ瓜ng kỹ thu壱t; đ亥u t逢 cho nông nghi羽p ph違i đ欝ng b瓜 từ khâu s違n xu医t đ院n 

khâu ch院 bi院n, v壱n chuy吋n, b違o qu違nầ [48, tr. 729].  

Đ衣i h瓜i VI c栄a Đ違ng đư m荏 ra m瓜t th運i kỳ m噂i trong công cu瓜c xây d詠ng và phát 

tri吋n đ医t n逢噂c. Ch栄 tr逢挨ng đổi m噂i toàn di羽n n隠n kinh t院 đư kh挨i d壱y và khai thác m丑i 

ngu欝n l詠c s印n có cho phát tri吋n kinh t院. Đ吋 c映 th吋 hóa đ逢運ng l嘘i đổi m噂i nông nghi羽p, 

trên c挨 s荏 th詠c ti宇n 7 năm th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 100 - CT/TW vƠ tr逢噂c nh英ng nhu c亥u b泳c 

bách c栄a nông nghi羽p, ĐCSVN đư ban hƠnh Ngh鵜 quy院t s嘘 10 - NQ/TW, th逢運ng đ逢嬰c 

g丑i lƠ “khoán 10”. Đi吋m c嘘t lõi c栄a Ngh鵜 quy院t là khẳng đ鵜nh vai trò t詠 ch栄 c栄a h瓜 nông 

dân trong vi羽c tổ ch泳c s違n xu医t và x穎 lỦ căn b違n v医n đ隠 quan h羽 s荏 h英u t逢 li羽u s違n xu医t, 

đ員c bi羽t lƠ đ医t đai - t逢 li羽u s違n xu医t quan tr丑ng nh医t trong s違n xu医t nông nghi羽p, từ đó 
đư t衣o đi隠u ki羽n gi違i phóng th詠c s詠 s泳c s違n xu医t, thúc đ育y quá trình chuy吋n đổi s違n xu医t 

nông nghi羽p từ t詠 cung t詠 c医p sang s違n xu医t hàng hóa, góp ph亥n gi違i quy院t nhu c亥u c挨 
b違n v隠 l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m cho đ運i s嘘ng nhân dân. Ngh鵜 quy院t 10 cũng ph違n ánh rõ 

quan đi吋m phát tri吋n m衣nh m胤 kinh t院 t逢 nhơn theo c挨 ch院 th鵜 tr逢運ng là m瓜t yêu c亥u 

khách quan, vừa c医p thi院t, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thi羽n th吋 ch院, phát tri吋n n隠n 

kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng xã h瓜i ch栄 nghĩa 荏 Vi羽t Nam; là m瓜t ph逢挨ng sách quan 
tr丑ng đ吋 gi違i phóng s泳c s違n xu医t; huy đ瓜ng, phân bổ và s穎 d映ng có hi羽u qu違 các ngu欝n 

l詠c phát tri吋n. C挨 ch院 khoán theo Ngh鵜 quy院t 10 đư giao cho ng逢運i nông dơn đ逢嬰c quy隠n 

qu違n lý nhi隠u h挨n đ嘘i v噂i các t逢 li羽u s違n xu医t chính, đ逢嬰c quy隠n ch栄 đ瓜ng l噂n h挨n trong 
s違n xu医t và t衣o đi隠u ki羽n đ逢嬰c h逢荏ng nhi隠u h挨n s違n ph育m do mình làm ra. Ngh鵜 quy院t 

10 đư giúp t衣o ra đ瓜ng l詠c m噂i trong s違n xu医t; vi羽c h瓜 nông dơn đ逢嬰c t詠 ch栄 h挨n trong 
s違n xu医t đư lƠm cho ng逢運i nông dân gắn bó h挨n v噂i ru瓜ng đ欝ng và khuy院n khích h丑 đ亥u 

t逢 thêm v嘘n li院ng đ吋 m荏 r瓜ng s違n xu医t; đ欝ng th運i thúc đ育y m衣nh m胤 tính tích c詠c, ch栄 

đ瓜ng, năng đ瓜ng và sáng t衣o c栄a ng逢運i nông dân trong s違n xu医t.  
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Nh運 đó, s違n xu医t nông nghi羽p đư đ違m b違o an ninh l逢挨ng th詠c, từ ch厩 không đáp 
泳ng đ栄 nhu c亥u l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m c栄a nhân dân, thi院u đói trong su嘘t nhi隠u năm đư 
phát tri吋n m衣nh m胤, không ch雨 đáp 泳ng đ栄 cho nhu c亥u c栄a ng逢運i dơn trong n逢噂c mà 

còn ph映c v映 cho xu医t kh育u từ năm 1989 v噂i 1,2 tri羽u t医n g衣o, từng b逢噂c đ逢a Vi羽t Nam 

tr荏 thành m瓜t trong nh英ng n逢噂c xu医t kh育u g衣o l噂n nh医t th院 gi噂i.  

Có th吋 nói, các ch栄 tr逢挨ng l噂n c栄a Đ違ng v隠 đổi m噂i nông nghi羽p c栄a Đ衣i h瓜i VI 

và quá trình tri吋n khai th詠c hi羽n trong th詠c t院 đư t衣o ra môi tr逢運ng thu壱n l嬰i, khuy院n 

khích vƠ thúc đ育y kinh t院 nông nghi羽p phát tri吋n đúng h逢噂ng. Ba quy院t đ鵜nh làm nên 

thành công c栄a Khoán 10, đó lƠ: Giao quy隠n s穎 d映ng đ医t cho nông dân; t詠 do hóa th逢挨ng 
m衣i, t衣o đi隠u ki羽n cho ng逢運i nông dân kinh doanh t詠 do trên th鵜 tr逢運ng; chuy吋n h嬰p tác 

xư, c挨 quan ch鵜u trách nhi羽m toàn b瓜 v隠 tổ ch泳c qu違n lý s違n xu医t sang làm d鵜ch v映 cho 

nông dơn. Đơy lƠ đổi m噂i có tính b逢噂c ngo員t trong nh壱n th泳c v隠 c挨 ch院 qu違n lý kinh t院 

nông nghi羽p c栄a Đ違ng, phù h嬰p v噂i đòi h臼i th詠c ti宇n và nguy羽n v丑ng c栄a ng逢運i nông 

dơn, trong đó, kinh t院 h瓜 gia đình lƠ đ挨n v鵜 kinh t院 t詠 ch栄, h嬰p tác xã, t壱p đoƠn s違n xu医t 

chuy吋n sang làm ch栄 các khâu d鵜ch v映 đ亥u vƠo, đ亥u ra cho s違n xu医t, nh運 đó đư m荏 ra 

th運i kỳ phát tri吋n m噂i cho s違n xu医t nông nghi羽p và nông thôn.  

Các quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng v隠 nông nghi羽p c栄a Đ衣i h瓜i VI đư ti院p t映c đ逢嬰c bổ 

sung, hoàn thi羽n và phát tri吋n t衣i các Đ衣i h瓜i VII, VIII, IX, X và XI c 栄a Đ違ng. Đ衣i h瓜i 

đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 VII c栄a Đ違ng (tháng 6 - 1991), trên c挨 s荏 nh壱n th泳c ngày 

cƠng đúng đắn h挨n v鵜 trí, vai trò c栄a nông nghi羽p, nông thôn, nông dơn đ嘘i v噂i s詠 phát 

tri吋n c栄a đ医t n逢噂c đư ti院p t映c khẳng đ鵜nh: Phát tri吋n nông, lơm, ng逢 nghi羽p gắn v噂i công 

nghi羽p ch院 bi院n, phát tri吋n toàn di羽n kinh t院 nông thôn và xây d詠ng nông thôn m噂i là 

nhi羽m v映 quan tr丑ng hƠng đ亥u đ吋 ổn đ鵜nh tình hình kinh t院 - xã h瓜i [50, tr. 95-96]. N瓜i 

dung đổi m噂i nông nghi羽p trong giai đo衣n 1991 - 1995 đ逢嬰c xác đ鵜nh là chuy吋n d鵜ch c挨 
c医u kinh t院 theo h逢噂ng công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ吋 nhằm hình thƠnh c挨 c医u h嬰p 

lý v隠 nông, lơm, ng逢, công nghi羽p phù h嬰p v噂i sinh thái vùng và b違o v羽 tài nguyên. 

Trong s違n xu医t nông nghi羽p, ph違i ti院p t映c đ員t tr丑ng tâm vào s違n xu医t l逢挨ng th詠c, th詠c 

ph育m nhằm đ違m b違o v英ng chắc nhu c亥u trong n逢噂c và xu医t kh育u, cung c医p nguyên li羽u 

cho công nghi羽p ch院 bi院n. Ti院p đó, H瓜i ngh鵜 l亥n th泳 năm Ban Ch医p hƠnh Trung 逢挨ng 
Đ違ng khóa VII (tháng 6 - 1993) đư ra Ngh鵜 quy院t v隠 Tiếp tつc đổi mới và phát triển mＴnh 

mẽ kinh tế - xã hội nông thôn, v噂i quan đi吋m: phát tri吋n nông nghi羽p và kinh t院 nông 

thôn theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa trong quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t 

n逢噂c là nhi羽m v映 chi院n l逢嬰c có t亥m quan tr丑ng hƠng đ亥u [51, tr. 701]. Ngh鵜 quy院t ti院p 
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t映c khẳng đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi đa d衣ng trong nông 

nghi羽p nhằm phá v叡 th院 đ瓜c canh cây lúa; giao quy隠n s荏 h英u các t逢 li羽u s違n xu医t, quy隠n 

s穎 d映ng đ医t lâu dài cho h瓜 nông dân; ti院p t映c đ亥u t逢 v嘘n, chuy吋n giao công ngh羽 tiên 

ti院n cho s違n xu医t nông nghi羽p... 

Quan đi吋m phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa c栄a 

Đ衣i h瓜i VII (tháng 6 - 1991) lƠ đúng đắn và phù h嬰p v噂i xu th院 c栄a th院 gi噂i cũng nh逢 
th詠c ti宇n phát tri吋n nông nghi羽p c栄a Vi羽t Nam. Công nghi羽p hóa là quá trình thu hẹp 

khu v詠c nông nghi羽p, nông thôn vƠ gia tăng khu v詠c công nghi羽p, xây d詠ng, d鵜ch v映 và 

đô th鵜. Tuy nhiên, công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa không th吋 ch雨 hi吋u đ挨n thu亥n là quá 

trình chuy吋n bi院n v隠 m員t kỹ thu壱t, công ngh羽 trong quá trình s違n xu医t; mà còn là quá 

trình chuy吋n đổi căn b違n, toàn di羽n các ho衣t đ瓜ng s違n xu医t, kinh doanh, d鵜ch v映 và qu違n 

lý kinh t院 - xã h瓜i, c違i bi院n th吋 ch院 và c医u trúc c栄a n隠n kinh t院. N隠n kinh t院 nông nghi羽p, 

nông thôn cổ truy隠n c栄a Vi羽t Nam tr逢噂c đơy v壱n đ瓜ng và phát tri吋n trong c挨 ch院 t詠 cung 

t詠 c医p, khép kín và v噂i s詠 th嘘ng tr鵜 c栄a các quan h羽 trao đổi hi羽n v壱t, do đó phát tri吋n 

manh mún, nh臼 lẻ và l衣c h壱u. Ch雨 khi ti院n hành công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông 

nghi羽p d詠a trên n隠n t違ng c栄a vi羽c s穎 d映ng s泳c lao đ瓜ng k院t h嬰p v噂i công ngh羽, ph逢挨ng 
ti羽n vƠ ph逢挨ng pháp tiên ti院n, hi羽n đ衣i, d詠a trên s詠 phát tri吋n c栄a công nghi羽p và ti院n 

b瓜 khoa h丑c - công ngh羽 thì m噂i t衣o ra đ逢嬰c năng su医t, ch医t l逢嬰ng và nâng cao s泳c c衣nh 

tranh c栄a nông s違n hàng hóa, gắn nông nghi羽p v噂i công nghi羽p ch院 bi院n và th鵜 tr逢運ng, 

đ育y nhanh ti院n b瓜 khoa h丑c - kỹ thu壱t và công ngh羽 sinh h丑c vào s違n xu医t, chuy吋n đổi 

từ mô hình t詠 c医p, t詠 túc, khép kín sang m瓜t n隠n nông nghi羽p gắn li隠n v噂i kinh t院 th鵜 
tr逢運ng d詠a trên s詠 phơn công lao đ瓜ng xã h瓜i phát tri吋n và h瓜i nh壱p kinh t院 qu嘘c t院. 

Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c th泳 VIII c栄a Đ違ng (tháng 6 - 1996) m荏 đ亥u th運i kỳ 

đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c đư xác đ鵜nh: Đ員c bi羽t coi tr丑ng công 

nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p và nông thôn; phát tri吋n toàn di羽n nông, lơm, ng逢 
nghi羽p, hình thành các vùng t壱p trung chuyên canh, có c挨 c医u h嬰p lý v隠 cây tr欝ng, v壱t 

nuôi, b違o đ違m an toàn v隠 l逢挨ng th詠c trong xã h瓜i, gắn v噂i phát tri吋n công nghi羽p ch院 

bi院n nông, lâm, th栄y s違n [54, tr. 371]. Đ吋 thúc đ育y quá trình đổi m噂i trong phát tri吋n 

nông nghi羽p, B瓜 Chính tr鵜 đư ban hƠnh Ngh鵜 quy院t s嘘 06 - NQ/TW Về một số vấn đề 

phát triển nông nghiệp và nông thôn (tháng 11 - 1998), ti院p t映c khẳng đ鵜nh s詠 t欝n t衣i t医t 

y院u, lâu dài c栄a n隠n kinh t院 nhi隠u thành ph亥n trong nông nghi羽p, nông thôn; m厩i thành 

ph亥n kinh t院 đ隠u có v鵜 trí, vai trò riêng vƠ đ隠u đ逢嬰c khuy院n khích phát tri吋n, trong đó: 
kinh t院 h瓜 là lo衣i hình tổ ch泳c s違n xu医t có hi羽u qu違 kinh t院 - xã h瓜i, có v鵜 trí quan tr丑ng 
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trong quá trình s違n xu医t nông nghi羽p và quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông 

nghi羽p, nông thôn [55, tr. 538].  

Tr逢噂c yêu c亥u ph違i rút ngắn th運i gian ti院n hành công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t 

n逢噂c, v医n đ隠 nông nghi羽p, nông thôn đ逢嬰c Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 IX (tháng 

4 - 2001) xác đ鵜nh là ph違i: Tăng c逢運ng s詠 ch雨 đ衣o vƠ huy đ瓜ng các ngu欝n l詠c c亥n thi院t đ吋 

đ育y nhanh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p và nông thôn. Ti院p t映c phát tri吋n 

vƠ đ逢a nông nghi羽p, lâm nghi羽p, ng逢 nghi羽p lên m瓜t trình đ瓜 m噂i bằng 泳ng d映ng ti院n b瓜 

khoa h丑c và công ngh羽, nh医t là công ngh羽 sinh h丑c; đ育y m衣nh th栄y l嬰i hóa, c挨 gi噂i hóa, 

đi羽n khí hóa; gi違i quy院t t嘘t v医n đ隠 tiêu th映 nông s違n hàng hóa; phát tri吋n k院t c医u h衣 t亥ng, 

công nghi羽p, d鵜ch v映, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u lao đ瓜ng, t衣o nhi隠u vi羽c làm m噂i và c違i thi羽n 

đ運i s嘘ng nông dân [56, tr. 185-186]. Đ員c bi羽t, Ngh鵜 quy院t H瓜i ngh鵜 l亥n th泳 năm Ban Ch医p 

hƠnh Trung 逢挨ng khóa IX đư ra Ngh鵜 quy院t s嘘 15 - NQ/TW v隠 Đẩy nhanh công nghiệp 

hóa, hiện đＴi hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 (tháng 3 - 2002), xác đ鵜nh 

rõ quan đi吋m: Công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn là m瓜t trong nh英ng 

nhi羽m v映 quan tr丑ng hƠng đ亥u c栄a công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c. Phát tri吋n 

công nghi羽p, d鵜ch v映 ph違i gắn bó ch員t ch胤, h厩 tr嬰 đắc l詠c và ph映c v映 có hi羽u qu違 cho công 

nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn [57, tr. 277]. Ngh鵜 quy院t đư lƠm rõ n瓜i 

dung c栄a công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn là quá trình chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa l噂n, gắn v噂i công nghi羽p ch院 

bi院n và th鵜 tr逢運ng; th詠c hi羽n c挨 khí hóa, đi羽n khí hóa, th栄y l嬰i hóa, 泳ng d映ng các thành 

t詠u khoa h丑c - công ngh羽 hi羽n đ衣i vào các khâu s違n xu医t nông nghi羽p nhằm nâng cao 

năng su医t, s泳c c衣nh tranh c栄a nông s違n hàng hóa trên th鵜 tr逢運ng.  

Đ吋 đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa gắn v噂i phát tri吋n kinh t院 tri th泳c 

nhằm rút ngắn quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c, Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn 

qu嘘c l亥n th泳 X c栄a Đ違ng (tháng 4 - 2006) đư ch栄 tr逢挨ng: Đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, 

hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p và nông thôn, gi違i quy院t đ欝ng b瓜 các v医n đ隠 nông nghi羽p, 

nông thôn và nông dân [58, tr. 192]. Ph違i phát tri吋n toàn di羽n nông nghi羽p, chuy吋n d鵜ch 

m衣nh c挨 c医u nông nghi羽p và kinh t院 nông thôn theo h逢噂ng t衣o ra giá tr鵜 gia tăng ngƠy 
càng cao, gắn v噂i công nghi羽p ch院 bi院n và th鵜 tr逢運ng; th詠c hi羽n c挨 khí hóa, đi羽n khí 

hóa, th栄y l嬰i hóa, đ逢a nhanh ti院n b瓜 khoa h丑c kỹ thu壱t và công ngh羽 sinh h丑c vào s違n 

xu医t; s噂m khắc ph映c tình tr衣ng manh mún v隠 đ医t canh tác c栄a các h瓜 nông dân, khuy院n 

khích vi羽c d欝n đi隠n đổi th穎a, cho thuê, góp v嘘n cổ ph亥n bằng đ医t; phát tri吋n, các khu 

nông nghi羽p công ngh羽 cao, vùng tr欝ng tr丑t vƠ chăn nuôi t壱p trung,... H瓜i ngh鵜 l亥n th泳 
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b違y Ban Ch医p hƠnh Trung 逢挨ng Đ違ng khóa X (tháng 8 - 2008) đư ra Ngh鵜 quy院t s嘘 26 - 

NQ/TW Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó khẳng đ鵜nh: Nông nghi羽p, nông 

dân, nông thôn có v鵜 trí chi院n l逢嬰c trong s詠 nghi羽p công nghi羽p hoá, hi羽n đ衣i hoá, xây 

d詠ng và b違o v羽 Tổ qu嘘c, lƠ c挨 s荏 và l詠c l逢嬰ng quan tr丑ng đ吋 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i 

b隠n v英ng, gi英 v英ng ổn đ鵜nh chính tr鵜, đ違m b違o an ninh, qu嘘c phòng; gi英 gìn, phát huy 

b違n sắc văn hoá dơn t瓜c và b違o v羽 môi tr逢運ng sinh thái [59, tr. 827]. Th詠c ti宇n xây d詠ng, 

b違o v羽 Tổ qu嘘c cũng nh逢 quá trình đổi m噂i, đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa 

đ医t n逢噂c trong nh英ng năm qua đ隠u khẳng đ鵜nh v鵜 trí quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p, nông 

dơn, nông thôn, đ欝ng th運i khẳng đ鵜nh nh壱n th泳c đúng đắn c栄a Đ違ng v隠 t亥m quan tr丑ng 

chi院n l逢嬰c c栄a v医n đ隠 “tam nông”. 

Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 XI c栄a Đ違ng (tháng 1 - 2011) nh医n m衣nh: Phát 

tri吋n nông nghi羽p toàn di羽n theo h逢噂ng hi羽n đ衣i, hi羽u qu違, b隠n v英ng. Trên c挨 s荏 tích t映 

đ医t đai, đ育y m衣nh c挨 gi噂i hóa, áp d映ng công ngh羽 hi羽n đ衣i (nh医t là công ngh羽 sinh h丑c); 

b嘘 trí l衣i c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi; phát tri吋n kinh t院 h瓜, trang tr衣i, tổ h嬰p tác, h嬰p tác 

xã nông nghi羽p, vùng chuyên môn hóa, khu nông nghi羽p công ngh羽 cao, các tổ h嬰p s違n 

xu医t l噂n [53, tr. 195-196]. 

Nh逢 v壱y, ti院n trình đổi m噂i 荏 Vi羽t Nam đ逢嬰c bắt đ亥u từ đ瓜t phá trong nông nghi羽p 

v噂i chính sách c挨 ch院 khoán s違n ph育m trong nông nghi羽p, l嬰i ích cá nhân c栄a ng逢運i 

nông dơn đ逢嬰c coi tr丑ng và kinh t院 h瓜 gia đình nông dơn đ逢嬰c xác đ鵜nh lƠ đ挨n v鵜 kinh 

t院 c挨 b違n 荏 nông thôn; đ欝ng th運i phát tri吋n kinh t院 hàng hoá nhi隠u thành ph亥n theo c挨 
ch院 th鵜 tr逢運ng đư kh挨i d壱y đ逢嬰c ti隠m năng sáng t衣o 荏 nông thôn, gi違i phóng m丑i năng 
l詠c s違n xu医t, t衣o đ瓜ng l詠c th詠c s詠 cho nông dân bằng vi羽c gi違i quy院t h嬰p lý các quan h羽 

l嬰i ích trong nông nghi羽p và nông thôn. Quá trình đổi m噂i từ Đ衣i h瓜i VI đ院n Đ衣i h瓜i XI 

và nhi隠u Ch雨 th鵜, Ngh鵜 quy院t H瓜i ngh鵜 Trung 逢挨ng c栄a ĐCSVN đ隠u th吋 hi羽n rõ quan 

đi吋m, ch栄 tr逢挨ng chi院n l逢嬰c nh医t quán đ嘘i v噂i nông nghi羽p lƠ xác đ鵜nh rõ Ủ nghĩa, vai 
trò và v鵜 trí c栄a vi羽c phát tri吋n toàn di羽n nông nghi羽p, nông thôn, khẳng đ鵜nh t亥m quan 

tr丑ng c栄a công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn đ嘘i v噂i công cu瓜c xây 

d詠ng đ医t n逢噂c hi羽n nay. Nh英ng thành t詠u c栄a nông nghi羽p Vi羽t Nam qua 30 năm đổi 

m噂i đư cho th医y s詠 đúng đắn trong đ逢運ng l嘘i, ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p, nông 

thôn c栄a Đ違ng. Nh英ng thành t詠u đó không ch雨 góp ph亥n quan tr丑ng vào vi羽c ổn đ鵜nh 

tình hình kinh t院 - xã h瓜i, mà ngày càng t衣o thêm nh英ng ti隠n đ隠, c挨 s荏 v壱t ch医t - kỹ thu壱t 

c亥n thi院t cho s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p Vi羽t Nam nói chung và nông nghi羽p c栄a các 

đ鵜a ph逢挨ng nói riêng, góp ph亥n thúc đ育y tăng tr逢荏ng kinh t院 vƠ đ育y m衣nh s詠 nghi羽p 

công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c. 
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2.2. S衛 PHÁT TRI 韻N C曳A KINH T 蔭 NÔNG NGHI烏P THÀNH PH 渦 H唄 

CHÍ MINH GIAIăĐO萎N 1986 - 2000  

2.2.1. Ch栄 tr逢挨ngăc栄aăĐ違ng b瓜 Thành ph嘘 H欝 Chí Minh v隠 phát tri 吋n 

nông nghi羽p  

B逢噂c vào th運i kỳ đổi m噂i, tình hình th院 gi噂i có nh英ng chuy吋n bi院n sâu sắc đư tác 
đ瓜ng l噂n đ院n tình hình đ医t n逢噂c: cu瓜c cách m衣ng khoa h丑c và công ngh羽 (đ員c bi羽t là 

công ngh羽 thông tin) ti院p t映c phát tri吋n m衣nh m胤, 違nh h逢荏ng sâu sắc đ院n m丑i m員t đ運i 

s嘘ng c栄a các qu嘘c gia, dân t瓜c; xu th院 toàn c亥u hóa đư thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a l詠c 

l逢嬰ng s違n xu医t và quan h羽 kinh t院 qu嘘c t院 v逢嬰t qua các rào c違n c栄a biên gi噂i qu嘘c gia 

và khu v詠c, lan t臼a ra ph衣m vi toàn c亥u, đ欝ng th運i thúc đ育y quan h羽 kinh t院 gi英a các 

qu嘘c gia, khu v詠c đan xen, ph映 thu瓜c l磯n nhau và hình thành m衣ng l逢噂i quan h羽 đa 
chi隠u. S詠 phát tri吋n m衣nh m胤 c栄a toàn c亥u hóa và cách m衣ng khoa h丑c - công ngh羽 đư 
thúc đ育y s詠 hình thành xã h瓜i thông tin và kinh t院 tri th泳c. Bên c衣nh nh英ng thu壱n l嬰i đó, 
s詠 s映p đổ c栄a các n逢噂c xã h瓜i ch栄 nghĩa 荏 Liên Xô vƠ Đông Ểu; chính sách bao vơy, 
c医m v壱n và ch嘘ng phá c栄a các th院 l詠c thù đ鵜ch đư t衣o nên tình tr衣ng căng thẳng, m医t ổn 

đ鵜nh, gây ra nhi隠u khó khăn, c違n tr荏 s詠 phát tri吋n c栄a đ医t n逢噂c. 

Trong b嘘i c違nh đó, m逢運i năm sau ngƠy gi違i phóng mi隠n Nam, th嘘ng nh医t Tổ qu嘘c 

(30 - 4 - 1975), công cu瓜c xây d詠ng đ医t n逢噂c đư đ衣t đ逢嬰c nh英ng thành t詠u quan tr丑ng. 

S違n xu医t nông nghi羽p đư có nh英ng chuy吋n bi院n căn b違n, đ員c bi羽t là sau Ch雨 th鵜 s嘘 100 - 

CT/TW (tháng 01 - 1981) c栄a Ban Bí th逢 v隠 c違i ti院n công tác khoán trong nông nghi羽p, 

đư t衣o ra đ瓜ng l詠c kích thích phát tri吋n s違n xu医t. Bên c衣nh nh英ng thành t詠u đó, tình hình 
kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c cũng đ嘘i m員t v噂i nh英ng khó khăn, th穎 thách l噂n: S違n xu医t 

tuy có tăng nh逢ng tăng ch壱m; s違n xu医t l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m không đ衣t ch雨 tiêu đ隠 ra; 

hi羽u qu違 s違n xu医t vƠ đ亥u t逢 th医p; l逢u thông không thông su嘘t, phân ph嘘i r嘘i ren, v壱t giá 

tăng nhanh tác đ瓜ng tiêu c詠c đ院n s違n xu医t, đ運i s嘘ng và xã h瓜iầ Từ th詠c t院 đó, Đ衣i h瓜i 

đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 VI c栄a Đ違ng (tháng 12 - 1986) đư đ隠 ra đ逢運ng l嘘i đổi m噂i 

toàn di羽n đ医t n逢噂c và ho衣ch đ鵜nh nh英ng ph逢挨ng h逢噂ng c挨 b違n c栄a chính sách kinh t院 - 

xã h瓜i, c映 th吋: Trong b嘘 trí l衣i c挨 c医u s違n xu医t, đi隠u ch雨nh l噂n c挨 c医u đ亥u t逢, ph違i th壱t 

s詠 t壱p trung s泳c ng逢運i, s泳c c栄a vào vi羽c th詠c hi羽n cho đ逢嬰c ba ch逢挨ng trình m映c tiêu 

v隠 l逢挨ng th詠c - th詠c ph育m, hàng tiêu dùng và hàng xu医t kh育u [48, tr. 728].  

Đ吋 ti院p t映c tri吋n khai Ngh鵜 quy院t c栄a Đ違ng v隠 phát tri吋n nông nghi羽p, B瓜 Chính 

tr鵜 đư ban hƠnh Ngh鵜 quy院t s嘘 10 - NQ/TW v隠 Đổi mới quＶn lý kinh tế nông nghiệp 

(tháng 4 - 1988), xác đ鵜nh ph違i sắp x院p và tổ ch泳c l衣i s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng 
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chuyên môn hóa k院t h嬰p v噂i kinh doanh tổng h嬰p, gắn tr欝ng tr丑t v噂i chăn nuôi, nông 
nghi羽p v噂i lâm nghi羽p vƠ ng逢 nghi羽p, gắn nông - lâm - ng逢 nghi羽p v噂i công nghi羽p và 

giao thông v壱n t違i [49, tr. 105-106]. Ngh鵜 quy院t s嘘 10 lƠ “cú hích” m衣nh m胤 cho s違n 

xu医t nông nghi羽p, khi h瓜 gia đình đ逢嬰c thừa nh壱n lƠ đ挨n v鵜 kinh t院 t詠 ch栄, nông dân 

đ逢嬰c trao quy隠n s穎 d映ng đ医t và m泳c khoán lâu dài.  

Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 VII c栄a Đ違ng (tháng 6 - 1991) đư xác đ鵜nh m映c 

tiêu ti院p t映c coi nông nghi羽p là m員t tr壱n hƠng đ亥u trong chi院n l逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - 

xã h瓜i. Đ衣i h瓜i cũng ch雨 rõ: Phát tri吋n nông, lơm, ng逢 nghi羽p gắn v噂i công nghi羽p ch院 

bi院n, phát tri吋n toàn di羽n kinh t院 nông thôn và xây d詠ng nông thôn m噂i là nhi羽m v映 

quan tr丑ng hƠng đ亥u đ吋 ổn đ鵜nh tình hình kinh t院 - xã h瓜i [50, tr. 95-96]. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chて nghĩa xụ hội cũng 
xác đ鵜nh: Trong quá trình chuy吋n đổi c挨 c医u kinh t院 l衣c h壱u lên c挨 c医u kinh t院 hi羽n đ衣i 

thì phát tri吋n nông - lâm - ng逢 nghi羽p gắn v噂i công nghi羽p ch院 bi院n và xây d詠ng nông 

thôn m噂i là nhi羽m quan tr丑ng hƠng đ亥u [50, tr. 142].  

Qua 10 năm th詠c hi羽n công cu瓜c đổi m噂i, đ医t n逢噂c đư c挨 b違n thoát kh臼i kh栄ng 

ho違ng kinh t院 - xã h瓜i, đ運i s嘘ng nhơn dơn đ逢嬰c c違i thi羽n, qu嘘c phòng, an ninh đ逢嬰c gi英 

v英ng, ho衣t đ瓜ng đ嘘i ngo衣i đ逢嬰c m荏 r瓜ng, đ育y lùi tình tr衣ng b鵜 bao vây, cô l壱p. Trên n隠n 

t違ng đó, Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 VIII (tháng 6 - 1996) đư đ隠 ra m映c tiêu đ育y 

m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c, trong đó đ員c bi羽t coi tr丑ng công nghi羽p 

hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p và nông thôn; phát tri吋n toàn di羽n nông, lơm, ng逢 nghi羽p 

gắn v噂i công nghi羽p ch院 bi院n nông, lâm, th栄y s違n; phát tri吋n công nghi羽p s違n xu医t hàng 

tiêu dùng và hàng xu医t kh育u [54, tr. 371]. 

Tr逢噂c nh英ng b逢噂c chuy吋n to l噂n c栄a Đ違ng v隠 đ逢運ng l嘘i phát tri吋n đ医t n逢噂c trong 

giai đo衣n l鵜ch s穎 m噂i, mà nổi b壱t lƠ b逢噂c chuy吋n b逢噂c ngo員t v隠 t逢 duy kinh t院 và chính 

sách phát tri吋n nông nghi羽p c栄a Đ違ng, đư tr荏 thành nh英ng nhân t嘘 m噂i quan tr丑ng và là 

đ瓜ng l詠c thúc đ育y s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c nói chung cũng nh逢 c栄a 

TPHCM nói riêng. Tuy nhiên, bên c衣nh nh英ng thu壱n l嬰i c挨 b違n đó, tình hình kinh t院 - 

xã h瓜i c栄a TPHCM còn g員p r医t nhi隠u khó khăn, vi羽c khắc ph映c nh英ng thi院u sót, sai l亥m 

v隠 qu違n lý kinh t院, đổi m噂i t逢 duy vƠ đ医u tranh ch嘘ng b羽nh quan liêu, b違o th栄, trì tr羽 đ吋 

xây d詠ng m瓜t c挨 ch院 qu違n lý m噂i theo Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i VI đ隠u đòi h臼i ph違i có th運i 

gian tri吋n khai th詠c hi羽n [31, tr. 52]. Do đó, TPHCM b逢噂c vào th運i kỳ m噂i v噂i nh英ng 

nhi羽m v映 n員ng n隠, khó khăn ch欝ng ch医t đ吋 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i nói chung và phát 

tri吋n kinh t院 nông nghi羽p nói riêng, nhằm ổn đ鵜nh s違n xu医t vƠ nơng cao đ運i s嘘ng c栄a 
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nhơn dơn. Trên c挨 s荏 đ逢運ng l嘘i c栄a ĐCSVN v隠 nông nghi羽p, Đ違ng b瓜 TPHCM đư quán 
tri羽t quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng c栄a ĐCSVN trong phát tri吋n nông nghi羽p và c映 th吋 hóa 

đ逢運ng l嘘i c栄a ĐCSVN phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n th詠c t院 c栄a Thành ph嘘.  

V噂i nh英ng s詠 đổi m噂i t逢 duy c栄a Đ衣i h瓜i VI v隠 đ逢運ng l嘘i phát tri吋n nông nghi羽p, 

Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u l亥n th泳 IV c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM (tháng 10 - 1986) đư đ隠 ra nh英ng 

nhi羽m v映 ch栄 y院u phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p: Phát tri吋n nhanh, toàn di羽n nông 

nghi羽p và nông thôn ngo衣i thành, hình thành và ổn đ鵜nh cho đ逢嬰c vƠnh đai th詠c ph育m 

t衣o ngu欝n hàng xu医t kh育u đi li隠n v噂i c挨 c医u nông - công nghi羽p, có chăn nuôi, phát tri吋n 

cây công nghi羽p và cây ch医t đ嘘t [31, tr. 64]. Đ衣i h瓜i cũng khẳng đ鵜nh: Đ亥u t逢 cho ngo衣i 

thành chính là nhằm ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n c栄a n瓜i thành, góp ph亥n hình thƠnh c挨 
c医u kinh t院 công - nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 và góp ph亥n ổn đ鵜nh, nơng cao đ運i s嘘ng 

c栄a ng逢運i nông dơn. Đ吋 đ逢a s違n xu医t nông nghi羽p lên s違n xu医t l噂n, c亥n phát tri吋n m衣ng 

l逢噂i giao thông hoàn ch雨nh, phát tri吋n h羽 th嘘ng th栄y l嬰i, cung c医p đi羽n, n逢噂c ph映c v映 

cho s違n xu医t nông nghi羽p. B違o đ違m cung c医p thu嘘c trừ sâu, phân bón, gi嘘ng cây và 

gi嘘ng con m噂i, đ鵜nh hình các vùng lúa cao s違n, phát tri吋n c挨 s荏 ch院 bi院n và ngành ngh隠 

ti吋u th栄 công nghi羽p phù h嬰p 荏 từng khu v詠c.  

Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u l亥n th泳 V Đ違ng b瓜 TPHCM (tháng 10 - 1991) đư xác đ鵜nh: Phát 

tri吋n nông nghi羽p ngo衣i thƠnh theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa, gắn v噂i th院 m衣nh khoa 

h丑c, kỹ thu壱t c栄a Thành ph嘘, đ育y m衣nh công ngh羽 sinh h丑c, t衣o ra các lo衣i gi嘘ng cây 

con có năng su医t cao, nh英ng s違n ph育m có giá tr鵜 kinh t院 và hi羽u qu違 l噂n; cung c医p 

nguyên li羽u cho công nghi羽p và m瓜t ph亥n s違n ph育m, tr逢噂c h院t là th詠c ph育m t逢挨i s嘘ng 

cho Thành ph嘘. Hình thành các vùng chuyên canh có quy mô phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n t詠 

nhiên, thu hút nhi隠u ngu欝n v嘘n đ亥u t逢, nhi隠u lao đ瓜ng, gắn v噂i th鵜 tr逢運ng và ch院 bi院n 

xu医t kh育u. Phát huy l嬰i th院 v隠 gi嘘ng, ph映c h欝i và phát tri吋n đƠn heo, gƠ công nghi羽p, 

bò s英a, đ逢a chăn nuôi thƠnh th院 m衣nh c栄a ngo衣i thƠnh vƠ vùng ven đô th鵜. M荏 r瓜ng 

di羽n tích nuôi vƠ đánh bắt th栄y s違n, khai thác kinh t院 bi吋n. Phát tri吋n, b違o v羽 rừng t壱p 

trung và tr欝ng cây phân tán, rừng phòng h瓜 Duyên H違i đ吋 b違o v羽 sinh thái. Khai thác 

th院 m衣nh công nghi羽p, khoa h丑c, kỹ thu壱t c栄a Thành ph嘘 đ吋 nơng cao năng su医t, ch医t 

l逢嬰ng và giá tr鵜 c栄a nông s違n hƠng hóa. Đ育y m衣nh s詠 liên k院t gi英a n瓜i thành v噂i ngo衣i 

thành, gắn công nghi羽p v噂i nông nghi羽p từ khâu chu育n b鵜 s違n xu医t, quá trình s違n xu医t 

và ch院 bi院n. Đ欝ng th運i xây d詠ng chính sách phù h嬰p đ吋 khuy院n khích các h瓜 nông 

dơn, t逢 nhơn, các công ty n逢噂c ngoƠi đ亥u t逢 v嘘n vƠo các lĩnh v詠c s違n xu医t, kinh doanh 

nông nghi羽p. Ti院p t映c đ亥u t逢 xơy d詠ng c挨 s荏 h衣 t亥ng (th栄y l嬰i, giao thông, đi羽n, 
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n逢噂c,ầ). Qu違n lý ch員t ch胤 đ医t canh tác, h衣n ch院 tình tr衣ng chuy吋n đổi m映c đích s穎 

d映ng đ医t nông nghi羽p đ吋 b違o v羽 s違n xu医t nông nghi羽p [32, tr. 57]. 

Th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i VII I, Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u l亥n th泳 VI Đ違ng b瓜 

TPHCM (tháng 5 - 1996) cũng đ逢嬰c tri羽u t壱p trong b嘘i c違nh n隠n kinh t院 Thành ph嘘 

d亥n đi vƠo ổn đ鵜nh, liên t映c tăng tr逢荏ng cùng s詠 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u phù h嬰p v噂i xu 

th院 công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa. Đ吋 ti院p t映c quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u s違n xu医t 

nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa có giá tr鵜 cao, từng b逢噂c hình thành n隠n 

nông nghi羽p đô th鵜, Ngh鵜 quy院t xác đ鵜nh: Đ育y nhanh quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n 

đ衣i hóa nông nghi羽p. Nâng tỷ tr丑ng chăn nuôi công nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y s違n và 

phát tri吋n kinh t院 bi吋n; đ育y m衣nh s違n xu医t gi嘘ng cây, gi嘘ng con; khuy院n khích s違n 

xu医t các nông s違n có năng su医t cao cho xu医t kh育u và rau qu違 s衣ch. Phát tri吋n cây hoa 

c違nh t逢挨i; b違o v羽 t嘘t rừng phòng h瓜; ti院p t映c tr欝ng rừng và cây phân tán, xây thêm 

công viên đ吋 nơng đ瓜 che ph栄 và t衣o c違nh quan cho Thành ph嘘. Hình thƠnh các c挨 
s荏 nghiên c泳u chuyên s違n xu医t gi嘘ng cây, con ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p c栄a 

Thành ph嘘 và c栄a khu v詠c. Chú tr丑ng công tác khuy院n nông, c挨 gi噂i hóa và th栄y l嬰i 

hóa [33, tr. 79-80]. 

2.2.2. Xây d詠ng ngo衣iăthƠnhăthƠnhăvƠnhăđaiăth詠c ph育m (1986 - 1990)  

Từ đ鵜nh h逢噂ng c栄a Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i Đ違ng b瓜 TPHCM l亥n th泳 IV (tháng 10 - 

1986), TPHCM đư t壱p trung ngu欝n l詠c cho phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p nhằm ti院p 

t映c th詠c hi羽n m映c tiêu xây d詠ng ngo衣i thƠnh thƠnh “vành đai thực phẩm” đư đ逢嬰c đ隠 ra 

từ Đ衣i h瓜i Đ違ng b瓜 l亥n th泳 II (tháng 10 - 1980) vƠ Đ衣i h瓜i Đ違ng b瓜 l亥n th泳 III (tháng 4 

- 1983), v噂i nhi羽m v映 cung c医p th詠c ph育m t逢挨i s嘘ng cho ng逢運i dân và m瓜t ph亥n nguyên 

li羽u ph映c v映 cho ngành công nghi羽p ch院 bi院n, h逢噂ng đ院n xây d詠ng n隠n nông nghi羽p s違n 

xu医t hàng hóa gắn v噂i c挨 ch院 th鵜 tr逢運ng, s違n xu医t gắn v噂i th鵜 tr逢運ng tiêu th映 đ吋 đáp 泳ng 

nhu c亥u v隠 l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m cho ng逢運i dân Thành ph嘘.  

Trong nh英ng ngƠy đ亥u th詠c hi羽n đ逢運ng l嘘i đổi m噂i, TPHCM đư đ嘘i m員t v噂i 

nh英ng khó khăn, b医t c壱p và lúng túng trong quá trình chuy吋n đổi c挨 ch院 qu違n lý kinh t院 

nói chung và trong s違n xu医t nông nghi羽p nói riêng. Hi羽u qu違 s違n xu医t nông nghi羽p không 

cao, năng su医t lao đ瓜ng th医p, kỹ thu壱t canh tác còn l衣c h壱u, di羽n tích đ医t canh tác còn 

manh mún. Quá trình phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p còn ph違i đ嘘i m員t v噂i 違nh h逢荏ng 

c栄a quá trình đô th鵜 hóa d磯n đ院n di羽n tích đ医t nông nghi羽p ngày càng gi違m. Các thành 

ph亥n kinh t院 qu嘘c doanh (nông tr逢運ng, tr衣m tr衣i qu嘘c doanh), t壱p th吋 (h嬰p tác xã và t壱p 
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đoƠn s違n xu医t) và khu v詠c kinh t院 h瓜, cá th吋 trong nông nghi羽p phát tri吋n ch壱m, kh違 

năng qu違n lý y院u kém nên ho衣t đ瓜ng kém hi羽u qu違, thua l厩 kéo dài. 

Đ吋 khắc ph映c nh英ng h衣n ch院 đó, TPHCM đư tăng c逢運ng đ亥u t逢 v嘘n cho phát 

tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p, trong đó 逢u tiên đ亥u t逢 cho các công trình v隠 th栄y l嬰i, giao 

thông, đi羽n, n逢噂c, c挨 s荏 ch院 bi院n. Thành ph嘘 cũng khuy院n khích quá trình nghiên c泳u 

và chuy吋n giao các ti院n b瓜 khoa h丑c - kỹ thu壱t trong s違n xu医t nông nghi羽p; đ育y m衣nh 

công tác khoán nhằm giao đ医t, giao rừng cho ng逢運i nông dân t詠 ch栄 tổ ch泳c s違n xu医t đ吋 

nơng cao năng su医t lao đ瓜ng và s穎 d映ng hi羽u qu違 các ngu欝n tài nguyên c栄a Thành ph嘘. 

Trên c挨 s荏 Ngh鵜 quy院t s嘘 10 - NQ/TW v隠 Đổi mới quＶn lý kinh tế nông nghiệp 

(tháng 4 - 1988) c栄a ĐCSVN, TPHCM đư th詠c hi羽n đổi m噂i qu違n lý s違n xu医t nông 

nghi羽p và xây d詠ng nông thôn, chuy吋n đổi mô hình s違n xu医t nông nghi羽p từ ch院 đ瓜 bao 

c医p sang h衣ch toán kinh doanh theo c挨 ch院 th鵜 tr逢荏ng. Tổ ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p 

v噂i đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n các lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi tr丑ng đi吋m; chuy吋n đổi di羽n tích 

đ医t nông nghi羽p s違n xu医t không hi羽u qu違, giá tr鵜 th医p sang các lo衣i cây tr欝ng có giá tr鵜 
và hi羽u qu違 kinh t院 cao h挨n; phát tri吋n ngƠnh chăn nuôi đ吋 đ逢a chăn nuôi tr荏 thành 

ngành s違n xu医t chính, t壱p trung phát tri吋n đƠn l嬰n th鵜t, bò s英a, chú tr丑ng đ亥u t逢 ch院 bi院n 

s英a, nh医t là s英a t逢挨i đ吋 cung c医p cho th鵜 tr逢運ng thành ph嘘 và m瓜t ph亥n cho xu医t kh育u. 

Giai đo衣n 1986 - 1990, Thành ph嘘 đư dƠnh g亥n 20% ngơn sách vƠ huy đ瓜ng thêm 

nhi隠u ngu欝n đ亥u t逢 khác đ吋 xây d詠ng nhi隠u công trình th栄y l嬰i quan tr丑ng và h衣 t亥ng 

kỹ thu壱t, nh逢: H羽 th嘘ng th栄y l嬰i kênh đông C栄 Chi v噂i 11 km kênh tr映c chính, 22 tuy院n 

kênh c医p I (62 km) ph映c v映 t逢噂i tiêu cho 15.000 ha vùng C栄 Chi; h羽 th嘘ng ngăn m員n, 

xổ phèn vùng Tây Nam Hóc Môn và Bắc Bình Chánh [66, tr. 1]; th栄y l嬰i kênh Đông; 

kéo đi羽n l逢噂i qu嘘c gia v隠 nông thôn đ吋 ph映c v映 cho s違n xu医t nông nghi羽p.  

M員c dù đư đ逢嬰c s詠 đ亥u t逢 l噂n, tuy nhiên kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM th運i 

kỳ này không ổn đ鵜nh, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng s違n xu医t nông nghi羽p gi違m so v噂i tr逢噂c. 

Trong ngành trồng trọt, do di羽n tích đ医t nông nghi羽p ngày càng gi違m: Năm 1990 ch雨 
còn 87.884 ha, gi違m 6.145,5 ha so v噂i năm 1986, bình quơn giai đo衣n 1986 - 1990 

gi違m 1.229,1 ha/năm, nên s違n l逢嬰ng vƠ năng su医t cây tr欝ng c栄a Thành ph嘘 có xu 

h逢噂ng gi違m (Xem b違ng 2.1): S違n l逢嬰ng lúa năm 1990 đ衣t 242.854 t医n (gi違m 2,46% 

so v噂i năm 1986) vƠ năng su医t lúa đ衣t 29,9 t衣/ha (gi違m 3,02%); màu các lo衣i đ衣t s違n 

l逢嬰ng 5.634 t医n (gi違m 43,7%) vƠ năng su医t đ衣t 24,8 t衣/ha (tăng 10,6%); rau các lo衣i 

đ衣t s違n l逢嬰ng 213.626 t医n (gi違m 8,5%) vƠ năng su医t đ衣t 179,2 t衣/ha (tăng 0,6%)ầ 

[14 (1991), tr. 132,138]. 
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B違ng 2.1. S違năl逢嬰ngăvƠănĕngăsu医t các lo衣i cây tr欝ngăgiaiăđo衣n 1986 - 1990 

NĔM 1986 1987 1988 1989 1990 

I. S謂NăL姶営NG CÁC LO萎I CÂY TR 唄NG (t医n) 

     - Cơy l逢挨ng th詠c (lúa) 239.230 236.346 236.779 255.893 242.854 

     - Màu các lo衣i 10.001 7.425 7.267 5.852 5.634 

     - Rau các lo衣i 233.409 228.222 228.932 243.272 213.626 

     - Đ壱u ph瓜ng 9.413 9.055 8.536 10.503 10.024 

     - Thu嘘c lá 1.456 1.302 1.307 1.293 1.416 

     - Mía 244.947 233.553 228.866 222.635 206.104 

II.ăNĔNGăSU遺T GIEO TR唄NG CÁC LO萎I CÂY (t衣/ha) 

     - Cơy l逢挨ng th詠c (lúa) 30,83 30,92 31,96 32,69 29,9 

     - Màu các lo衣i 22,43 23,21 23,34 24,69 24,8 

     - Rau các lo衣i 178,19 189,16 184,80 185,68 179,2 

     - Đ壱u ph瓜ng 14,15 13,89 14,72 18,34 18,2 

     - Thu嘘c lá - 16,03 15,60 17,36 17,3 

     - Mía 400,96 390,17 431,82 464,69 411,2 

Ngu欝n: [14 (1989), tr. 110,115], [14 (1991), tr. 132,138] 

 Ngành chăn nuôi có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng s映t gi違m m衣nh so v噂i giai đo衣n tr逢噂c (Xem 

b違ng 2.2): ĐƠn heo gi違m xu嘘ng còn 157.457 con năm 1990 (gi違m 30,7% so v噂i năm 
1986), đƠn dê gi違m còn 2.022 con (gi違m 58,7%), đƠn gƠ gi違m còn 846.263 con (gi違m 

48,4%),ầ S嘘 l逢嬰ng gia súc cũng gi違m nhẹ: đƠn trơu gi違m xu嘘ng còn 32.532 con (gi違m 

1,03%), đƠn bò gi違m còn 44.983 con (gi違m 7,8%). Trong chăn nuôi, ch雨 có s嘘 l逢嬰ng đƠn 
v鵜t và di羽n tích nuôi cá tăng lên: đƠn v鵜t đ衣t 832.585 con (tăng 14,8%) vƠ di羽n tích nuôi 

cá tăng lên 2.885 ha (tăng 144,9%) [14 (1989), tr. 119-120], [14 (1991), tr. 142-143].  

 Do t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng ngƠnh chăn nuôi gi違m sút nên s違n l逢嬰ng cũng gi違m theo. 

S違n l逢嬰ng th鵜t heo h挨i gi違m từ 19.093 t医n năm 1986 xu嘘ng còn 16.197 t医n năm 1990 
(gi違m 15,2%); s違n l逢嬰ng th鵜t trâu, bò gi違m từ 3.877 t医n xu嘘ng còn 3.647 t医n (gi違m 

5,93%). Riêng s違n l逢嬰ng cá n逢噂c ng丑t tăng từ 2.592 t医n lên 5.478 t医n; s違n l逢嬰ng th鵜t gia 

c亥m tăng từ 5.763 t医n lên 6.195 t医n [14 (1989), tr. 119-120], [14 (1991), tr. 142-143].  
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B違ng 2.2. S嘘 l逢嬰ng và s違năl逢嬰ngăngƠnhăchĕnănuôiăgiaiăđo衣n 1986 - 1990 

NĔM 1986 1987 1988 1989 1990 

I. S渦 L姶営NGăĐẨNăGIAăSÚC,ăGIAăC井M (con) 

      - Trâu 32.871 34.087 32.362 33.111 32.532 

      - Bò 48.774 49.873 46.177 44.979 44.983 

      - Heo 227.091 228.497 179.393 181.931 157.457 

      - Gà 1.640.789 1.526.534 1.554.497 1.707.137 846.263 

      - V鵜t 725.554 688.657 686.848 775.879 832.585 

 - Di羽n tích nuôi cá (ha) 1.178 1.245 1.410 2.000 2.885 

II. S謂NăL姶営NGăNGẨNHăCHĔNăNUỌIă(t医n) 

      - Th鵜t heo h挨i 19.093 18.517 20.270 18.714 16.197 

     - Th鵜t trâu, bò 3.877 3.946 4.035 3.677 3.647 

     - Th鵜t gia c亥m 5.763 5.359 5.260 5.737 6.195 

     - Cá n逢噂c ng丑t 2.592 2.747 3.104 4.402 5.487 

Ngu欝n: [14 (1989), tr. 119-120], [14 (1991), tr. 142-143] 

Về lâm nghiệp, Thành ph嘘 đư ti院p t映c ti院n hành công tác tr欝ng vƠ chăm sóc rừng. 

Di羽n tích rừng tr欝ng m噂i trong trong giai đo衣n 1986 - 1990 lƠ 4.319 ha; năm 1990 đư 
khai thác đ逢嬰c 23.094 m3 g厩, 50.596 m3 c栄i và 6.897.000 cây tre, trúc, l欝 ô. Ngoài ra 

còn có m瓜t s嘘 ho衣t đ瓜ng lâm s違n khác nh逢: s違n xu医t đ逢嬰c 89.802 cây gi嘘ng, qu違n lý 

b違o v羽 19.000 ha rừng. Giá tr鵜 s違n l逢嬰ng ngành lâm nghi羽p (tính theo giá hi羽n hành) 

năm 1990 đ衣t 21.376.000 đ欝ng và lâm s違n khác đ衣t 934.000 đ欝ng [14 (1991), tr. 149]. 

Nhìn chung, giá tr鵜 s違n xu医t nông - lâm - th栄y s違n 荏 TPHCM giai đo衣n 1986 - 

1990 có xu h逢噂ng tăng ch壱m l衣i, ch雨 đ衣t 4,5%/năm (c違 n逢噂c đ衣t 3,8% - 4%); trong đó: 
ngành nông nghi羽p tăng bình quơn 4,6%/năm (tr欝ng tr丑t: 0,9%/năm vƠ chăn nuôi: 
9,1%/năm); ngành th栄y s違n tăng bình quơn 8%/năm. Giá tr鵜 s違n l逢嬰ng nông nghi羽p (theo 

giá hi羽n hƠnh) năm 1990 đ衣t 455.246 tri羽u đ欝ng, trong đó: ngƠnh tr欝ng tr丑t là 323.993 

tri羽u đ欝ng (chi院m 71,2%) vƠ ngƠnh chăn nuôi lƠ 131.253 tri羽u đ欝ng (chi院m 28,8%) [14 

(1991), tr. 119]. S違n xu医t nông nghi羽p ch栄 y院u là s違n xu医t nh臼, t嘘c đ瓜 phát tri吋n ch壱m 

và thi院u ổn đ鵜nh. Nguyên nhân là do nh英ng khó khăn, tr荏 ng衣i trong giai đo衣n đ亥u th詠c 

hi羽n chuy吋n đổi c挨 ch院 qu違n lý kinh t院 từ bao c医p sang h衣ch toán kinh doanh theo c挨 
ch院 th鵜 tr逢運ng, nh英ng tác đ瓜ng c栄a v医n đ隠 giá c違 vƠ khó khăn trong l逢u thông; c挨 s荏 v壱t 
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ch医t - kỹ thu壱t l衣c h壱u, nông dân thi院u v嘘n s違n xu医t; các ngành công nghi羽p, d鵜ch v映 và 

khoa h丑c - kỹ thu壱t c栄a Thành ph嘘 ch逢a có tác đ瓜ng và h厩 tr嬰 đúng m泳c cho s詠 phát 

tri吋n c栄a nông nghi羽p; cùng v噂i đó lƠ h壱u qu違 c栄a “c挨n s嘘t” đ医t đai l亥n đ亥u bùng nổ 荏 

Thành ph嘘 trong nh英ng năm cu嘘i c栄a th壱p niên 80 do 違nh h逢荏ng c栄a lƠn sóng đô th鵜 
hóa, đư lƠm cho ng逢運i nông dân b臼 bê s違n xu医t, b臼 hoang ru瓜ng đ欝ng, ch雨 nghĩ đ院n 

chuy羽n sang nh逢嬰ng đ医t đai đ吋 ki院m l嬰i nhu壱n khi giá c違 tăng cao.  

Bi吋uăđ欝 2.1. Bi吋uăđ欝 v隠 c挨ăc医u giá tr鵜 s違năl逢嬰ng ngành nông nghi羽pănĕmă1990 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (1991), tr. 121] 

2.2.3. Chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u s違n xu医t nông nghi羽pătheoăh逢噂ng s違n xu医t hàng 

hóa có giá tr鵜 cao, t瑛ngăb逢噂c hình thành n隠n nông nghi羽păđôăth鵜 (1991 - 2000) 

Th詠c hi羽n ch栄 tr逢挨ng chuy吋n d鵜ch c挨 c医u s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n 

xu医t hàng hóa có giá tr鵜 cao, từng b逢噂c hình thành n隠n nông nghi羽p đô th鵜 trên c挨 s荏 

đ育y nhanh quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đư đ逢嬰c xác đ鵜nh trong Ngh鵜 quy院t 

Đ衣i h瓜i Đ違ng b瓜 l亥n th泳 V (tháng 10 - 1991) và l亥n th泳 VI (tháng 5 - 1996), TPHCM đư 
ti院p t映c huy đ瓜ng ngu欝n l詠c đ吋 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p, nâng cao hi羽u qu違 và giá 

tr鵜 s違n xu医t thông qua vi羽c s違n xu医t các nông s違n hƠng hóa có năng su医t cao, th鵜 tr逢運ng 

có nhu c亥u l噂n và phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a m瓜t đô th鵜 l噂n. 

Đ鵜a bàn s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM có nh英ng đ員c đi吋m đ員c thù c栄a vùng 

ngo衣i thƠnh ven đô th鵜 l噂n vƠ đang di宇n ra quá trình đô th鵜 hóa nhanh chóng. Di羽n tích 

đ医t s違n xu医t nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 nằm trên đ鵜a ph壱n c栄a 61 xã, 4 th鵜 tr医n thu瓜c 5 
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Cơy hƠng năm Cơy lơu năm
Cáclo衣i câykhác S違n ph育m ph映 tr欝ng tr丑t
Gia súc Gia c亥m
Th栄y s違n Chăn nuôi khác
S違n ph育m khônggi院t th鵜t S違n ph育m ph映 chăn nuôi
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huy羽n ngo衣i thành và 78 ph逢運ng thu瓜c 9 qu壱n n瓜i thành. Khu v詠c 5 huy羽n ngo衣i thành 

tuy lƠ đ鵜a bàn s違n xu医t chính c栄a nông nghi羽p, nh逢ng l衣i t壱p trung nhi隠u khu công 

nghi羽p, khu ch院 xu医t v噂i nhi隠u nhà máy có quy mô s違n xu医t l噂n nên giá tr鵜 s違n xu医t 

công nghi羽p, xây d詠ng và d鵜ch v映 cao h挨n nhi隠u l亥n so v噂i giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p. 

Trên 81% ngu欝n thu nh壱p c栄a ng逢運i dân khu v詠c nƠy lƠ đ院n từ các ngành phi nông 

nghi羽p, ch雨 có kho違ng 19% thu nh壱p đ院n từ các ngành nông - lâm - th栄y s違n. Ng逢嬰c l衣i, 

荏 9 qu壱n n瓜i thành l衣i có đ院n 78 ph逢運ng v噂i 14.207 h瓜 có ho衣t đ瓜ng nông, lâm nghi羽p 

và th栄y s違n (Xem b違ng 2.3) [15, tr. 7-8]. 雲 các qu壱n huy羽n nƠy, quá trình đô th鵜 hóa 

đang di宇n ra nhanh chóng, tác đ瓜ng đ院n tình hình s違n xu医t và cu瓜c s嘘ng c栄a ng逢運i dân 

荏 c違 chi隠u h逢噂ng tích c詠c và tiêu c詠c. Quá trình đô th鵜 hóa đư d磯n đ院n s詠 thu hẹp di羽n 

tích đ医t nông nghi羽p đ吋 ph映c v映 cho m映c đích phi nông nghi羽p và ph映c v映 các nhu c亥u 

dơn sinh, đi隠u đó s胤 違nh h逢荏ng đ院n s詠 tăng tr逢荏ng c栄a ngành nông nghi羽p cũng nh逢 lƠm 
m医t đi đ鵜a bàn s違n xu医t c栄a m瓜t b瓜 ph壱n nông dơn; song quá trình đô th鵜 hóa cũng lƠ 
nhân t嘘 tác đ瓜ng đ吋 đ育y nhanh quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo 

h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa, từng b逢噂c hình thành n隠n nông nghi羽p đô th鵜 phù h嬰p v噂i 

đi隠u ki羽n vƠ đ員c đi吋m phát tri吋n c栄a TPHCM, góp ph亥n nâng cao giá tr鵜 và nâng cao thu 

nh壱p cho ng逢運i nông dân. 

B違ng 2.3. S嘘 l逢嬰ng và t益 l羽 s嘘 h瓜 chia theo ngành ho衣tăđ瓜ng chính nĕmă2000 

 
Tổng s嘘 

(h瓜) 

Chia theo qu壱n, huy羽n Chia theo khu v詠c 

Các    
qu壱n 

Các     
huy羽n 

Thành 
th鵜 

Nông 
thôn 

I. S渦 L姶営NG H浦 CHIA THEO NGÀNH HO 萎T Đ浦NG CHÍNH (h ộ) 

T蔚NG S渦 201.540 14.207 187.333 15.285 186.255 

  - H瓜 nông nghi羽p 60.090 8.733 51.357 9.174 50.916 

  - H瓜 lâm nghi羽p 259 2 257 3 256 

  - H瓜 Th栄y s違n 5.243 564 4.679 581 4.662 

  - H瓜 công nghi羽p 48.477 2.095 46.382 2.291 46.186 

  - H瓜 xây d詠ng 15.763 433 15.330 456 15.307 

  - H瓜 th逢挨ng nghi羽p 36.947 1.096 35.851 1.232 35.715 

  - H瓜 v壱n t違i 8.562 226 8.336 268 8.294 

  - H瓜 d鵜ch v映 khác 19.256 1.024 18.232 1.234 18.013 

  - H瓜 khác 6.943 34 6.909 37 6.906 
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II. T 疫 L烏 S渦 H浦 CHIA THEO NGÀNH HO 萎TăĐ浦NG CHÍNH (%) 

T蔚NG S渦 100 100 100 100 100 

  - H瓜 nông nghi羽p 29,83 61,47 27,41 60,03 27,33 

  - H瓜 lâm nghi羽p 0,13 0,01 0,14 0,02 0,14 

  - H瓜 Th栄y s違n 2,60 3,97 2,50 3,80 2,50 

  - H瓜 công nghi羽p 24,05 14,75 24,76 14,99 24,80 

  - H瓜 xây d詠ng 7,82 3,05 8,18 2,98 8,22 

  - H瓜 th逢挨ng nghi羽p 18,33 7,71 19,14 8,06 19,18 

  - H瓜 v壱n t違i 4,25 1,59 4,45 1,75 4,45 

  - H瓜 d鵜ch v映 khác 9,55 7,21 9,73 8,13 9,67 

  - H瓜 khác 3,44 0,24 3,69 0,24 3,71 

Ngu欝n: [15, tr. 8-9] 

Quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng 

hóa c栄a TPHCM có thu壱n l嬰i c挨 b違n lƠ ng逢運i nông dân Thành ph嘘 từng s嘘ng v噂i n隠n 

kinh t院 t逢 b違n ch栄 nghĩa, cho nên h丑 đư quen vƠ có nh英ng hi吋u bi院t v隠 n隠n kinh t院 hàng 

hóa; đ欝ng th運i m瓜t trong nh英ng đ員c tính c栄a ng逢運i dân TPHCM là tính th詠c t院, th詠c 

d映ng nên h丑 luôn gắn s違n xu医t v噂i th鵜 tr逢運ng và v噂i hi羽u qu違 kinh t院 thu đ逢嬰c. Do đó, 
khi chuy吋n đổi n隠n s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa thì quá trình 

này có th吋 nói là di宇n ra thu壱n l嬰i h挨n so v噂i nhi隠u đ鵜a ph逢挨ng khác trên c違 n逢噂c. 

Đ吋 khắc ph映c nh英ng h衣n ch院 đư gơy ra s詠 trì tr羽 trong s違n xu医t nông nghi羽p, 

TPHCM ti院p t映c th詠c hi羽n đổi m噂i c挨 ch院 qu違n lý trong nông nghi羽p, trong đó thừa 

nh壱n h瓜 nông dơn lƠ đ挨n v鵜 kinh t院 ch栄 th吋 trong nông nghi羽p; chú tr丑ng đ亥u t逢 ngu欝n 

v嘘n cho s違n xu医t nông nghi羽p và nông thôn; 泳ng d映ng khoa h丑c - kỹ thu壱t hi羽n đ衣i đ吋 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n c栄a từng đ鵜a ph逢挨ng; 
khuy院n khích các ngơn hƠng đ育y m衣nh cung c医p v嘘n và cho vay ph映c v映 s違n xu医t nông 

nghi羽p; đ亥u t逢 c違i t衣o và xây d詠ng m噂i h羽 th嘘ng h衣 t亥ng th栄y l嬰i, đi羽n, n逢噂c s衣ch, giao 

thông (đ員c bi羽t là giao thông n瓜i đ欝ng),ầ đ吋 thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p. 

Nh運 có s詠 h厩 tr嬰 v嘘n từ ngu欝n ngân sách c栄a Thành ph嘘 và c栄a các tổ ch泳c tín d映ng, 

ngơn hƠng đư giúp ng逢運i nông dân ti院p c壱n đ逢嬰c ngu欝n v嘘n đ吋 đ亥u t逢 phát tri吋n s違n xu医t 

nông nghi羽p. Theo k院t qu違 đi隠u tra s挨 b瓜 năm 1991, có 42% h瓜 nông dơn có đ栄 v嘘n đ吋 s違n 

xu医t, 24% có thi院u chút ít nh逢ng không ph違i vay thêm và ch雨 có 34% là ph違i vay v嘘n. Năm 
1992, đư có g亥n 34.000 h瓜 nông dơn đ逢嬰c ngân hàng cho vay v噂i s嘘 ti隠n lên đ院n 46,7 tỷ 
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đ欝ng (g医p 6 l亥n năm 1991), bình quơn m厩i m瓜t h瓜 đ逢嬰c vay 1,4 tri羽u đ欝ng [72, tr. 84]. Từ 

đó, nông dơn đư có đ栄 v嘘n đ吋 đ亥u t逢 m荏 r瓜ng và 泳ng d映ng khoa h丑c - kỹ thu壱t vào s違n xu医t, 

đ逢a hi羽u qu違 kinh t院 thu đ逢嬰c từ s違n xu医t nông nghi羽p ngƠy cƠng tăng lên, s嘘 h瓜 nông dân 

lƠm ăn gi臼i có thu nh壱p trên 30 tri羽u đ欝ng/năm ngƠy cƠng nhi隠u: năm 1990 chi院m 7% 

(6.551/106.855 h瓜), năm 1991 chi院m 8% (7.407/108.007 h瓜) vƠ năm 1992 tăng lên 10% 
(10.922/109.215 h瓜). Tính đ院n h院t năm 2000, đư có tổng c瓜ng 40.321 s嘘 h瓜 nông nghi羽p 

(chi院m 79,2% s嘘 h瓜) đ逢嬰c Thành ph嘘 h厩 tr嬰 cho vay v嘘n đ亥u t逢 m荏 r瓜ng s違n xu医t, trong 

đó: có 10.420 h瓜 (chi院m 25,8%) vay v嘘n đ吋 c違i t衣o chu欝ng tr衣i, m荏 r瓜ng chăn nuôi gia súc 
và 263 h瓜 xây d詠ng h羽 th嘘ng biogas ph映c v映 s違n xu医t và sinh ho衣t [15, tr. 24]. 

Đ吋 phát tri吋n kinh t院 bi吋n, TPHCM cũng đư t壱p trung đ亥u t逢 đ吋 phát tri吋n đ瓜i tàu 

đánh bắt xa b運 hi羽n đ衣i và có công su医t l噂n, đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u đánh bắt dài ngày 荏 

các vùng bi吋n xa và b違o qu違n h違i s違n đ違m b違o ch医t l逢嬰ng. Thành ph嘘 đư xơy d詠ng và 

phê duy羽t 11 d詠 án đánh bắt xa b運 v噂i tổng s嘘 v嘘n lên t噂i 16 tỷ đ欝ng, đ吋 đóng m噂i và 

c違i hoán tƠu đánh bắt xa b運 v噂i 72 tƠu đang ho衣t đ瓜ng [15, tr. 24].  

H羽 th嘘ng giao thông cũng đ逢嬰c m荏 r瓜ng và nâng c医p, tính đ院n h院t năm 2000, 
Thành ph嘘 đư xơy d詠ng đ逢嬰c 1.405 km đ逢運ng giao thông, bình quân m厩i xã có 23,1 km 

đ逢運ng ô tô (nhi隠u nh医t là các xã 荏 huy羽n C栄 Chi: 32,7 km và th医p nh医t là các xã 荏 huy羽n 

Nhà Bè: 3 km). H亥u h院t các xư đư có đ逢運ng ô tô đ院n t壱n 栄y ban nhơn dơn xư, trong đó 
đư có 77% s嘘 xư (47/61 xư) có đ逢運ng bê tông. Trong giai đo衣n 1995 - 2000, TPHCM đư 
xây d詠ng đ逢嬰c 292 c亥u bê tông đ吋 xóa các c亥u t衣m và c亥u kh雨, t衣o thu壱n l嬰i cho ng逢運i 

dơn nông thôn trong đi l衣i vƠ l逢u thông hƠng hóa [15, tr. 21-22].  

Cùng v噂i s詠 đ亥u t逢 xơy d詠ng h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - kỹ thu壱t, TPHCM 

cũng t壱p trung đ亥u t逢 đ吋 phát tri吋n các ngành công nghi羽p ch院 bi院n đ吋 nâng cao ch医t 

l逢嬰ng và giá tr鵜 cho hàng hóa nông s違n c栄a Thành ph嘘. Tính đ院n năm 2000, ThƠnh ph嘘 

có 4.918 c挨 s荏 công nghi羽p ch院 bi院n th詠c ph育m thu瓜c m丑i thành ph亥n kinh t院, trong đó 
5 huy羽n ngo衣i thƠnh có 2.611 c挨 s荏 (2.451 c挨 s荏 ch院 bi院n nông s違n, 120 c挨 s荏 ch院 bi院n 

lâm s違n vƠ 40 c挨 s荏 ch院 bi院n th栄y s違n) [15, tr. 24]. 

Bên c衣nh vi羽c phát tri吋n m衣ng l逢噂i giao thông, 泳ng d映ng thành t詠u khoa h丑c - kỹ 

thu壱t vào s違n xu医t đ吋 phát tri吋n chăn nuôi, các ngƠnh ngh隠 ti吋u th栄 công nghi羽p và công 

nghi羽p ch院 bi院n, m瓜t v医n đ隠 cũng h院t s泳c quan tr丑ng c亥n ph違i đ逢嬰c quan tơm đ亥u t逢 đó lƠ 
đ逢a đi羽n v隠 nông thôn đ吋 hoàn thành m映c tiêu đi羽n khí hóa. TPHCM đư t壱p trung xây d詠ng 

h羽 th嘘ng m衣ng l逢噂i truy隠n t違i đi羽n 荏 vùng nông thôn đ吋 ph映c v映 cho s違n xu医t nông nghi羽p 

vƠ đ運i s嘘ng c栄a nhân dân. Thành ph嘘 đư đ亥u t逢 xơy d詠ng 71 tr衣m bi院n th院 m噂i, nh運 đó h羽 

th嘘ng đi羽n l逢噂i qu嘘c gia đư ph栄 khắp các huy羽n ngo衣i thƠnh. Tính đ院n h院t năm 2000, đư có 
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tổng c瓜ng 100% s嘘 xã c栄a 5 huy羽n ngo衣i thành v噂i 61 xã và 97,5% s嘘 h瓜 荏 ngo衣i thành 

(181.472 h瓜) đư đ逢嬰c s穎 d映ng đi羽n l逢噂i qu嘘c gia, trong đó huy羽n có tỷ l羽 h瓜 gia đình s穎 

d映ng đi羽n cao nh医t là Hóc Môn (99,3%) và th医p nh医t là huy羽n C亥n Gi運 (87%) [15, tr. 21]. 

V隠 v医n đ隠 th栄y l嬰i, Thành ph嘘 đư ti院p t映c đ亥u t逢 xơy d詠ng và m荏 r瓜ng h羽 th嘘ng 

kênh Đông C栄 Chi, đ亥u t逢 xơy d詠ng m噂i h羽 th嘘ng th栄y l嬰i kênh Hóc Môn - Bắc Bình 

Chánh. Kênh Đông C栄 Chi đ逢嬰c bắt đ亥u xây d詠ng từ năm 1985, hoƠn thƠnh c挨 b違n năm 
1987 và ti院p t映c đ逢嬰c đ亥u t逢 kiên c嘘 hóa trong nh英ng giai đo衣n sau; h羽 th嘘ng kênh Đông 
C栄 Chi có tổng chi隠u dài 630 km ph映c t逢噂i tiêu cho 15.000 ha đ医t nông nghi羽p 荏 C栄 

Chi, đư góp ph亥n thay đổi vùng đ医t khô cằn C栄 Chi vƠ thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p 荏 

đ鵜a ph逢挨ng nƠy. Kênh Hóc Môn - Bắc Bình Chánh bắt đ亥u đ逢嬰c đ亥u t逢 xơy d詠ng từ 

năm 1994 v噂i tổng chi隠u dài kho違ng 1.039 km, ph映c v映 t逢噂i tiêu cho 9.700 ha đ医t đai 
c栄a huy羽n Hóc Môn, huy羽n Bình Chánh và 2.497 ha c栄a t雨nh Long An. Ngoài ra, các 

công th栄y l嬰i h欝 D亥u Ti院ng (Tây Ninh), h欝 Tr鵜 An (Đ欝ng Nai) sau khi đi vƠo v壱n hành 

ổn đ鵜nh đư góp ph亥n đi隠u ti院t ngu欝n n逢噂c, h衣n ch院 lũ l映t, đ育y m員n, m荏 r瓜ng di羽n tích 

ng丑t hóa 荏 vùng h衣 du,ầ đư giúp ThƠnh ph嘘 ng丑t hóa đ逢嬰c h挨n 30.000 ha đ医t nông 

nghi羽p. Tính đ院n h院t năm 2000, 荏 5 huy羽n ngo衣i thƠnh đư có 25 tr衣m b挨m c栄a NhƠ n逢噂c, 

đư xơy d詠ng đ逢嬰c 765 km h羽 th嘘ng kênh m逢挨ng (trong đó có 15,3% đư đ逢嬰c kiên c嘘 

hóa) [15, tr. 24]. H羽 th嘘ng th栄y l嬰i này cùng v噂i kênh Đông C栄 Chi, kênh Hóc Môn - 

Bắc Bình Chánh, các h欝 th栄y l嬰i D亥u Ti院ng, Tr鵜 An đư ph映c v映 nhu c亥u t逢噂i tiêu cho 

các vùng chuyên canh 荏 huy羽n C栄 Chi, Hóc Môn và Bình Chánh; góp ph亥n ngăn m員n, 

gi英 và d磯n n逢噂c ng丑t, tiêu úng, xổ phèn, c違i t衣o đ医t, c違i t衣o đi隠u ki羽n sinh ho衣t cho nhân 

dơn vƠ thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM. 

Đ吋 tăng năng su医t lao đ瓜ng vƠ năng su医t c栄a cây tr欝ng, v壱t nuôi trong s違n xu医t nông 

nghi羽p, TPHCM cũng đư đ育y m衣nh quá trình c挨 gi噂i hóa, 泳ng d映ng khoa h丑c - kỹ thu壱t 

hi羽n đ衣i vào s違n xu医t. Theo k院t qu違 đi隠u tra năm 1999, 68% di羽n tích gieo tr欝ng đư đ逢嬰c 

c挨 khí hóa khơu lƠm đ医t; c挨 gi噂i hóa ph映c v映 khơu lƠm đ医t v映 Đông Xuơn vƠ Hè Thu bình 
quân 82%, v映 Mùa lƠ 60%; c挨 gi噂i hóa trong các khâu phun thu嘘c b違o v羽 th詠c v壱t, gieo s衣, 

g員t, đ壱p,ầ cũng ti院p t映c đ逢嬰c đ育y m衣nh [70, tr. 59-60]. Trang thi院t b鵜 ph映c v映 cho c挨 gi噂i 

hóa s違n xu医t cũng đ逢嬰c đ亥u t逢: tính đ院n năm 2000, tổng s嘘 máy móc, thi院t b鵜 ph映c v映 cho 

s違n xu医t nông nghi羽p g欝m có 1.935 máy cày - máy kéo, 2.381 xe ô tô, 987 tàu thuy隠n các 

lo衣i, 455 máy phát đi羽n, 116.461 máy b挨m n逢噂c, 46 máy ch院 bi院n th泳 ăn gia súc, 35 máy 
ch院 bi院n th泳c ăn th栄y s違n [15, tr. 126-129]ầ. Đư xơy d詠ng đ逢嬰c m瓜t s嘘 mô hình s違n xu医t 

nông nghi羽p theo h逢噂ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong s違n xu医t rau an toƠn, chăn nuôi bò 
s英a, nuôi tôm sú thơm canh,ầ; đ欝ng th運i, vi羽c đ逢a các gi嘘ng m噂i ch医t l逢嬰ng cao (cơy ăn 
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qu違, rau an toàn, heo, v鵜t siêu tr泳ng, bò s英a, tôm sú,ầ) vào s違n xu医t đư góp ph亥n chuy吋n 

d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, chuy吋n đổi c挨 c医u cây tr欝ng và v壱t nuôi c栄a Thành ph嘘. 

TPHCM cũng đư tổ ch泳c h挨n 405 l噂p t壱p hu医n, hu医n luy羽n khoa h丑c - kỹ thu壱t cho trên 

14.000 nông dân; th詠c hi羽n 414 đi吋m trình di宇n th詠c nghi羽m v隠 gi嘘ng m噂i; tổ ch泳c 98 l噂p 

t壱p hu医n, h逢噂ng d磯n nông dân v隠 kỹ thu壱t và quy trình s違n xu医t rau an toàn v噂i h挨n 13.000 
nông dân tham gia [70, tr. 63]. Nh運 đó, năng su医t lao đ瓜ng c栄a ngành nông, lâm nghi羽p và 

th栄y s違n đư tăng lên: năm 1995 đ衣t 10,85 tri羽u đ欝ng/ng逢運i vƠ đ院n năm 2000 đư tăng lên 

13,23 tri羽u đ欝ng/ng逢運i [70, tr. 58]; năng su医t c栄a m瓜t s嘘 lo衣i v壱t nuôi cũng tăng nhanh: 
năng su医t nuôi tôm công nghi羽p và bán công nghi羽p đ衣t 3,2 - 4,0 t医n/ha (so v噂i nuôi qu違ng 

canh ch雨 đ衣t 0,6 - 1,15 t医n/ha), năng su医t s英a đ衣t 4.500 kg/con/chu kỳ vắt 305 ngày (so v噂i 

tr逢噂c đơy ch雨 có 4.000 kg/con/chu kỳ vắt 270 ngày) [70, tr. 57]. 

V隠 trình đ瓜 chuyên môn c栄a ng逢運i lao đ瓜ng, tính đ院n năm 2000 dơn s嘘 TPHCM 

đ衣t 5.169.449 ng逢運i, trong đó dân s嘘 荏 khu v詠c nông thôn lƠ 852.322 ng逢運i và s嘘 ng逢運i 

ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c nông nghi羽p lƠ 429.743 ng逢運i [14 (2000), tr. 17-18]. Nhìn 

chung, trình đ瓜 chuyên môn c栄a lao đ瓜ng nông thôn còn r医t y院u kém, th吋 hi羽n 荏 tỷ l羽 

ng逢運i lao đ瓜ng có bằng c医p r医t th医p: s嘘 lao đ瓜ng không có bằng c医p chi院m 90,22% tổng 

s嘘 lao đ瓜ng, s嘘 lao đ瓜ng có bằng c医p ch雨 chi院m 9,78% (s挨 c医p: 3,66%, trung c医p: 3,51%, 

cao đẳng: 0,98% vƠ đ衣i h丑c tr荏 lên: 1,63%) [15, tr. 15]. N院u so sánh v噂i trình đ瓜 chuyên 

môn c栄a ng逢運i lao đ瓜ng 荏 các khu v詠c công nghi羽p, xây d詠ng và các ngành d鵜ch v映 thì 

trình đ瓜 chuyên môn c栄a lao đ瓜ng trong khu v詠c nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n th医p h挨n 
nhi隠u: s嘘 lao đ瓜ng không có bằng c医p trong khu v詠c nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n chi院m 

97,6% và có bằng c医p ch雨 chi院m 2,4%; trong khi đó s嘘 lao đ瓜ng không có bằng c医p 荏 

khu v詠c công nghi羽p, xây d詠ng là 91,4% và các ngành d鵜ch v映 là 78,9% [15, tr. 16]. 

Đi隠u này s胤 違nh h逢荏ng r医t l噂n đ院n vi羽c chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, cũng nh逢 kh違 năng 
ti院p nh壱n và 泳ng d映ng các ti院n b瓜 khoa h丑c - kỹ thu壱t vào s違n xu医t đ吋 gia tăng năng 
su医t, ch医t l逢嬰ng và giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM. 

V隠 quan h羽 s違n xu医t 荏 nông thôn, TPHCM cũng t壱p trung xây d詠ng các h嬰p tác 

xã nông nghi羽p vƠ b逢噂c đ亥u đư đ衣t đ逢嬰c nh英ng k院t qu違 tích c詠c. Tính đ院n năm 2000, 
toàn Thành ph嘘 có 15 h嬰p tác xã nông nghi羽p v噂i lĩnh v詠c ho衣t đ瓜ng ch栄 y院u là d鵜ch v映 

nông nghi羽p. Tổng v嘘n s違n xu医t c栄a các h嬰p tác xư đ院n cu嘘i năm 2000 lƠ 12.497 tri羽u 

đ欝ng. Giá tr鵜 s違n ph育m và d鵜ch v映 bán ra năm 2000 c栄a các h嬰p tác xã nông nghi羽p là 

3.421 tri羽u đ欝ng. Trong 15 h嬰p tác xã nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 thì có 13 h嬰p tác xã 

lƠm ăn có lưi v噂i s嘘 ti隠n lãi là 453 tri羽u đ欝ng [15, tr. 35-36]. 
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 TPHCM cũng phát tri吋n kinh t院 trang tr衣i ho衣t đ瓜ng theo mô hình đa ngƠnh. ToƠn 
Thành ph嘘 có 226 trang tr衣i (98 trang tr衣i nằm trên đ鵜a bàn các qu壱n và 128 trang tr衣i 荏 

các huy羽n) [15, tr. 37]; trong đó: có 126 trang tr衣i chăn nuôi, 69 trang tr衣i th栄y s違n, 19 

trang tr衣i tr欝ng tr丑t, 8 trang tr衣i lâm nghi羽p và 4 trang tr衣i ho衣t đ瓜ng đa ngƠnh. Tổng s嘘 

v嘘n đ亥u t逢 c栄a các trang tr衣i là 180.816 tri羽u đ欝ng, trong đó v嘘n t詠 có c栄a trang tr衣i là 

164.531 tri羽u đ欝ng (chi院m 91%). Bình quân m瓜t trang tr衣i 荏 TPHCM có tổng v嘘n là 

800 tri羽u đ欝ng, trong đó v嘘n t詠 có là 728 tri羽u và v嘘n vay là 45,9 tri羽u đ欝ng [15, tr. 40-

41]. Tỷ l羽 thu nh壱p trên v嘘n đ亥u t逢 c栄a các trang tr衣i lƠ 12,1%/năm vƠ tỷ l羽 thu院 đư n瓜p 

cho ngân sách thành ph嘘 trên doanh thu là 0,74%. Tỷ l羽 thu院 n瓜p vào ngân sách c栄a các 

trang tr衣i 荏 TPHCM th医p là do có nhi隠u trang tr衣i m噂i đ逢嬰c thành l壱p còn đang trong 
th運i kỳ đ逢嬰c mi宇n, gi違m thu院 theo chính sách c栄a NhƠ n逢噂c.  

 Bên c衣nh vi羽c xây d詠ng các h嬰p tác xã, phát tri吋n kinh t院 trang tr衣i, trong lĩnh 
v詠c nông - lâm - th栄y s違n TPHCM có 22 doanh nghi羽p nhƠ n逢噂c, 2 công ty cổ ph亥n có 

v嘘n nhƠ n逢噂c, 15 doanh nghi羽p t逢 nhơn, 3 công ty trách nhi羽m h英u h衣n vƠ 3 đ挨n v鵜 có 

v嘘n đ亥u t逢 n逢噂c ngoài. Tổng s嘘 v嘘n s違n xu医t kinh doanh c栄a các doanh nghi羽p tính đ院n 

năm 2000 lƠ 525.873 tri羽u đ欝ng. Doanh thu c栄a các doang nghi羽p nông - lâm - th栄y s違n 

đ衣t 652.540 tri羽u đ欝ng, trong đó th詠c lãi là 46.484 tri羽u đ欝ng và n瓜p ngân sách thành 

ph嘘 tổng c瓜ng 26.781 tri羽u đ欝ng [15, tr. 32-33]. 

 Tình hình kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM trong giai đo衣n 1991 - 2000 m員c dù 

trong đi隠u ki羽n di羽n tích đ医t nông nghi羽p gi違m nhi隠u do quá trình đô th鵜 hóa, nh逢ng nh運 

k院t qu違 c栄a quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi theo h逢噂ng s違n xu医t hàng 

hóa có hi羽u qu違 kinh t院 cao nên giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n có t嘘c đ瓜 

tăng tr逢荏ng khá cao, bình quơn đ衣t 5,25%/năm. Tổng giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p 

và th栄y s違n giai đo衣n 1991 - 2000 đ衣t 18.047.691 tri羽u đ欝ng. Năm 2000, giá tr鵜 s違n xu医t 

nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n đ衣t 2.528.344 tri羽u đ欝ng (g医p 5,6 l亥n năm 1990), trong 

đó: nông nghi羽p là 2.125.720 tri羽u đ欝ng (tr欝ng tr丑t: 1.019.028 tri羽u đ欝ng, chăn nuôi: 
864.292 tri羽u đ欝ng và d鵜ch v映 nông nghi羽p: 242.400 tri羽u đ欝ng); lâm nghi羽p 100.589 

tri羽u đ欝ng và th栄y s違n 302.035 tri羽u đ欝ng (Xem ph映 l映c 7) [14 (2000), tr. 125-126].  

Trong trồng trọt, di羽n tích đ医t gieo tr欝ng cơy hƠng năm ngày càng gi違m, trong 

giai đo衣n 1991 - 2000 di羽n tích đ医t nông nghi羽p gi違m 12.895 ha, bình quân gi違m 1.289,2 

ha/năm, c映 th吋: di羽n tích gieo tr欝ng cơy l逢挨ng th詠c năm 2000 ch雨 còn 77.486 ha (gi違m 

5.539 ha); rau đ壱u các lo衣i là 9.340 ha (gi違m 2.732 ha), cây công nghi羽p hƠng năm lƠ 
7.423 ha (gi違m 5.801 ha) nên giá tr鵜 s違n xu医t tăng ch壱m. Ch雨 có di羽n tích gieo tr欝ng và 

giá tr鵜 s違n xu医t các lo衣i cơy hƠng năm khác (cây th泳c ăn gia súc vƠ các lo衣i cây hàng 



65 

năm khác) vƠ di羽n tích tr欝ng cơy ăn qu違 tăng nhanh. Di羽n tích tr欝ng cơy hƠng năm khác 

tăng nhanh lƠ nhằm đ吋 ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n c栄a ngƠnh chăn nuôi, đ員c bi羽t ngh隠 

chăn nuôi bò s英a đang phát tri吋n m衣nh 荏 Thành ph嘘: Năm 2000, di羽n tích tr欝ng cây 

hƠng năm đ衣t 1.550 ha (tăng 1.177 ha) và giá tr鵜 s違n đ衣t 29.751 tri羽u đ欝ng (tăng 251,3%) 

[14 (2000), tr. 129,131]. Tổng di羽n tích cơy ăn qu違 tính đ院n năm 2000 lƠ 8.000 ha (tăng 
2.000 ha so v噂i năm 1995), v噂i t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình quơn đ衣t 11,4%/năm vƠ giá tr鵜 
s違n l逢嬰ng đ衣t 107.679 tri羽u đ欝ng (tăng 30% so v噂i năm 1997) [14 (2000), tr. 125]. 

Trong chăn nuôi, s嘘 l逢嬰ng và giá tr鵜 s違n xu医t chăn nuôi gia súc vƠ gia c亥m đ隠u 

tăng. S嘘 l逢嬰ng đƠn gia súc và gia c亥m tăng nhanh: Năm 2000, s嘘 l逢嬰ng đƠn trơu đ衣t 

7.938 con (tăng 24.173 con so v噂i năm 1991), đƠn heo lƠ 211.719 con (tăng 60.315 con), 
đƠn gƠ lƠ 2.267.819 con (tăng 493.086 con),ầ Giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi năm 
2000 đ衣t 864.292 tri羽u đ欝ng (tăng g医p 3,4 l亥n so v噂i năm 1991), trong đó: giá tr鵜 chăn 
nuôi gia súc đ衣t 589.939 tri羽u đ欝ng (tăng g医p 4,2 l亥n), giá tr鵜 chăn nuôi gia c亥m đ衣t 

259.618 tri羽u đ欝ng (tăng g医p 2,1 l亥n) và giá tr鵜 chăn nuôi khác đ衣t 14.735 tri羽u đ欝ng 

(tăng g医p 6,0 l亥n) [14 (2000), tr. 125,148].  

V隠 thてy sＶn, ngành th栄y s違n có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng khá cao nh運 vào vi羽c TPHCM 

đư t壱p trung phát tri吋n m衣nh v隠 nuôi nghêu, sò 荏 C亥n Gi運, s違n xu医t gi嘘ng tôm càng 

xanh, m瓜t s嘘 loài cá; ti院p t映c phát tri吋n nuôi tôm, cá có ch医t l逢嬰ng cao nh逢: tôm sú, cua 
l瓜t, ba ba, cá s医u, cá c違nh, cá rô phi đ詠c đ挨n tính,ầ M員c dù di羽n tích nuôi cá năm 2000 

gi違m ch雨 còn 820 ha (gi違m 1.647 ha so v噂i năm 1991) và s違n l逢嬰ng gi違m xu嘘ng còn 

3.363 t医n (gi違m 2.064 t医n), song nh運 chuy吋n sang nuôi các lo衣i th栄y s違n có giá tr鵜 cao 

nên giá tr鵜 s違n l逢嬰ng th栄y s違n tăng lên 302.035 tri羽u đ欝ng (g医p 7,8 l亥n) [14 (2000), tr. 

126,149]. Trong nuôi tr欝ng th栄y s違n, TPHCM đư t壱p trung phát tri吋n m衣nh v隠 nuôi 

nghêu, sò, s違n xu医t gi嘘ng tôm càng xanh, m瓜t s嘘 loài cá; ti院p t映c phát tri吋n nuôi tôm, cá 

có ch医t l逢嬰ng cao nh逢: tôm sú, cua l瓜t, ba ba, cá s医u, cá c違nh, cá rô phi đ詠c đ挨n tính,ầ 
Đ員c bi羽t, ngh隠 nuôi cá c違nh là ngh隠 m噂i, phù h嬰p v噂i xu th院 phát tri吋n nông nghi羽p đô 
th鵜 đư phát tri吋n khá nhanh 荏 c違 n瓜i thành và ngo衣i thành; s違n ph育m cá c違nh đ逢嬰c tiêu 

th映 m衣nh trên đ鵜a bàn Thành ph嘘, các t雨nh và ph映c v映 cho vi羽c xu医t kh育u.  

Ngành lâm nghiệp có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng th医p và giá tr鵜 s違n l逢嬰ng năm 2000 đ衣t 

100.589 tri羽u đ欝ng (g医p 2,5 l亥n so v噂i năm 1991); trong c挨 c医u giá tr鵜 ngành lâm nghi羽p 

thì khai thác lâm s違n chi院m tỷ tr丑ng l噂n nh医t là 97,1%, tr欝ng và nuôi rừng là 0,7% và 

lâm nghi羽p khác là 2,2% [14 (2000), tr. 126]. TPHCM đư th詠c hi羽n giao 14.000 ha rừng 

phòng h瓜 cho ng逢運i dân qu違n lý vƠ chăm sóc. Trong giai đo衣n 1991 - 2000, Thành ph嘘 

đư tr欝ng m噂i 7.340,7 ha rừng tâp trung và 8.368 ha cây phân tán. Đ院n năm 2000, tổng 
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di羽n tích rừng vƠ đ医t rừng c栄a Thành ph嘘 là 42.825 ha, góp ph亥n đ逢a đ瓜 che ph栄 rừng 

đ衣t 29% tổng di羽n tích t詠 nhiên c栄a Thành ph嘘 [120, tr. 223].  

Nhìn chung, kinh t院 nông nghi羽p TPHCM giai đo衣n 1991 - 2000 đư bắt đ亥u có s詠 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa có giá tr鵜 cao, từng b逢噂c hình thành n隠n 

nông nghi羽p đô th鵜, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a Thành ph嘘. Quá trình chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM di宇n ra theo xu h逢噂ng tích c詠c: Giá tr鵜 ngành tr欝ng 

tr丑t, lâm nghi羽p đư theo chi隠u h逢噂ng gi違m, trong khi đó giá tr鵜 c栄a ngƠnh chăn nuôi vƠ th栄y 

s違n có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng khá cao (chăn nuôi tăng 4,8% vƠ th栄y s違n tăng 7,7%) và tỷ tr丑ng 

giá tr鵜 s違n xu医t ngƠy cƠng tăng trong c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p (Xem ph映 l映c 7). 

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp th吋 hi羽n rõ 荏 giá tr鵜 s違n 

xu医t ngành tr欝ng tr丑t ngày c違ng gi違m, giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi và d鵜ch v映 nông 

nghi羽p ngƠy cƠng tăng; tuy nhiên s詠 chuy吋n d鵜ch nƠy ch逢a th壱t s詠 b隠n v英ng và có s詠 

tăng gi違m giá tr鵜 th医t th逢運ng qua các năm trong giai đo衣n 1991 - 2000 (Xem bi吋u đ欝 

2.2). Giá tr鵜 s違n xu医t ngành tr欝ng tr丑t năm 2000 ch雨 còn chi院m 47,9% giá tr鵜 s違n xu医t 

ngành nông nghi羽p (gi違m 22,5% so v噂i năm 1991), trong khi đó giá tr鵜 s違n xu医t ngành 

chăn nuôi tăng lên 40,7% (tăng 11,1%) và giá tr鵜 ngành d鵜ch v映 nông nghi羽p chi院m 

11,4% (tăng 0,9% so v噂i năm 1993). Đơy lƠ b逢噂c chuy吋n d鵜ch c挨 c医u phù h嬰p v噂i quy 

lu壱t và xu th院 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p TPHCM theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜. 

Bi吋uăđ欝 2.2. Bi吋uăđ欝 v隠 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông nghi羽p 

giaiăđo衣n 1991 - 2000 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (1992), tr. 123,150], [14 (1996), tr. 54-55], [14 ((2000), tr. 125] 
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Trong cơ cấu ngành trồng trọt, lúa v磯n lƠ cơy l逢挨ng th詠c đóng vai trò ch栄 l詠c 

trong c違 di羽n tích gieo tr欝ng và giá tr鵜 s違n xu医t. M員c dù giá tr鵜 s違n xu医t và di羽n tích đ医t 

tr欝ng lúa ngày càng gi違m, đ員c bi羽t là di羽n tích lúa 1 v映 năng su医t th医p: Tổng di羽n đ医t 

tr欝ng lúa năm 2000 là 75.825 ha (gi違m 5.467 ha so v噂i năm 1991) [14 (2000), tr. 131]; 

tuy nhiên di羽n tích đ医t tr欝ng lúa v磯n chi院m 79,2% tổng di羽n tích gieo tr欝ng cây hàng 

năm vƠ giá tr鵜 s違n xu医t đ衣t 459.356 tri羽u đ欝ng (chi院m 45,1% giá tr鵜 s違n xu医t ngành tr欝ng 

tr丑t). Đ泳ng sau cây lúa là cây rau đ壱u, th詠c ph育m, m員c dù di羽n tích gieo tr欝ng gi違m 

nhanh, năm 2000 ch雨 còn 9.340 ha (gi違m 2.732 ha so v噂i năm 1991), nh逢ng nh運 áp d映ng 

khoa h丑c - kỹ thu壱t và gi嘘ng m噂i vào s違n xu医t nên giá tr鵜 s違n xu医t tăng nhanh, đ衣t 

279.381 tri羽u đ欝ng (chi院m 27,4%) vƠ tăng g医p 3,0 l亥n giá tr鵜 s違n xu医t năm 1991. Di羽n 

tích đ医t tr欝ng cơy ăn qu違 cũng suy gi違m (năm 2000 ch雨 còn 1.944,9 ha), nh逢ng nh運 t壱p 

trung s違n xu医t các lo衣i cơy ăn qu違 có giá tr鵜 cao và th鵜 tr逢運ng 逢a chu瓜ng (xoài, nhãn, 

chôm chôm, mãng c亥u,ầ) nên giá tr鵜 s違n xu医t năm 2000 đ衣t 107.679 tri羽u đ欝ng (tăng 
g医p g亥n 5,8 l亥n so v噂i năm 1991) (Xem b違ng 2.4). Vi羽c di羽n tích đ医t tr欝ng lúa v磯n còn 

l噂n và cùng v噂i đó lƠ s詠 suy gi違m di羽n tích gieo tr欝ng rau, đ壱u (ch雨 còn chi院m 9,7% di羽n 

tích gieo tr欝ng), đư không đ違m b違o v英ng chắc vai trò vƠnh đai xanh đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u 

v隠 rau c栄a ng逢運i dân Thành ph嘘 vƠ cũng không đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u hình thành n隠n 

nông nghi羽p đô th鵜. S詠 d鵜ch chuy吋n trong c挨 c医u ngành tr欝ng tr丑t đư không th詠c hi羽n 

đúng ch栄 tr逢挨ng gi違m d亥n tỷ tr丑ng c栄a cơy lúa, tăng d亥n tỷ tr丑ng c栄a các lo衣i cây khác, 

đ員c bi羽t lƠ cơy rau, đ壱u vƠ cơy ăn qu違 theo đ鵜nh h逢噂ng c栄a TPHCM. 

B違ng 2.4. Giá tr鵜 s違n xu医t m瓜t s嘘 lo衣i cây tr欝ngăgiaiăđo衣n 1991 - 2000 

Đơn vị: Triệu đồng 

NĔM 1991 1993 1995 1997 1999 2000 

Lúa 266.314 285.189 409.006 381.629 433.432 459.356 

Cây công nghi羽p 99.646 121.276 163.793 163.388 128.552 122.847 

Rau, đ壱u, hoa 93.065 131.306 217.931 317.400 278.879 279.381 

Cơy ăn qu違 18.596 38.104 64.069 82.841 110.157 107.679 

Ngu欝n: [14 (1992), tr. 123], [14 (1996), tr. 54], [14 (2000), tr. 125] 

Trong cơ cấu ngành chăn nuôi, quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u giá tr鵜 s違n xu医t c栄a 

chăn nuôi gia súc, chăn nuôi gia c亥m vƠ chăn nuôi khác không đ欝ng đ隠u và có s詠 khác 

nhau: giá tr鵜 s違n xu医t c栄a chăn nuôi gia súc tuy có gi違m nh逢ng gi違m ch壱m và v磯n chi院m 

tỷ tr丑ng r医t l噂n trong giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngƠnh chăn nuôi; giá tr鵜 s違n xu医t chăn nuôi gia 
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c亥m tăng khá nhanh nh逢ng xu h逢噂ng không ổn đ鵜nh, tăng gi違m th医t th逢運ng (Xem bi吋u 

đ欝 2.3). Chăn nuôi gia súc có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 nhanh và l噂n nh医t, đ衣t 589.939 

tri羽u đ欝ng (chi院m 68,3% giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi vƠ tăng 4,2 l亥n so v噂i năm 
1991); chăn nuôi gia c亥m đ衣t 259.618 tri羽u đ欝ng (chi院m 30% vƠ tăng 6,9 l亥n) vƠ chăn 
nuôi khác (ng詠a, dê, th臼) đ衣t 14.735 tri羽u đ欝ng (chi院m 1,7% vƠ tăng 1,5 l亥n so v噂i năm 
1993). Tuy nhiên, s詠 chuy吋n d鵜ch giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi v磯n ch逢a phù h嬰p 

v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a TPHCM: trong đi隠u ki羽n di羽n tích đ医t đ欝ng c臼 và cây th泳c ăn 
ph映c v映 cho chăn nuôi gia súc (ngo衣i trừ chăn nuôi bò s英a) r医t h衣n ch院, nh逢ng chăn nuôi 
gia súc v磯n chi院m tỷ tr丑ng l噂n nh医t và gi英 vai trò ch栄 đ衣o là không phù h嬰p, trong khi 

đó chăn nuôi gia c亥m phù h嬰p h挨n v噂i đi隠u ki羽n s違n xu医t c栄a Thành ph嘘 thì l衣i chi院m 

tỷ tr丑ng th医p h挨n nhi隠u so v噂i giá tr鵜 chăn nuôi gia súc.  

Bi吋uăđ欝 2.3. Bi吋uăđ欝 v隠 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医tăngƠnhăchĕnănuôi 
giaiăđo衣n 1991 - 2000 

Đơn vị: %  

 

Ngu欝n: [14 (1992), tr. 123], [14 (1996), tr. 54], [14 (2000), tr. 125] 
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(2000), tr. 148-149]. Chăn nuôi gia c亥m cũng chuy吋n d鵜ch nhanh trong giá tr鵜 s違n xu医t 

nh運 s詠 tăng tr逢荏ng v隠 s嘘 l逢嬰ng đƠn gia c亥m: s嘘 l逢嬰ng đƠn gƠ năm 2000 đ衣t 2.267.819 

con (trong đó có 668.000 con gƠ mái đẻ), tăng 27,8% so v噂i năm 1991; đƠn heo tăng lên 
211.719 con (trong đó heo th鵜t là 171.353), tăng 39,8% [14 (2000), tr. 148]... S嘘 l逢嬰ng 

đƠn gia súc, gia c亥m tăng lên đư lƠm tăng s違n l逢嬰ng các lo衣i th鵜t cung c医p cho th鵜 tr逢運ng: 

s違n l逢嬰ng th鵜t heo h挨i đ衣t 27.084 t医n (tăng 68,6%), th鵜t trơu bò h挨i đ衣t 4.251 t医n (tăng 
6,4%) và th鵜t gia c亥m h挨i đ衣t 10.212 t医n (tăng 70%) [14 (2000), tr. 149].  

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành thてy sＶn di宇n ra không theo đúng đ鵜nh 

h逢噂ng c栄a TPHCM là m荏 r瓜ng di羽n tích nuôi vƠ đánh bắt th栄y s違n gắn v噂i phát tri吋n 

kinh t院 bi吋n. Di羽n tích nuôi cá ngày càng gi違m nhanh, năm 2000 ch雨 còn 820 ha (gi違m 

1.647 ha so v噂i năm 1991); di羽n tích nuôi cá gi違m đư d磯n đ院n s違n l逢嬰ng cá n逢噂c ng丑t 

cũng gi違m m衣nh, năm 2000 ch雨 còn 3.363 t医n (gi違m 2.064 t医n). Tính đ院n năm 2000, 
TPHCM có tổng c瓜ng 8.046 h瓜 nuôi tr欝ng th栄y s違n; trong đó có: 5.682 h瓜 nuôi cá, 2.114 

h瓜 nuôi tôm, 5 h瓜 nuôi cua, 238 h瓜 nuôi nghêu và 9 h瓜 nuôi các lo衣i th栄y s違n khác. Tổng 

di羽n tích m員t n逢噂c dùng đ吋 逢挨m nuôi gi嘘ng th栄y s違n lƠ 11,20 ha, trong đó 逢挨m nuôi cá 
gi嘘ng là 10,9 ha và tôm gi嘘ng là 0,3 ha [15, tr. 102-103] 

Bi吋uăđ欝 2.4. Bi吋uăđ欝 v隠 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違n 

giaiăđo衣n 1993 - 2000 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (1996), tr. 55], [14 (2000), tr. 126] 

Trong c挨 c医u n瓜i b瓜 ngành th栄y s違n, giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngƠnh đánh bắt đư theo 
chi隠u h逢噂ng gi違m m衣nh: năm 2000 ch雨 còn chi院m 62,5% giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y 
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s違n (gi違m 17,6% so v噂i năm 1993); giá tr鵜 s違n xu医t ngành nuôi tr欝ng đư bắt đ亥u tăng 
lên khá nhanh vƠ xu h逢噂ng tăng tr逢荏ng khá ổn đ鵜nh: giá tr鵜 s違n xu医t năm 2000 đư tăng 
lên 28,8% trong c挨 c医u giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違n (tăng 9,7%); giá tr鵜 s違n xu医t 

ngành d鵜ch v映 th栄y s違n cũng tăng m衣nh đ吋 đáp 泳ng các nhu c亥u v隠 d鵜ch v映 th栄y s違n 

cho ngành nuôi tr欝ng vƠ đánh bắt: năm 2000 đư tăng lên vƠ chi院m 8,7% giá tr鵜 s違n xu医t 

c栄a ngành th栄y s違n (tăng 7,9%) (Xem bi吋u đ欝 2.4). Đ欝ng th運i, giá tr鵜 s違n xu医t ngành 

nuôi tr欝ng (ch栄 y院u là nuôi tôm sú) có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng nhanh h挨n giá tr鵜 ngƠnh đánh 
bắt: giá tr鵜 s違n xu医t ngành nuôi tr欝ng th栄y s違n năm 2000 đ衣t 87.005 tri羽u đ欝ng (tăng 
191,7% so v噂i năm 1993); trong khi đó ngƠnh đánh bắt th栄y s違n đ衣t giá tr鵜 188.840 

tri羽u đ欝ng (tăng 50,8%) [14 (2000), tr. 126]. 

TI韻U K蔭T  

TPHCM v噂i l 鵜ch s穎 hình thành và phát tri吋n h挨n 300 năm đư có đóng góp to l噂n 

và ngày càng quan tr丑ng đ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n c栄a đ医t n逢噂c. V噂i v鵜 trí đ鵜a lý thu壱n l嬰i, 

TPHCM tr荏 thành trung tâm kinh t院, văn hóa vƠ giao l逢u qu嘘c t院 l噂n nh医t c栄a đ医t n逢噂c; 

s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a Thành ph嘘 có 違nh h逢荏ng quan tr丑ng đ嘘i v噂i s詠 tăng 
tr逢荏ng kinh t院 c栄a khu v詠c và c違 n逢噂c. TPHCM có đi隠u ki羽n t詠 nhiên và kinh t院 - xã 

h瓜i thu壱n l嬰i cho phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p v噂i di羽n tích đ医t nông nghi羽p l噂n, khí 

h壱u ôn hòa, ít ch鵜u 違nh h逢荏ng c栄a m逢a bưo thu壱n l嬰i cho s詠 sinh tr逢荏ng c栄a các lo衣i cây 

tr欝ng, v壱t nuôi; lƠ đ鵜a ph逢挨ng có m泳c đ瓜 t壱p trung dân s嘘 l噂n nh医t c違 n逢噂c nên Thành 

ph嘘 tr荏 thành th鵜 tr逢運ng tiêu th映 l噂n các s違n ph育m c栄a nông nghi羽p. Cùng v噂i đó lƠ quá 

trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đư vƠ đang tác đ瓜ng đ院n s詠 phát tri吋n c栄a nông 

nghi羽p, lƠm thay đổi b瓜 m員t c栄a vùng nông thôn TPHCM.  

Từ m瓜t vùng đ医t b鵜 chi院n tranh tàn phá, TPHCM ti院n hành hàn gắn v院t th逢挨ng 
chi院n tranh, khôi ph映c l衣i s違n xu医t và t壱p trung phát tri吋n nông nghi羽p đư lƠm thay đổi 

vùng nông thôn từ “vùng đ医t trắng” tr荏 thƠnh “vƠnh đai l逢挨ng th詠c”, “vƠnh đai th詠c 

ph育m” vƠ “vƠnh đai xanh”. S詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong 10 năm 
c栄a th運i kỳ tr逢噂c đổi m噂i (1975 - 1985) đư đ違m b違o cung c医p l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m 

cho ng逢運i dân, cung c医p nguyên li羽u cho công nghi羽p ch院 bi院n và góp ph亥n gia tăng giá 
tr鵜 s違n xu医t ngành nông nghi羽p trong c挨 c医u kinh t院 chung c栄a TPHCM. 

Vào cu嘘i th壱p niên 80 c栄a th院 kỷ XX, tình hình đ医t n逢噂c lâm vào cu瓜c kh栄ng 

ho違ng kinh t院 - xã h瓜i tr亥m tr丑ng do sai l亥m trong c挨 ch院 qu違n lý kinh t院, h壱u qu違 c栄a 

c違i t衣o công th逢挨ng nghi羽p và phong trào t壱p th吋 hóa nông nghi羽p,ầ đư kìm hưm s詠 

phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p, đ運i s嘘ng nhân dân h院t s泳c khó khăn. Từ th詠c tr衣ng 

đó, Đ衣i h瓜i l亥n th泳 VI c栄a Đ違ng (tháng 12 - 1986) đư ti院n hành công cu瓜c đổi m噂i toàn 
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di羽n đ医t n逢噂c, trong đó khẳng đ鵜nh nông nghi羽p là m員t tr壱n hƠng đ亥u vƠ đổi m噂i kinh 

t院 nông nghi羽p là m映c tiêu quan tr丑ng đ吋 ổn đ鵜nh đ運i s嘘ng nhân dân, làm n隠n t違ng cho 

s詠 phát tri吋n c栄a đ医t n逢噂c. Ti院p đó, các Đ衣i h瓜i c栄a Đ違ng từ Đ衣i h瓜i VII đ院n Đ衣i h瓜i XI 

đư ti院p t映c th吋 hi羽n rõ quan đi吋m nh医t quán v隠 t亥m quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p, nông 

thôn đ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i, đ違m b違o an ninh l逢挨ng th詠c vƠ thúc đ育y công 

cu瓜c công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa đ医t n逢噂c. Quan đi吋m, ch栄 tr逢挨ng đổi m噂i v隠 nông 

nghi羽p, nông thôn c栄a Đ違ng đư tr荏 thành n隠n t違ng, ti隠n đ隠 quan tr丑ng thúc đ育y s詠 phát 

tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a Vi羽t Nam nói chung và TPHCM nói riêng, góp ph亥n ổn 

đ鵜nh tình hình kinh t院 - xã h瓜i vƠ nơng cao đ運i s嘘ng c栄a nhân dân. 

M員c dù ch鵜u 違nh h逢荏ng c栄a quá trình đô th鵜 hóa di宇n ra ngày càng m衣nh m胤, kinh 

t院 nông nghi羽p TPHCM trong giai đo衣n 1986 - 2000 v磯n ti院p t映c phát tri吋n vƠ đ衣t đ逢嬰c 

m泳c tăng tr逢荏ng khá cao. Kinh t院 nông nghi羽p TPHCM đư bắt đ亥u có s詠 chuy吋n d鵜ch c挨 
c医u s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa có giá tr鵜 cao và từng b逢噂c hình 

thành n隠n nông nghi羽p đô th鵜, đ吋 đáp 泳ng yêu c亥u c栄a th鵜 tr逢運ng Thành ph嘘 và khu v詠c. 

Các vùng s違n xu医t nông nghi羽p t壱p trung, chuyên canh c栄a Thành ph嘘 đư t衣o ra đ逢嬰c kh嘘i 

l逢嬰ng hàng hóa l噂n v噂i ch医t l逢嬰ng ngƠy cƠng đ逢嬰c nâng cao. Di羽n tích đ医t tr欝ng lúa kém 

hi羽u qu違 ngày càng gi違m đ吋 chuy吋n đổi sang tr欝ng các lo衣i cây có giá tr鵜 kinh t院 cao h挨n, 
di羽n tích các lo衣i cây tr欝ng có giá tr鵜 kinh t院 cao nh逢 rau, lúa cao s違n, cơy ăn qu違,ầ ngƠy 
cƠng đ逢嬰c m荏 r瓜ng. Tỷ l羽 đƠn bò s英a trong tổng đƠn bò c栄a Thành ph嘘 ngƠy cƠng tăng; 
đƠn gƠ, v鵜t cũng đ逢嬰c m荏 r瓜ng nuôi v噂i quy mô l噂n h挨n nên s嘘 l逢嬰ng cũng đư tăng lên 
nhanh chóng,ầ Nh運 đó, s違n xu医t nông nghi羽p đư đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u rau, th鵜t, cá, 

tr泳ng, s英a cho ng逢運i dân Thành ph嘘, đáp 泳ng m瓜t ph亥n nguyên li羽u cho ngành công 

nghi羽p, ti吋u th栄 công nghi羽p vƠ gia tăng kh嘘i l逢嬰ng nông s違n xu医t kh育u. Đ欝ng th運i, kinh 

t院 nông nghi羽p TPHCM trong giai đo衣n 1991 - 2000 cũng đư bắt đ亥u có s詠 chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 theo xu h逢噂ng tích c詠c: giá tr鵜 s違n xu医t ngành tr欝ng tr丑t và lâm nghi羽p ngày 

c違ng gi違m, giá tr鵜 tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi vƠ th栄y s違n ngƠy cƠng tăng, từng b逢噂c đ逢a 
chăn nuôi vƠ th栄y s違n tr荏 thành ngành s違n xu医t chính trong c挨 c医u nông, lâm nghi羽p và 

th栄y s違n c栄a TPHCM. Tuy nhiên, quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p v磯n 

ch逢a th壱t s詠 b隠n v英ng, giá tr鵜 s違n xu医t c栄a các ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n có s詠 

tăng gi違m th医t th逢運ng. Trong ngành tr欝ng tr丑t, cây lúa v磯n gi英 vai trò ch栄 l詠c, trong khi 

đó di羽n tích tr欝ng rau các lo衣i gi違m m衣nh; trong ngƠnh chăn nuôi, chăn nuôi gia súc (ngo衣i 

trừ bò s英a) v磯n còn gi英 vai trò ch栄 đ衣o và chi院m tỷ tr丑ng l噂n v隠 giá tr鵜 s違n xu医t lƠ ch逢a 
phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n s違n xu医t c栄a TPHCM; trong ngành th栄y s違n thì di羽n tích nuôi cá 

và s違n l逢嬰ng cá ngày càng gi違m, không phù h嬰p v噂i đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n c栄a TPHCM. 
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CH姶愛NGă3 

KINH T 蔭 NÔNG NGHI烏P THÀNH PH渦 H唄 CHÍ MINH 

GIAIăĐO萎N 2001 - 2015 

 

3.1. CH曳 TR姶愛NGăPHÁTăTRI韻N KINH T 蔭 NÔNG NGHI烏P C曳AăĐ謂NG 

B浦 THÀNH PH渦 H唄 CHÍ MINH  

B逢噂c vào th院 kỷ XXI, tình hình th院 gi噂i vƠ trong n逢噂c có nh英ng thu壱n l嬰i c挨 b違n, 

nh逢ng đ欝ng th運i cũng đ員t ra nh英ng thách th泳c to l噂n đ嘘i v噂i s詠 nghi羽p xây d詠ng và phát 

tri吋n đ医t n逢噂c. Hòa bình, đ瓜c l壱p dân t瓜c, dân ch栄, h嬰p tác và phát tri吋n v磯n là xu th院 

l噂n; toàn c亥u hóa, h瓜i nh壱p qu嘘c t院, cách m衣ng khoa h丑c - công ngh羽, kinh t院 tri th泳c 

ti院p t映c phát tri吋n m衣nh m胤; khu v詠c châu Á - Thái bình D逢挨ng, trong đó có Đông Nam 
Á là khu v詠c ổn đ鵜nh, có ti隠m l詠c l噂n vƠ năng đ瓜ng v隠 phát tri吋n kinh t院 c栄a th院 gi噂iầ 
Tuy nhiên, nh英ng v医n đ隠 toàn c亥u nh逢 an ninh tƠi chính, an ninh năng l逢嬰ng, an ninh 

l逢挨ng th詠c, bi院n đổi khí h壱u, thiên tai, d鵜ch b羽nh,ầ v磯n ti院p t映c di宇n bi院n ph泳c t衣p; 

kinh t院 th院 gi噂i m員c dù đư bắt đ亥u ph映c h欝i sau kh栄ng ho違ng nh逢ng v磯n còn ch壱m và 

ti隠m 育n nguy c挨 b医t ổn; c衣nh tranh v隠 kinh t院, th逢挨ng m衣i gi英a các n逢噂c ngày càng gay 

gắtầ đư tác đ瓜ng b医t l嬰i đ院n s詠 phát tri吋n c栄a đ医t n逢噂c. 雲 trong n逢噂c, n隠n kinh t院 ti院p 

t映c phát tri吋n, quy mô và ti隠m l詠c đ医t n逢噂c đ逢嬰c nâng lên, c挨 c医u kinh t院 ti院p t映c chuy吋n 

d鵜ch theo h逢噂ng công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa, xây d詠ng nông thôn m噂i đ逢嬰c đ育y 

m衣nhầ; nh逢ng đ欝ng th運i nh英ng 違nh h逢荏ng tiêu c詠c c栄a kh栄ng ho違ng tài chính và suy 

thoái kinh t院 toàn c亥u, nh英ng h衣n ch院, khi院m khuy院t v嘘n có c栄a n隠n kinh t院, y院u kém 

trong qu違n lý ch逢a đ逢嬰c gi違i quy院t đư 違nh h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n ổn đ鵜nh kinh t院 vĩ 
mô, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng vƠ đ運i s嘘ng nhân dân; thiên tai, d鵜ch b羽nh, bi院n đổi khí h壱u gây 

ra nh英ng thi羽t h衣i n員ng n隠 v隠 ng逢運i và tài s違nầ 

Trong hoàn c違nh đó, trên c挨 s荏 ti院p t映c quan đi吋m xây d詠ng n隠n nông nghi羽p 

hàng hóa l噂n đư đ逢嬰c đ隠 ra từ các Đ衣i h瓜i tr逢噂c, Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 IX 

c栄a Đ違ng (tháng 4 - 2001) đư ti院p t映c khẳng đ鵜nh m映c tiêu đ育y nhanh công nghi羽p hóa, 

hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p vƠ nông thôn theo h逢噂ng hình thành n隠n nông nghi羽p hàng 

hóa l噂n phù h嬰p v噂i nhu c亥u c栄a th鵜 tr逢運ng vƠ đi隠u ki羽n sinh thái c栄a từng vùng. Đ吋 

hình thành n隠n nông nghi羽p hàng hóa l噂n, ph違i đ逢a nhanh ti院n b瓜 khoa h丑c và công 

ngh羽 vào s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 tăng năng su医t lao đ瓜ng, nâng cao ch医t l逢嬰ng và s泳c 

c衣nh tranh c栄a s違n ph育m; m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng tiêu th映 nông s違n; đ育y m衣nh đi羽n khí hóa, 

c挨 gi噂i hóa 荏 nông thôn; phát tri吋n m衣nh công nghi羽p ch院 bi院n, c挨 khí ph映c v映 nông 
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nghi羽p; tăng đ亥u t逢 xơy d詠ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院, xã h瓜i 荏 nông thôn; xây d詠ng h嬰p 

lỦ c挨 c医u s違n xu医t nông nghi羽p... [56, tr. 245-246]. 

H瓜i ngh鵜 l亥n th泳 năm Ban Ch医p hƠnh Trung 逢挨ng Đ違ng (khóa IX) đã ban hành 

Ngh鵜 quy院t s嘘 15 - NQ/TW ngƠy 18 tháng 3 năm 2002 Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, 

hiện đＴi hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010. Ngh鵜 quy院t đư đ隠 ra n瓜i dung 

tổng quát c栄a công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn th運i kỳ 2001 - 2010 

là chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa l噂n, gắn v噂i 

công nghi羽p ch院 bi院n và th鵜 tr逢運ng; th詠c hi羽n c挨 khí hóa, đi羽n khí hóa, th栄y l嬰i hóa, 泳ng 

d映ng các thành t詠u khoa h丑c, công ngh羽 hi羽n đ衣i vào các khâu s違n xu医t nông nghi羽p 

nhằm nơng cao năng su医t, ch医t l逢嬰ng, hi羽u qu違, s泳c c衣nh tranh c栄a nông s違n hàng hóa 

trên th鵜 tr逢運ng [57, tr. 276-277].  

Ti院p n嘘i ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p, Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 X 

c栄a Đ違ng (tháng 4 - 2006) đư ti院p t映c khẳng đ鵜nh: Đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i 

hóa nông nghi羽p và nông thôn. Chuy吋n d鵜ch c挨 c医u nông nghi羽p theo h逢噂ng t衣o ra giá 

tr鵜 gia tăng ngƠy cƠng cao, gắn v噂i công nghi羽p ch院 bi院n và th鵜 tr逢運ng; đ逢a nhanh ti院n 

b瓜 khoa h丑c kỹ thu壱t vào s違n xu医t, nơng cao năng su医t, ch医t l逢嬰ng và s泳c c衣nh tranh; 

khắc ph映c tình tr衣ng manh mún v隠 đ医t canh tác, khuy院n khích vi羽c d欝n đi隠n đổi th穎a, 

cho thuê, góp v嘘n cổ ph亥n bằng đ医tầ [58, tr. 192-193]. 

Đ吋 c映 th吋 hóa đ逢運ng l嘘i phát tri吋n nông nghi羽p c栄a Đ衣i h瓜i X, H瓜i ngh鵜 l亥n th泳 

b違y Ban Ch医p hƠnh Trung 逢挨ng Đ違ng đư ban hƠnh Ngh鵜 quy院t s嘘 26 - NQ/TW ngày 5 

tháng 8 năm 2008 Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngh鵜 quy院t khẳng đ鵜nh: Nông 

nghi羽p, nông dân, nông thôn có v鵜 trí chi院n l逢嬰c trong s詠 nghi羽p công nghi羽p hóa, hi羽n 

đ衣i hóa, xây d詠ng và b違o v羽 Tổ qu嘘c [59, tr. 827]. Ngh鵜 quy院t cũng xác đ鵜nh m映c tiêu: 

Xây d詠ng n隠n nông nghi羽p phát tri吋n toàn di羽n theo h逢噂ng hi羽n đ衣i, b隠n v英ng, s違n xu医t 

hàng hóa l噂n, có năng su医t, ch医t l逢嬰ng, hi羽u qu違 và kh違 năng c衣nh tranh cao, đ違m b違o 

v英ng chắc an ninh l逢挨ng th詠c qu嘘c gia [59, tr. 828-829]. 

Đ院n Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u toàn qu嘘c l亥n th泳 XI c栄a Đ違ng (tháng 1 - 2011) đư ti院p t映c 

xác đ鵜nh: Phát tri吋n nông nghi羽p toàn di羽n, hi羽u qu違, b隠n v英ng, phát huy 逢u th院 c栄a n隠n 

nông nghi羽p nhi羽t đ噂i. Trên c挨 s荏 tích t映 đ医t đai, đ育y m衣nh c挨 gi噂i hóa, áp d映ng công 

ngh羽 hi羽n đ衣i (nh医t là công ngh羽 sinh h丑c); b嘘 trí l衣i c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi; phát 

tri吋n kinh t院 h瓜, trang tr衣i, tổ h嬰p tác, h嬰p tác xã nông nghi羽p, vùng chuyên môn hóa, 

khu nông nghi羽p công ngh羽 cao, các tổ h嬰p s違n xu医t l噂n [53, tr. 195-196].  
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Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chて nghĩa xụ hội (Bổ 

sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đ逢嬰c 

thông qua t衣i Đ衣i h瓜i XI cũng khẳng đ鵜nh quan đi吋m phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng 

hi羽n đ衣i, hi羽u qu違, b隠n v英ng, đ衣t trình đ瓜 công ngh羽 cao, ch医t l逢嬰ng cao gắn v噂i công 

nghi羽p ch院 bi院n đ吋 t衣o ra nhi隠u s違n ph育m có giá tr鵜 gia tăng cao; phát tri吋n nông nghi羽p 

ph違i gắn v噂i chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 và chuy吋n d鵜ch c挨 c医u lao đ瓜ng.  

Các ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p c栄a ĐCSVN t衣i các kỳ Đ衣i h瓜i l亥n th泳 IX, 

X và XI đư ti院p t映c khẳng đ鵜nh v鵜 trí quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p trong chi院n l逢嬰c phát 

tri吋n kinh t院 - xã h瓜i, đ欝ng th運i cũng lƠ s詠 khẳng đ鵜nh đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n xuyên su嘘t 

c栄a nông nghi羽p Vi羽t Nam theo h逢噂ng phát tri吋n nông nghi羽p hàng hóa l噂n, toàn di羽n, 

hi羽n đ衣i, b隠n v英ng trên c挨 s荏 áp d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c - kỹ thu壱t, công ngh羽 cao và 

công ngh羽 sinh h丑c. Đi隠u nƠy cũng phù h嬰p v噂i xu th院 phát tri吋n nông nghi羽p b隠n v英ng 

c栄a các n逢噂c trên th院 gi噂i. 

B嘘i c違nh qu嘘c t院, trong n逢噂c và nh英ng thành t詠u phát tri吋n v隠 kinh t院 - xã h瓜i c栄a 

đ医t n逢噂c đư t衣o n隠n t違ng cho s詠 phát tri吋n ngày càng nhanh c栄a TPHCM. Trong giai đo衣n 

2001 - 2015, tổng s違n ph育m n瓜i đ鵜a (GDP) tăng bình quơn 10,53%/năm; quy mô kinh t院 

đ逢嬰c m荏 r瓜ng, ch医t l逢嬰ng tăng tr逢荏ng vƠ năng l詠c c衣nh tranh đ逢嬰c c違i thi羽n; c挨 c医u kinh 

t院 chuy吋n d鵜ch tích c詠c theo c挨 c医u d鵜ch v映 - công nghi羽p và nông nghi羽p; chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u n瓜i ngành rõ r羽t, tăng d亥n các ngành d鵜ch v映 có giá tr鵜 gia tăng cao, các ngƠnh công 
nghi羽p tr丑ng y院u và nông nghi羽p đô th鵜; hoƠn thƠnh c挨 b違n ch逢挨ng trình xơy d詠ng nông 

thôn m噂i; GDP bình quơn đ亥u ng逢運i tăng 12%/năm, đ院n năm 2015 đư đ衣t 5.538 

USD/ng逢運i; tỷ tr丑ng kinh t院 c栄a Thành ph嘘 chi院m 21,5% trong n隠n kinh t院 c栄a c違 n逢噂c 

[44, tr. 12-13]; nông nghi羽p chuy吋n d鵜ch tích c詠c theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜 đư nơng 
cao năng su医t, ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 kinh t院ầ Bên c衣nh đó, tình hình th院 gi噂i và trong 

n逢噂c có nhi隠u di宇n bi院n ph泳c t衣p; kh栄ng ho違ng tài chính và suy thoái kinh t院 gây nhi隠u 

h壱u qu違 nghiêm tr丑ng, kinh t院 th院 gi噂i ph映c h欝i ch壱m và nh英ng h衣n ch院, y院u kém c栄a n隠n 

kinh t院 đ医t n逢噂c đư 違nh h逢荏ng vƠ tác đ瓜ng tiêu c詠c đ院n s詠 phát tri吋n c栄a TPHCM. 

Trên c挨 s荏 quan đi吋m, đ逢運ng l嘘i c栄a ĐCSVN v隠 nông nghi羽p, Đ違ng b瓜 TPHCM 

đư quán tri羽t và tri吋n khai ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p trong b嘘i c違nh vƠ đi隠u ki羽n 

l鵜ch s穎 m噂i v噂i nhi隠u thu壱n l嬰i: GDP ngành nông nghi羽p tăng tr逢荏ng bình quơn hƠng năm 
10,2% (g医p g亥n 1,5 l亥n m泳c tăng bình quơn c違 n逢噂c), đóng góp vƠo ngơn sách ngƠy cƠng 
tăng; c挨 c医u các khu v詠c kinh t院 và thành ph亥n kinh t院 chuy吋n d鵜ch theo h逢噂ng tích c詠c; 

tích lũy c栄a n隠n kinh t院 ti院p t映c gia tăng; đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh th亥n c栄a nhân dân thành 

ph嘘 đ逢嬰c nâng lên. Nông nghi羽p có b逢噂c chuy吋n d鵜ch v隠 c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi, 荏 
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ngo衣i thƠnh đang phát tri吋n các lo衣i hình kinh t院 h瓜 s違n xu医t - kinh doanh có hi羽u qu違; đư 
hoƠn thƠnh đi羽n khí hóa nông thôn; kinh t院 h嬰p tác đ逢嬰c tổ ch泳c l衣i và xu医t hi羽n nhi隠u 

mô hình m噂i phù h嬰p v噂i th詠c t院,ầ [34, tr. 14-17]. Bên c衣nh nh英ng thành t詠u, s詠 phát 

tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a TPHCM còn nhi隠u y院u kém, t欝n t衣i: T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng kinh t院 

ch逢a t逢挨ng x泳ng v噂i ti隠m l詠c; c挨 c医u kinh t院 vƠ c挨 ch院 qu違n lý còn b瓜c l瓜 nhi隠u y院u kém; 

s泳c c衣nh tranh c栄a n隠n s違n xu医t còn kém, vi羽c m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng còn g員p nhi隠u khó 

khăn, th鵜 ph亥n tiêu th映 s違n ph育m thi院u ổn đ鵜nh; kinh t院 h嬰p tác chi院m tỷ tr丑ng quá nh臼 

trong c挨 c医u kinh t院 vƠ lúng túng trong ph逢挨ng h逢噂ng phát tri吋n; ho衣t đ瓜ng khoa h丑c - 

công ngh羽 ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u phát tri吋n c栄a Thành ph嘘ầ [34, tr. 24-27]. 

Trong b嘘i c違nh chung và v噂i v鵜 trí, vai trò trung tâm kinh t院 c栄a c違 n逢噂c, Đ衣i h瓜i 

đ衣i bi吋u l亥n th泳 VII c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM (tháng 12 - 2000) đư đ隠 ra m映c tiêu tổng quát: 

Đ瓜ng viên m丑i ngu欝n l詠c, phát huy m衣nh m胤 s泳c s違n xu医t, t壱n d映ng m丑i th運i c挨, v逢嬰t 

qua khó khăn, thách th泳c, b違o đ違m đ衣t t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng kinh t院 cao nh医t và b隠n v英ng; 

tăng c逢運ng c挨 s荏 h衣 t亥ng kỹ thu壱t và xã h瓜i, b違o v羽 môi tr逢運ng; phát tri吋n m衣nh m胤 khoa 

h丑c - công ngh羽, đ員c bi羽t là công ngh羽 thông tin; không ngừng c違i thi羽n đ運i s嘘ng v壱t ch医t 

và tinh th亥n c栄a nhân dân, thu hẹp s詠 cách bi羽t gi英a ngo衣i thành v噂i n瓜i thành [34, tr. 41]. 

V隠 ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p, Ngh鵜 quy院t xác đ鵜nh: Đ育y m衣nh quá trình công 

nghi羽p hóa nông nghi羽p đ欝ng th運i v噂i tăng c逢運ng đ亥u t逢 phát tri吋n, xây d詠ng nông thôn 

m噂i, b嘘 trí l衣i lao đ瓜ng trong nông nghi羽p; chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi phù 

h嬰p v噂i đi隠u ki羽n gi違m di羽n tích đ医t nông nghi羽p hƠng năm, v噂i đ員c đi吋m và th院 m衣nh 

c栄a vùng nông thôn ven đô th鵜 l噂n, đ欝ng th運i phát tri吋n kinh t院 h瓜 gia đình k院t h嬰p tr欝ng 

tr丑t, chăn nuôi v噂i khai thác du l鵜ch sinh thái. Ti院p t映c phát tri吋n đƠn bò s英a, heo, gà nhằm 

tăng tỷ tr丑ng giá tr鵜 chăn nuôi trong c挨 c医u giá tr鵜 nông nghi羽p và nâng cao hi羽u qu違 s穎 

d映ng đ医t nông nghi羽p; nhanh chóng hình thành trung tâm cây - con cho các t雨nh trong khu 

v詠c; ngành th栄y s違n t壱p trung khai thác đánh bắt xa b運, gắn khai thác v噂i ch院 bi院n; phát 

tri吋n nuôi tôm n逢噂c m員n vƠ tôm cƠng xanh n逢噂c ng丑t. B違o v羽 và ti院p t映c phát tri吋n rừng 

phòng h瓜 và rừng ng壱p m員n C亥n Gi運; chú tr丑ng đ亥u t逢 th栄y l嬰i d丑c sông Sài Gòn và hoàn 

thành các công trình th栄y l嬰i đang xơy d詠ng đ逢a vƠo s穎 d映ng [34, tr. 45]. 

Ngh鵜 quy院t s嘘 05 - NQ/TU v隠 Chương trình hành động cてa Thành てy TPHCM 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa IX về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đＴi 

hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 (tháng 7 - 2002), đư xác đ鵜nh: Công 

nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn ph違i gắn v噂i nghiên c泳u và 泳ng d映ng 

khoa h丑c - công ngh羽 nhằm nơng cao năng su医t, ch医t l逢嬰ng, s泳c c衣nh tranh c栄a s違n ph育m 

hàng hóa nông nghi羽p; chuy吋n d鵜ch m衣nh c挨 c医u kinh t院 nông thôn; phát tri吋n công 
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nghi羽p - d鵜ch v映 ph違i gắn và ph映c v映 có k院t qu違 cho s違n xu医t nông nghi羽p. Đ欝ng th運i, 

phát tri吋n kinh t院 h瓜 s違n xu医t hàng hóa, t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho các thành ph亥n kinh 

t院 phát tri吋n nhằm gi違i quy院t vi羽c lƠm, xóa đói gi違m nghèo [36, tr. 5]. 

 Th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t Đ衣i h瓜i X c栄a Đ違ng, Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u l亥n th泳 VIII c栄a 

Đ違ng b瓜 TPHCM (tháng 12 - 2005) đư đ隠 ra m映c tiêu phát tri吋n nông nghi羽p: Đ育y m衣nh 

泳ng d映ng công ngh羽 sinh h丑c, hình thành trung tâm cây gi嘘ng, con gi嘘ng cho c違 khu 

v詠c; b違o t欝n rừng sinh thái, tăng tỷ l羽 che ph栄 cây xanh. Ti院p t映c th詠c hi羽n vi羽c chuy吋n 

d鵜ch c挨 c医u theo h逢噂ng hình thành n隠n nông nghi羽p đô th鵜 năng su医t cao, s違n xu医t t壱p 

trung, phát tri吋n b隠n v英ng [40, tr. 51-52].  

Ti院p đó, H瓜i ngh鵜 Ban Ch医p hƠnh Đ違ng b瓜 TPHCM l亥n th泳 3 (tháng 4 - 2006) 

ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐＴi hội ĐＶng bộ Thành phố 

lần thứ VIII về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế (giai đoＴn 2006 - 2010), 

đư c映 th吋 hóa vi羽c xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜 v噂i nhi羽m v映 tr丑ng tâm là t壱p trung 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p công ngh羽 cao; s違n 

xu医t t壱p trung, xây d詠ng các vùng s違n xu医t gi嘘ng cây, gi嘘ng con, th栄y s違n có năng su医t, 

ch医t l逢嬰ng cao; nâng cao giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng chuy吋n d鵜ch c挨 c医u 

đ医t lúa sang các lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi có năng su医t cao h挨n [41, tr. 3]. 

Th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t s嘘 26 - NQ/TW V隠 nông nghi羽p, nông dân, nông thôn, 

Đ違ng b瓜 TPHCM đư đ隠 ra Chương trình hành động số 43 - CTr/TU thực hiện Nghị quyết 

số 26 - NQ/TW cてa Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn, xác đ鵜nh m映c tiêu: Xây d詠ng và phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng hi羽n đ衣i, b隠n 

v英ng, có năng su医t, ch医t l逢嬰ng, hi羽u qu違 và kh違 năng c衣nh tranh cao, phù h嬰p v噂i đ員c 

thù nông nghi羽p c栄a m瓜t đô th鵜 l噂n [42, tr. 2]. Đ吋 th詠c hi羽n m映c tiêu đó, Ch逢挨ng trình 
hƠnh đ瓜ng đư đ隠 ra m瓜t s嘘 gi違i pháp, nh逢: xơy d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜 theo h逢噂ng 

hi羽n đ衣i và phát tri吋n m衣nh công nghi羽p, d鵜ch v映 荏 nông thôn; đổi m噂i, xây d詠ng, phát 

tri吋n các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t, d鵜ch v映 có hi羽u qu違 荏 nông thôn; đ育y m衣nh nghiên 

c泳u, chuy吋n giao và 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽, đƠo t衣o ngu欝n nhân l詠c, t衣o b逢噂c 

đ瓜t phá đ吋 công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông thôn,ầ 

Từ đ鵜nh h逢噂ng c栄a Đ衣i h瓜i l亥n th泳 XI c栄a Đ違ng v隠 phát tri吋n n隠n nông nghi羽p 

toàn di羽n, hi羽u qu違, b隠n v英ng, Đ衣i h瓜i đ衣i bi吋u l亥n th泳 IX c栄a Đ違ng b瓜 TPHCM (tháng 

10 - 2010) xác đ鵜nh m映c tiêu: Phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 hi羽n đ衣i, hi羽u qu違, b隠n v英ng. 

Tăng c逢運ng công tác d詠 báo, 泳ng d映ng công ngh羽 sinh h丑c, t壱p trung s違n xu医t gi嘘ng 

cây tr欝ng, gi嘘ng v壱t nuôi có năng su医t và giá tr鵜 gia tăng cao, rau an toƠn, cơy ki吋ng, cá 

ki吋ng ph映c v映 th鵜 tr逢運ng n瓜i đ鵜a và xu医t kh育u [43, tr. 48]. 
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Có th吋 th医y rằng, TPHCM là m瓜t đô th鵜 l噂n, trung tâm kinh t院, văn hóa, khoa h丑c 

- công ngh羽 vƠ lƠ đ亥u m嘘i giao th逢挨ng qu嘘c t院 l噂n nh医t c違 n逢噂c; c挨 c医u kinh t院 c栄a 

TPHCM v噂i tỷ tr丑ng d鵜ch v映 và công nghi羽p chi院m đ院n h挨n 99% trong c挨 c医u GDP. 

Tuy nhiên, TPHCM v磯n còn có m瓜t khu v詠c nông thôn r瓜ng l噂n nên m員c dù tỷ tr丑ng 

nông nghi羽p chi院m tỷ tr丑ng r医t nh臼, Đ違ng b瓜 và chính quy隠n TPHCM v磯n quan tơm đ隠 

ra nh英ng ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a m瓜t đô 
th鵜 l噂n, mà quan tr丑ng nh医t là ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 theo h逢噂ng công 

ngh羽 cao. Nh運 đó, kinh t院 nông nghi羽p TPHCM v磯n ti院p t映c phát tri吋n và có đóng góp 

đáng k吋 vào s詠 tăng tr逢荏ng c栄a n隠n kinh t院 c栄a Thành ph嘘, góp ph亥n c違i thi羽n và nâng 

cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân 荏 các huy羽n ngo衣i thành. 

3.2. THÀNH PH渦 H唄 CHÍ MINH Đ域Y M萎NH CHUY韻N D卯CHăC愛ăC遺U 

KINH T 蔭 NÔNG NGHI烏P, PHÁT TRI韻N NÔNG NGHI烏Pă ĐỌă TH卯, NÔNG 

NGHI烏P CÔNG NGH烏 CAO 

 Chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông 

nghi羽p công ngh羽 cao là xu th院 t医t y院u khách quan trong đi隠u ki羽n quá trình đô th鵜 hóa 

荏 TPHCM đang di宇n ra ngày càng m衣nh m胤, d磯n đ院n s詠 thu hẹp di羽n tích đ医t s違n xu医t 

nông nghi羽p và s詠 d鵜ch chuy吋n c挨 c医u lao đ瓜ng nông nghi羽p sang các khu v詠c khác.  

Chính quy隠n TPHCM đư tri吋n khai xây d詠ng và th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình, đ隠 

án, d詠 án đ吋 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜. Thành ph嘘 

đư ban hƠnh nhi隠u chính sách đ吋 h厩 tr嬰 chuy吋n d鵜ch và phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p: 

Quy院t đ鵜nh s嘘 97/2006/QĐ-UBND V隠 phê duy羽t ch逢挨ng trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh 

t院 nông nghi羽p trên đ鵜a bàn Thành ph嘘 giai đo衣n 2006 - 2010 (ngày 10 - 7 - 2006); Quy院t 

đ鵜nh s嘘 100/2006/QĐ-UBND V隠 vi羽c phê duy羽t đ隠 án thí đi吋m xây d詠ng quy trình s違n 

xu医t nông nghi羽p t嘘t (GAP) trên m瓜t s嘘 rau an toàn t衣i xã Nhu壱n Đ泳c, huy羽n C栄 Chi 

(ngày 11 - 7 - 2006); Quy院t đ鵜nh s嘘 105/2006/QĐ-UBND V隠 vi羽c ban hƠnh quy đ鵜nh v隠 

khuy院n khích chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p giai đo衣n 2006 - 2010 (ngày 17 - 

7 - 2006); Quy院t đ鵜nh s嘘 35/2008/QĐ-UBND V隠 đ嘘i t逢嬰ng thu hút đ亥u t逢 vƠ c挨 ch院, 

chính sách h厩 tr嬰 các nhƠ đ亥u t逢 trong Khu Nông nghi羽p Công ngh羽 cao Thành ph嘘; 

Quy院t đ鵜nh s嘘 2011/QĐ-UBND V隠 phê duy羽t Đ隠 án phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 trên 

đ鵜a bƠn TPHCM đ院n năm 2020 vƠ t亥m nhìn đ院n năm 2025 (ngƠy 7 - 5 - 2010); Quy院t 

đ鵜nh s嘘 13/2011/QĐ-UBND V隠 Phê duy羽t ch逢挨ng trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u nông nghi羽p 

theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜 trên đ鵜a bƠn TPHCM giai đo衣n 2011 - 2015 (9 - 3 - 2011); 

Quy院t đ鵜nh s嘘 13/2013/QĐ-UBND V隠 ban hƠnh Quy đ鵜nh khuy院n khích chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u nông nghi羽p đô th鵜 trên đ鵜a bàn Thành ph嘘 giai đo衣n 2013 - 2015 (ngày 20 - 3 - 
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2013); Quy院t đ鵜nh s嘘 310/QĐ-UBND V隠 K院 ho衣ch th詠c hi羽n Đ隠 án tái c挨 c医u ngành 

nông nghi羽p theo h逢噂ng nâng cao giá tr鵜 gia tăng vƠ phát tri吋n b隠n v英ng theo Quy院t đ鵜nh 

s嘘 899/QĐ-TTg ngƠy 10 tháng 6 năm 2013 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 (ngày 15 - 1 - 

2014); Quy院t đ鵜nh s嘘 21/2015/QĐ-UBND V隠 Ban hành chính sách khuy院n khích áp 

d映ng quy trình th詠c hành s違n xu医t nông nghi羽p t嘘t trong nông nghi羽p và th栄y s違n trên 

đ鵜a bàn TPHCM (ngày 14 - 5 - 2015),... Có th吋 th医y trong giai đo衣n 2001 - 2015, 

TPHCM đư t壱p trung hoàn thi羽n c挨 ch院, chính sách đ吋 khuy院n khích, h厩 tr嬰 chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng xây d詠ng và phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông 

nghi羽p công ngh羽 cao.  

Đ吋 góp ph亥n th詠c hi羽n chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, phát tri吋n c挨 c医u 

cây tr欝ng, v壱t nuôi phù h嬰p, TPHCM đư đ亥u t逢 xơy d詠ng Khu Nông nghi羽p công ngh羽 

cao đ亥u tiên c栄a c違 n逢噂c 荏 huy羽n C栄 Chi (di羽n tích 88,17 ha) theo Quy院t đ鵜nh s嘘 

3534/QĐ-UB ngày 14 - 7 - 2004 và Trung tâm Công ngh羽 sinh h丑c cũng đ逢嬰c thành l壱p 

荏 qu壱n 12 (di羽n tích 23 ha) theo Quy院t đ鵜nh s嘘 161/2004/QĐ-UB ngày 2 - 7 - 2004. Vi羽c 

xây d詠ng Khu Nông nghi羽p công ngh羽 cao và Trung tâm Công ngh羽 sinh h丑c lƠ đ吋 đ育y 

m衣nh công tác nghiên c泳u, 泳ng d映ng công ngh羽 hi羽n đ衣i vào s違n xu医t gi嘘ng cây, gi嘘ng 

con ch医t l逢嬰ng cao nhằm nơng cao năng su医t, ch医t l逢嬰ng và giá tr鵜 c栄a nông s違n hàng 

hóa,ầ v噂i m映c tiêu đ逢a ThƠnh ph嘘 tr荏 thành trung tâm s違n xu医t gi嘘ng cây tr欝ng, v壱t 

nuôi ch医t l逢嬰ng cao. Thành ph嘘 cũng đư xơy d詠ng và tri吋n khai th詠c hi羽n các ch逢挨ng 
trình tr丑ng đi吋m v隠 gi嘘ng cây tr欝ng, v壱t nuôi đ吋 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi 

có năng su医t, ch医t l逢嬰ng cao phù h嬰p v噂i n隠n nông nghi羽p đô th鵜: Ch逢挨ng trình “hai 
cơy, hai con” (rau an toƠn, d泳a Cayenne, bò s英a, tôm sú); ch逢挨ng trình phát tri吋n bò s英a; 

ch逢挨ng trình phát tri吋n rau an toàn; ch逢挨ng trình phát tri吋n hoa cây ki吋ng; ch逢挨ng trình 
phát tri吋n cá c違nh; ch逢挨ng trình phát tri吋n cá s医u; ch逢挨ng trình phát tri吋n nuôi tr欝ng 

th栄y s違n; ch逢挨ng trình đào t衣o, phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c v隠 công ngh羽 sinh h丑c; ch逢挨ng 
trình khai thác và b違o v羽 ngu欝n l嬰i th栄y s違n; ch逢挨ng trình khuy院n nông, khuy院n ng逢, 
chuy吋n giao công ngh羽, gi嘘ng m噂i trong nông nghi羽p; đ隠 án 泳ng phó bi院n đổi khí h壱u 

trong lĩnh v詠c nông nghi羽p, nông thônầ 

Phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao không th吋 thành công 

n院u nh逢 tách r運i các ho衣t đ瓜ng nghiên c泳u, chuy吋n giao và 泳ng d映ng các thành t詠u khoa 

h丑c - kỹ thu壱t và công ngh羽 cao vào s違n xu医t nông nghi羽p. TPHCM là trung tâm khoa 

h丑c và công ngh羽 l噂n nh医t c違 n逢噂c vƠ cũng lƠ m瓜t trong nh英ng đ鵜a ph逢挨ng đi đ亥u c違 

n逢噂c trong vi羽c phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao 

trong s違n xu医t nông nghi羽p, đ員c bi羽t lƠ trong lĩnh v詠c tr欝ng tr丑t, chăn nuôi vƠ th栄y s違n. 
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Các ho衣t đ瓜ng nghiên c泳u, chuy吋n giao và 泳ng d映ng khoa h丑c - kỹ thu壱t, công ngh羽 

cao, công ngh羽 sinh h丑c đ吋 đ逢a TPHCM tr荏 thành trung tâm cung c医p gi嘘ng cây, gi嘘ng 

con ch医t l逢嬰ng cao cho c違 khu v詠c đư đ逢嬰c Thành ph嘘 đ亥u t逢 vƠ đ育y m衣nh. V噂i vi羽c 

xây d詠ng Khu nông nghi羽p công ngh羽 cao đ亥u tiên c栄a c違 n逢噂c vƠo năm 2004 vƠ bắt 

đ亥u đi vƠo ho衣t đ瓜ng từ năm 2008, đư góp ph亥n thúc đ育y ho衣t đ瓜ng nghiên c泳u, 泳ng 

d映ng, th穎 nghi羽m, chuy吋n giao các ti院n b瓜 khoa h丑c - kỹ thu壱t, h厩 tr嬰 ng逢運i nông dân 

ti院p c壱n và 泳ng d映ng công ngh羽 cao vào s違n xu医t. Trong giai đo衣n 2004 - 2014, Khu 

Nông nghi羽p công ngh羽 cao và Trung tâm Công ngh羽 sinh h丑c đư nghiên c泳u, ch丑n t衣o, 

nhân gi嘘ng, th穎 nghi羽m và xây d詠ng đ逢嬰c b瓜 s逢u t壱p ngu欝n gen c栄a các lo衣i hoa lan, 

hoa n隠n, ki吋ng lá vƠ cơy d逢嬰c li羽u v噂i 360 m磯u gi嘘ng hoa lan các lo衣i (lan rừng Vi羽t 

Nam và lan ngo衣i nh壱p), 124 m磯u gi嘘ng ki吋ng lá, 77 m磯u gi嘘ng hoa n隠n, 100 m磯u gi嘘ng 

cơy d逢嬰c li羽u,ầ đư góp ph亥n b違o t欝n, lai t衣o và nhân gi嘘ng cho s違n xu医t; TPHCM có 

35 phòng nuôi c医y mô th詠c v壱t m厩i năm s違n xu医t đ逢嬰c 14 tri羽u cây gi嘘ng c医y mô (ch栄 

y院u là gi嘘ng hoa lan) và kho違ng 30 c挨 s荏 s違n xu医t, nhân gi嘘ng n医m ăn vƠ d逢嬰c li羽u m厩i 

năm cung c医p kho違ng 0,5 tri羽u b鵜ch phôi gi嘘ng [133, tr. 7-9]. 

Ch逢挨ng trình tr丑ng đi吋m v隠 gi嘘ng cây, gi嘘ng con ch医t l逢嬰ng cao c栄a Thành ph嘘 

đư góp ph亥n hình thƠnh đ逢嬰c nhi隠u c挨 s荏 s違n xu医t gi嘘ng v噂i 28 doanh nghi羽p kinh doanh 

gi嘘ng v壱t nuôi, 38 doanh nghi羽p s違n xu医t và kinh doanh gi嘘ng cây tr欝ng, 25 c挨 s荏 s違n 

xu医t và thu亥n d逢叡ng gi嘘ng th栄y s違n, 16 tổ ch泳c s違n xu医t và kinh doanh gi嘘ng cây lâm 

nghi羽p. HƠng năm, các đ挨n v鵜, doanh nghi羽p, tổ ch泳c vƠ cá nhơn trên đ鵜a bàn TPHCM 

đư s違n xu医t và cung 泳ng cho th鵜 tr逢運ng trong n逢噂c và xu医t kh育u 781.471 li隠u tinh bò 

s英a, 24.500 con gi嘘ng bò s英a, 1.158 con gi嘘ng bò th鵜t, h挨n 4,5 tri羽u con heo gi嘘ng và 

g亥n 5 tri羽u li隠u tinh heo gi嘘ng; 71.198,4 t医n h衣t gi嘘ng các lo衣i; 32.065.000 gi嘘ng cây 

lâm nghi羽p; 429,224 tri羽u con gi嘘ng th栄y s違n n逢噂c ng丑t, 1.256,7 tri羽u con tôm gi嘘ng, 

5.300 tri羽u con gi嘘ng cua - nhuy宇n th吋 [140, tr. 4-12]. 

Xây d詠ng và phát tri吋n các vùng s違n xu医t nông nghi羽p hàng hóa chuyên canh t壱p 

trung, thích 泳ng v噂i xu th院 đô th鵜 hóa ngày càng di宇n ra m衣nh m胤, đ吋 t衣o ra các nông 

s違n hƠng hóa có năng su医t và giá tr鵜 gia tăng cao lƠ m瓜t trong nh英ng đ鵜nh h逢噂ng l噂n c栄a 

TPHCM đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜. TPHCM đư đ亥u t逢 xơy d詠ng, phát tri吋n các 

vùng chuyên canh s違n xu医t nông nghi羽p t壱p trung 荏 các huy羽n ngo衣i thƠnh, nh逢: vùng 
chuyên canh s違n xu医t rau an toàn, vùng tr欝ng hoa cây ki吋ng, vùng nuôi tr欝ng th栄y s違n, 

vùng chăn nuôi bò s英a,ầ Đ欝ng th運i, tỷ l羽 泳ng d映ng các ti院n b瓜 khoa h丑c - kỹ thu壱t, 

công ngh羽 cao 荏 các vùng chuyên canh cũng tăng lên; góp ph亥n t衣o ra các vùng s違n xu医t 

nông nghi羽p t壱p trung v噂i quy mô l噂n và hi羽n đ衣i, nh逢: kinh t院 trang tr衣i, kinh t院 h嬰p 
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tác, làng ngh隠, doanh nghi羽p. Vùng chuyên canh rau an toàn và vùng chuyên canh hoa, 

cây ki吋ng t壱p trung 荏 các huy羽n C栄 Chi, Hóc môn và Bình Chánh; vùng chăn nuôi bò 
s英a 荏 huy羽n C栄 Chi; vùng nuôi tr欝ng th栄y s違n (ch栄 y院u là tôm sú) 荏 huy羽n C亥n Gi運; 

vùng nuôi cá c違nh 荏 qu壱n 12, huy羽n C栄 Chi và huy羽n Bình Chánhầ  

TPHCM cũng đ育y m衣nh vi羽c xây d詠ng các mô hình nông nghi羽p 泳ng d映ng công 

ngh羽 cao trong lĩnh v詠c tr欝ng tr丑t, chăn nuôi vƠ th栄y s違n đ吋 giúp ng逢運i nông dân 泳ng d映ng 

khoa h丑c và công ngh羽 vào s違n xu医t, nâng cao tỷ l羽 áp d映ng c挨 gi噂i hóa trong s違n xu医t đ吋 

tăng năng su医t, s違n l逢嬰ng và giá tr鵜 c栄a kinh t院 nông nghi羽p. Trong lĩnh v詠c tr欝ng tr丑t, tính 

đ院n năm 2015: TPHCM đư xơy d詠ng đ逢嬰c 178 mô hình/cánh đ欝ng s違n xu医t rau theo tiêu 

chu育n VietGAP và h英u c挨 sinh h丑c 荏 2.106 h瓜 s違n xu医t, v噂i tổng di羽n tích đ衣t 741,3 ha và 

23 mô hình 泳ng d映ng công ngh羽 sinh h丑c trong canh tác rau an toàn; xây d詠ng đ逢嬰c 296 

mô hình trình di宇n kỹ thu壱t tr欝ng vƠ chăm sóc hoa, cơy ki吋ng v噂i kỹ thu壱t s穎 d映ng nhà 

mƠng, nhƠ l逢噂i, bón phân h嬰p lý cùng v噂i vi羽c 泳ng d映ng h羽 th嘘ng t逢噂i phun t詠 đ瓜ng, x穎 lý 

ra hoa, phòng trừ d鵜ch h衣i cho 1.119 h瓜 v噂i tổng di羽n tích canh tác 43,03 ha [133, tr. 10]. 

Trong lĩnh v詠c chăn nuôi: đ嘘i v噂i chăn nuôi bò s英a, TPHCM đư xơy d詠ng h羽 th嘘ng qu違n 

lỦ đƠn bò s英a thông minh thông qua bình tuy吋n đ吋 nâng cao ch医t l逢嬰ng, xây d詠ng vƠ đ逢a 
vào v壱n hành Tr衣i Trình di宇n và Th詠c nghi羽m chăn nuôi bò s英a công ngh羽 cao (DDEF) do 

Israel tài tr嬰 và chuy吋n giao công ngh羽; đ欝ng th運i, thông qua Đ隠 án Tăng c逢運ng trang thi院t 

b鵜 ph映c v映 c挨 gi噂i hóa ngƠnh chăn nuôi bò s英a, Thành ph嘘 đư cung c医p cho 847 h瓜 chăn 
nuôi bò s英a v噂i tổng c瓜ng 597 máy vắt s英a đ挨n, 84 thi院t b鵜 r穎a máy vắt s英a, 1.281 bình 

nhôm ch泳a s英a, 76 máy băm thái c臼 có tr映c cu嘘n, 3 máy TMR và 104 h羽 th嘘ng làm mát 

chu欝ng tr衣i; đ嘘i v噂i chăn nuôi heo vƠ gia c亥m đư th詠c hi羽n 泳ng d映ng ph逢挨ng pháp BLUP 
đ吋 đánh giá, ch丑n l丑c gi嘘ng heo d詠a trên giá tr鵜 ki吋u gen, thông qua xây d詠ng ch雨 s嘘 ch丑n 

l丑c EBV đ吋 rút ngắn th運i gian và gi違m chi phí chăn nuôi [133, tr. 11]. Trong lĩnh v詠c th栄y 

s違n đư nghiên c泳u, s違n xu医t các gi嘘ng th栄y s違n bằng ph逢挨ng pháp x穎 lý hormon sinh d映c 

đ吋 s違n xu医t ra các dòng cá rô phi đ挨n tính đ詠c; s違n xu医t gi嘘ng tôm cƠng xanh đ挨n tính đ詠c 

bằng ph逢挨ng pháp vi ph磯u t衣o con cái gi違; nghiên c泳u cho sinh s違n nhân t衣o m瓜t s嘘 lo衣i cá 

n逢噂c ng丑t t詠 nhiên đ吋 làm cá c違nh nh逢 cá Neon Vi羽t Nam, làm ch栄 công ngh羽 chuy吋n gen 

t衣o cá phát sáng nh逢 cá Sóc, cá th亥n tiên,ầ [133, tr. 12].  

Đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao trong đi隠u ki羽n di羽n 

tích đ医t s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM ngày càng b鵜 thu hẹp do 違nh h逢荏ng c栄a quá 

trình đô th鵜 hóa, TPHCM đư tăng c逢運ng 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 vƠ c挨 gi噂i hóa 

trong s違n xu医t nông nghi羽p. Theo k院t qu違 c栄a cu瓜c Tổng đi隠u tra nông thôn, nông nghi羽p 

và th栄y s違n năm 2016 trên đ鵜a bƠn TPHCM, đư có 323 h瓜 đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n áp 
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d映ng Quy trình th詠c hành s違n xu医t nông nghi羽p t嘘t (VietGAP) và có 19/58 xã v噂i 213,4 

ha di羽n tích đ医t tr欝ng tr丑t, nuôi tr欝ng th栄y s違n có s穎 d映ng nhƠ l逢噂i/nhà màng. Vi羽c s穎 

d映ng c挨 gi噂i hóa trong s違n xu医t nông nghi羽p ngày càng tăng, th吋 hi羽n qua s嘘 l逢嬰ng máy 

móc thi院t b鵜 đ逢嬰c s穎 d映ng: trong tr欝ng tr丑t, s嘘 l逢嬰ng máy móc ph映c v映 s違n xu医t c栄a các 

h瓜 nông nghi羽p g欝m 577 máy kéo l噂n nh臼, 2.525 ô tô ph映c v映 nông nghi羽p, 473 máy 

phát đi羽n, 14 máy gieo s衣, 53 máy g員t đ壱p liên h嬰p, 49 máy tu嘘t lúa, 16 máy ch院 bi院n 

l逢挨ng th詠c, 19.546 máy b挨m n逢噂c và 2.153 bình phun thu嘘c trừ sơu có đ瓜ng c挨; các h瓜 

chăn nuôi có 205 máy phát đi羽n, 92 máy ch院 bi院n th泳c ăn gia súc, 48 máy 医p tr泳ng gia 

c亥m và 2.749 máy vắt s英a; h瓜 nuôi tr欝ng và khai thác th栄y s違n có 823 tàu/thuy隠n có 

đ瓜ng c挨, 16 tƠu/thuy隠n d鵜ch v映 th栄y s違n, 231 ô tô ph映c v映 s違n xu医t th栄y s違n, 57 máy 

ch院 bi院n th泳c ăn th栄y s違n, 1.935 máy s映c khí/đ違o n逢噂c trong nuôi tr欝ng th栄y s違n và 

19.546 máy b挨m n逢噂c [17, tr. 61]. C挨 gi噂i hóa trong s違n xu医t lúa ch栄 y院u 荏 khâu làm 

đ医t (chi院m kho違ng 80%); v隠 bò s英a đư c挨 gi噂i hóa khâu thu ho衣ch (chi院m kho違ng 50 - 

60%); v隠 tr欝ng hoa ki吋ng đư c挨 gi噂i hóa công đo衣n t逢噂i bằng h羽 th嘘ng t逢噂i phun bán t詠 

đ瓜ng (chi院m 29,62% tổng s嘘 v逢運n); tr欝ng rau hi羽n có 555 máy x噂i mini đ逢嬰c đ逢a vƠo 
c挨 gi噂i khơu lƠm đ医t (1 máy/1 h瓜) [132, tr. 9]. Vi羽c tăng c逢運ng 泳ng d映ng khoa h丑c - 

công ngh羽 vƠ c挨 gi噂i hóa trong quá trình s違n xu医t đư thay th院 lao đ瓜ng th栄 công, gi違i 

quy院t các khơu lao đ瓜ng n員ng nh丑c, gi違m tổn th医t, gi違m chi phí đ亥u vƠo, tăng ch医t l逢嬰ng 

s違n ph育m và góp ph亥n gia tăng l嬰i nhu壱n c栄a s違n xu医t nông nghi羽p. 

V隠 trình đ瓜 chuyên môn c栄a ng逢運i lao đ瓜ng trong lĩnh v詠c nông, lâm nghi羽p và 

th栄y s違n cũng từng b逢噂c đ逢嬰c c違i thi羽n: n院u nh逢 năm 2000, s嘘 lao đ瓜ng không có bằng 

c医p chi院m 90,22% và s嘘 lao đ瓜ng có bằng c医p ch雨 chi院m 9,78% (trong đó: s挨 c医p là 

3,66%, trung c医p tr荏 lên là 6,12%) [15, tr. 15]; thì tính đ院n th運i đi吋m ngày 1 - 7 - 2016, 

s嘘 lao đ瓜ng ch逢a qua đƠo t衣o ho員c đƠo t衣o không có ch泳ng ch雨 gi違m còn 86,6% và s嘘 

lao đ瓜ng có bằng c医p đư tăng lên 13,4% (trong đó: s挨 c医p là 4,6% và trung c医p tr荏 lên 

là 8,8%) [17, tr. 60]. Nh逢 v壱y, qua s嘘 li羽u trên có th吋 th医y trình đ瓜 chuyên môn kỹ thu壱t 

c栄a lao đ瓜ng trong đ瓜 tuổi lao đ瓜ng 荏 khu v詠c nông thôn m員c dù đư có s詠 c違i thi羽n, 

nh逢ng chuy吋n bi院n r医t ch壱m trong giai đo衣n 2001 - 2015; qua h挨n 15 năm nh逢ng trình 
đ瓜 lao đ瓜ng có bằng c医p 荏 khu v詠c nông thôn ch雨 tăng có 3,62%. Đi隠u này 違nh h逢荏ng 

r医t l噂n đ院n vi羽c chuy吋n giao và 泳ng d映ng các thành t詠u khoa h丑c - công ngh羽 tiên ti院n 

trong s違n xu医t, cũng nh逢 không đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜 
theo h逢噂ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao c栄a TPHCM. 

TPHCM cũng t壱p trung đ亥u t逢 xơy d詠ng h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - kỹ 

thu壱t ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p đô th鵜. Tổng s嘘 v嘘n đ亥u t逢 xơy d詠ng c挨 
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b違n trong nh英ng năm 2002 - 2005 cho đ鵜a bàn các qu壱n, huy羽n có s違n xu医t nông nghi羽p 

là 4.384,7 tỷ đ欝ng, chi院m kho違ng 15% tổng m泳c đ亥u t逢 xơy d詠ng c挨 b違n toàn Thành 

ph嘘 [121, tr. 14]; năm 2010, Thành ph嘘 đư đ亥u t逢 cho phát tri吋n nông nghi羽p là 

855.674,710 tri羽u đ欝ng và ch逢挨ng trình đ亥u t逢 c挨 s荏 h衣 t亥ng các xư đi吋m đ吋 th詠c hi羽n 

“Ch逢挨ng trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p” v噂i tổng v嘘n đ亥u t逢 537.720 
tri羽u đ欝ng; trong giai đo衣n 2011 - 2015, tổng kinh phí th詠c hi羽n “Ch逢挨ng trình xơy d詠ng 

nông thôn m噂i” trên đ鵜a bàn TPHCM là 41.871.544 tri羽u đ欝ng, trong đó v嘘n huy đ瓜ng 

từ c瓜ng đ欝ng là 32.366.068 tri羽u đ欝ng (chi院m 77,03%) [89, tr. 115]. 

H羽 th嘘ng th栄y l嬰i đ逢嬰c xây d詠ng và nâng c医p đư c挨 b違n đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u 

c栄a s違n xu医t nông nghi羽p và ph映c v映 nhu c亥u dân sinh. Thành ph嘘 đư xơy d詠ng đ逢嬰c 10 

tr衣m b挨m n逢噂c ph映c v映 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p, th栄y s違n [111, tr. 199]. Năm 2015, 
tổng chi隠u dài h羽 th嘘ng kênh m逢挨ng th栄y l嬰i trên đ鵜a bƠn xư đ衣t 1.782 km (tăng 359 km 
so v噂i năm 2011); trong đó: huy羽n C栄 Chi có 859 km, huy羽n Bình Chánh 640 km, huy羽n 

Hóc Môn 199 km và huy羽n C亥n Gi運 84 km [17, tr. 24]. H羽 th嘘ng kênh m逢挨ng nƠy k院t 

h嬰p v噂i các công trình th栄y l嬰i Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, kênh Đông C栄 Chi,ầ đư 
đáp 泳ng nhu c亥u t逢噂i tiêu, xổ phèn, ngăn m員n cho kho違ng 55.000 ha; ngăn lũ, ngăn 
tri隠u, ch嘘ng ng壱p úng cho kho違ng 70.000 ha đ医t nông nghi羽p [66, tr. 7], giúp ổn đ鵜nh và 

phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y s違n c栄a Thành ph嘘. 

Đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p vƠ nông thôn, TPHCM đư 

ti院p t映c đ亥u t逢 đ吋 hoƠn thƠnh quá trình đi羽n khí hóa. Đ吋 đ逢a đi羽n l逢噂i qu嘘c gia bao ph栄 

toàn b瓜 đ鵜a bàn các huy羽n ngo衣i thƠnh, TPHCM đư đ亥u t逢 hoƠn thi羽n h羽 th嘘ng l逢噂i đi羽n 

cho toàn b瓜 58/58 xã c栄a Thành ph嘘: C違i t衣o và xây d詠ng m噂i 794,4 km đ逢運ng dây 

trung th院; 2.650,2 km đ逢運ng dây h衣 th院; lắp đ員t m噂i vƠ tăng công su医t cho 3.382 tr衣m 

h衣 th院. Đ院n năm 2015, ThƠnh ph嘘 đư có 58/58 xư vƠ 404/404 医p s穎 d映ng đi羽n l逢噂i qu嘘c 

gia v噂i 377.610 h瓜 s穎 d映ng đi羽n (chi院m 99,98% tổng s嘘 h瓜) [17, tr. 17]. 

H羽 th嘘ng giao thông nông thôn c栄a Thành ph嘘 cũng đ逢嬰c đ亥u t逢 phát tri吋n hoàn 

thi羽n, góp ph亥n gia tăng s詠 k院t n嘘i gi英a n瓜i thành và ngo衣i thành. Đ院n năm 2006, 

TPHCM đư hoƠn thƠnh m映c tiêu xây d詠ng và nâng c医p h羽 th嘘ng đ逢運ng giao thông 荏 đ鵜a 

bàn các huy羽n ngo衣i thành, v噂i 57/58 xã (trừ xư đ違o Th衣nh An, C亥n Gi運) đư có đ逢運ng 

ô tô đ院n t壱n tr映 s荏 UBND xư, đ衣t tỷ l羽 98,28% (cao h挨n m泳c bình quân c栄a c違 n逢噂c là 

96,90%) [111, tr. 69]. Ch医t l逢嬰ng đ逢運ng giao thông nông thôn cũng liên t映c đ逢嬰c duy 

tu và nâng c医p trong giai đo衣n 2001 - 2015 nên có ch医t l逢嬰ng khá cao: huy羽n C栄 Chi có 

90% đ逢運ng tr映c xư đ逢嬰c nh詠a/bê tông hóa, huy羽n Hóc Môn là 90,9%, huy羽n Bình 

Chánh là 80% và hai huy羽n Nhà Bè, C亥n Gi運 đ衣t 100% [17, tr. 18]. 
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S詠 phát tri吋n c栄a các tổ ch泳c tín d映ng nông thôn 荏 TPHCM đư t衣o đi隠u ki羽n thu壱n 

l嬰i cho ng逢運i nông dân ti院p c壱n đ逢嬰c ngu欝n v嘘n đ吋 đ亥u t逢, m荏 r瓜ng s違n xu医t. Đ院n cu嘘i 

năm 2015, 20/58 xư có các tổ ch泳c tín d映ng vƠ đư gi違i quy院t cho 65.941 h瓜 (chi院m 

17,4% s嘘 h瓜 nông thôn) đ逢嬰c vay v嘘n 逢u đưi v噂i tổng s嘘 ti隠n là 1.271 tỷ đ欝ng, bình 

quân m厩i h瓜 vay đ逢嬰c 19,3 tri羽u đ欝ng; trong đó: huy羽n C亥n Gi運 có 63,29% h瓜 nông 

thôn đ逢嬰c vay v嘘n, huy羽n Nhà Bè là 22,57%, huy羽n Hóc Môn là 22,90%, huy羽n C栄 Chi 

là 17,48% và huy羽n Bình Chánh là 9,17% [17, tr. 27]. 

Đ吋 gắn s違n xu医t nông nghi羽p v噂i công nghi羽p ch院 bi院n nhằm nâng cao giá tr鵜, 
đ違m b違o đ亥u ra cho nông s違n hàng hóa và gi違i quy院t vi羽c lƠm cho lao đ瓜ng nông thôn, 

TPHCM cũng t壱p trung xây d詠ng các c挨 s荏 ch院 bi院n nông s違n, lâm s違n và th栄y s違n. 

Tính đ院n h院t năm 2015, ThƠnh ph嘘 có 569 c挨 s荏 ch院 bi院n nông s違n phân b嘘 trên đ鵜a bàn 

c栄a 55/58 xư (tăng 171 c挨 s荏 so v噂i năm 2011), bình quân m厩i xư có 10,3 c挨 s荏 ch院 bi院n 

và gi違i quy院t vi羽c lƠm cho 2.047 lao đ瓜ng th逢運ng xuyên; có 282 c挨 s荏 ch院 bi院n lâm s違n 

(gi違m 242 c挨 s荏) v噂i 1.279 lao đ瓜ng th逢運ng xuyên và 118 c挨 s荏 ch院 bi院n th栄y s違n (tăng 
25 c挨 s荏) v噂i 643 lao đ瓜ng th逢運ng xuyên [17, tr. 28].  

Công tác khuy院n nông, thú y cũng đ逢嬰c TPHCM quan tơm vƠ đ亥u t逢. Công tác 

khuy院n nông đư góp ph亥n tuyên truy隠n, phổ bi院n các ch栄 tr逢挨ng, chính sách nông nghi羽p 

c栄a Nhà n逢噂c, h厩 tr嬰 đƠo t衣o, chuy吋n giao khoa h丑c kỹ thu壱t, chuy吋n giao mô hình s違n 

xu医t,ầ đư mang l衣i nh英ng hi羽u qu違 thi院t th詠c cho nông dân và doanh nghi羽p s違n xu医t 

nông nghi羽p. TPHCM có 56 cán b瓜 khuy院n nông trên đ鵜a bàn c栄a 50/58 xư, trong đó 
huy羽n C亥n Gi運 và huy羽n C栄 Chi có 100% s嘘 xã có cán b瓜 khuy院n nông; ngoài ra, còn 

có m衣ng l逢噂i đ瓜i ngũ c瓜ng tác viên khuy院n nông t衣i các 医p v噂i 111/404 医p có c瓜ng tác 

viên (chi院m 27% tổng s嘘 医p). Công tác thú y 荏 các huy羽n ngo衣i thành có 49 cán b瓜 thú 

y trên đ鵜a bàn c栄a 35/58 xư, trong đó cán b瓜 thú y t壱p trung nhi隠u nh医t 荏 các huy羽n có 

ngƠnh chăn nuôi phát tri吋n m衣nh là C栄 Chi 32 ng逢運i vƠ Bình Chánh 12 ng逢運i; bên c衣nh 

đó, có 103/404 医p có đ瓜i ngũ c瓜ng tác viên thú y [17, tr. 25]. 

Đ吋 đ違m b違o đ亥u ra cho hàng hóa nông s違n, TPHCM đư đ育y m衣nh ho衣t đ瓜ng xúc ti院n 

th逢挨ng m衣i, tiêu th映 nông s違n thông qua các h嬰p đ欝ng bao tiêu nông s違n v噂i nhi隠u mô hình 

liên k院t tiêu th映 nông s違n khá hi羽u qu違, nh逢: tiêu th映 s英a t逢挨i v噂i công ty Vinamilk, tiêu 

th映 rau s衣ch, s違n xu医t và tiêu th映 bắp lai v噂i công ty cây tr欝ng mi隠n Nam, nuôi và ch院 bi院n 

da cá s医u 荏 qu壱n 12,ầ Đư đ逢a vƠo ho衣t đ瓜ng Trung tâm Giao d鵜ch Th栄y s違n C亥n Gi運; đ亥u 

t逢 xơy d詠ng Trung tâm Th栄y s違n TPHCM 荏 huy羽n Nhà Bè và Trung tâm Giao d鵜ch, tri吋n 

lãm s違n ph育m nông nghi羽p 荏 huy羽n C栄 Chi; xây d詠ng ch逢挨ng trình “M厩i nhà nông m瓜t 
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website”, xây d詠ng website v隠 xúc ti院n th逢挨ng m衣i nhằm cung c医p thông tin cho các h瓜 s違n 

xu医t, kinh doanh đ吋 đ鵜nh h逢噂ng s違n xu医t, tăng c逢運ng xúc ti院n th逢挨ng m衣i và tiêu th映 nông 

s違n. Trong giai đo衣n 2010 - 2015, đư có 126 đ挨n v鵜 tham gia ch逢挨ng trình “M厩i nhà nông 

m瓜t website”; 150 đ挨n v鵜 đ逢嬰c h厩 tr嬰 thi院t k院 logo, nhãn hi羽u vƠ đăng kỦ s荏 h英u trí tu羽; 

120 đ挨n v鵜 đ逢嬰c thi院t k院 医n ph育mầ [89, tr. 112]. 

Đ吋 xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜, c亥n thi院t ph違i xây d詠ng và hoàn thi羽n quan 

h羽 s違n xu医t trong nông nghi羽p v噂i các mô hình s違n xu医t - kinh doanh phù h嬰p, có hi羽u 

qu違 kinh t院 cao, tổ ch泳c s違n xu医t hi羽n đ衣i và t壱p trung quy mô l噂n (kinh t院 trang tr衣i, kinh 

t院 h嬰p tác, doanh nghi羽p). Các mô hình s違n xu医t - kinh doanh này gi英 vai trò h院t s泳c quan 

tr丑ng trong liên k院t chu厩i giá tr鵜, qu違n lý quy trình s違n xu医t và đ違m b違o v羽 sinh an toàn 

th詠c ph育m ngay từ khâu s違n xu医t, đ員c bi羽t là trong liên k院t tiêu th映 nông s違n cho ng逢運i 

nông dơn. Do đó, vi羽c xây d詠ng và phát tri吋n các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t, d鵜ch v映 荏 

nông thôn bằng con đ逢運ng kinh t院 trang tr衣i, kinh t院 h嬰p tác xã và tổ h嬰p tác lƠ h逢噂ng đi 
phù h嬰p, vừa đ違m b違o hi羽u qu違 kinh t院, vừa đáp 泳ng nhu c亥u xã h瓜i, th臼a mưn đ逢嬰c các 

yêu c亥u c栄a xây d詠ng nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM. Trong giai đo衣n 2001 - 2005, kinh 

t院 trang tr衣i đư có s詠 phát tri吋n nhanh c違 v隠 s嘘 l逢嬰ng và quy mô s違n xu医t v噂i 5.671 trang 

tr衣i (tăng 5.445 trang tr衣i so v噂i năm 2000), trong đó có: 75 trang tr衣i tr欝ng tr丑t, 2.620 

trang tr衣i chăn nuôi, 1.124 trang tr衣i th栄y s違n và 1.352 trang tr衣i kinh doanh tổng h嬰p 

[123, tr. 12]; nhi隠u h瓜 gia đình đư phát tri吋n quy mô s違n xu医t thành trang tr衣i kinh t院 h瓜 

cho thu nh壱p trên 100 tri羽u đ欝ng/năm, th壱m chí nhi隠u h瓜 có thu nh壱p trên 1 tỷ đ欝ng/năm; 

đ院n năm 2015, theo tiêu chí đánh giá lo衣i hình trang tr衣i đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 - 4 - 2011 c栄a B瓜 Nông nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn 

áp d映ng đ嘘i v噂i vùng Đông Nam B瓜1, TPHCM có 239 trang tr衣i v噂i di羽n tích đ医t s穎 d映ng 

bình quân cho m瓜t trang tr衣i đ衣t 739 m2 đ医t nông nghi羽p, 25 m2 đ医t lâm nghi羽p và 8.948 

m2 đ医t th栄y s違n; tổng doanh thu c栄a các trang tr衣i đ衣t 646,9 tỷ đ欝ng và doanh thu bình 

quơn đ衣t 2,7 tỷ đ欝ng/trang tr衣i/năm [17, tr. 48]. S嘘 h嬰p tác xã đang ho衣t đ瓜ng trên đ鵜a bàn 

c栄a TPHCM là 71 h嬰p tác xã v噂i 4.122 thành viên, bình quân 58 thành viên/h嬰p tác xã; 

các h嬰p tác xã này có quy mô ho衣t đ瓜ng khá đa d衣ng, từ quy mô c医p xư, liên xư cho đ院n 

quy mô c医p huy羽n, liên huy羽n và m荏 r瓜ng quy mô c違 ra ngoƠi đ鵜a bàn TPHCM [89, tr. 

117]; bên c衣nh h嬰p tác xã, Thành ph嘘 có 147 tổ h嬰p tác nằm trên đ鵜a bàn c栄a 43/58 xã 

(129 tổ h嬰p tác nông nghi羽p, 1 tổ h嬰p tác lâm nghi羽p 荏 huy羽n Bình Chánh, 1 tổ h嬰p tác 

 

1 Tiêu chí đ嘘i v噂i trang tr衣i tr欝ng tr丑t, th栄y s違n và tổng h嬰p ph違i đ衣t đ逢嬰c c違 2 tiêu chí là di羽n tích s違n xu医t từ 3,1 
ha tr荏 lên và có giá tr鵜 hàng hóa bán ra từ 700 tri羽u đ欝ng/năm tr荏 lên; tiêu chí đ嘘i v噂i trang tr衣i chăn nuôi lƠ có giá 
tr鵜 hàng hóa bán ra từ 1 tỷ đ欝ng/năm tr荏 lên. 
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diêm nghi羽p 荏 C亥n Gi運 và 12 tổ h嬰p tác th栄y s違n [17, tr. 27-28]. Bên c衣nh lo衣i hình kinh 

t院 trang tr衣i và h嬰p tác xư, TPHCM cũng phát tri吋n các doanh nghi羽p s違n xu医t nông, lâm 

nghi羽p và th栄y s違n: theo k院t qu違 cu瓜c Tổng đi隠u tra nông thôn, nông nghi羽p và th栄y s違n 

năm 2016 trên đ鵜a bàn TPHCM, Thành ph嘘 có 473 doanh nghi羽p đăng kỦ ho衣t đ瓜ng trong 

nông nghi羽p (tăng 131 doanh nghi羽p so v噂i năm 2011), trong đó có: 357 doanh nghi羽p 

nông nghi羽p (chi院m 75,5%), 59 doanh nghi羽p lâm nghi羽p (chi院m 12,5%) và 57 doanh 

nghi羽p th栄y s違n (chi院m 12%); tổng s嘘 lao đ瓜ng t衣i các doanh nghi羽p lƠ 8.922 ng逢運i, bình 

quân m厩i doanh nghi羽p có 18,9 lao đ瓜ng vƠ doanh thu bình quơn đ衣t 10,4 tỷ đ欝ng/doanh 

nghi羽p, l嬰i nhu壱n sau thu院 đ衣t 320 tri羽u đ欝ng/doanh nghi羽p [17, tr. 45]. 

3.3. K蔭T QU謂 C曳A QUÁ TRÌNH PHÁT TRI 韻N KINH T 蔭 NÔNG 

NGHI烏P THÀNH PH 渦 H唄 CHÍ MINH GIAIăĐO萎N 2001 - 2015 

3.3.1. S詠 tĕngătr逢荏ng c栄a kinh t院 nông nghi羽p  

Trong giai đo衣n 2001 - 2015, kinh t院 nông nghi羽p TPHCM ti院p t映c ch鵜u 違nh 

h逢荏ng b医t l嬰i do quá trình đô th鵜 hóa di宇n ra ngày càng nhanh, d磯n đ院n th詠c t院 di羽n tích 

đ医t nông nghi羽p ngày càng gi違m đ吋 ph映c v映 cho các m映c đích phi nông nghi羽p. Di羽n 

tích gieo tr欝ng cơy hƠng năm trong giai đo衣n 2001 - 2015 gi違m m衣nh, di羽n tích gieo 

tr欝ng năm 2015 ch雨 còn 43.644 ha (gi違m 41.660 ha so v噂i năm 2001), bình quân gi違m 

2.777,3 ha/năm [14 (2016), tr. 213]. Trong đi隠u ki羽n đó, nh運 k院t qu違 c栄a quá trình 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi có giá tr鵜 cao theo 

h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao nên giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p 

v磯n liên t映c tăng nhanh vƠ có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t đ衣t m泳c khá cao. 

S違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM trong giai đo衣n 2001 - 2015 đư ti院p t映c chuy吋n 

d鵜ch theo h逢噂ng tích c詠c, phát tri吋n ổn đ鵜nh và phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n s違n xu医t c栄a Thành 

ph嘘 đ吋 xây d詠ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao. Giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm 

nghi羽p và th栄y s違n ti院p t映c đ衣t t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng khá cao, bình quân 5,82%/năm (g医p 1,9 

l亥n m泳c tăng bình quơn c栄a c違 n逢噂c) [66, tr. 5]. Tổng giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và 

th栄y s違n (theo giá hi羽n hƠnh) đ衣t 124.449.739 tri羽u đ欝ng, tăng g医p g亥n 6,9 l亥n so v噂i giai 

đo衣n 1991 - 2000. Giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n năm 2015 đ衣t 17.528.629 

tri羽u đ欝ng (g医p 6,3 l亥n năm 2001), trong đó: Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p đ衣t 12.530.042 

tri羽u đ欝ng (tăng 5,8 l亥n); ngành lâm nghi羽p đ衣t 148.659 tri羽u đ欝ng (tăng 1,6 l亥n) và ngành 

th栄y s違n đ衣t 4.849.928 tri羽u đ欝ng (tăng 9,2 l亥n) (Xem ph映 l映c 8) [14 (2016), tr. 205].  

Trong trồng trọt, di羽n tích đ医t tr欝ng tr丑t ngày càng gi違m (Xem b違ng 3.1): di羽n tích 

gieo tr欝ng năm 2015 gi違m h挨n 48,8% so v噂i năm 2001. Di羽n tích đ医t tr欝ng cơy l逢挨ng th詠c 

năm 2015 ch雨 còn 22.039 ha, trong đó di羽n tích đ医t tr欝ng lúa gi違m m衣nh nh医t v噂i 46.960 ha 
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và s違n l逢嬰ng lúa gi違m 120.877 t医n so v噂i năm 2001; di羽n tích cây công nghi羽p gi違m 2.903 

ha và s違n l逢嬰ng gi違m 27.641 t医n; di羽n tích cơy rau, đ壱u gi違m nhẹ v噂i m泳c gi違m 939 ha, song 

s違n l逢嬰ng cơy rau, đ壱u l衣i tăng 70.005 t医n. Ch雨 có di羽n tích tr欝ng cơy hƠng năm khác (cơy 
th泳c ăn gia súc, đ壱u ph瓜ng, mía, thu嘘c láầ) lƠ có di羽n tích tăng nhanh, đ衣t 10.257 ha (tăng 
8.729 ha), đ吋 ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n c栄a ngƠnh chăn nuôi [14 (2016), tr. 213-214,217]. 

Tuy di羽n tích đ医t gi違m, nh逢ng nh運 áp d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c và công ngh羽, c違i ti院n kỹ thu壱t 

canh tác, đ育y m衣nh c挨 gi噂i hóa trong s違n xu医t và chuy吋n đổi c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi nên 

giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành tr欝ng tr丑t v磯n tăng lên: giá tr鵜 s違n xu医t ngành tr欝ng tr丑t năm 2015 
đ衣t 4.141.529 tri羽u đ欝ng, tăng g医p h挨n 4,12 l亥n so v噂i năm 2001 [14 (2016), tr. 207]. 

B違ng 3.1. Di羽n tích gieo tr欝ngăcơyăhƠngănĕmăgiaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: ha 

Nĕm T鰻ng s嘘 
Chia ra 

Cây 
l逢挨ngăth詠c 

Cây 
rau,ăđ壱u 

Cây 
công nghi羽p 

Cây hàng 
nĕmăkhác 

2001 85.304 68.586 9.905 5.285 1.528 

2002 74.906 57.892 9.423 5.506 2.085 

2003 67.974 51.159 9.193 4.991 2.631 

2004 64.268 47.951 8.915 4.756 2.646 

2005 57.286 41.728 8.583 4.169 2.806 

2006 53.188 37.733 9.272 3.101 3.082 

2007 49.719 34.131 9.303 3.061 3.224 

2008 46.987 31.341 9.199 3.107 3.340 

2009 44.176 28.484 9.120 3.093 3.479 

2010 41.240 25.427 9.219 2.414 4.180 

2011 39.662 22.863 9.763 2.512 4.524 

2012 41.597 23.552 9.892 2.625 5.528 

2013 44.371 22.910 10.383 2.893 8.185 

2014 44.317 22.768 10.018 2.701 8.830 

2015 43.644 22.039 8.966 2.382 10.257 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 213] 

Trong chăn nuôi, nh運 c違i ti院n ph逢挨ng th泳c chăn nuôi theo h逢噂ng công nghi羽p hóa, 

hi羽n đ衣i hóa nên giá tr鵜 s違n xu医t tăng r医t nhanh. Giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi năm 2015 
đ衣t 7.342.708 tri羽u đ欝ng (tăng g医p h挨n 8,0 l亥n so v噂i năm 2001) và giá tr鵜 s違n xu医t c栄a 
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ngƠnh chăn nuôi đư chi院m 58,6% giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành nông nghi羽p, v逢嬰t qua giá tr鵜 
s違n xu医t ngành tr欝ng tr丑t đ吋 tr荏 thành ngành chi院m tỷ tr丑ng l噂n nh医t trong c挨 c医u giá tr鵜 s違n 

xu医t c栄a ngành nông nghi羽p. V隠 chăn nuôi gia súc, s嘘 l逢嬰ng đƠn bò tăng nhanh, đ員c bi羽t là 

s嘘 l逢嬰ng đƠn bò s英a: n院u năm 2001, tổng đƠn bò c栄a TPHCM lƠ 49.938 con (trong đó có 
27.950 con bò s英a), đ院n năm 2015 s嘘 l逢嬰ng đƠn bò đư tăng g医p 2,6 l亥n, đ衣t 130.577 con 

(trong đó có 103.598 con bò s英a); riêng tổng đƠn trơu gi違m m衣nh từ 9.260 con năm 2001 
xu嘘ng còn 5.472 con năm 2015 (gi違m g亥n 41%). V隠 chăn nuôi gia c亥m, s嘘 l逢嬰ng đƠn heo 
tăng khá nhanh, đ員c bi羽t là heo th鵜t: năm 2015, tổng đƠn heo đ衣t 307.706 con (trong đó có 
264.318 con heo th鵜t), tăng 1,5 l亥n s嘘 l逢嬰ng đƠn heo năm 2001; đƠn gia c亥m (gà, v鵜t) gi違m 

r医t m衣nh do 違nh h逢荏ng c栄a d鵜ch b羽nh, giá th泳c ăn chăn nuôi tăng cao vƠ giá th鵜t gia c亥m 

không ổn đ鵜nh, năm 2015 tổng đƠn gia c亥m ch雨 còn 785.400 con, gi違m g亥n 3,7 l亥n so v噂i 

s嘘 l逢嬰ng đƠn gia c亥m năm 2001 (Xem b違ng 3.2) [14 (2016), tr. 226-227]. 

B違ng 3.2. S嘘 l逢嬰ng gia súc và gia c亥măgiaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: Con 

Nĕm Trâu Bò Heo Gia c亥m 

2001 9.260 49.938 205.017 2.897.454 

2002 7.153 53.147 211.455 2.891.422 

2003 6.464 62.048 216.112 2.460.135 

2004 5.565 69.014 221.131 1.006.878 

2005 6.278 80.279 235.623 599.274 

2006 6.090 98.454 300.965 79.792 

2007 4.807 99.441 367.895 77.965 

2008 3.970 105.985 286.499 101.000 

2009 3.849 107.427 307.014 116.500 

2010 4.448 99.440 293.367 120.709 

2011 5.091 102.343 309.704 222.276 

2012 5.395 108.669 324.359 246.731 

2013 5.577 112.011 286.749 305.045 

2014 5.603 127.245 276.864 563.100 

2015 5.472 130.577 307.706 785.400 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 226] 

V隠 thてy sＶn, trong giai đo衣n 2001 - 2015 ngành th栄y s違n có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng 

nhanh và liên t映c; tính riêng trong giai đo衣n 2011 - 2015, ngành th栄y s違n có t嘘c đ瓜 tăng 
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tr逢荏ng bình quân cao nh医t trong các ngành nông - lâm - th栄y s違n, đ衣t 8,8%/năm. Trong 

giai đo衣n 2011 - 2015, m員c dù di羽n tích đ医t nuôi tr欝ng th栄y s違n gi違m bình quân 

6,9%/năm, nh逢ng giá tr鵜 s違n xu医t trên m瓜t ha tăng bình quơn 20,4%/năm, đ衣t 422,16 

tri羽u đ欝ng/ha năm 2015. TPHCM hi羽n có 3.518 h瓜 nuôi tr欝ng th栄y s違n v噂i các quy mô 

khác nhau [17, tr. 57], trong đó ch栄 y院u là nuôi tôm v噂i nhi隠u h瓜 nuôi có hi羽u qu違 kinh 

t院 đ衣t 917 tri羽u đ欝ng/ha/năm (2 v映); ngoài ra còn nuôi m瓜t s嘘 lo衣i khác, nh逢: nghêu, sò 
huy院t, hƠu, cá rô phi, cá chình, l逢挨n, cá thác lác2,ầ Giá tr鵜 s違n xu医t th栄y s違n năm 2015 
đ衣t 4.849.928 tri羽u đ欝ng (tăng g医p 9,2 l亥n so v噂i năm 2001) (Xem b違ng 3.3), trong đó: 
giá tr鵜 ngành nuôi tr欝ng đ衣t 3.571.044 tri羽u đ欝ng (chi院m 73,6%) và giá tr鵜 ngành khai 

thác đ衣t 1.278.884 tri羽u đ欝ng (chi院m 26,4%); s違n l逢嬰ng th栄y s違n năm 2015 đ衣t 55.657,2 

t医n (tăng 18,5 l亥n so v噂i năm 2001) [14 (2016), tr. 205,232,235]. 

B違ng 3.3. Giá tr 鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違năgiaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: Triệu đồng 

Nĕm T鰻ng s嘘 
Chia ra 

Khai thác Nuôi tr欝ng 

2001 527.770 250.319 260.101 

2002 586.823 193.231 374.877 

2003 849.559 189.596 626.924 

2004 1.009.140 183.832 780.345 

2005 1.146.657 186.456 916.607 

2006 1.486.033 199.862 1.222.387 

2007 1.652.853 248.142 1.334.529 

2008 1.574.828 254.224 1.230.374 

2009 1.731.211 435.319 1.205.107 

2010 1.741.791 401.598 1.308.055 

2011 2.410.606 596.204 1.780.606 

2012 3.123.505 759.432 2.334.768 

2013 3.942.262 1.053.899 2.853.461 

2014 4.509.189 1.198.390 3.271.246 

2015 4.849.928 1.278.884 3.571.044 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 232] 

 

2 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Nguy宇n Văn H欝ng - Ch栄 t鵜ch UBND huy羽n C亥n Gi運. Đ鵜a ch雨: Đ逢運ng L逢挨ng 
Văn Nho, khu ph嘘 Gi欝ng Ao, th鵜 tr医n C亥n Th衣nh, huy羽n C亥n Gi運, TPHCM. 
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V隠 lâm nghiệp, trong giai đo衣n 2001 - 2015 ngành lâm nghi羽p có t嘘c đ瓜 tăng 
tr逢荏ng không đáng k吋 và liên t映c gi違m, riêng giai đo衣n 2011 - 2015 có giá tr鵜 s違n xu医t 

gi違m bình quơn 4,6%/năm. Đi隠u này là do di羽n tích rừng c栄a Thành ph嘘 đa ph亥n thu瓜c 

Khu d詠 tr英 sinh quy吋n rừng ng壱p m員n C亥n Gi運 c亥n ph違i đ逢嬰c b違o v羽 nghiêm ng員t; bên 

c衣nh đó, Thành ph嘘 đư ch逢a khai thác t嘘t các giá tr鵜 ti隠m năng v隠 th栄y s違n và du l鵜ch 

sinh thái mà Khu d詠 tr英 sinh quy吋n rừng ng壱p m員n C亥n Gi運 mang l衣i đ吋 phát tri吋n lâm 

nghi羽p k院t h嬰p v噂i khai thác th栄y s違n và phát tri吋n du l鵜ch. Giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành 

lâm nghi羽p năm 2015 đ衣t 148.659 tri羽u đ欝ng (g医p 1,6 l亥n năm 2001), trong đó: giá tr鵜 
tr欝ng vƠ chăm sóc rừng là 4.264 tri羽u đ欝ng (chi院m 2,9%), khai thác g厩 và lâm s違n khác 

là 139.725 tri羽u đ欝ng (chi院m 94%), d鵜ch v映 lâm nghi羽p là 4.670 tri羽u đ欝ng (chi院m 3,1%) 

[14 (2016), tr. 228]. Thành ph嘘 đư tr欝ng m噂i đ逢嬰c 1.482,9 ha rừng t壱p trung; tr欝ng cây 

phân tán v噂i 6.131,6 ha vƠ 39.827 cơy xanh đ逢運ng ph嘘 các lo衣i (t逢挨ng đ逢挨ng v噂i di羽n 

tích quy đổi kho違ng 39,83 ha). Đ院n cu嘘i năm 2015, tỷ l羽 che ph栄 rừng vƠ cơy xanh đ衣t 

40,01% tổng di羽n tích t詠 nhiên c栄a Thành ph嘘; tỷ l羽 che ph栄 rừng vƠ cơy xanh giai đo衣n 

2011 - 2015 tăng bình quơn 0,4%/năm. Ngoài di羽n tích rừng, trên đ鵜a bàn Thành ph嘘 

còn có 609,18 ha cây xanh 荏 các công viên; bình quân di羽n tích cây xanh s穎 d映ng công 

c瓜ng toàn Thành ph嘘 đ衣t 0,85 m2/ng逢運i [125, tr. 7-8]. 

3.3.2. S詠 chuy吋n d鵜chăc挨ăc医u kinh t院 nông nghi羽p  

Đ吋 xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜, ch栄 tr逢挨ng c栄a TPHCM trong giai đo衣n 

2001 - 2015 là ti院p t映c th詠c hi羽n vi羽c chuy吋n đổi c挨 c医u kinh t院 theo h逢噂ng gi違m tỷ 

tr丑ng ngành tr欝ng tr丑t, tăng tỷ tr丑ng ngƠnh chăn nuôi vƠ th栄y s違n, phát tri吋n các lĩnh 
v詠c d鵜ch v映 nông nghi羽p và ngành ngh隠 荏 nông thôn; phát tri吋n các lo衣i nông s違n hàng 

hóa có giá tr鵜 cao, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a Thành ph嘘, d詠a trên n隠n t違ng nông 

nghi羽p công ngh羽 cao, 泳ng d映ng khoa h丑c và công ngh羽 hi羽n đ衣i. Nh運 đó, c挨 c医u kinh 

t院 nông nghi羽p TPHCM ti院p t映c chuy吋n d鵜ch tích c詠c, phù h嬰p v噂i xu th院 xây d詠ng n隠n 

nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao.  

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp c栄a TPHCM v磯n ti院p t映c di宇n ra theo 

chi隠u h逢噂ng ngƠy cƠng tăng nhanh giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違n và gi違m d亥n giá tr鵜 
s違n xu医t c栄a ngành nông nghi羽p và lâm nghi羽p trong c挨 c医u nông, lâm nghi羽p và th栄y 

s違n c栄a Thành ph嘘. Trong giai đo衣n 2001 - 2015, tỷ tr丑ng nông nghi羽p gi違m 6,2%; tỷ 

tr丑ng lâm nghi羽p gi違m 2,5% và tỷ tr丑ng th栄y s違n tăng 8,7%. Qua bi吋u đ欝 3.1, có th吋 

th医y rõ xu th院 gi違m tỷ tr丑ng ngành nông nghi羽p và lâm nghi羽p, tăng nhanh tỷ tr丑ng c栄a 

ngành th栄y s違n. Tuy nhiên, xu h逢噂ng gi違m tỷ tr丑ng c栄a ngành nông nghi羽p còn ch壱m 
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và di宇n ra không liên t映c: từ năm 2001 đ院n năm 2006, tỷ tr丑ng nông nghi羽p gi違m nhanh 

từ m泳c 77,7% xu嘘ng còn 67% (gi違m 10,7%), tuy nhiên đ院n giai đo衣n 2007 - 2010 l衣i 

tăng nhanh từ m泳c 67% lên 79,4% (tăng 12,4%) vƠ tỷ tr丑ng ngành nông nghi羽p năm 
2010 đư v逢嬰t tỷ tr丑ng c栄a năm 2001 là 77,7%; từ năm 2011 đ院n năm 2015 thì tỷ tr丑ng 

ngành nông nghi羽p m噂i gi違m đ隠u và gi違m khá nhanh từ m泳c 79,4% xu嘘ng còn 71,5% 

(gi違m 6,9%). Tỷ tr丑ng c栄a ngành th栄y s違n tăng từ m泳c 19% năm 2001 lên 27,7% năm 
2015, tuy nhiên m泳c tăng nƠy cũng không liên t映c: từ năm 2001 đ院n năm 2006, tỷ tr丑ng 

th栄y s違n tăng nhanh (tăng 12,7%); đ院n giai đo衣n 2007 - 2010 tỷ tr丑ng l衣i gi違m nhanh, 

năm 2010 gi違m 12,3% so v噂i năm 2006 và từ năm 2011 đ院n năm 2015 tỷ tr丑ng th栄y s違n 

m噂i tăng ổn đ鵜nh và m泳c tăng cao (tăng 8,3%). Riêng tỷ tr丑ng ngành lâm nghi羽p gi違m 

t逢挨ng đ嘘i đ隠u và liên t映c qua các năm, đ院n năm 2015 ch雨 còn chi院m 0,8% trong c挨 c医u 

giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n.  

Bi吋uăđ欝 3.1. Bi吋uăđ欝 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n 

giaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: % 

 

Vi羽c đ育y m衣nh chuy吋n d鵜ch c挨 c医u nông nghi羽p theo h逢噂ng xây d詠ng n隠n nông 

nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao trong giai đo衣n 2001 - 2015 đư giúp t衣o ra các lo衣i 

s違n ph育m hàng hóa nông nghi羽p có năng su医t, s違n l逢嬰ng và giá tr鵜 cao, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n 

c栄a TPHCM. Cùng v噂i đó lƠ vi羽c 泳ng d映ng nông nghi羽p công ngh羽 cao, 泳ng d映ng công ngh羽 

sinh h丑c vào s違n xu医t nông nghi羽p, đ員c bi羽t là trong th詠c hi羽n các ch逢挨ng trình phát tri吋n 
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tr丑ng đi吋m v隠 rau an toàn, hoa - cây ki吋ng, bò s英a, cá c違nh,ầ đư góp ph亥n gia tăng tỷ l羽 泳ng 

d映ng khoa h丑c - công ngh羽, c挨 gi噂i hóa trong s違n xu医t nông nghi羽p từ m泳c 10% năm 2010 
lên 35,8% năm 2015. Thành ph嘘 đư xơy d詠ng đ逢嬰c nhi隠u mô hình s違n xu医t hi羽u qu違, nh逢: 
nuôi tôm sú công nghi羽p thu nh壱p 140 tri羽u đ欝ng/ha/năm, nuôi tôm sú bán công nghi羽p thu 

nh壱p 70 tri羽u đ欝ng/ha/năm, nuôi bò s英a 5 con/h瓜 v噂i thu nh壱p 45 tri羽u đ欝ng/năm, tr欝ng rau 

an toàn thu nh壱p 150 - 180 tri羽u đ欝ng/ha/năm, nuôi cá s医u 50 con/h瓜 thu nh壱p 150 tri羽u 

đ欝ng/năm [66, tr. 4]. Nh運 đó đư nơng cao giá tr鵜 và hi羽u qu違 s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p, nâng 

cao thu nh壱p c栄a ng逢運i nông dân và thu hẹp kho違ng cách phát tri吋n gi英a ngo衣i thành v噂i n瓜i 

thành. Giá tr鵜 s違n xu医t bình quân trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích c栄a TPHCM liên t映c tăng nhanh: 
năm 2000 lƠ 31 tri羽u đ欝ng/ha/năm, năm 2005 lƠ 63 tri羽u đ欝ng/ha/năm, năm 2010 đ衣t 158,2 

tri羽u đ欝ng/ha/năm vƠ đ院n năm 2015 tăng lên 375 tri羽u đ欝ng/ha/năm (tăng g医p 12,1 l亥n so v噂i 

năm 2000), cao h挨n nhi隠u m泳c bình quân c栄a c違 n逢噂c là 100 tri羽u đ欝ng/ha/năm. Năm 2015, 
năng su医t lao đ瓜ng trong nông nghi羽p đ衣t 66,1 tri羽u đ欝ng/ng逢運i (g医p 2,53 l亥n so v噂i năm 
2010). Thu nh壱p vƠ tích lũy c栄a các h瓜 dân 荏 khu v詠c nông thôn theo giá hi羽n hành ngày 

cƠng tăng: năm 2010 bình quơn tích lũy đ衣t 29,6 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm, năm 2012 là 32,7 

tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm vƠ đ院n năm 2014 đ衣t 40,04 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm. Kho違ng cách thu 

nh壱p gi英a ng逢運i dân n瓜i thành và ngo衣i thƠnh ngƠy cƠng đ逢嬰c thu hẹp: năm 2008, thu nh壱p 

bình quơn đ亥u ng逢運i 荏 khu v詠c thành th鵜 là 28,31 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm, cao g医p 1,8 l亥n so 

v噂i khu v詠c nông thôn, năm 2010 cao g医p 1,5 l亥n, năm 2012 cao g医p 1,24 l亥n và đ院n năm 
2014 ch雨 còn cao g医p 1,2 l亥n [132, tr. 8], [134, tr. 6-7]. 

Sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp gi英a ngành tr欝ng tr丑t và 

ngƠnh chăn nuôi v磯n ti院p t映c di宇n ra theo xu h逢噂ng tích c詠c c栄a giai đo衣n 1991 - 2000, 

đó lƠ tỷ tr丑ng c栄a ngƠnh chăn nuôi ngƠy cƠng tăng nhanh vƠ v逢嬰t tỷ tr丑ng c栄a ngành tr欝ng 

tr丑t, đ逢a chăn nuôi tr荏 ngành s違n xu医t chính; trong khi đó, tỷ tr丑ng c栄a ngành tr欝ng tr丑t 

ngày càng gi違m m衣nh. Qua bi吋u đ欝 3.2, có th吋 th医y rõ xu th院 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u trong 

n瓜i b瓜 ngành nông nghi羽p th吋 hi羽n r医t rõ 荏 s詠 gia tăng nhanh tỷ tr丑ng c栄a ngƠnh chăn nuôi 
(tăng 16,3%) và s詠 gi違m m衣nh tỷ tr丑ng c栄a ngành tr欝ng tr丑t (gi違m 13,2%) trong giai đo衣n 

2001 - 2015. Tuy nhiên, cũng gi嘘ng nh逢 s詠 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, quá 

trình gia tăng tỷ tr丑ng c栄a ngƠnh chăn nuôi vƠ gi違m tỷ tr丑ng c栄a ngành tr欝ng tr丑t cũng 
di宇n ra không liên t映c và thi院u b隠n v英ng. Tỷ tr丑ng c栄a ngƠnh chăn nuôi g亥n nh逢 tăng liên 
t映c qua các năm 2001 - 2008, v噂i m泳c tăng 17,7% so v噂i năm 2001; nh逢ng từ giai đo衣n 

2009 - 2015, tỷ tr丑ng ngƠnh chăn nuôi l衣i tăng gi違m th医t th逢運ng, c泳 năm tr逢噂c tăng thì 
năm sau gi違m và không còn ổn đ鵜nh nh逢 giai đo衣n tr逢噂c. Ngành tr欝ng tr丑t cũng v壱y, t嘘c 
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đ瓜 gi違m tỷ tr丑ng trong c挨 c医u ngành nông nghi羽p c栄a ngành tr欝ng tr丑t cũng không ổn 

đ鵜nh, trong nh英ng năm 2001 - 2009 thì tỷ tr丑ng g亥n nh逢 gi違m liên t映c và khá nhanh (gi違m 

13,6% so v噂i năm 2001), nh逢ng năm 2010 l衣i có xu h逢噂ng tỷ tr丑ng tăng lên nhanh so v噂i 

năm 2009 (tăng 5,2%) và từ năm 2011 đ院n năm 2015 thì tỷ tr丑ng ngành tr欝ng tr丑t gi違m 

r医t ch壱m (gi違m 4% so v噂i năm 2011). Bên c衣nh đó, tỷ tr丑ng c栄a ngành d鵜ch v映 nông 

nghi羽p c栄a TPHCM giai đo衣n 2001 - 2015 đư suy gi違m nhẹ, trái ng逢嬰c v噂i xu th院 gia tăng 
tỷ tr丑ng dù r医t ch壱m c栄a giai đo衣n 1991 - 2000: tỷ tr丑ng c栄a ngành d鵜ch v映 nông nghi羽p 

năm 2015 đư gi違m xu嘘ng còn 8,3% (gi違m 3,1% so v噂i năm 2001). Vi羽c suy gi違m tỷ tr丑ng 

c栄a ngành d鵜ch v映 nông nghi羽p là do s詠 đ亥u t逢 c栄a TPHCM ch逢a đ亥y đ栄 đ吋 thúc đ育y s詠 

phát tri吋n c栄a ngƠnh nƠy, đ欝ng th運i cũng cho th医y s詠 phát tri吋n c栄a ngành ngh隠 荏 khu v詠c 

nông thôn v磯n còn h衣n ch院, thi院u s詠 đa d衣ng, ch栄 y院u v磯n ph映 thu瓜c vào tr欝ng tr丑t, chăn 
nuôi và nuôi tr欝ng th栄y s違n. S詠 s映t gi違m tỷ tr丑ng c栄a ngành d鵜ch v映 nông nghi羽p là m瓜t 

trong nh英ng h衣n ch院 c栄a TPHCM trong phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, không đáp 泳ng 

đ逢嬰c yêu c亥u phát tri吋n ngành d鵜ch v映 nông nghi羽p đ吋 h厩 tr嬰 cho quá trình chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院, xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao c栄a TPHCM. 

Bi吋uăđ欝 3.2. Bi吋uăđ欝 v隠 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông nghi羽p 

giaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 207] 

Trong cơ cấu ngành trồng trọt, c挨 c医u cây tr欝ng ti院p t映c chuy吋n d鵜ch theo h逢噂ng 

gi違m di羽n tích đ医t tr欝ng lúa kém hi羽u qu違 đ吋 chuy吋n sang s違n xu医t các lo衣i cây tr欝ng có 

giá tr鵜 cao h挨n. Lúa v磯n là lo衣i cơy l逢挨ng th詠c có di羽n tích gieo tr欝ng l噂n nh医t, tuy nhiên 
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n院u nh逢 giai đo衣n 1991 - 2000 di羽n tích đ医t tr欝ng lúa chi院m 79,2% tổng di羽n tích gieo 

tr欝ng cơy hƠng năm, đ院n năm 2015 đư gi違m nhanh và ch雨 còn chi院m 46,7% (gi違m 32,5% 

so v噂i năm 2000) và giá tr鵜 s違n xu医t c栄a các lo衣i cơy l逢挨ng th詠c có h衣t cũng gi違m nhanh, 

ch雨 còn chi院m 11,2% giá tr鵜 s違n xu医t ngành tr欝ng tr丑t (gi違m 33,6% so v噂i năm 2000); di羽n 

tích tr欝ng rau, đ壱u, hoa tuy có gi違m nhẹ song giá tr鵜 l衣i tăng r医t nhanh nh運 vi羽c chuy吋n 

sang canh tác rau an toàn, 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 hi羽n đ衣i vào quá trình s違n xu医t 

nên giá tr鵜 s違n xu医t rau, đ壱u, hoa năm 2015 đ衣t 1.819.333 tri羽u đ欝ng (chi院m 43,9% giá tr鵜 
ngành tr欝ng tr丑t), tăng g医p 6,5 l亥n so v噂i năm 2000 vƠ tr荏 thành lo衣i cây tr欝ng ch栄 l詠c 

góp ph亥n gia tăng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành tr欝ng tr丑t [14 (2016), tr. 209,215]. Đ員c bi羽t, 

di羽n tích đ医t gieo tr欝ng các lo衣i cơy hƠng năm khác tăng r医t nhanh nh運 vi羽c chuy吋n đổi 

di羽n tích đ医t tr欝ng lúa kém hi羽u qu違 sang tr欝ng cây th泳c ăn gia súc, gia c亥m, năm 2015 
đ衣t 10.257 ha (tăng 8.729 ha), trong đó di羽n tích cây th泳c ăn gia súc, gia c亥m tăng từ 219 

ha năm 2001 lên 7.898 ha năm 2015, đ吋 ph映c v映 cho s詠 phát tri吋n c栄a ngƠnh chăn nuôi, 
đ員c bi羽t lƠ chăn nuôi bò s英a, bò th鵜t và heo th鵜t. 

Phát tri吋n s違n xu医t rau an toàn và hoa, cây ki吋ng đư mang l衣i hi羽u qu違 kinh t院 cao 

cho ngành tr欝ng tr丑t c栄a TPHCM, do đơy lƠ lo衣i nông s違n mà th鵜 tr逢運ng có nhu c亥u r医t 

l噂n, phù h嬰p quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng có giá tr鵜 cao và phù h嬰p v噂i đ員c 

đi吋m c栄a n隠n nông nghi羽p đô th鵜. TPHCM bắt đ亥u đ育y m衣nh vi羽c s違n xu医t rau an toàn 

trong giai đo衣n 2001 - 2005 v噂i vi羽c th詠c hi羽n ch逢挨ng trình “2 cơy, 2 con”; ThƠnh ph嘘 

đư t壱p trung quy ho衣ch vùng s違n xu医t cây rau an toàn, t壱p trung ch栄 y院u 荏 các huy羽n C栄 

Chi, Hóc Môn và Bình Chánh; di羽n tích s違n xu医t rau an toƠn đ衣t 8.583 ha v噂i s違n l逢嬰ng 

161.294 t医n vƠ năng su医t đ衣t 189,2 t衣/ha; các mô hình s違n xu医t rau an toƠn đư mang l衣i 

thu nh壱p 150 - 180 tri羽u đ欝ng/ha/năm, cao h挨n nhi隠u so v噂i các lo衣i cây tr欝ng khác, đư 
góp ph亥n nâng cao thu nh壱p vƠ đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân. Di羽n tích gieo tr欝ng rau 

an toàn đ院n năm 2010 đ衣t 2.874 ha v噂i năng su医t rau đ衣t 22 t医n/ha, s違n l逢嬰ng đ衣t 289.900 

t医n/năm, doanh thu đ衣t 200 tri羽u đ欝ng/ha/năm vƠ giá tr鵜 s違n xu医t đ衣t 1.070,18 tri羽u đ欝ng; 

m瓜t s嘘 h嬰p tác xã và tổ h嬰p tác s違n xu医t rau an toàn ho衣t đ瓜ng có hi羽u qu違, nh逢: H嬰p 

tác xã Ph逢噂c An, H嬰p tác xã Ngã Ba Gi欝ng, H嬰p tác xã Th臼 Vi羽t, Liên tổ Rau an toàn 

Tân Trung [128, tr. 4-6]. Đ院n năm 2015, s違n xu医t rau an toƠn tăng nhanh c違 v隠 di羽n tích 

và s違n l逢嬰ng: di羽n tích gieo tr欝ng đ衣t 15.800 ha, v噂i năng su医t bình quơn đ衣t 25 t医n/ha 

và s違n l逢嬰ng bình quơn đ衣t 375.000 t医n/năm [135, tr. 4]; nhi隠u h瓜 s違n xu医t rau an toàn 

đ衣t l嬰i nhu壱n 100 tri羽u đ欝ng/1.000 m2/v映, cao h挨n nhi隠u so v噂i các lo衣i cây tr欝ng khác3. 

 

3 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Ph衣m Nh逢 ĐƠ. Đ鵜a ch雨: Tổ 8, 医p Xóm M噂i, xã Trung L壱p H衣, huy羽n C栄 
Chi, TPHCM. 
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Các h瓜 và tổ ch泳c s違n xu医t rau an toàn c栄a TPHCM đư tri吋n khai các mô hình s違n xu医t 

rau theo tiêu chu育n VietGAP: Tính đ院n năm 2015, đư có 721 tổ ch泳c, cá nhân s違n xu医t 

rau, qu違 đư nh壱n đ逢嬰c ch泳ng nh壱n VietGAP, v噂i tổng di羽n tích 448 ha và s違n l逢嬰ng đ衣t 

47.082 t医n/năm. M瓜t s嘘 lo衣i cây tr欝ng chính có hi羽u qu違 s違n xu医t và giá tr鵜 kinh t院 cao 

lƠ: d逢a l逢噂i 泳ng d映ng công ngh羽 cao s違n xu医t 4 v映/năm vƠ l嬰i nhu壱n đ衣t 1,2 tỷ 

đ欝ng/ha/năm; c違i xanh 10 v映/năm vƠ l嬰i nhu壱n đ衣t 375 - 400 tri羽u đ欝ng/ha/năm; bí đao 
3 v映/năm vƠ l嬰i nhu壱n đ衣t 200 tri羽u đ欝ng/ha/năm4,ầ  

Ch逢挨ng trình phát tri吋n s違n xu医t hoa, cây ki吋ng đ逢嬰c Thành ph嘘 xây d詠ng năm 
2004 và từ đó đ院n năm 2015 di羽n tích hoa, cây ki吋ng đư tăng nhanh, n院u nh逢 năm 2003 
di羽n tích đ医t tr欝ng hoa, cây ki吋ng ch雨 có 665 ha thì đ院n năm 2010 đư tăng lên 1.910 (tăng 
1.245 ha); giá tr鵜 s違n xu医t đ衣t 456,44 tỷ đ欝ng. S違n ph育m hoa, cây ki吋ng c栄a TPHCM 

ch栄 y院u là hoa lan (190 ha và giá tr鵜 kho違ng 123,4 tỷ đ欝ng), cây mai (525 ha và giá tr鵜 
逢噂c đ衣t 477 tỷ đ欝ng), cây ki吋ng - bon sai (415 ha và giá tr鵜 s違n l逢嬰ng hoa ki吋ng đ衣t 1 - 

5 tỷ/ha, ki吋ng cổ - bon sai đ衣t 172,9 tỷ đ欝ng) và hoa n隠n (780 ha và giá tr鵜 đ衣t 117,7 tỷ 

đ欝ng) [127, tr. 3-6]. Đ院n năm 2015, di羽n tích canh tác hoa, cây ki吋ng c栄a Thành ph嘘 đ衣t 

2.250 ha, trong đó các loài hoa, cây ki吋ng có t嘘c đ瓜 tăng nhanh v隠 di羽n tích và giá tr鵜 là: 

hoa lan v噂i di羽n tích đ衣t 300 ha và giá tr鵜 đ衣t 613,9 tỷ đ欝ng; bon sai, ki吋ng v噂i di羽n tích 

550 ha và giá tr鵜 189,2 tỷ đ欝ng; hoa mai v噂i di羽n tích 550 ha và giá tr鵜 544,5 tỷ đ欝ng; 

hoa n隠n v噂i di羽n tích 850 ha và giá tr鵜 486,2 tỷ đ欝ng. Nh運 đó, tổng giá tr鵜 s違n xu医t hoa, 

cây ki吋ng năm 2015 đ衣t 1.833,8 tỷ đ欝ng và giá tr鵜 s違n xu医t bình quân trên m瓜t ha hoa, 

cây ki吋ng đ衣t 800 - 900 tri羽u đ欝ng/năm [137, tr. 4-6].  

Trong cơ cấu ngành chăn nuôi, giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi chuy吋n d鵜ch theo 

h逢噂ng tăng tỷ tr丑ng c栄a chăn nuôi gia súc (ch栄 y院u lƠ chăn nuôi bò s英a) và gi違m tỷ tr丑ng 

chăn nuôi gia c亥m (ch栄 y院u lƠ đƠn gƠ, v鵜t). Giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngƠnh chăn nuôi gia súc năm 
2015 đ衣t 3.350.154 tri羽u đ欝ng (tăng g医p g亥n 14,6 l亥n so v噂i năm 2001) vƠ chi院m 45,6% giá 

tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành chăn nuôi; trong khi đó giá tr鵜 s違n xu医t chăn nuôi gia c亥m đ衣t 3.917.121 

tri羽u đ欝ng và ch雨 còn chi院m 53,3% giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi (gi違m 18,9%) (Xem bi吋u 

đ欝 3.3). Trong chăn nuôi gia súc, s嘘 l逢嬰ng đƠn trơu ngƠy cƠng gi違m, năm 2015 ch雨 còn 5.472 

con (gi違m 2.644 con so v噂i năm 2001); ng逢嬰c l衣i s嘘 l逢嬰ng đƠn bò, đ員c bi羽t là bò s英a l衣i tăng 
r医t nhanh, từ 45.896 con (trong đó có 27.950 con bò s英a) năm 2001 lên 130.577 con (trong 
đó có 103.598 con bò s英a), tăng g医p 2,85 l亥n. Trong chăn nuôi gia c亥m, s嘘 l逢嬰ng đƠn gƠ, v鵜t 

 

4 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Đ厩 Thanh Hòa - Phó Ch栄 t鵜ch UBND huy羽n Hóc Môn. Đ鵜a ch雨: 01 - Lý Nam 
Đ院, th鵜 tr医n Hóc Môn, huy羽n Hóc Môn, TPHCM. 
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gi違m nhanh, năm 2015 gi違m còn 785.400 con (gi違m 3,6 l亥n so v噂i năm 2001); riêng s嘘 l逢嬰ng 

đƠn heo (đ員c bi羽t là heo th鵜t) tăng nhanh, năm 2015 đ衣t 307.706 con (tăng 1,6 l亥n) [14 (2016), 

tr. 227]. S嘘 l逢嬰ng đƠn trơu gi違m là phù h嬰p v噂i xu th院 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p TPHCM, 

khi vi羽c áp c挨 gi噂i hóa, khoa h丑c - công ngh羽 vào s違n xu医t đư góp ph亥n gi違m các công đo衣n 

lao đ瓜ng th栄 công s穎 d映ng s泳c kéo c栄a đƠn trơu; đ欝ng th運i, đƠn gƠ, v鵜t gi違m là do 違nh h逢荏ng 

c栄a d鵜ch b羽nh, giá c違 th泳c ăn tăng nhanh vƠ giá c違 s違n ph育m th鵜t gia c亥m tăng gi違m th医t 

th逢運ng, đ吋 chuy吋n sang phát tri吋n chăn nuôi bò th鵜t, bò s英a, heo th鵜t, cá s医u đ吋 cung c医p các 

s違n ph育m th鵜t, s英a t逢挨i mà th鵜 tr逢運ng có nhu c亥u l噂n và có giá tr鵜 cao, phù h嬰p v噂i quá trình 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u v壱t nuôi theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao. 

Bi吋uăđ欝 3.3. Bi吋uăđ欝 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t ngành chĕnănuôi 
giaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 211] 
 

V隠 đƠn heo, tổng đƠn heo c栄a TPHCM năm 2015 lƠ 307.706 con (trong đó có 
264.318 con heo th鵜t), tăng g医p 1,6 l亥n so v噂i năm 2001 [14 (2016), tr. 227]; t嘘c đ瓜 tăng 
tr逢荏ng c栄a đƠn heo bình quân trong giai đo衣n 2011 - 2015 đ衣t 3,5%/năm. S違n l逢嬰ng th鵜t 
heo năm 2015 đ衣t 83.165 t医n (tăng 15,7% so v噂i năm 2011) [14 (2016), tr. 227]. Ngoài 

ra, TPHCM đư cung c医p h挨n 4,5 tri羽u con heo gi嘘ng các lo衣i và g亥n 5 tri羽u li隠u tinh heo 

gi嘘ng cho th鵜 tr逢運ng Thành ph嘘 và các t雨nh.  
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V隠 chăn nuôi bò th鵜t, s嘘 l逢嬰ng đƠn bò th鵜t c栄a TPHCM đư tăng từ 26.807 con năm 
2010 lên 33.732 con năm 2015, v噂i t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình quơn giai đo衣n 2010 - 2015 

lƠ 5,74%. Ph逢挨ng th泳c chăn nuôi ch栄 y院u v磯n 荏 quy mô nh臼 lẻ, s嘘 h瓜 chăn nuôi d逢噂i 

10 con/h瓜 chi院m 75,26% tổng s嘘 h瓜 chăn nuôi bò th鵜t [136, tr. 4]. S違n l逢嬰ng th鵜t trâu bò 

năm 2015 đ衣t 9.494 t医n.  

Bò s英a là m瓜t trong nh英ng v壱t nuôi tr丑ng đi吋m c栄a nông nghi羽p TPHCM và là v壱t 

nuôi mang l衣i giá tr鵜 kinh t院 cao, đáp 泳ng cho nhu c亥u tiêu th映 s英a ngƠy cƠng tăng c栄a th鵜 
tr逢運ng vƠ chăn nuôi bò s英a đư mang l衣i ngu欝n thu nh壱p khá l噂n cho ng逢運i nông dân. 

Chăn nuôi bò s英a t壱p trung 荏 các huy羽n ngo衣i thành C栄 Chi vƠ Hóc môn, trong đó nhi隠u 

nh医t 荏 huy羽n C栄 Chi v噂i nhi隠u h瓜 gia đình, trang tr衣i nuôi bò s英a có quy mô từ 30 - 200 

con5; 荏 huy羽n Hóc Môn có tr衣i bò gi嘘ng cao s違n Delta v噂i quy mô 400 con,ầ. S嘘 l逢嬰ng 

đƠn bò s英a vƠ năng su医t s英a c栄a đƠn bò s英a TPHCM ngƠy cƠng tăng nhanh: năm 2005, 
đƠn bò s英a có 56.162 con (chi院m 69,96% tổng đƠn bò c栄a Thành ph嘘), trong đó bò đang 
cho s英a là 27.092 con [14 (2005), tr. 139], năng su医t s英a đ衣t 4.885 kg/con/năm (c違 n逢噂c 

lƠ 4.000 kg/con/năm), s違n l逢嬰ng s英a t逢挨i đ衣t 130.054 t医n (chi院m 65,78% s違n l逢嬰ng c違 

n逢噂c) và 逢噂c tính doanh thu từ s英a t逢挨i năm 2005 đ衣t kho違ng 520 tỷ đ欝ng; đ院n năm 2010, 

đƠn bò s英a tăng lên 79.800 con (chi院m 62,34% đƠn bò s英a c違 n逢噂c), trong đó đƠn bò cái 
vắt s英a là 41.057 con, v噂i năng su医t s英a đ衣t 5.787 kg/con/năm, tổng s違n l逢嬰ng s英a hàng 

hóa giai đo衣n 2006 - 2010 đ衣t 978.876 t医n và giá tr鵜 đ衣t 6.630 tỷ đ欝ng [130, tr. 3]. Trong 

giai đo衣n 2011 - 2015, đƠn bò s英a có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình quơn lƠ 1,3%/năm vƠ năng 
su医t s英a tăng bình quơn 0,8%/năm; s嘘 l逢嬰ng đƠn bò s英a năm 2015 đ衣t 101.134 con (chi院m 

37,63% đƠn bò s英a c違 n逢噂c), trong đó có 49.530 con cái vắt s英a v噂i năng su医t s英a bình 

quơn đ衣t 5.657 kg/con/năm [141, tr. 4]. Thành ph嘘 có 9.003 h瓜 chăn nuôi bò s英a v噂i quy 

mô bình quơn đ衣t 11,23 con/h瓜; trong đó có nhi隠u h瓜 chăn nuôi bò s英a 荏 huy羽n C栄 Chi 

v噂i quy mô từ 30 - 75 con, nh逢: h瓜 ông Võ Long Khánh: 33 con, h瓜 ông Tr亥n Trung Phú: 

60 con, h瓜 ông Nguy宇n Văn Th衣nh: 65 con, h瓜 ông Lê Văn H英u: 70 con, h瓜 D逢挨ng Văn 
Ninh: 75 con6ầ v噂i thu nh壱p từ s違n l逢嬰ng s英a đ衣t 2,0 - 3,5 tri羽u đ欝ng/ngày/h瓜7. Trong 5 

năm (2011 - 2015), s違n l逢嬰ng s英a t逢挨i nguyên li羽u đ衣t 1.199.223 t医n (chi院m 46,67% s違n 

l逢嬰ng c違 n逢噂c) và giá tr鵜 đ衣t 15.767 tri羽u đ欝ng (Xem bi吋u đ欝 3.4). HƠng năm, ThƠnh ph嘘 

 

5 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Lê Đình Đ泳c - Phó Ch栄 t鵜ch UBND huy羽n C栄 Chi. Đ鵜a ch雨: 77 - T雨nh l瓜 8, 
khu ph嘘 7, th鵜 tr医n C栄 Chi, huy羽n C栄 Chi, TPHCM. 
6 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Ph衣m Phú C逢運ng - Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i Nông dân huy羽n C栄 Chi. Đ鵜a ch雨: T雨nh 
L瓜 8 Khu ph嘘 7, Th鵜 tr医n C栄 Chi, Huy羽n C栄 Chi, TPHCM. 
7 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Tr亥n Trung Phú. Đ鵜a ch雨: 81 - Đ逢運ng 78, 医p Xóm Đ欝ng, xã Tân Phú Trung, 
huy羽n C栄 Chi, TPHCM. 
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cung c医p h挨n 24.500 con gi嘘ng bò s英a ra th鵜 tr逢運ng, giá bán bình quơn dao đ瓜ng từ 30 - 

45 tri羽u đ欝ng/con vƠ doanh thu 逢噂c đ衣t 950 tỷ đ欝ng/năm. 

Bi吋uăđ欝 3.4. Bi吋uăđ欝 v隠 s嘘 l逢嬰ngăđƠnăbòăs英a và s違năl逢嬰ng s英aăbòăt逢挨i 
giaiăđo衣n 2011 - 2015 

Đơn vị: Con/Tấn 

 

Ngu欝n: [14 (2011), tr. 229], [14 (2016), tr. 227] 

Ngh隠 chăn nuôi cá s医u vƠ đ瓜ng v壱t hoang dư (nhím, trăn, rắn, kỳ đƠ, c亥y vòi 

h逢挨ng,ầ) đ逢嬰c phát tri吋n trên đ鵜a bàn 16 qu壱n, huy羽n v噂i 166 tổ ch泳c và h瓜 gia đình 
chăn nuôi (Xem b違ng 3.4). Ngh隠 nuôi cá s医u 荏 TPHCM đư phát tri吋n m衣nh và mang l衣i 

l嬰i ích kinh t院 khá cao: tổng đƠn cá s医u đ院n năm 2010 lƠ 186.691 con, trong đó cá s医u 

b嘘 mẹ lƠ 7.999 con (2.175 con đ詠c và 5.824 con cái). Cá s医u đ逢嬰c chăn nuôi ch栄 y院u 

trong các trang tr衣i, g欝m kho違ng 170.000 con trong 4 tr衣i nuôi có quota xu医t kh育u; các 

tr衣i nuôi gia công và h瓜 gia đình ch雨 chi院m s嘘 l逢嬰ng nuôi ít v噂i 17.000 con [126, tr. 3]. 

Tính đ院n năm 2015, ThƠnh ph嘘 chăn nuôi 129 loƠi đ瓜ng v壱t hoang dã v噂i tổng đƠn lƠ 
535.115 cá th吋, trong đó chăn nuôi v噂i m映c đích th逢挨ng m衣i có 10 loài v噂i 532.216 cá 

th吋 (chi院m 99,49%); đƠn cá s医u đ衣t 176.086 con, trong đó cá s医u th逢挨ng ph育m là 

132.216 con (chi院m 75,1%) [139, tr. 5-6]. Giá tr鵜 s違n s違n xu医t giai đo衣n 2011 - 2015 đ衣t 

444 tỷ đ欝ng, bình quơn đ衣t 88,8 tỷ đ欝ng/năm; giá tr鵜 s違n xu医t bình quân trên m瓜t ha đ医t 

đ衣t h挨n 3,3 tỷ đ欝ng/năm. Chăn nuôi cá s医u vƠ đ瓜ng v壱t hoang dư đư m荏 ra h逢噂ng chuy吋n 

2011 2012 2013 2014 2015

S嘘 l逢嬰ng đƠn bò s英a 77329 83369 88549 101027 103598

S嘘 l逢嬰ng bò đang cho s英a 40034 43515 43895 47525 51113

S違n l逢嬰ng s英a bò t逢挨i (t医n) 214021 225864 239356 251787 268223
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d鵜ch đ嘘i v噂i di羽n tích đ医t nhi宇m phèn, m員n tr欝ng lúa năng su医t th医p, góp ph亥n nâng cao 

giá tr鵜 s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p c栄a TPHCM. 

B違ng 3.4.ăTìnhăhìnhăchĕnănuôiăđ瓜ng v壱tăhoangădưăgiaiăđo衣n 2011 - 2015 

Đơn vị: con 

LOÀI  2011 2012 2013 2014 2015 

  T蔚NG C浦NG 482.162 476.183 472.280 439.087 535.115 

  I. M 映căđíchăth逢挨ngăm衣i  479.882 473.937 469.972 436.581 532.373 

1 Cá s医u 186.050 169.258 172.793 158.950 176.086 

2 Nhím 4.311 2.688 2.740 2.243 2.243 

3 Trăn 14.968 25.660 35.280 22.981 53.719 

4 Rắn các lo衣i 28.562 26.127 22.773 25.555 26.053 

5 Heo rừng 563 1.048 1.250 1.349 1.349 

6 Rùa các lo衣i 10.457 13.840 14.199 14.199 17.461 

7 Kỳ đƠ các lo衣i 1.815 1.945 2.442 2.388 3.388 

8 C亥y vòi h逢挨ng 431 646 646 555 555 

9 Bò sát l逢叡ng c逢 232.725 232.725 217.849 208.361 249762 

10 Chim Trĩ Đ臼 - - - - 1.757 

  II. M 映căđíchăphiăth逢挨ngăm衣i  2.280 2.246 2.308 2.506 2.742 

Ngu欝n: [139, tr. 27] 

Bên c衣nh vi羽c phát tri吋n chăn nuôi bò s英a, bò th鵜t, heo, cá s医u, TPHCM cũng 

đ欝ng th運i phát tri吋n chăn nuôi các loƠi đ員c s違n m噂i, nh逢: nuôi th臼, dê, chim y院n,ầ 
Trong đó, nuôi chim y院n là ngh隠 chăn nuôi m噂i, mang l衣i hi羽u qu違 kinh t院 cao đư phát 
tri吋n khá m衣nh. Tính đ院n năm 2015, ThƠnh ph嘘 có 556 nhà nuôi y院n 荏 19 qu壱n, huy羽n; 

ph亥n l噂n các nhà nuôi y院n t壱p trung 荏 các huy羽n ngo衣i thành. Ngh隠 nuôi chim y院n t壱p 

trung nhi隠u nh医t 荏 huy羽n C亥n Gi運 v噂i 314 nhà nuôi y院n, s違n l逢嬰ng tổ y院n thu ho衣ch đ衣t 

4,8 t医n và giá tr鵜 đ衣t 120 tỷ đ欝ng8. 

Sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành thてy sＶn gi英a ngành khai thác và ngành 

nuôi tr欝ng v磯n ti院p t映c di宇n ra theo xu h逢噂ng gia tăng nhanh tỷ tr丑ng c栄a ngành nuôi 

tr欝ng và gi違m m衣nh tỷ tr丑ng c栄a ngƠnh đánh bắt, trong khi đó tỷ tr丑ng c栄a ngành d鵜ch 

v映 th栄y s違n có t嘘c đ瓜 tăng r医t ch壱m và không ổn đ鵜nh. Qua bi吋u đ欝 3.5 có th吋 th医y rõ xu 

h逢噂ng gia tăng r医t nhanh tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành nuôi tr欝ng và tr荏 thành 

 

8 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Nguy宇n Văn H欝ng - Ch栄 t鵜ch UBND huy羽n C亥n Gi運. Đ鵜a ch雨: Đ逢運ng L逢挨ng 
Văn Nho, khu ph嘘 Gi欝ng Ao, th鵜 tr医n C亥n Th衣nh, huy羽n C亥n Gi運, TPHCM. 
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ngành s違n xu医t chính, năm 2015 chi院m tỷ tr丑ng 69,3% giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違n 

(tăng 20% so v噂i năm 2001); tuy nhiên t嘘c đ瓜 gia tăng tỷ tr丑ng c栄a ngành nuôi tr欝ng 

không ổn đ鵜nh và liên t映c: từ năm 2001 đ院n năm 2006 tỷ tr丑ng ngành nuôi tr欝ng gia 

tăng r医t nhanh (tăng 33% so v噂i năm 2001), tuy nhiên từ năm 2007 đ院n năm 2015 l衣i 

theo chi隠u h逢噂ng gi違m (năm 2015 gi違m 13% so v噂i năm 2006). Tỷ tr丑ng c栄a ngành 

khai thác cũng gi違m m衣nh, năm 2015 ch雨 còn chi院m 27,4% giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y 

s違n (gi違m 20% so v噂i năm 2001) vƠ t嘘c đ瓜 gi違m tỷ tr丑ng c栄a ngƠnh khai thác cũng 
không mang tính liên t映c, mà có s詠 tăng gi違m th医t th逢運ng: tỷ tr丑ng ngành khai thác gi違m 

m衣nh nh医t trong giai đo衣n 2001 - 2006 (gi違m 34% so v噂i năm 2001), tuy nhiên trong 
giai đo衣n 2007 - 2015 l衣i tăng gi違m th医t th逢運ng và có chi隠u h逢噂ng gia tăng tỷ tr丑ng 

(năm 2015 tăng 14% so v噂i năm 2006). S詠 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u trong n瓜i b瓜 c栄a ngành 

th栄y s違n nh逢 phơn tích 荏 trên là hoàn toàn phù h嬰p v噂i xu h逢噂ng phát tri吋n n隠n nông 

nghi羽p đô th鵜, ngành nuôi tr欝ng th栄y s違n c栄a TPHCM phát tri吋n đư đ違m b違o khai thác 

và s穎 d映ng hi羽u qu違 di羽n tích đ医t m員t n逢噂c (n逢噂c ng丑t, n逢噂c l嬰, n逢噂c m員n) đ吋 gia tăng 
s違n l逢嬰ng th栄y s違n, đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u th栄y s違n ngƠy cƠng đa d衣ng c栄a ng逢運i dân 

Thành ph嘘; tránh l羽 thu瓜c vào ngành khai thác th栄y s違n b医p bênh do s違n l逢嬰ng khai thác 

suy gi違m, mà nguyên nhân ch栄 y院u là do đ瓜i tƠu đánh cá vƠ các ngƠnh ngh隠 d鵜ch v映 

ph映c v映 đánh bắt xa b運 ngày càng suy gi違m. 

Bi吋uăđ欝 3.5. Bi吋uăđ欝 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t th栄y s違n  

giaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (2015), tr. 226] 

47
.4

32
.9

22
.3

18
.2

16
.3

13
.4

15 16
.1 25

.1

15
.5

21
.3

17
.8

20
.5

26
.9

27
.4

49
.3

63
.9

73
.8

77
.3

79
.9

82
.3

80
.7

78
.1 69

.6

78
.6

74
.2

79
.8

77
.5 72

.4

69
.3

3.3 3.2 3.9 4.5 3.8 4.3 4.3 5.8 5.3 5.9 4.5 2.4 2 0.7 3.3

Khai thác Nuôi tr欝ng D鵜ch v映 th栄y s違n



100 

Trong nuôi tr欝ng th栄y s違n, con tôm sú đ逢嬰c nuôi nhi隠u nh医t 荏 2 huy羽n C亥n Gi運 

và Nhà Bè. Nhi隠u di羽n tích đ医t nhi宇m m員n, đ医t tr欝ng lúa năng su医t th医p,ầ đư đ逢嬰c 

chuy吋n đổi thƠnh đ医t dùng đ吋 nuôi tôm: chẳng h衣n nh逢 năm 2005, ch雨 tính riêng 荏 huy羽n 

C亥n Gi運, tổng di羽n tích chuy吋n đổi từ đ医t nông nghi羽p tr欝ng lúa, cói, dừa n逢噂c giá tr鵜 
th医p đ吋 chuy吋n sang nuôi tôm sú là kho違ng trên 4.000 ha [27, tr. 347]. Nh運 đó, di羽n tích 

nuôi tôm sú c栄a TPHCM năm 2015 đ衣t 5.794 ha và s違n l逢嬰ng đ衣t 16.966,6 t医n (tăng 
18,9 l亥n so v噂i năm 2000); các mô hình nuôi tôm sú công nghi羽p cho thu nh壱p 140 tri羽u 

đ欝ng/ha/năm vƠ bán công nghi羽p cho thu nh壱p 70 tri羽u đ欝ng/ha/năm. 

Ngh隠 chăn nuôi cá c違nh là ngành s違n xu医t phù h嬰p v噂i n隠n nông nghi羽p đô th鵜, 
có giá tr鵜 kinh t院 cao và phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n c栄a TPHCM. Ngh隠 nuôi cá c違nh đ逢嬰c 

t壱p trung đ亥u t逢 đ吋 phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM và có t嘘c đ瓜 tăng 
tr逢荏ng nhanh, bình quơn giai đo衣n 2006 - 2015 tăng 12%/năm. Nhi隠u h瓜 chăn nuôi cá 

c違nh v噂i quy mô l噂n nh逢 h瓜 ông Nguy宇n T医n Phong (huy羽n Bình Chánh), v噂i di羽n tích 

s違n xu医t 5 ha nuôi cá Koi, chép Nh壱t, Nam D逢挨ng, Ọng Tiên vƠ cho l嬰i nhu壱n 250 - 300 

tri羽u đ欝ng/ha/năm9. Ngh隠 nuôi cá c違nh phát tri吋n nhanh c違 v隠 s違n l逢嬰ng và giá tr鵜 xu医t 

kh育u: năm 2010, Thành ph嘘 có 283 c挨 s荏 s違n xu医t và 263 c穎a hàng kinh doanh cá c違nh, 

v噂i s違n l逢嬰ng đ衣t 60 tri羽u con, trong đó s違n l逢嬰ng cá c違nh xu医t kh育u đ衣t 7,5 tri羽u con 

vƠ đ衣t kim ng衣ch xu医t kh育u 6,2 tri羽u USD/năm [129, tr. 3]. Đ院n năm 2015, ThƠnh ph嘘 

có 286 c挨 s荏 s違n xu医t cá c違nh v噂i s違n l逢嬰ng đ衣t 120 tri羽u con (tăng 100% so v噂i năm 
2010) và giá tr鵜 s違n xu医t đ衣t 534,5 tỷ đ欝ng (tăng 99,44%). S違n l逢嬰ng cá c違nh xu医t kh育u 

năm 2015 đ衣t 13 tri羽u con và giá tr鵜 xu医t kh育u đ衣t 12 tri羽u USD (tăng g医p 100% so v噂i 

năm 2010), v噂i các lo衣i cá nh逢: cá neon (2,8 tri羽u con); moly, bình tích, trân châu (2,4 

tri羽u con); b違y màu (0,8 tri羽u con); cá xiêm (0,18 tri羽u con) [138, tr. 3-4]ầ  

3.3.3. Xây d詠ng nông thôn m噂i  

Th詠c hi羽n ch栄 tr逢挨ng l噂n c栄a Đ違ng v隠 xây d詠ng nông thôn m噂i, Chính ph栄 đư ban 
hành Quy院t đ鵜nh s嘘 800/QĐ-TTg ngày 04 - 6 - 2010 phê duy羽t Chương trình mつc tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoＴn 2010 - 2020 v噂i m映c tiêu c映 th吋: đ院n năm 2015 có 
20% s嘘 xư đ衣t tiêu chu育n Nông thôn m噂i (theo B瓜 tiêu chí qu嘘c gia v隠 nông thôn m噂i).  

Trên c挨 s荏 đó, TPHCM đư ban hƠnh Quy院t đ鵜nh s嘘 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 

- 3 - 2011 V隠 vi羽c ban hƠnh Ch逢挨ng trình m映c tiêu v隠 xây d詠ng nông thôn m噂i trên đ鵜a 

bƠn TPHCM giai đo衣n 2010 - 2020, v噂i m映c tiêu xây d詠ng nông thôn m噂i c栄a Thành 

 

9 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Nguy宇n T医n Phong. Đ鵜a ch雨: A3/69, 遺p 1, xã Bình L嬰i, huy羽n Bình 
Chánh, TPHCM. 
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ph嘘 có k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i hi羽n đ衣i; c挨 c医u kinh t院 và các hình th泳c tổ ch泳c 

s違n xu医t h嬰p lý; xã h瓜i nông thôn dân ch栄, ổn đ鵜nh, giàu b違n sắc văn hóa; môi tr逢運ng 

sinh thái đ逢嬰c b違o v羽; nơng cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i dân [124, tr. 3]. Trong giai đo衣n 

2010 - 2015, TPHCM đư l壱p đ隠 án xây d詠ng nông thôn m噂i cho 56/58 xã c栄a 5 huy羽n 

ngo衣i thƠnh (riêng 02 xư Bình H逢ng (huy羽n Bình Chánh) và xã Trung Chánh (huy羽n 

Hóc Môn) đư đô th鵜 hóa 100% nên s胤 không th詠c hi羽n xây d詠ng nông thôn m噂i, mà s胤 

xây d詠ng đ隠 án theo h逢噂ng phát tri吋n đô th鵜). 

Đ吋 th詠c hi羽n các m映c tiêu trên, Thành ph嘘 đư đ育y m衣nh tri吋n khai th詠c hi羽n 

Ch逢挨ng trình xơy d詠ng mô hình nông thôn m噂i theo 19 tiêu chí, t壱p trung vào các công 

tác đ亥u t逢 xơy d詠ng các công trình giao thông, th栄y l嬰i, văn hóa - xã h瓜i, y t院,ầ Trong 

giai đo衣n 2009 - 2014, Thành ph嘘 đư huy đ瓜ng các ngu欝n l詠c đ吋 đ亥u t逢 xơy d詠ng nông 

thôn m噂i, t壱p trung đ亥u t逢 xơy d詠ng các công trình c挨 s荏 h衣 t亥ng kỹ thu壱t v噂i tổng kinh 

phí là 14.982,985 tỷ đ欝ng; trong đó: ngu欝n v嘘n từ ngân sách trung 逢挨ng lƠ 20,23 tỷ đ欝ng 

(chi院m 0,14%); ngu欝n v嘘n từ ngân sách Thành ph嘘 là 4.615,679 tỷ đ欝ng (chi院m 30,81%) 

và ngu欝n v嘘n huy đ瓜ng từ c瓜ng đ欝ng là 10.347,076 tỷ đ欝ng (chi院m 69,05%). Trong 

ngu欝n v嘘n huy đ瓜ng từ c瓜ng đ欝ng, ph亥n đóng góp c栄a ng逢運i dơn đ衣t 3.281,139 tỷ đ欝ng 

và v嘘n vay tín d映ng đ衣t 6.321,417 tỷ đ欝ng [76, tr. 114]. Trong năm 2015, ThƠnh ph嘘 

ti院p t映c đ亥u t逢 h挨n 11.160 tỷ đ欝ng cho xây d詠ng nông thôn m噂i, trong đó: v嘘n ngân 

sách h挨n 5.540 tỷ đ欝ng, v嘘n huy đ瓜ng từ c瓜ng đ欝ng trên 5.620 tỷ đ欝ng và v嘘n c栄a các 

doanh nghi羽p, tổ ch泳c kinh t院 kho違ng 981 tỷ đ欝ng.  

Trong quá trình tri吋n khai xây d詠ng nông thôn m噂i, th詠c hi羽n ph逢挨ng chơm “NhƠ 
n逢噂c và nhơn dơn cùng lƠm”, TPHCM đư nơng c医p và xây m噂i trên 1.100 công trình 

giao thông, v噂i chi隠u dài 1.172 km và kinh phí đ亥u t逢 4.906,538 tỷ đ欝ng [109, tr. 16], 

trong đó có 8.122 h瓜 đư hi院n 841.570 m2 (giá tr鵜 đ衣t 713 tỷ đ欝ng) đ吋 lƠm đ逢運ng và m瓜t 

s嘘 công trình an sinh xã h瓜i; xây m噂i và gia c嘘 321 công trình th栄y l嬰i, tổng chi隠u dài 

kênh m逢挨ng trên đ鵜a bƠn xư đư đ衣t 1.782 km (tăng 359 km so v噂i năm 2011); xơy m噂i 

và nâng c医p 133 công trình tr逢運ng h丑c đ衣t chu育n qu嘘c gia, tính đ院n năm 2015 trên đ鵜a 

bàn 56 xã xây d詠ng nông thôn m噂i có 434 tr逢運ng h丑c các c医p. 

TPHCM đư xơy d詠ng m噂i 38 trung tơm văn hóa - th吋 thao xã, xây m噂i và nâng c医p 

356 văn phòng 医p k院t h嬰p t映 đi吋m sinh ho衣t văn hóa, khu vui ch挨i v噂i kinh phí đ亥u t逢 trên 
957 tỷ đ欝ng, đ院n năm 2015 đư có 39,7% s嘘 xư có nhƠ văn hóa xư (năm 2011 ch雨 có 13,8%); 

99,7% s嘘 医p có nhƠ văn hóa 医p; 92,3% s嘘 医p đ逢嬰c công nh壱n là 医p văn hóa [17, tr. 22].  

H羽 th嘘ng tr衣m y t院 荏 các huy羽n ngo衣i thƠnh cũng ti院p t映c phát tri吋n c違 v隠 s嘘 l逢嬰ng 

và ch医t l逢嬰ng; đ瓜i ngũ y, bác sỹ vƠ c挨 s荏 v壱t ch医t ph映c v映 cho công tác khám, ch英a b羽nh 



102 

ph映c v映 nhơn dơn cũng đ逢嬰c nơng lên. Năm 2015, 100% s嘘 xã có tr衣m y t院 xã và 100% 

s嘘 xư đ衣t tiêu chí Qu嘘c gia v隠 y t院 (năm 2011 lƠ 93,1%). S嘘 l逢嬰ng nhân viên y t院 c栄a 

m厩i tr衣m y t院 cũng đ逢嬰c nâng lên, bao g欝m: 1,1 bác sĩ; 4,5 y sĩ/y tá/đi隠u d逢叡ng viên; 

1,4 h瓜 sinh; 0,9 d逢嬰c sĩ vƠ 0,2 d逢嬰c tá [17, tr. 20]. 

H羽 th嘘ng thông tin liên l衣c, b逢u chính vi宇n thông cũng đ逢嬰c đ亥u t逢 xơy d詠ng và 

hoàn thi羽n. Tính đ院n năm 2015, ThƠnh ph嘘 đư có 35/58 xư có tr衣m b逢u đi羽n, trong đó 
có 25,9% s嘘 xư có đi吋m b逢u đi羽n văn hóa có k院t n嘘i internet đ吋 ph映c v映 nhân dân; 100% 

s嘘 xư có đi吋m kinh doanh d鵜ch v映 internet v噂i tổng c瓜ng 915 đi吋m truy c壱p; 81,2% s嘘 

医p có đi吋m truy c壱p internet; 62,5% s嘘 h瓜 có s穎 d映ng internet vƠ 60,7% ng逢運i dân s嘘ng 

荏 vùng nông thôn có s穎 d映ng đi羽n tho衣i di đ瓜ng [17, tr. 21]. 

Do 違nh h逢荏ng c栄a quá trình đô th鵜 hóa, di羽n tích đ医t s違n xu医t nông nghi羽p c栄a 

TPHCM bình quân gi違m kho違ng 900 ha/năm, s嘘 h瓜 nông - lâm - ng逢 nghi羽p bình quân 

gi違m 6,38%/năm. Tuy nhiên, nh運 k院t qu違 c栄a quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, xây 

d詠ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao gắn v噂i xây d詠ng nông thôn m噂i 

mà giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p bình quân trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích ngƠy cƠng tăng 
nhanh: Từ 63 tri羽u đ欝ng/ha năm 2005, tăng lên 158,2 tri羽u đ欝ng/ha năm 2010 vƠ đ院n 

năm 2015 đư tăng lên đ院n 375 tri羽u đ欝ng/ha, tăng g医p 5,95 l亥n so v噂i năm 2005 vƠ cao 
h挨n nhi隠u so v噂i m泳c bình quân c栄a c違 n逢噂c là 100 tri羽u đ欝ng/ha/năm. 

K院t qu違 xây d詠ng nông thôn m噂i đư lƠm thay đổi b瓜 m員t c栄a vùng nông thôn 

TPHCM khang trang, hi羽n đ衣i vƠ văn minh; c挨 s荏 h衣 t亥ng kỹ thu壱t và h衣 t亥ng xã h瓜i 

đ逢嬰c nâng c医p, đ運i s嘘ng c栄a dơn c逢 nông thôn đ逢嬰c nâng lên. Thu nh壱p bình quân c栄a 

ng逢運i dơn nông thôn tăng nhanh: Năm 2008 lƠ 1,31 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/tháng (bình quân 

15,73 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm) vƠ đ院n năm 2015 tăng lên 3,31 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/tháng 

(bình quân 39,72 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm). Kho違ng cách thu nh壱p gi英a thành th鵜 và nông 

thôn ngƠy cƠng đ逢嬰c thu hẹp: Năm 2008, thu nh壱p bình quơn đ亥u ng逢運i 荏 khu v詠c nông 

thôn bằng 55,5% so v噂i thu nh壱p 荏 khu v詠c thành th鵜 vƠ đ院n năm 2015 tăng lên 71,9%. 
S嘘 h瓜 nghèo cũng gi違m m衣nh: Tỷ l羽 h瓜 nghèo năm 2010 có thu nh壱p bình quân từ 12 

tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm lƠ 5,77%; đ院n năm 2013 đư gi違m xu嘘ng 1,15% và Thành ph嘘 

không còn h瓜 nghèo theo chu育n nghèo qu嘘c gia [76, tr. 109]. Giai đo衣n 2014 - 2015, 

TPHCM đư nơng chu育n h瓜 nghèo có thu nh壱p d逢噂i 16 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm vƠ h瓜 c壱n 

nghèo là từ 16 - 21 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm. Theo tiêu chí chu育n nghèo m噂i, tính đ院n cu嘘i 

năm 2015, h瓜 nghèo c栄a Thành ph嘘 còn 17.389 h瓜 (chi院m 0,89% tổng s嘘 h瓜 dân) và h瓜 

c壱n nghèo là 46.971 h瓜 (chi院m 2,39%).  
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B違ng 3.5. S嘘 l逢嬰ng và t益 l羽 xưăđ衣t tiêu chí nông thôn m噂iănĕmă2016 

 Tổng s嘘 xã  
Xư đ衣t 17 tiêu chí Xư đ衣t 19 tiêu chí 

S嘘 l逢嬰ng Tỷ l羽 (%) S嘘 l逢嬰ng Tỷ l羽 (%) 

T鰻ng s嘘 56 2 3,6 % 54 96,4 

 - Huy羽n C栄 Chi 20 - - 20 100,0 

 - Huy羽n Hóc Môn 10 - - 10 100,0 

 - Huy羽n Bình Chánh 14 2 14,3 12 85,7 

 - Huy羽n Nhà Bè 6 - - 6 100,0 

 - Huy羽n C亥n Gi運 6 - - 6 100,0 

Ngu欝n: [17, tr. 38] 

Tính đ院n ngày 01 - 7 - 2016, TPHCM đư có 54/56 xư đ衣t chu育n xã nông thôn m噂i 

(Xem b違ng 3.5) [17, tr. 37]. Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 đư có quy院t đ鵜nh công nh壱n huy羽n C栄 

Chi, huy羽n Hóc Môn và huy羽n Nhà Bè là 3 huy羽n đ衣t chu育n huy羽n nông thôn m噂i. Đơy 
là thành qu違 l噂n c栄a TPHCM trong 6 năm (2010 - 2015) th詠c hi羽n Ch逢挨ng trình m映c 

tiêu qu嘘c gia xây d詠ng nông thôn m噂i c栄a Đ違ng vƠ NhƠ n逢噂c. 

TI韻U K蔭T 

Trên c挨 s荏 th詠c hi羽n đ逢運ng l嘘i công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, nông 

thôn c栄a ĐCSVN v噂i ch栄 tr逢挨ng ti院p t映c xây d詠ng n隠n nông nghi羽p hàng hóa l噂n d詠a 

trên vi羽c 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 hi羽n đ衣i vào s違n xu医t, đ育y m衣nh c挨 khí hóa, 
đi羽n khí hóa, th栄y l嬰i hóa,ầ đ吋 xây d詠ng n隠n nông nghi羽p phát tri吋n toàn di羽n, hi羽u 

qu違 và b隠n v英ng. Đ違ng b瓜 TPHCM đư đ隠 ra và th詠c hi羽n ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông 

nghi羽p theo h逢噂ng đ育y m衣nh chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, xây d詠ng và phát 

tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao phù h嬰p v噂i s詠 tác đ瓜ng c栄a quá 

trình đô th鵜 hóa đang di宇n ra ngày càng m衣nh m胤, di羽n tích đ医t nông nghi羽p ngày càng 

b鵜 thu hẹp đ吋 tăng nhanh năng su医t, ch医t l逢嬰ng và giá tr鵜 s違n xu医t c栄a nông nghi羽p, c違i 

thi羽n vƠ nơng cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân TPHCM. 

Trong 15 năm (2001 - 2015), đ吋 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p v噂i m映c tiêu đ育y 

m衣nh chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p 

công ngh羽 cao và xây d詠ng nông thôn m噂i, TPHCM đư t壱p trung hoàn thi羽n các c挨 ch院, 

đ隠 ra nhi隠u ch栄 tr逢挨ng, chính sách vƠ nhi隠u ch逢挨ng trình m映c tiêu tr丑ng đi吋m đ吋 phát 

tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng 泳ng d映ng 
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nông nghi羽p công ngh羽 cao, xây d詠ng nông thôn m噂i đ吋 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p 

hi羽n đ衣i, hi羽u qu違, b隠n v英ng và phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a m瓜t đô th鵜 l噂n.  

Quá trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM giai đo衣n 2001 - 2015 đư 
đ衣t đ逢嬰c nhi隠u k院t qu違 tích c詠c: T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng và giá tr鵜 s違n xu医t c栄a nông nghi羽p 

ngƠy cƠng tăng nhanh; c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p ti院p t映c chuy吋n d鵜ch tích c詠c theo 

h逢噂ng gi違m d亥n tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành nông nghi羽p và lâm nghi羽p, tăng 

nhanh tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành th栄y s違n; c挨 c医u kinh t院 trong n瓜i b瓜 ngành 

nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n cũng chuy吋n bi院n theo h逢噂ng gia tăng nhanh tỷ tr丑ng c栄a 

ngành chăn nuôi vƠ nuôi tr欝ng th栄y s違n, gi違m m衣nh tỷ tr丑ng c栄a ngành tr欝ng tr丑t và 

khai thác th栄y s違n; phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng hình thành và phát tri吋n 

các vùng s違n xu医t chuyên canh t壱p trung, 泳ng d映ng công ngh羽 cao, công ngh羽 sinh h丑c 

vào s違n xu医t đ吋 t衣o ra các gi嘘ng cây tr欝ng và v壱t nuôi ch医t l逢嬰ng cao, phù h嬰p v噂i đi隠u 

ki羽n phát tri吋n c栄a Thành ph嘘; nông nghi羽p công ngh羽 cao ngƠy cƠng đóng vai trò quan 
tr丑ng vƠ đ鵜nh h逢噂ng cho s詠 phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜. Nh英ng k院t qu違 nƠy đư 
khẳng đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao là phù 

h嬰p v噂i đi隠u ki羽n và xu th院 phát tri吋n c栄a TPHCM, góp ph亥n thúc đ育y quá trình chuy吋n 

d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p vƠ đ育y nhanh quá trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa 

nông nghi羽p, nông thôn 荏 TPHCM.  

Tuy nhiên, bên c衣nh nh英ng k院t qu違 tích c詠c đó, quá trình phát tri吋n s違n xu医t nông 

nghi羽p c栄a TPHCM v磯n còn t欝n t衣i nh英ng h衣n ch院, 違nh h逢荏ng đ院n vi羽c xây d詠ng và 

phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜: Giá tr鵜 s違n xu医t vƠ năng su医t lao đ瓜ng c栄a nông nghi羽p 

v磯n còn th医p h挨n nhi隠u so v噂i ngành công nghi羽p và d鵜ch v映; quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 
c医u kinh t院, xây d詠ng và phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜, 泳ng d映ng nông nghi羽p công 

ngh羽 cao ch逢a b隠n v英ng, ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u phát tri吋n; trình đ瓜 c栄a lao đ瓜ng 荏 

khu v詠c nông thôn v磯n còn th医p; s詠 phát tri吋n c栄a các ngành ngh隠 d鵜ch v映 nông nghi羽p 

ph映c v映 cho s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n còn h衣n ch院,ầ Th詠c t院 này đ員t ra 

nh英ng v医n đ隠 mà TPHCM c亥n ph違i gi違i quy院t đ吋 ti院p t映c thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a kinh 

t院 nông nghi羽p TPHCM trong th運i gian t噂i.  
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CH姶愛NGă4 

M浦T S渦 NH一N XÉT VÀ V遺NăĐ陰 Đ咽T RA 

  

4.1. THÀNH T衛U VÀ H萎N CH蔭  

4.1.1. Thành t詠u  

Thứ nhất, TPảCM đụ khôi phつc tình hình sＶn xuất nông nghiệp sau chiến tranh, 

xây dựng và phát triển nền nông nghiệp với mức tăng trưởng khá cao và ổn định. 

Chi院n tranh đư tƠn phá n員ng n隠 c挨 s荏 h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i 荏 vùng nông thôn 

Thành ph嘘; 100.000 ha đ医t đai b鵜 hoang hóa, ô nhi宇m bom mìn và ch医t đ瓜c hóa h丑c; 

đ衣i b瓜 ph壱n nông dân b鵜 tách kh臼i ru瓜ng v逢運n,ầ d磯n đ院n tình tr衣ng s違n xu医t nông 

nghi羽p b鵜 đình tr羽, nguy c挨 thi院u đói hi羽n h英u 荏 TPHCM trong nh英ng ngƠy đ亥u sau 

gi違i phóng. Đ吋 khắc ph映c tình tr衣ng đó, TPHCM bắt tay vào công cu瓜c hàn gắn v院t 

th逢挨ng chi院n tranh, khôi ph映c l衣i n隠n kinh t院, trong đó nhi羽m v映 khôi ph映c s違n xu医t 

nông nghi羽p tr荏 thành m瓜t trong nh英ng nhi羽m v映 quan tr丑ng hƠng đ亥u, đ吋 nhanh 

chóng ổn đ鵜nh đ運i s嘘ng nhơn dơn. TPHCM đư t壱n d映ng m丑i kh違 năng, c挨 s荏 v壱t ch医t 

kỹ thu壱t, phát huy th院 m衣nh v隠 công nghi羽p đ吋 s違n xu医t t逢 li羽u s違n xu医t ph映c v映 cho 

s違n xu医t nông nghi羽p, khai hoang ph映c hóa, phát tri吋n th栄y l嬰i đ吋 m荏 r瓜ng di羽n tích 

đ医t nông nghi羽p, tổ ch泳c l衣i s違n xu医t gắn v噂i quy ho衣ch vùng đ吋 t衣o ra các vùng 

chuyên canh trong nông nghi羽p, áp d映ng các bi羽n pháp khoa h丑c - kỹ thu壱t vào s違n 

xu医t, chuy吋n đổi c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi,ầ Nh運 đó, vùng nông thôn ngo衣i thành 

TPHCM từ vùng đ医t hoang tàn do h壱u qu違 c栄a chi院n tranh đư tr荏 thƠnh “vƠnh đai 
th詠c ph育m” cung c医p l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m và m瓜t ph亥n nguyên li羽u cho công 

nghi羽p ch院 bi院n trong nh英ng năm 1975 - 1990. Từ năm 1991 - 2015, Thành ph嘘 đã 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa có giá tr鵜 kinh t院 

cao gắn v噂i nhu c亥u c栄a th鵜 tr逢運ng, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công 

ngh羽 cao và xây d詠ng nông thôn m噂i,ầ nên t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng c栄a nông nghi羽p 

đ衣t m泳c khá cao và ổn đ鵜nh, góp ph亥n phát tri吋n kinh t院 Thành ph嘘 vƠ nơng cao đ運i 

s嘘ng nhân dân.  

Giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n giai đo衣n 1986 - 1990 tăng 
4,5%/năm; giai đo衣n 1991 - 1995: 4,9%/năm; giai đo衣n 1996 - 2000: 5,6%/năm; giai 
đo衣n 2001 - 2005: 5,96%/năm; giai đo衣n 2006 - 2010: 6%/năm vƠ giai đo衣n 2011 - 

2015: 5,5%/năm. Bình quân t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y 

s違n trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) tăng 5,41%/năm. Giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm 
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nghi羽p và th栄y s違n năm 2015 theo giá tr鵜 th詠c t院 đ衣t 17.528.629 tri羽u đ欝ng (g医p 38,5 l亥n 

so v噂i giá tr鵜 s違n xu医t năm 1990), trong đó: ngƠnh nông nghi羽p là 12.530.042 tri羽u đ欝ng 

(g医p 27,52 l亥n), ngành lâm nghi羽p là 148.659 tri羽u đ欝ng (g医p 6,95 l亥n) và ngành th栄y 

s違n là 4.849.928 tri羽u đ欝ng (g医p 31,4 l亥n). 

Thứ hai, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp diễn ra theo xu hướng 

tích cực, phù hợp với điều kiện phát triển cてa TPảCM theo hướng nông nghiệp đô thị. 

Chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p là s詠 v壱n đ瓜ng c栄a các y院u t嘘 c医u thành 

c栄a kinh t院 nông nghi羽p theo các quy lu壱t khách quan d逢噂i s詠 tác đ瓜ng c栄a con ng逢運i 

vào các nhân t嘘 違nh h逢荏ng đ院n chúng theo nh英ng m映c tiêu nh医t đ鵜nh [144, tr. 41]. Đơy 
là quá trình nhằm thay đổi c医u trúc và các m嘘i quan h羽 c栄a h羽 th嘘ng kinh t院 nông nghi羽p 

theo m瓜t ch栄 đích vƠ đ鵜nh h逢噂ng nh医t đ鵜nh, đ吋 kinh t院 nông nghi羽p v壱n đ瓜ng theo đúng 
quy lu壱t nhằm khai thác có hi羽u qu違 m丑i ti隠m năng vƠ l嬰i th院 đ吋 phát tri吋n. Quá trình 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM đ逢嬰c đ員t trong b嘘i c違nh và gắn 

v噂i quá trình đô th鵜 hóa, đư lƠm gi違m di羽n tích đ医t nông nghi羽p. Do đó, chuy吋n d鵜ch c挨 
c医u kinh t院 nông nghi羽p, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao là 

xu th院 khách quan c栄a nông nghi羽p TPHCM. 

 Trong giai đo衣n 2001 - 2015, s違n xu医t nông nghi羽p chuy吋n d鵜ch theo h逢噂ng gi違m 

tỷ tr丑ng ngành nông nghi羽p và lâm nghi羽p, tăng tỷ tr丑ng ngành th栄y s違n. Năm 2015, giá 
tr鵜 s違n xu医t ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n đ衣t 17.528.629 tri羽u đ欝ng, trong đó: giá 
tr鵜 ngành nông nghi羽p là 12.530.042 tri羽u đ欝ng, chi院m 71,5% (gi違m 6,2% so v噂i năm 
2001); ngành lâm nghi羽p là 148.659 tri羽u đ欝ng, chi院m 0,8% (gi違m 2,5%) và ngành th栄y 

s違n là 4.849.928 tri羽u đ欝ng, chi院m 27,7% (tăng 8,7%). 

Quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p TPHCM cũng đ逢嬰c th吋 hi羽n 

rõ trong c挨 c医u n瓜i b瓜 c栄a từng ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n (Xem bi吋u đ欝 4.1). 

Trong ngành nông nghi羽p, giá tr鵜 s違n xu医t và tỷ tr丑ng đóng góp c栄a ngƠnh chăn nuôi 
tăng nhanh vƠ chi院m tỷ tr丑ng l噂n h挨n nhi隠u so v噂i ngành tr欝ng tr丑t: Năm 2015, giá tr鵜 
s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi đ衣t 7.342.708 tri羽u đ欝ng, chi院m 58,6% (tăng 16,3% so v噂i 

năm 2001); giá tr鵜 ngành tr欝ng tr丑t đ衣t 4.141.529 tri羽u đ欝ng, chi院m 33,1% (gi違m 13,2%) 

và giá tr鵜 ngành d鵜ch v映 nông nghi羽p đ衣t 1.045.805 tri羽u đ欝ng, chi院m 8,3% (gi違m 3%). 

Trong ngành th栄y s違n, giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành nuôi tr欝ng cũng tăng nhanh vƠ tỷ tr丑ng 

đóng góp l噂n h挨n nhi隠u so v噂i ngƠnh khai thác: Năm 2015, giá tr鵜 ngành nuôi tr欝ng đ衣t 

3.463.837 tri羽u đ欝ng, chi院m 69,3% (tăng 20% so v噂i năm 2001) vƠ giá tr鵜 ngành khai 

thác đ衣t 1.368.754 tri羽u đ欝ng, chi院m 27,4% (gi違m 20%).  
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Bi吋uăđ欝 4.1. Bi吋uăđ欝 v隠 c挨ăc医u giá tr鵜 ngành nông nghi羽p và th栄y s違n  

giaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 207] 

Thứ ba, nông nghiệp công nghệ cao đóng vai trò định hướng cho sự phát triển 

nông nghiệp đô thị cてa TPHCM. 

Phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng công ngh羽 cao là xu th院 khách quan c栄a 

TPHCM, xu医t phát từ th詠c t院 quá trình đô th鵜 hóa đang di宇n ra nhanh, di羽n tích đ医t nông 

nghi羽p gi違m m衣nh, trong khi thu nh壱p c栄a ng逢運i nông dân v磯n còn th医p. Đi隠u đó đòi h臼i 

ph違i nâng cao hi羽u qu違 c栄a s違n xu医t nông nghi羽p, tăng năng su医t và ch医t l逢嬰ng c栄a các 

lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi. V噂i th院 m衣nh v隠 khoa h丑c - công ngh羽, ngu欝n nhân l詠c ch医t 

l逢嬰ng cao và ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 l噂n, TPHCM đư đi đ亥u trong phát tri吋n nông nghi羽p 泳ng 

d映ng công ngh羽 cao, đ員c bi羽t lƠ trong lĩnh v詠c tr欝ng tr丑t, chăn nuôi vƠ th栄y s違n. TPHCM 

lƠ đ鵜a ph逢挨ng đ亥u tiên trong c違 n逢噂c xây d詠ng Khu Nông nghi羽p công ngh羽 cao v噂i quy 

mô 88,17 ha 荏 huy羽n C栄 Chi theo mô hình đa ch泳c năng, gắn nghiên c泳u 泳ng d映ng v噂i 

chuy吋n giao công ngh羽; nhân gi嘘ng và cung c医p gi嘘ng cây, gi嘘ng con ch医t l逢嬰ng cao cho 

Thành ph嘘 và c違 n逢噂c. Tính đ院n năm 2015, ThƠnh ph嘘 có 29 doanh nghi羽p/h嬰p tác xã và 

378 h瓜 s違n xu医t nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao (trong đó có: 337 đ挨n v鵜 đ逢嬰c c医p 

gi医y ch泳ng nh壱n VietGAP, 32 đ挨n v鵜 có ch泳ng nh壱n GlobalGAP trong tr欝ng tr丑t, 86 đ挨n 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tr欝ng tr丑t 46.3 43.4 41 42.1 39.4 43.1 38.7 32.1 32.7 37.9 37.1 36.5 37.6 33.3 33.1

Chăn nuôi 42.3 44.9 47.3 46.2 49.747 52.2 60 58.8 54.7 56.3 55.7 54.3 58.8 58.6

D鵜ch v映 nông nghi羽p 11.4 11.7 11.7 11.7 10.9 9.9 9.1 7.9 8.5 7.4 6.6 7.8 8.1 7.9 8.3

Khai thác th栄y s違n 47.4 32.9 22.3 18.2 16.3 13.415 16.1 25.1 23.1 24.7 24.3 26.7 26.6 26.4

Nuôi tr欝ng th栄y s違n 49.3 63.9 73.8 77.3 79.9 82.3 80.7 78.1 69.6 75.1 73.9 74.7 72.4 72.5 73.6
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v鵜 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong chăn nuôi, 4 đ挨n v鵜 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong nuôi 

tr欝ng th栄y s違n vƠ 33 đ挨n v鵜 s違n xu医t/s穎 d映ng gi嘘ng công ngh羽 cao) [18, tr. 40]. 

 Nh運 đó, TPHCM tr荏 thành trung tâm cung c医p gi嘘ng cây, gi嘘ng con ch医t l逢嬰ng 

cao cho c違 n逢噂c. Trong giai đo衣n 2011 - 2015, TPHCM đư s違n xu医t đ逢嬰c 71.198,4 t医n 

h衣t gi嘘ng các lo衣i, đáp 泳ng đ逢嬰c kho違ng 1 tri羽u ha gieo tr欝ng [142, tr. 8]. V隠 gi嘘ng v壱t 

nuôi, bình quân m厩i năm ThƠnh ph嘘 cung c医p 4,5 tri羽u con heo gi嘘ng các lo衣i và 5 tri羽u 

li隠u tinh heo gi嘘ng [170, tr. 4-5]; h挨n 24.500 con gi嘘ng bò s英a v噂i doanh thu đ衣t 950 tỷ 

đ欝ng/năm vƠ kho違ng 100 tri羽u con cá c違nh, trong đó s嘘 l逢嬰ng cá c違nh xu医t kh育u đ衣t 13 

tri羽u con v噂i giá tr鵜 kim ng衣ch xu医t kh育u đ衣t 12 tri羽u USD [140, tr. 9].  

Tỷ l羽 泳ng d映ng nông nghi羽p công ngh羽 cao, 泳ng d映ng công ngh羽 sinh h丑c 

cũng tăng nhanh: Năm 2010, tỷ l羽 này chi院m kho違ng 10% thì đ院n năm 2015 đư tăng lên 
35,8%. Tính đ院n năm 2015, giá tr鵜 s違n ph育m tr欝ng tr丑t có 泳ng d映ng công ngh羽 cao đ衣t 

637,8 tri羽u đ欝ng/ha, cao g医p 4,2 l亥n so v噂i giá tr鵜 c栄a ngành tr欝ng tr丑t (150,9 tri羽u 

đ欝ng/ha) và giá tr鵜 s違n xu医t đ衣t 254.500 tri羽u đ欝ng (chi院m 5,7% giá tr鵜 ngành tr欝ng tr丑t); 

giá tr鵜 s違n ph育m c栄a 86 đ挨n v鵜 chăn nuôi công ngh羽 cao đ衣t 558.300 tri羽u đ欝ng (chi院m 

7,2%); giá tr鵜 s違n ph育m c栄a 3 doanh nghi羽p th栄y s違n có 泳ng d映ng công ngh羽 cao đ衣t 

44.000 tri羽u đ欝ng (chi院m 1,2 %) [18, tr. 40]. Ngoài ra, m瓜t s嘘 lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi có 

s詠 chuy吋n bi院n rõ r羽t nh運 áp d映ng công ngh羽 cao trong quá trình s違n xu医t: Năm 2015, giá 
tr鵜 s違n xu医t hoa ki吋ng tăng 45,84% so v噂i năm 2011, trong khi di羽n tích hoa - cây ki吋ng 

ch雨 tăng 17,8%; giá tr鵜 s違n l逢嬰ng rau tăng 33,79% trong khi di羽n tích tăng 18,94%; giá tr鵜 
s違n l逢嬰ng s英a bò t逢挨i tăng 25,33%; s違n l逢嬰ng cá c違nh tăng 100% vƠ giá tr鵜 s違n xu医t tăng 
99,44%ầ Giá tr鵜 s違n xu医t bình quân trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích tăng nhanh: Từ 63 tri羽u 

đ欝ng/ha năm 2005 đư tăng lên 375 tri羽u đ欝ng/ha năm 2015 (g医p 3,75 l亥n c栄a c違 n逢噂c).  

Thứ tư, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và hình thành 

được các vùng sＶn xuất chuyên canh theo hướng nông nghiệp đô thị. 

S違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM bên c衣nh vi羽c ch鵜u tác đ瓜ng m衣nh c栄a quá 

trình đô th鵜 hóa và quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u lao đ瓜ng nông thôn, còn ch鵜u tác đ瓜ng 

và 違nh h逢荏ng từ đi隠u ki羽n t詠 nhiên. Tổng di羽n tích đ医t nông nghi羽p c栄a TPHCM là 

115.767,7 ha (chi院m 55,25%); tuy nhiên quỹ đ医t nông nghi羽p thu壱n l嬰i cho s違n xu医t 

nông nghi羽p r医t h衣n ch院, đa s嘘 di羽n tích đ医t nông nghi羽p có đ瓜 phì nhiêu th医p, thi院u 

n逢噂c t逢噂i trong mùa khô nên không thu壱n l嬰i cho vi羽c phát tri吋n s違n xu医t cây công 

nghi羽p hƠng năm. Do đó, TPHCM đư đ育y m衣nh 泳ng d映ng các công ngh羽 hi羽n đ衣i, tiên 

ti院n đ吋 nghiên c泳u và s違n xu医t gi嘘ng cây tr欝ng, v壱t nuôi ch医t l逢嬰ng cao; 泳ng d映ng gi嘘ng 

m噂i vào s違n xu医t đ吋 đa d衣ng hóa và phát tri吋n s違n ph育m nông nghi羽p an toàn, có giá tr鵜 
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kinh t院 cao nhằm ph映c v映 yêu c亥u tái c挨 c医u và phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 hi羽n đ衣i, 

hi羽u qu違, b隠n v英ng vƠ đáp 泳ng yêu c亥u h瓜i nh壱p qu嘘c t院. 

Quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi có giá tr鵜 kinh t院 cao đư mang 
l衣i nhi隠u k院t qu違 tích c詠c. C挨 c医u s違n xu医t nông nghi羽p đư chuy吋n d鵜ch theo h逢噂ng gi違m 

d亥n di羽n tích tr欝ng lúa m瓜t v映 năng su医t và giá tr鵜 th医p, chuy吋n sang s違n xu医t các lo衣i 

cây tr欝ng, v壱t nuôi có năng su医t, ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 kinh t院 cao. T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng 

giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p ngƠy cƠng tăng, bình quơn tăng 5,82%/năm trong giai đo衣n 

2001 - 2015; giá tr鵜 s違n ph育m cơy hƠng năm trên m瓜t ha tăng bình quơn 14,3%/năm, cơy 
lơu năm tăng 20,3%/năm vƠ th栄y s違n tăng 20,4%/năm. Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p trên 

m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích cũng ngƠy tăng nhanh: năm 2005 lƠ 63 tri羽u đ欝ng/ha/năm, năm 
2010 là 158,2 tri羽u đ欝ng/ha/năm vƠ đ院n năm 2015 đư tăng lên đ院n 375 tri羽u đ欝ng/ha/năm 
(tăng g医p 5,95 l亥n so v噂i năm 2005 vƠ cao h挨n nhi隠u so v噂i m泳c bình quân c栄a c違 n逢噂c 

là 100 tri羽u đ欝ng/ha/năm). 

Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p giai đo衣n 2011 - 2015 tăng bình quơn 5,5% (g医p 1,6 

l亥n c違 n逢噂c). Giá tr鵜 s違n xu医t c栄a m瓜t s嘘 lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi ch栄 l詠c c栄a Thành ph嘘 

giai đo衣n nƠy đ逢嬰c c違i thi羽n rõ r羽t: Di羽n tích hoa, cây ki吋ng tăng 3,3% vƠ giá tr鵜 s違n 

xu医t tăng 4,1%, trong đó di羽n tích hoa lan tăng 8,1% vƠ giá tr鵜 hoa lan tăng 10,9%; di羽n 

tích rau tăng 2,2%, năng su医t tăng 2,9%, s違n l逢嬰ng rau tăng 5,2% vƠ giá tr鵜 s違n xu医t rau 

tăng 11,1%; s嘘 l逢嬰ng bò cái vắt s英a tăng 3,8%, s違n l逢嬰ng s英a t逢挨i tăng 6% vƠ giá tr鵜 
s違n xu医t c栄a s英a t逢挨i tăng 20,9%; s違n l逢嬰ng cá c違nh tăng 10,8%, giá tr鵜 s違n xu医t tăng 
14,8% và s違n l逢嬰ng xu医t kh育u tăng 10%; di羽n tích nuôi tôm n逢噂c l嬰 tăng 16,9% vƠ giá 
tr鵜 s違n xu医t tăng 18,6%,ầ 

Bên c衣nh đó, TPHCM cũng đư xơy d詠ng vƠ hình thƠnh đ逢嬰c các vùng s違n xu医t 

chuyên canh t壱p trung theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜:  

- Vùng sＶn xuất rau an toàn: TPHCM có 91 xư, ph逢運ng c栄a 12 qu壱n, huy羽n s違n 

xu医t rau an toàn v噂i di羽n tích canh tác lƠ 3.486 ha. Năm 2015, di羽n tích gieo tr欝ng rau 

an toƠn đ衣t 15.800 ha, năng su医t rau đ衣t 25 t医n/ha/v映 và s違n l逢嬰ng rau đ衣t 375.000 t医n. 

- Vùng sＶn xuất hoa - cây kiểng: Vùng s違n xu医t hoa - cây ki吋ng c栄a Thành ph嘘 

đ逢嬰c phân b嘘 trên đ鵜a bàn 11 qu壱n, huy羽n v噂i tổng di羽n tích lƠ 2.250 ha. Năm 2015, 
tổng giá tr鵜 s違n xu医t hoa - cây ki吋ng đ衣t 1.833,8 tỷ đ欝ng và giá tr鵜 s違n xu医t bình quơn đ衣t 

800 - 900 tri羽u đ欝ng/ha/năm. 

- Vùng chăn nuôi bò sữa: Ngh隠 nuôi bò s英a c栄a Thành ph嘘 t壱p trung 荏 huy羽n C栄 

Chi (66.281 con), huy羽n Hóc Môn (18.637 con), qu壱n 12 (5.157 con), huy羽n Bình Chánh 

(1.092 con). Tổng đƠn bò s英a c栄a TPHCM tính đ院n cu嘘i năm 2015 lƠ 101.134 con 
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(chi院m 37,63% c栄a c違 n逢噂c), năng su医t s英a đ衣t 5.657 kg/con/năm, s違n l逢嬰ng s英a t逢挨i 
đ衣t 268.223 t医n (chi院m 36,74% c栄a c違 n逢噂c) và giá tr鵜 đ衣t 3.502 tri羽u đ欝ng. 

- Vùng chăn nuôi cá cＶnh: S違n l逢嬰ng cá c違nh năm 2015 c栄a Thành ph嘘 đ衣t 120 

tri羽u con và giá tr鵜 s違n xu医t đ衣t 534,5 tỷ đ欝ng, trong đó đư xu医t kh育u 13 tri羽u con v噂i 

giá tr鵜 kim ng衣ch đ衣t 12 tri羽u USD. Vùng chăn nuôi cá c違nh c栄a Thành ph嘘 t壱p trung 荏 

các qu壱n, huy羽n nh逢: C栄 Chi, Bình Chánh, Th栄 Đ泳c, qu壱n 9 và qu壱n 12. 

Thứ năm, quan hệ sＶn xuất ở nông thôn được tiếp tつc cてng cố, đóng góp tích cực 

vào sự phát triển cてa nông nghiệp TPHCM. 

Đ吋 xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜, TPHCM đư c栄ng c嘘 và phát tri吋n các lo衣i 

hình kinh t院 t壱p th吋 荏 nông thôn. S詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 t壱p th吋 đư góp ph亥n khắc ph映c 

tình tr衣ng nh臼 lẻ, phơn tán đ吋 t衣o ra nh英ng vùng s違n xu医t t壱p trung, chuyên môn hóa; 

tr荏 thành n隠n t違ng và nòng c嘘t thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p, gi違i quy院t vi羽c 

lƠm vƠ nơng cao đ運i s嘘ng cho ng逢運i dân nông thôn. 

Tính đ院n năm 2015, TPHCM có 473 doanh nghi羽p ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c nông, 

lâm nghi羽p và th栄y s違n (tăng 428 doanh nghi羽p so v噂i năm 2001), trong đó doanh nghi羽p 

nông nghi羽p chi院m 75,5%, doanh nghi羽p lâm nghi羽p chi院m 12,5% và doanh nghi羽p th栄y 

s違n chi院m 12%. Tổng s嘘 lao đ瓜ng t衣i các doanh nghi羽p lƠ 8.922 lao đ瓜ng và tổng doanh 

thu đ衣t 4.919,2 tỷ đ欝ng (bình quơn đ衣t 10,4 tỷ đ欝ng/doanh nghi羽p và l嬰i nhu壱n sau thu院 

đ衣t 320 tri羽u đ欝ng/doanh nghi羽p). 

V隠 h嬰p tác xã - tổ h嬰p tác, Thành ph嘘 có 71 h嬰p tác xư đang ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c 

nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n v噂i s嘘 thành viên là 4.122 ng逢運i, bình quân m厩i h嬰p tác xã có 

58 thành viên. Ngoài ra, còn có 147 tổ h嬰p tác 荏 43/58 xư, trong đó các huy羽n Nhà Bè và C亥n 

Gi運 có 100% s嘘 xã có tổ h嬰p tác, C栄 Chi: 80%, Hóc Môn: 81,8% và Bình Chánh: 40%. 

V隠 kinh t院 trang tr衣i: S嘘 l逢嬰ng trang tr衣i c栄a Thành ph嘘 là 239 trang tr衣i (tăng 
129 trang tr衣i so v噂i năm 2011), trong đó: có 218 trang tr衣i chăn nuôi (chi院m 91,2%) và 

21 trang tr衣i th栄y s違n (chi院m 8,8%); quy mô lao đ瓜ng c栄a trang tr衣i bình quơn đ衣t 3,9 

lao đ瓜ng/trang tr衣i. Tổng doanh thu c栄a các trang tr衣i đ衣t 646,9 tỷ đ欝ng (g医p 1,95 l亥n so 

v噂i năm 2011); doanh thu bình quơn trang tr衣i đ衣t 2,7 tỷ đ欝ng/năm, trong đó trang tr衣i 

chăn nuôi đ衣t 2,7 tỷ đ欝ng/năm vƠ trang tr衣i th栄y s違n đ衣t 2,6 tỷ đ欝ng/năm. 

Thứ sáu, chương trình xây dựng nông thôn mới ở TPảCM đụ góp phần nâng cao 

đời sống cてa người dân, diện mＴo khu vực nông thôn ngày càng thay đổi. 

TPHCM là m瓜t thành ph嘘 v噂i th院 m衣nh phát tri吋n ngành công nghi羽p và d鵜ch v映, 

song bên c衣nh đó ThƠnh ph嘘 có vùng nông thôn ngo衣i thành r瓜ng l噂n v噂i di羽n tích chi院m 

76,42% tổng di羽n tích t詠 nhiên và dân s嘘 chi院m 20,14%. So v噂i khu v詠c thành th鵜, vùng 
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nông thôn TPHCM còn ch壱m phát tri吋n, k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i ch逢a đ欝ng b瓜 

và l衣c h壱u, đ運i s嘘ng c栄a nhân dân còn nhi隠u khó khăn. V噂i đi隠u ki羽n đ員c thù đó, TPHCM 

lƠ đ鵜a ph逢挨ng đi đ亥u trong c違 n逢噂c v隠 xây d詠ng nông thôn m噂i 荏 56/58 xư vƠ đ衣t đ逢嬰c 

nhi隠u k院t qu違 tích c詠c, góp ph亥n lƠm thay đổi di羽n m衣o c栄a vùng nông thôn khang trang, 

hi羽n đ衣i; k院t c医u h衣 t亥ng đ逢嬰c nâng c医p và c違i thi羽n, ch医t l逢嬰ng đ運i s嘘ng và kho違ng 

cách thu nh壱p gi英a thành th鵜 v噂i nông thôn ngƠy cƠng đ逢嬰c thu hẹp. Tính đ院n th運i đi吋m 

01 - 7 - 2016, TPHCM đư có 54/56 xư (chi院m 96,4%) đ衣t chu育n xã nông thôn m噂i và có 

3/5 huy羽n đ逢嬰c Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 công nh壱n đ衣t chu育n huy羽n nông thôn m噂i. V噂i 

k院t qu違 đó, TPHCM lƠ đ鵜a ph逢挨ng có tỷ l羽 hoàn thành tiêu chí nông thôn m噂i cao nh医t 

c違 n逢噂c, cao h挨n nhi隠u so v噂i đ鵜a ph逢挨ng đ泳ng th泳 hai lƠ ĐƠ N印ng 90,91% vƠ đ鵜a 

ph逢挨ng đ泳ng th泳 ba lƠ Bình D逢挨ng 70,83%.  

Đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh th亥n c栄a ng逢運i dơn nông thôn đ逢嬰c nơng cao: Năm 2014, 
thu nh壱p bình quơn đ亥u ng逢運i c栄a ng逢運i dơn nông thôn đư đ衣t 32,76 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm 
(tăng g医p 2,52 l亥n so v噂i năm 2008). Kho違ng cách thu nh壱p gi英a thành th鵜 và nông thôn 

ngƠy cƠng đ逢嬰c thu hẹp: Thu nh壱p bình quơn đ亥u ng逢運i 荏 khu v詠c nông thôn năm 2005 ch雨 
bằng 55,5% so v噂i khu v詠c thành th鵜, đ院n năm 2015 đư tăng lên 83,3%. S嘘 h瓜 nghèo ngày 

càng gi違m, năm 2015 ch雨 còn 0,89% theo chu育n nghèo c栄a Thành ph嘘 (thu nh壱p d逢噂i 16 

tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm) vƠ không còn h瓜 nghèo theo chu育n nghèo Qu嘘c gia. Năng su医t lao 

đ瓜ng 荏 khu v詠c nông thôn cũng đ逢嬰c c違i thi羽n: từ h挨n 26,1 tri羽u đ欝ng/ng逢運i năm 2010 đư 
tăng lên 66,1 tri羽u đ欝ng/ng逢運i năm 2015 (g医p 2,53 l亥n). 

H羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng ph映c v映 s違n xu医t và an sinh xã h瓜i cũng đ逢嬰c đ亥u t逢 
xây d詠ng đ欝ng b瓜: Đư nơng c医p và xây m噂i h挨n 1.100 công trình giao thông v噂i tổng 

chi隠u dài 754 km; xây m噂i, n衣o vét và gia c嘘 321 công trình th栄y l嬰i và tổng chi隠u dài 

di羽n tích kênh m逢挨ng đ衣t 1.782 km; 60,34% s嘘 xã có tr衣m b逢u đi羽n và 100% s嘘 xã có 

đi吋m kinh doanh d鵜ch v映 internet,ầ đư đáp 泳ng nhu c亥u đi l衣i, giao th逢挨ng, phát tri吋n 

s違n xu医t nông nghi羽p 荏 khu v詠c nông thôn. 

4.1.2. H衣n ch院  

Thứ nhất, giá trị sＶn xuất cてa kinh tế nông nghiệp vẫn còn thấp và chưa đáp ứng 

được nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho người dân TPHCM. 

Kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) đư có m泳c 

tăng tr逢荏ng khá cao và ổn đ鵜nh, góp ph亥n phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i vƠ nơng cao đ運i 

s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân. Tuy nhiên, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng và giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành 

nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n v磯n còn th医p h挨n nhi隠u so v噂i t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng và tỷ 

tr丑ng đóng góp c栄a các ngành công nghi羽p và d鵜ch v映.  



112 

Trong giai đo衣n 2001 - 2005, giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông nghi羽p tăng 5,96%/năm, 
trong khi đó giá tr鵜 s違n xu医t ngành công nghi羽p tăng 12,4%/năm vƠ ngƠnh d鵜ch v映 tăng 
10%/năm; giai đo衣n 2006 - 2010, nông nghi羽p tăng 6%/năm, công nghi羽p tăng 
10,1%/năm vƠ d鵜ch v映 tăng 12,3%/năm; giai đo衣n 2011 - 2015, nông nghi羽p tăng 5,5%, 
công nghi羽p tăng 7,6%/năm vƠ d鵜ch v映 tăng 11,14%/năm. Bình quơn t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng 

giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông nghi羽p trong giai đo衣n 2001 - 2015 đ衣t 5,82%/năm; ngƠnh 
công nghi羽p tăng 10,03%/năm vƠ ngƠnh d鵜ch v映 tăng 11,15%/năm. Giá tr鵜 s違n xu医t 

ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n năm 2015 đ衣t 17.528,629 tỷ đ欝ng, trong khi đó giá 
tr鵜 s違n xu医t ngành công nghi羽p đ衣t 926.126.000 tri羽u đ欝ng (g医p 52,84 l亥n) và ngành d鵜ch 

v映 đ衣t 625.688.000 tri羽u đ欝ng (g医p 35,7 l亥n). 

 S違n xu医t nông nghi羽p t衣i TPHCM m員c dù đư có s詠 phát tri吋n nhanh c違 v隠 năng 
su医t và s違n l逢嬰ng l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m, nh逢ng do t嘘c đ瓜 gia tăng dơn s嘘 r医t nhanh 

(dân s嘘 năm 2015 tăng g医p 1,56 l亥n so v噂i năm 2001) nên s違n l逢嬰ng l逢挨ng th詠c, th詠c 

ph育m c栄a Thành ph嘘 m噂i ch雨 đáp 泳ng đ逢嬰c kho違ng 20 - 30% nhu c亥u th詠c ph育m c栄a 

ng逢運i dân, ph亥n còn l衣i ph違i nh壱p từ các t雨nh ho員c nh壱p kh育u qua nhi隠u đ逢運ng khác 

nhau, c映 th吋 là: rau, c栄, qu違 s違n xu医t t衣i Thành ph嘘 ch雨 đáp 泳ng đ逢嬰c 30%; đ瓜ng v壱t 

s嘘ng: 10%; th栄y s違n và s違n ph育m th栄y s違n: 15 - 20% [143, tr. 4]. 

Thứ hai, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TPảCM theo hướng 

nông nghiệp đô thị vẫn thiếu tính ổn định và chưa thật sự bền vững.  

Quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM đư đ衣t đ逢嬰c nhi隠u 

k院t qu違 tích c詠c, góp ph亥n thúc đ育y t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng và giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p, 

nâng cao giá tr鵜 s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p và thu nh壱p c栄a ng逢運i nông dân. Tuy nhiên, 

quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 theo h逢噂ng nông 

nghi羽p đô th鵜 v磯n thi院u tính ổn đ鵜nh vƠ ch逢a th壱t s詠 b隠n v英ng.  

Qua bi吋u đ欝 4.2 có th吋 th医y, tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông nghi羽p gi違m d亥n và 

tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違n tăng nhanh, tuy nhiên quá trình gi違m d亥n tỷ tr丑ng 

c栄a ngành nông nghi羽p vƠ gia tăng tỷ tr丑ng c栄a ngành th栄y s違n di宇n ra không liên t映c và 

b隠n v英ng, mà có s詠 tăng gi違m tỷ tr丑ng th医t th逢運ng trong giai đo衣n 2001 - 2015. Và m員c dù 

đư có s詠 suy gi違m tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t, song tỷ tr丑ng c栄a ngành nông nghi羽p v磯n l噂n 

h挨n r医t nhi隠u so v噂i tỷ tr丑ng c栄a ngành th栄y s違n: năm 2001 chi院m 77,4%, năm 2010 chi院m 

79,4% vƠ năm 2015 chi院m 71,5%; giá tr鵜 s違n xu医t ngành lâm nghi羽p gi違m nhanh, trong khi 

ti隠m năng đ医t lâm nghi羽p và rừng còn r医t l噂n: năm 2001 chi院m 3,3%, năm 2010 lƠ 1,2% vƠ 
năm 2015 ch雨 còn 0,8%; giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違n tăng nhanh, nh逢ng so v噂i giá tr鵜 s違n 

xu医t c栄a ngành nông nghi羽p v磯n còn th医p h挨n nhi隠u: Năm 2001 chi院m 19%, năm 2005 tăng 
lên 30%, năm 2010 gi違m xu嘘ng 19,4% vƠ năm 2015 tăng lên 27,7%. 
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Bi吋uăđ欝 4.2. Bi吋uăđ欝 c挨ăc医u giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n 

giaiăđo衣n 2001 - 2015 

Đơn vị: % 

 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 205] 

Trong n瓜i b瓜 ngành nông nghi羽p, m員c dù giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi đư tăng 
nhanh và chi院m tỷ tr丑ng l噂n h挨n so v噂i ngành tr欝ng tr丑t, nh逢ng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a các 

lo衣i v壱t nuôi ch栄 l詠c c栄a TPHCM (bò s英a, tôm, cá c違nh, cá s医u,ầ) v磯n còn chi院m tỷ 

tr丑ng th医p và v磯n ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u đ逢a ngƠnh chăn nuôi tr荏 thành ngành s違n 

xu医t chính theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜: năm 2001, giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi 
chi院m 42,3%, giá tr鵜 s違n xu医t ngành tr欝ng tr丑t chi院m 46,3% và giá tr鵜 ngành d鵜ch v映 

nông nghi羽p chi院m 11,4%; đ院n năm 2015, giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi đư tăng lên 
nh逢ng cũng ch雨 chi院m 58,6%, ngành tr欝ng tr丑t gi違m xu嘘ng 33,1% và ngành d鵜ch v映 

nông nghi羽p gi違m xu嘘ng 8,3%. M瓜t s嘘 lo衣i cây tr欝ng có giá tr鵜 s違n xu医t th医p nh逢ng v磯n 

còn chi院m tỷ tr丑ng khá l噂n v隠 di羽n tích, đi吋n hình lƠ cơy lúa: tính đ院n năm 2015, TPHCM 
v磯n còn 20.340 ha di羽n tích đ医t tr欝ng lúa v噂i năng su医t ch雨 đ衣t 43,1 t衣/ha, trong khi năng 
su医t trung bình c栄a c違 n逢噂c đ衣t g亥n 50 t衣/ha. 

Trong n瓜i b瓜 ngành th栄y s違n, giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành nuôi tr欝ng có t嘘c đ瓜 tăng 
tr逢荏ng r医t nhanh và tr荏 thành ngành s違n xu医t chính trong ngành th栄y s違n, trong khi đó 
giá tr鵜 s違n xu医t ngành khai thác gi違m m衣nh. Tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t ngành nuôi tr欝ng 

năm 2015 chi院m 69,3% (tăng 20% so v噂i năm 2001) vƠ ngƠnh khai thác gi違m ch雨 còn 
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27,4% (gi違m 20%). Xu th院 chuy吋n d鵜ch này là phù h嬰p v噂i n隠n nông nghi羽p đô th鵜, tuy 

nhiên xu h逢噂ng tăng gi違m tỷ tr丑ng c栄a ngành nuôi tr欝ng và khai thác l衣i không ổn đ鵜nh 

và thi院u tính b隠n v英ng qua các năm trong giai đo衣n 2001 - 2015.  

Thứ ba, việc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị vẫn còn tồn tＴi một 

số hＴn chế, chưa tương xứng với vai trò và tiềm năng cてa TPHCM.  

M員c dù xác đ鵜nh phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông 

nghi羽p công ngh羽 cao lƠ đ鵜nh h逢噂ng ch栄 đ衣o, song quá trình xây d詠ng n隠n nông nghi羽p 

đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao c栄a TPHCM cho đ院n nay v磯n ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c 

yêu c亥u hình thƠnh đ逢嬰c m瓜t n隠n nông nghi羽p đô th鵜 theo đúng b違n ch医t c栄a nó: ch逢a 
huy đ瓜ng đ逢嬰c nhi隠u và ch逢a s穎 d映ng hi羽u qu違 các ngu欝n l詠c v隠 v嘘n, khoa h丑c - công 

ngh羽, công nghi羽p ch院 bi院n,ầ đ吋 thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p phát tri吋n; ch逢a gi違i 

đ逢嬰c bài toán mâu thu磯n gi英a th詠c t院 trình đ瓜 nhân l詠c c栄a ng逢運i nông dân còn r医t th医p 

so v噂i yêu c亥u 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 hi羽n đ衣i vào s違n xu医t nông nghi羽p; s違n 

xu医t nông nghi羽p v磯n mang tính mùa v映, l羽 thu瓜c nhi隠u vào th運i ti院t, khí h壱u. 

Vi羽c chuy吋n đổi từ mô hình s違n xu医t nông nghi羽p truy隠n th嘘ng sang mô hình s違n 

xu医t nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM đ逢嬰c bắt đ亥u th詠c hi羽n từ đ亥u nh英ng năm 2000 đư 
góp ph亥n thúc đ育y t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng khá cao và ổn đ鵜nh c栄a ngành nông nghi羽p; giá tr鵜 
s違n xu医t và hi羽u qu違 s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p ngƠy cƠng tăng nhanh; thu nh壱p vƠ đ運i s嘘ng 

c栄a ng逢運i nông dơn đ逢嬰c c違i thi羽n và nâng cao. Tuy nhiên, vi羽c phát tri吋n nông nghi羽p đô 
th鵜 v磯n còn t欝n t衣i m瓜t s嘘 h衣n ch院, y院u kém: t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông, 

lâm nghi羽p và th栄y s違n tuy đ衣t m泳c khá cao vƠ cao h挨n m泳c trung bình c栄a c違 n逢噂c, nh逢ng 
t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng nƠy ch逢a th壱t s詠 b隠n v英ng vƠ ch逢a khai thác h院t các đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i 

c栄a Thành ph嘘 đ吋 phát tri吋n; giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p bình quân trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n 

tích tăng nhanh, tuy nhiên so v噂i m映c tiêu ph医n đ医u đ衣t 800 tri羽u đ欝ng/ha/năm trong giai 
đo衣n 2016 - 2020 vƠ đ衣t 800 tri羽u đ欝ng - 1 tỷ đ欝ng/ha/năm trong giai đo衣n 2020 - 2025 thì 

v磯n còn khá th医p; các ngành công nghi羽p và d鵜ch v映 ph映c v映 nông nghi羽p ch逢a đáp 泳ng 

đ逢嬰c yêu c亥u chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 荏 nông thôn; n隠n nông nghi羽p đô th鵜 v磯n còn manh 

mún, thi院u t壱p trung và thi院u s詠 liên k院t trong quá trình s違n xu医t do Thành ph嘘 v磯n ch逢a 
xây d詠ng hoàn ch雨nh b違n đ欝 quy ho衣ch chung nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘.  

Bên c衣nh đó, năng su医t lao đ瓜ng trong nông nghi羽p v磯n còn r医t th医p so v噂i các 

ngành công nghi羽p và d鵜ch v映 (Xem bi吋u đ欝 4.3): năm 2015, năng su医t lao đ瓜ng ngành 

nông nghi羽p đ衣t 66,1 tri羽u đ欝ng, ch雨 bằng h挨n 1/3 năng su医t lao đ瓜ng c栄a TPHCM 

(214,6 tri羽u đ欝ng), trong khi đó năng su医t lao đ瓜ng ngành công nghi羽p đ衣t 158,8 tri羽u 

đ欝ng (g医p 2,4 l亥n) và ngành d鵜ch v映 đ衣t 207,3 tri羽u đ欝ng (g医p 3,14 l亥n). Bình quân giai 
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đo衣n 2011 - 2015, năng su医t lao đ瓜ng chung c栄a Thành ph嘘 đ衣t 188,3 tri羽u đ欝ng, trong 

đó: năng su医t lao đ瓜ng ngành nông nghi羽p là 50,4 tri羽u đ欝ng, ngành công nghi羽p là 

142,4 tri羽u đ欝ng và ngành d鵜ch v映 là 183,3 tri羽u đ欝ng. 

Bi吋uăđ欝 4.3. Bi吋uăđ欝 nĕngăsu医tălaoăđ瓜ng phân theo ngành kinh t院 c栄a TPHCM 

giaiăđo衣n 2010 - 2015 

Đơn vị: triệu đồng  

 

Ngu欝n: C映c Th嘘ng kê TPHCM 

Thứ tư, giá trị sＶn xuất nông nghiệp ứng dつng công nghệ cao vẫn chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển nền sＶn xuất nông nghiệp đô thị hiện đＴi, hiệu quＶ và bền vững. 

TPHCM lƠ đ鵜a ph逢挨ng đi đ亥u trong c違 n逢噂c v隠 s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng 

泳ng d映ng công ngh羽 cao đ吋 xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây 

tr欝ng, v壱t nuôi, xây d詠ng các mô hình canh tác 泳ng d映ng công ngh羽 cao vào s違n xu医t 

nhằm tăng giá tr鵜 và hi羽u qu違 trong s違n xu医t nông nghi羽p. Tuy nhiên, nh英ng k院t qu違 đ衣t 

đ逢嬰c v磯n còn th医p, ch逢a đ栄 đ吋 t衣o ra s詠 thay đổi căn b違n trong quá trình chuy吋n đổi từ 

s違n xu医t nông nghi羽p truy隠n th嘘ng sang mô hình s違n xu医t nông nghi羽p đô th鵜. 

Tính đ院n năm 2015, TPHCM m噂i ch雨 có 29 doanh nghi羽p/h嬰p tác xã s違n xu医t 

nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong tổng s嘘 500 doanh nghi羽p/h嬰p tác xã (ch雨 
chi院m 5,8%); s嘘 h瓜 có s違n xu医t 泳ng d映ng công ngh羽 cao ch雨 chi院m 1,6% tổng s嘘 h瓜 (378 

h瓜/24.374 h瓜). Giá tr鵜 s違n xu医t có 泳ng d映ng công ngh羽 cao năm 2015 ch雨 đ衣t 929.017,3 

tri羽u đ欝ng trong tổng giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n là 17.528.629 

tri羽u đ欝ng (ch雨 chi院m 5,3%). Trong tổng s嘘 239 trang tr衣i c栄a Thành ph嘘, m噂i ch雨 có 24 

trang tr衣i tham gia chu厩i liên k院t s違n ph育m (chi院m 10,04%), 15 trang tr衣i liên k院t cung 
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泳ng s違n ph育m d鵜ch v映 đ亥u vào cho s違n xu医t (chi院m 6,28%) và 19 trang tr衣i có liên k院t 

tiêu th映 s違n ph育m, d鵜ch v映 đ亥u ra (chi院m 7,95%). 

H衣n ch院 c栄a vi羽c 泳ng d映ng khoa h丑c và công ngh羽 trong s違n xu医t nông nghi羽p c栄a 

TPHCM còn th吋 hi羽n trong vi羽c s穎 d映ng c挨 gi噂i hóa trong s違n xu医t. S嘘 ph逢挨ng ti羽n c挨 gi噂i 

hóa ph映c v映 s違n xu医t ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n bình quân cho m厩i h瓜 r医t th医p. 

Tính đ院n ngày 01 - 7 - 2016, 24.374 h瓜 nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 ch雨 có 577 máy kéo l噂n 

nh臼, 2.525 ô tô ph映c v映 nông nghi羽p, 473 máy phát đi羽n, 14 máy gieo s衣, 53 máy g員t đ壱p 

liên h嬰p, 49 máy tu嘘t lúa, 16 máy ch院 bi院n l逢挨ng th詠c, 19.546 máy b挨m n逢噂c ph映c v映 nông 

nghi羽p; h瓜 chăn nuôi có 205 máy phát đi羽n, 92 máy ch院 bi院n th泳c ăn gia súc, 48 máy 医p 

tr泳ng, 2.749 máy vắt s英a,... Trong 4.419 h瓜 nuôi tr欝ng và khai thác th栄y s違n ch雨 có 823 

tàu/thuy隠n khai thác th栄y s違n có đ瓜ng c挨, 16 tƠu/thuy隠n d鵜ch v映 th栄y s違n, 57 máy ch院 bi院n 

th泳c ăn th栄y s違n, 1.935 máy s映c khí/đ違o n逢噂c, 19.546 máy b挨m n逢噂c [17, tr. 61]ầ  

Thứ năm, sự phát triển cてa các hình thức tổ chức sＶn xuất nông nghiệp chưa cao, 
quy mô sＶn xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ và manh mún.  

Vi羽c xây d詠ng, c栄ng c嘘 và phát tri吋n các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p 

v磯n ch逢a đ衣t hi羽u qu違 cao nh医t, ch逢a th詠c s詠 đóng vai trò n隠n t違ng vƠ đ瓜ng l詠c cho s詠 

phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, 泳ng d映ng công ngh羽 

cao 荏 khu v詠c nông thôn. Kinh t院 h瓜 v磯n chi院m đa s嘘, trang tr衣i ch雨 phát tri吋n 荏 quy mô 

nh臼 v噂i s嘘 l逢嬰ng h衣n ch院. Cùng v噂i đó, quá trình đô th鵜 hóa di宇n ra nhanh, đ医t nông 

nghi羽p b鵜 chia cắt, manh mún nên s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM hi羽n nay ch栄 y院u 

v磯n 荏 quy mô nh臼 lẻ, kh違 năng c衣nh tranh th医p và h衣n ch院 vi羽c 泳ng d映ng ti院n b瓜 khoa 

h丑c - kỹ thu壱t trong s違n xu医t nông nghi羽p.  

Kinh t院 h瓜 m員c dù ngày càng gi違m nhanh v隠 s嘘 l逢嬰ng, nh逢ng v磯n chi院m đa s嘘 trong 

các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM: năm 2006 s嘘 h瓜 s違n xu医t nông, 

lâm nghi羽p và th栄y s違n là 49.242 h瓜, năm 2011 lƠ 35.016 h瓜 vƠ đ院n ngày 01 - 7 - 2016 gi違m 

còn 24.374 h瓜; di羽n tích đ医t nông nghi羽p bình quân m厩i h瓜 đ衣t 4.465 m2, trong đó s嘘 h瓜 có 

di羽n tích s違n xu医t d逢噂i 0,2 ha chi院m 33,6% tổng s嘘 h瓜, từ 0,2 ha đ院n d逢噂i 0,5 ha chi院m 

36,3%, từ 0,5 ha đ院n d逢噂i 2 ha chi院m 27,4% và trên 2 ha ch雨 chi院m 2,7%.  

Kinh t院 trang tr衣i v磯n còn 荏 quy mô nh臼: Thành ph嘘 hi羽n có 239 trang tr衣i v噂i 

quy mô lao đ瓜ng bình quân ch雨 đ衣t 3,9 lao đ瓜ng/trang tr衣i; di羽n tích đ医t trang tr衣i s穎 

d映ng ch雨 đ衣t bình quân 739 m2 đ医t nông nghi羽p, 25 m2 đ医t lâm nghi羽p và 8.948 m2 đ医t 

th栄y s違n; doanh thu bình quân c栄a m厩i trang tr衣i ch雨 đ衣t 2,7 tỷ đ欝ng/năm.  

S嘘 h嬰p tác xư đang ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a 

Thành ph嘘 là 71 h嬰p tác xã, bình quân m厩i h嬰p tác xã có 58 thành viên, v噂i doanh thu 
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bình quơn đ衣t 3,3 tỷ đ欝ng/h嬰p tác xã và l嬰i nhu壱n sau thu院 -107,7 tri羽u đ欝ng/h嬰p tác xã. 

Đi隠u đó cho th医y vi羽c xây d詠ng và chuy吋n đổi các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t nông 

nghi羽p còn ch壱m so v噂i yêu c亥u c栄a n隠n nông nghi羽p đô th鵜, hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng s違n 

xu医t - kinh doanh c栄a các trang tr衣i và h嬰p tác xư ch逢a cao, th壱m chí còn thua l厩 vƠ ch逢a 
th詠c s詠 làm nòng c嘘t cho s詠 phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM.  

4.2.ăĐ咽CăĐI韻M VÀ VAI TRÒ  

4.2.1.ăĐ員căđi吋m 

 Thứ nhất, TPHCM có quỹ đất nông nghiệp lớn với nhiều loＴi đất đa dＴng. Đ医t nông 

nghi羽p lƠ t逢 li羽u s違n xu医t ch栄 y院u, không th吋 thay th院 đ逢嬰c trong s違n xu医t nông nghi羽p. 

Không th吋 có s違n xu医t nông nghi羽p n院u không có đ医t đai vƠ đơy lƠ đ員c đi吋m quan tr丑ng đ吋 

phân bi羽t ngành nông nghi羽p v噂i ngành công nghi羽p và ngành d鵜ch v映. Di羽n tích đ医t nông 

nghi羽p cũng quy院t đ鵜nh quy mô vƠ ph逢挨ng h逢噂ng s違n xu医t, m泳c đ瓜 thâm canh và c違 vi羽c 

tổ ch泳c lãnh thổ s違n xu医t nông nghi羽p. So v噂i các t雨nh Đ欝ng bằng sông C穎u Long, các t雨nh 

Đông Nam B瓜 cũng nh逢 nhi隠u đ鵜a ph逢挨ng trên c違 n逢噂c v噂i c挨 c医u kinh t院 thu亥n v隠 nông 

nghi羽p, TPHCM có di羽n tích đ医t s違n xu医t nông nghi羽p, cũng nh逢 năng su医t và s違n l逢嬰ng 

v隠 các lo衣i cây tr欝ng ch栄 y院u nh逢 lúa, hoa mƠu, cơy ăn qu違,ầ th医p h挨n nhi隠u. Tuy nhiên, 

so sánh v噂i các thành ph嘘 l噂n, có đi隠u ki羽n kinh t院 - xã h瓜i t逢挨ng đ欝ng v噂i TPHCM, nh逢: 
H違i Phòng (di羽n tích đ医t nông nghi羽p 49,3 ngƠn ha), ĐƠ N印ng (di羽n tích đ医t nông nghi羽p 

6,9 ngàn ha), C亥n Th挨 (di羽n tích đ医t nông nghi羽p 113,4 ngàn ha) [112, tr. 18-19],ầ thì di羽n 

tích đ医t s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM l衣i l噂n h挨n c違.  

TPHCM v噂i tổng di羽n tích t詠 nhiên 209.529,9 ha, trong đó: di羽n tích đ医t nông 

nghi羽p là 115.767,7 ha (chi院m 55,25%), đ医t phi nông nghi羽p là 92.762,3 (chi院m 44,27%) 

vƠ đ医t ch逢a s穎 d映ng là 999,9 ha (chi院m 0,48%). Di羽n tích đ医t nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 

bao g欝m: đ医t s違n xu医t nông nghi羽p: 67.088,2 ha (chi院m 32,02%), đ医t tr欝ng cơy hƠng năm: 
35.424,1 ha (chi院m 16,91%), đ医t tr欝ng cơy lơu năm: 31.664,1 ha (chi院m 15,11%), đ医t lâm 

nghi羽p có rừng: 34.884,9 ha (chi院m 16,65%), đ医t nuôi tr欝ng th栄y s違n: 11.354,4 ha (chi院m 

5,42%), đ医t làm mu嘘i: 2.068,6 ha (chi院m 0,99%) vƠ đ医t nông nghi羽p khác: 371,6 ha 

(chi院m 0,18%). Đ医t nông nghi羽p c栄a TPHCM đ逢嬰c hình thành từ hai lo衣i tr亥m tích là 

Pleistocen và Holocen. Tr亥m tích Pleistocen (tr亥m tích phù sa cổ) hình thành nên nhóm 

đ医t đ員c tr逢ng riêng c栄a Thành ph嘘 lƠ đ医t xám v噂i h挨n 45.000 ha (chi院m kho違ng 23,4% 

di羽n tích); tr亥m tích Holocen (tr亥m tích phù sa trẻ) hình thành nhi隠u lo衣i đ医t khác nhau: 

nhóm đ医t phù sa bi吋n v噂i 15.100 ha (chi院m 7,8%), nhóm đ医t phèn v噂i 40.800 ha (chi院m 

21,2%) vƠ đ医t phèn m員n v噂i 45.500 ha (chi院m 23,6%)... Di羽n tích đ医t nông nghi羽p l噂n 

v噂i quỹ đ医t đa d衣ng phù h嬰p v噂i nhi隠u lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi lƠ đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i ph映c 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_Pleistocen
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_Holocen
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hecta
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v映 cho s詠 phát tri吋n c栄a s違n xu医t nông nghi羽p TPHCM. Đ欝ng th運i, v噂i di羽n tích đ医t lâm 

nghi羽p l噂n, đ員c bi羽t là có Khu d詠 tr英 sinh quy吋n rừng ng壱p m員n C亥n Gi運 v噂i tổng di羽n 

tích 70.445,34 ha (chi院m 33,6% di羽n tích Thành ph嘘) v噂i h羽 sinh thái đ瓜ng, th詠c v壱t đa 
d衣ng là lá phổi xanh, góp ph亥n b違o v羽 môi tr逢運ng sinh thái, h衣n ch院 tác đ瓜ng c栄a bi院n đổi 

khí h壱u và ph映c v映 cho vi羽c phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p gắn v噂i du l鵜ch sinh thái, du 

l鵜ch ngh雨 d逢叡ng và du l鵜ch c瓜ng đ欝ng đ吋 gia tăng hi羽u qu違 c栄a kinh t院 nông nghi羽p, phù 

h嬰p v噂i n隠n nông nghi羽p đô th鵜.  

Thứ hai, tốc độ tăng trưởng giá trị sＶn xuất nông, lâm nghiệp và thてy sＶn cてa 

TPHCM là khá nhanh. Từ k院t qu違 c栄a quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi giá tr鵜 và hi羽u qu違 kinh t院 th医p sang các lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi 

ch医t l逢嬰ng cao v噂i năng su医t, ch医t l逢嬰ng, hi羽u qu違 và giá tr鵜 kinh t院 cao phù h嬰p v噂i đi隠u 

ki羽n phát tri吋n c栄a TPHCM; cùng v噂i đó lƠ vi羽c xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜 theo 

h逢噂ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao vào s違n xu医t cũng đư góp ph亥n gia tăng giá tr鵜, năng su医t 

và ch医t l逢嬰ng c栄a s違n xu医t nông nghi羽p, hình thƠnh đ逢嬰c các vùng chuyên canh s違n xu医t 

t壱p trung v噂i các lo衣i nông s違n hƠng hóa đ員c tr逢ng có giá tr鵜 cao và chi院m tỷ tr丑ng ngày 

càng l噂n trong c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p. Nh運 đó, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t nông, 

lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a TPHCM đ衣t m泳c khá cao và liên t映c tăng trong su嘘t 30 năm 
đổi m噂i (1986 - 2015), bình quân t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng đ衣t 5,41%/năm. Giá tr鵜 s違n xu医t 

nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n cũng ngƠy cƠng tăng nhanh: Giá tr鵜 s違n xu医t năm 2015 đ衣t 

17.528.629 tri羽u đ欝ng, tăng g医p 38,5 l亥n so v噂i giá tr鵜 s違n xu医t năm 1990. 

T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a TPHCM cao 

h挨n nhi隠u so v噂i t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a c違 

n逢噂c và c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i. Tính chung trong giai đo衣n 2006 - 2015, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng 

bình quân giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a TPHCM đ衣t 5,75%/năm. 
T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a TPHCM cao h挨n m泳c 

tăng tr逢荏ng bình quân c栄a c違 n逢噂c (kho違ng 3,18%/năm) vƠ cao h挨n t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình 

quân c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i: T嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng bình quân giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông, 

lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i trong giai đo衣n 2006 - 2015 ch雨 đ衣t kho違ng 

4%/năm, th医p h挨n 1,75%/năm so v噂i t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng c栄a TPHCM. M員c dù có t嘘c đ瓜 

tăng tr逢荏ng bình quơn cao h挨n ThƠnh ph嘘 Hà N瓜i, nh逢ng khi so v隠 giá tr鵜 s違n xu医t thì giá 

tr鵜 s違n xu医t ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a TPHCM l衣i th医p h挨n r医t nhi隠u so v噂i 

giá tr鵜 s違n xu医t ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i: Năm 2015, giá 
tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i đ衣t 45.884.000 tri羽u đ欝ng 

[12, tr. 387], cao g医p 2,62 l亥n so v噂i giá tr鵜 s違n xu医t c栄a TPHCM. Đi隠u này là do di羽n tích 



119 

đ医t nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i l噂n g亥n g医p đôi vƠ ch医t l逢嬰ng đ医t s違n xu医t nông 

nghi羽p màu m叡 h挨n so v噂i TPHCM. 

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cてa TPảCM cũng tương đối 

nhanh và tích cực. TPHCM có ti隠m năng, th院 m衣nh phát tri吋n v隠 th逢挨ng m衣i, d鵜ch v映 

nên c挨 c医u tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành nông nghi羽p và ngành công nghi羽p ngày 

càng gi違m m衣nh, trong khi đó ngƠnh d鵜ch v映 l衣i tăng r医t nhanh và chi院m tỷ tr丑ng ngày 

càng l噂n: Giai đo衣n 2011 - 2015, ngành nông nghi羽p chi院m 0,9% (gi違m 0,62% so v噂i 

giai đo衣n 2001 - 2005), ngành công nghi羽p chi院m 39,2% (gi違m 8,72%) và ngành d鵜ch 

v映 chi院m 59,9% (tăng 9,34%). Trong giai đo衣n 2011 - 2015, giá tr鵜 s違n xu医t ngành d鵜ch 

v映 tăng 11,14%/năm, ngƠnh công nghi羽p tăng 7,6%/năm vƠ ngƠnh nông nghi羽p tăng 
5,54%. So v噂i Thành ph嘘 Hà N瓜i, giá tr鵜 s違n xu医t ngành d鵜ch v映 và ngành nông nghi羽p 

c栄a TPHCM có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng cao h挨n: Giai đo衣n 2011 - 2014, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng 

ngành d鵜ch v映 c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i là 10%/năm, ngƠnh nông nghi羽p lƠ 2,5%/năm vƠ 
ch雨 có ngành công nghi羽p là có t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng cao h挨n TPHCM v噂i 9,1%/năm [119]. 

Nhìn chung, xu th院 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 c栄a TPHCM và Thành ph嘘 Hà N瓜i đ隠u 

theo xu h逢噂ng gi違m tỷ tr丑ng ngành nông nghi羽p, ngành công nghi羽p vƠ tăng tỷ tr丑ng 

ngành d鵜ch v映 trong c挨 c医u GDP. Đi隠u này là hoàn toàn phù h嬰p v噂i l嬰i th院, ti隠m năng 
cũng nh逢 đi隠u ki羽n phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a các đô th鵜 này. 

Trong c挨 c医u kinh t院 nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n, quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u 

kinh t院 c栄a TPHCM và Thành ph嘘 Hà N瓜i đ隠u di宇n ra theo xu h逢噂ng gi違m tỷ tr丑ng c栄a 

ngành nông nghi羽p và lâm nghi羽p, tăng tỷ tr丑ng c栄a ngành th栄y s違n. Tuy nhiên, so v隠 

t嘘c đ瓜 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n thì TPHCM có t嘘c đ瓜 

chuy吋n d鵜ch nhanh h挨n so v噂i Thành ph嘘 Hà N瓜i. Năm 2015, giá tr鵜 s違n xu医t ngành 

nông nghi羽p TPHCM ch雨 còn 71,5% (gi違m 6,2% so v噂i năm 2001) và ngành lâm nghi羽p 

ch雨 còn 0,8% (gi違m 2,5%), trong khi đó giá tr鵜 s違n xu医t ngành th栄y s違n tăng lên 27,7% 
(tăng 8,7%); Thành ph嘘 Hà N瓜i v噂i nông nghi羽p chi院m 91,9% (gi違m 1,7%), lâm nghi羽p 

0,2% và th栄y s違n đ衣t 7,9% (tăng 1,7%) [12, tr. 387].  

Quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 trong nông nghi羽p còn đ逢嬰c th吋 hi羽n rõ 

trong c挨 c医u n瓜i b瓜 c栄a từng ngành nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n. Trong nông nghi羽p, 

giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành tr欝ng tr丑t ngày càng gi違m, trong khi đó giá tr鵜 s違n xu医t c栄a 

ngƠnh chăn nuôi ngƠy cƠng tăng nhanh, từng b逢噂c đ逢a ngƠnh chăn nuôi tr荏 thành ngành 

s違n xu医t chính trong nông nghi羽p: Năm 2015, giá tr鵜 s違n xu医t ngƠnh chăn nuôi chi院m 

58,6% (tăng 16,3% so v噂i năm 2001) vƠ giá tr鵜 ngành tr欝ng tr丑t gi違m ch雨 còn 33,1% 

(gi違m 13,2%); còn 荏 Thành ph嘘 Hà N瓜i, s詠 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 trong n瓜i b瓜 
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ngành nông nghi羽p l衣i di宇n ra ch壱m h挨n: Năm 2015, ngƠnh chăn nuôi chi院m 49,6% 

(tăng 5,9% so v噂i năm 2005) vƠ ngƠnh tr欝ng tr丑t chi院m 46,2% (gi違m 7,3%) [12, tr. 389]. 

Trong ngành th栄y s違n, giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành nuôi tr欝ng th栄y s違n cũng tăng nhanh 
và có tỷ tr丑ng đóng góp l噂n h挨n nhi隠u so v噂i ngành khai thác th栄y s違n: Năm 2015, giá 
tr鵜 c栄a ngành nuôi tr欝ng th栄y s違n chi院m 69,3% (tăng 20% so v噂i năm 2001) vƠ giá tr鵜 
c栄a ngành khai thác th栄y s違n gi違m ch雨 còn 27,4% (gi違m 20%).  

Thứ tư, nông nghiệp công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong giá trị 
sＶn xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị cてa TPHCM. 

Quá trình đô th鵜 hóa cũng nh逢 quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u lao đ瓜ng 荏 khu v詠c 

nông thôn c栄a TPHCM đang di宇n ra v噂i t嘘c đ瓜 ngƠy cƠng nhanh đư thu hẹp di羽n tích 

đ医t vƠ lao đ瓜ng trong s違n xu医t nông nghi羽p; bên c衣nh đó, di羽n tích đ医t nông nghi羽p c栄a 

Thành ph嘘 tuy có di羽n tích l噂n nh逢ng kém mƠu m叡, không thu壱n l嬰i lắm cho s違n xu医t 

nông nghi羽p v噂i trên 50% lƠ đ医t nhi宇m phèn, nhi宇m m員n và 20% di羽n tích lƠ đ医t xám, 

đ医t đ欝i gò, đ医t b衣c mƠu. Do đó, đ吋 phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p, TPHCM đư đ鵜nh 

h逢噂ng phát tri吋n nông nghi羽p công ngh羽 cao, 泳ng d映ng các thành t詠u khoa h丑c và công 

ngh羽 tiên ti院n vào s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 t衣o ra s詠 tăng tr逢荏ng b隠n v英ng v隠 ch医t l逢嬰ng 

và giá tr鵜 gia tăng c栄a nông s違n. 

TPHCM lƠ đ鵜a ph逢挨ng đ亥u tiên trong c違 n逢噂c xây d詠ng Khu Nông nghi羽p công 

ngh羽 cao v噂i di羽n tích 88,17 ha 荏 huy羽n C栄 Chi, đư góp ph亥n thúc đ育y ho衣t đ瓜ng nghiên 

c泳u, 泳ng d映ng, th穎 nghi羽m, chuy吋n giao các mô hình s違n xu医t nông nghi羽p 泳ng d映ng công 

ngh羽 cao, h厩 tr嬰 ng逢運i nông dân ti院p c壱n và 泳ng d映ng công ngh羽 cao vào s違n xu医t. Thành 

ph嘘 có 28 doanh nghi羽p, h嬰p tác xã s違n xu医t và kinh doanh gi嘘ng v壱t nuôi; 38 doanh nghi羽p 

s違n xu医t và kinh doanh gi嘘ng cây tr欝ng; 16 tổ ch泳c, cá nhân s違n xu医t và kinh doanh gi嘘ng 

cây lâm nghi羽p; 25 c挨 s荏 s違n xu医t và thu亥n d逢叡ng gi嘘ng th栄y s違n,ầ đư góp ph亥n cung 泳ng 

gi嘘ng cây tr欝ng và v壱t nuôi ch医t l逢嬰ng cao cho th鵜 tr逢運ng Thành ph嘘, các t雨nh và ph映c v映 

xu医t kh育u. V隠 泳ng d映ng nông nghi羽p công ngh羽 cao vào s違n xu医t, Thành ph嘘 có 29 doanh 

nghi羽p/h嬰p tác xã và 378 h瓜 s違n xu医t nông nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao [18, tr. 40]. 

Nh運 đó, tỷ l羽 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong s違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM đư tăng 
nhanh, năm 2015 đ衣t 35,8% (tăng 20% so v噂i năm 2010) vƠ giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p 

có 泳ng d映ng công ngh羽 cao chi院m 5,3% tổng giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p [18, tr. 40-41]. 

Giá tr鵜 s違n xu医t bình quân trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích tăng nhanh, năm 2015 đ衣t 375 tri羽u 

đ欝ng/ha, tăng g医p 5,95 l亥n so v噂i năm 2005 và cao g医p 3,75 l亥n c栄a c違 n逢噂c.  

Giá tr鵜 s違n xu医t và tỷ tr丑ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong s違n xu医t nông nghi羽p 

c栄a TPHCM so v噂i Thành ph嘘 Hà N瓜i lƠ khá t逢挨ng đ欝ng. Năm 2015, ThƠnh ph嘘 Hà 
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N瓜i có tỷ l羽 s穎 d映ng gi嘘ng cây tr欝ng, v壱t nuôi, th栄y s違n công ngh羽 cao đ衣t kho違ng 30%; 

di羽n tích cây tr欝ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao đ衣t kho違ng 5%; chăn nuôi trang tr衣i 泳ng 

d映ng công ngh羽 cao đ衣t 20 - 25% và di羽n tích nuôi tr欝ng th栄y s違n 泳ng d映ng công ngh羽 

cao đ衣t 2%. Tuy nhiên, giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p bình quân trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích 

c栄a TPHCM l衣i cao g医p 1,57 l亥n so v噂i Thành ph嘘 Hà N瓜i (ch雨 đ衣t 239 tri羽u đ欝ng/ha). 

Đi隠u đó đư cho th医y s詠 hi羽u qu違 cao h挨n trong vi羽c 泳ng d映ng nông nghi羽p công ngh羽 

cao vào s違n xu医t c栄a TPHCM so v噂i Thành ph嘘 Hà N瓜i, góp ph亥n gia tăng giá tr鵜 và 

ch医t l逢嬰ng s違n xu医t nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘. 

Thứ năm, xây dựng nền nông nghiệp đô thị với các sＶn phẩm nông nghiệp hàng hóa 

đặc trưng, có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện phát triển cてa TPHCM. Thành 

ph嘘 Hà N瓜i vƠ TPHCM đ隠u lƠ các đô th鵜 đ員c bi羽t c栄a c違 n逢噂c, trong nh英ng năm qua c違 hai 

thành ph嘘 nƠy đ隠u đang di宇n ra quá trình đô th鵜 hóa nhanh chóng đư lƠm cho di羽n tích đ医t 

nông nghi羽p ngày càng gi違m và cùng v噂i đó lƠ quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u lao đ瓜ng từ 

lĩnh v詠c nông nghi羽p sang các lĩnh v詠c công nghi羽p và d鵜ch v映, đi隠u nƠy đư 違nh h逢荏ng l噂n 

đ院n s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p. Đ吋 khắc ph映c tình tr衣ng đó, c違 TPHCM và Thành ph嘘 

Hà N瓜i đ隠u l詠a ch丑n mô hình phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p đô 
th鵜, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n t詠 nhiên và kinh t院 - xã h瓜i. S詠 phát tri吋n c栄a n隠n nông nghi羽p 

đô th鵜 荏 c違 hai thành ph嘘 nƠy đư t衣o ra các nông s違n hƠng hóa đ員c tr逢ng riêng, có năng su医t, 

ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 kinh t院 cao c栄a m厩i thành ph嘘. 

Trong giai đo衣n 2001 - 2015, TPHCM đư đ育y m衣nh quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u 

kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng chuy吋n đổi c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi có năng su医t, hi羽u 

qu違 và giá tr鵜 kinh t院 th医p sang các lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi có năng su医t, hi羽u qu違 và giá tr鵜 
kinh t院 cao, th鵜 tr逢運ng có nhu c亥u l噂n đ吋 đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u phát tri吋n c栄a n隠n nông 

nghi羽p đô th鵜, gia tăng hi羽u qu違 s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p, nâng cao thu nh壱p vƠ đ運i s嘘ng 

nhân dơn. Trên c挨 s荏 đó, TPHCM đư đ鵜nh h逢噂ng s違n xu医t, hình thành và phát tri吋n các 

vùng s違n xu医t chuyên canh đ吋 t衣o ra các s違n ph育m nông nghi羽p đ員c tr逢ng c栄a Thành ph嘘, 

đó lƠ: rau an toƠn, hoa - cây ki吋ng, cá c違nh, bò s英a cho hi羽u qu違 kinh t院 cao và phù h嬰p v噂i 

đi隠u ki羽n phát tri吋n c栄a Thành ph嘘. Các vùng s違n xu医t chuyên canh c栄a Thành ph嘘 g欝m: 

vùng sＶn xuất rau an toàn v噂i di羽n tích canh tác là 3.486 ha; vùng sＶn xuất hoa - cây kiểng 

v噂i tổng di羽n tích là 2.250 ha; vùng chăn nuôi bò sữa và vùng chăn nuôi cá cＶnh.  

S違n ph育m nông nghi羽p đ員c tr逢ng c栄a Thành ph嘘 Hà N瓜i trong ngành tr欝ng tr丑t cũng 
gi嘘ng nh逢 TPHCM lƠ t壱p trung phát tri吋n s違n xu医t cơy rau, đ壱u và hoa - cây c違nh. Di羽n tích 

canh tác cơy rau, đ壱u th詠c ph育m kho違ng 12.000 ha, năng su医t đ衣t 20 t医n/ha/v映 và s違n l逢嬰ng 

rau đ衣t trên 650.000 t医n. S違n xu医t hoa, cây c違nh v噂i di羽n tích 2.700 ha [117, tr. 78] và giá 
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tr鵜 s違n xu医t đ衣t 690 tỷ đ欝ng; giá tr鵜 thu nh壱p bình quơn trên 1 ha đ衣t từ 360 - 500 tri羽u đ欝ng. 

Trong ngƠnh chăn nuôi, khác v噂i vi羽c t壱p trung phát tri吋n chăn nuôi cá c違nh, bò s英a 荏 

TPHCM, đ嘘i t逢嬰ng s違n xu医t ch栄 l詠c c栄a ngƠnh chăn nuôi ThƠnh ph嘘 Hà N瓜i là heo, gia 

c亥m và trâu, bò: Tỷ tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t chăn nuôi heo năm 2015 chi院m t噂i 63,38%; gia 

c亥m là 29,37% và trâu, bò là 4,97%. Thành ph嘘 Hà N瓜i cũng phát tri吋n chăn nuôi bò s英a 

v噂i 14.374 con và s違n l逢嬰ng s英a t逢挨i đ衣t 34.990 t医n [117, tr. 78-79].  

4.2.2. Vai trò 

 Nông nghi羽p lƠ ngƠnh s違n xu医t v壱t ch医t c挨 b違n vƠ quan tr丑ng, gi英 vai trò to l噂n trong 
vi羽c phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i. Nông nghi羽p cung c医p l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m đ吋 đ違m b違o 
an ninh l逢挨ng th詠c; nông nghi羽p lƠ c挨 s荏 c栄a công nghi羽p, cung c医p nguyên li羽u cho ngƠnh 
công nghi羽p vƠ tiêu th映 hƠng hóa c栄a ngƠnh công nghi羽p lƠm ra. Xư h瓜i cƠng phát tri吋n, đ運i 
s嘘ng c栄a con ng逢運i ngƠy cƠng đ逢嬰c nơng cao thì nhu c亥u c栄a con ng逢運i v隠 l逢挨ng th詠c, 
th詠c ph育m cũng ngƠy cƠng tăng c違 v隠 s嘘 l逢嬰ng, ch医t l逢嬰ng vƠ ch栄ng lo衣i. Trong nh英ng 
năm qua, nông nghi羽p TPHCM đư có s詠 phát tri吋n nhanh, giá tr鵜 s違n xu医t vƠ giá tr鵜 s違n 
l逢嬰ng nông nghi羽p cũng liên t映c tăng; c挨 c医u gi嘘ng cơy tr欝ng, v壱t nuôi ngƠy cƠng đa d衣ng 
vƠ có giá tr鵜 kinh t院 cao; c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p đư chuy吋n d鵜ch theo h逢噂ng gia tăng tỷ 
tr丑ng ngƠnh chăn nuôi vƠ th栄y s違n, gi違m tỷ tr丑ng ngƠnh tr欝ng tr丑t,ầ Đ運i s嘘ng v壱t ch医t vƠ 
tinh th亥n c栄a ng逢運i dơn nông thôn không ngừng đ逢嬰c c違i thi羽n vƠ nơng cao. B瓜 m員t c栄a 
nông thôn có nhi隠u kh荏i sắc theo h逢噂ng văn minh, hi羽n đ衣i, h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh 
t院 - xư h瓜i cũng nh逢 m衣ng l逢噂i các tổ ch泳c kinh t院 ho衣t đ瓜ng 荏 nông thôn ngƠy cƠng phát 
tri吋n. Đi隠u đó đư khẳng đ鵜nh vai trò quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p đ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n kinh 
t院 - xư h瓜i c栄a TPHCM, th吋 hi羽n c映 th吋 荏 các khía c衣nh sau: 

Thứ nhất, nông nghiệp phát triển đụ góp phần đＶm bＶo cung cấp một phần nhu 
cầu lương thực, thực phẩm cho người dân Thành phố ảồ Chí Minh.  

S詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) gắn 
v噂i vi羽c chuy吋n d鵜ch c挨 c医u nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa có giá tr鵜 kinh 

t院 cao gắn v噂i nhu c亥u c栄a th鵜 tr逢運ng, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công 

ngh羽 cao đư thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p đ衣t t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng khá cao và ổn đ鵜nh, 

s違n l逢嬰ng các s違n ph育m nông nghi羽p ngƠy cƠng tăng đư góp ph亥n đ違m b違o cung c医p 

m瓜t ph亥n nhu c亥u l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m và phát tri吋n kinh t院 c栄a Thành ph嘘. S違n xu医t 
nông nghi羽p đư đ違m b違o đáp 泳ng đ逢嬰c kho違ng 20 - 30% nhu c亥u l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m 
c栄a ng逢運i dơn ThƠnh ph嘘 [143, tr. 4].  

S違n xu医t nông nghi羽p c栄a TPHCM ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u đ違m b違o an ninh 
l逢挨ng th詠c cho ng逢運i dơn c栄a ThƠnh ph嘘, khi s違n l逢嬰ng l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m m噂i ch雨 
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đáp 泳ng đ逢嬰c m瓜t ph亥n nhu c亥u, ph亥n còn l衣i ph違i ph映 thu瓜c vƠo vi羽c nh壱p kh育u từ các 
t雨nh Tơy Nguyên vƠ Đ欝ng bằng sông C穎u Long. S違n l逢嬰ng l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m c栄a 
TPHCM n院u so v噂i các t雨nh Đ欝ng bằng sông C穎u Long lƠ r医t th医p vƠ cũng th医p h挨n so 
v噂i kh違 năng đáp 泳ng nhu c亥u l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m c栄a ThƠnh ph嘘 HƠ N瓜i. S違n xu医t 
l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m c栄a HƠ N瓜i đáp 泳ng đ逢嬰c kho違ng 52% th鵜t các lo衣i, 64% cá, 
65% tr泳ng gia c亥m, 20% s英a, 44% g衣o tẻ, 55% rau c栄 t逢挨i vƠ 17% qu違 t逢挨i [117, tr. 

111]. Tuy s違n l逢嬰ng l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m m噂i ch雨 đáp 泳ng đ逢嬰c 20 - 30% nhu c亥u 
c栄a ng逢運i dơn ThƠnh ph嘘, th医p h挨n nhi隠u so v噂i các đ鵜a ph逢挨ng khác trên c違 n逢噂c, 
nh逢ng n院u đ員t s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p TPHCM trong b嘘i c違nh c栄a m瓜t đô th鵜 đ員c 
bi羽t v噂i ti隠m năng, th院 m衣nh v隠 phát tri吋n công nghi羽p vƠ d鵜ch v映; cùng v噂i đó lƠ quá 
trình tăng dơn s嘘 c挨 h丑c vƠ quá trình đô th鵜 hóa ngƠy cƠng di宇n ra nhanh chóng, đư d磯n 
đ院n s詠 thu hẹp c栄a di羽n tích đ医t nông nghi羽p thì đơy lƠ k院t qu違 tích c詠c vƠ cho th医y t亥m 
quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p TPHCM trong vi羽c góp ph亥n đ違m b違o an ninh l逢挨ng th詠c, 
cũng nh逢 cung c医p cho ng逢運i dơn ThƠnh ph嘘 các s違n ph育m nông nghi羽p có ch医t l逢嬰ng 
cao vƠ giá tr鵜 gia tăng ngƠy cƠng l噂n.  

Thứ hai, tỷ trọng giá trị sＶn xuất cてa kinh tế nông nghiệp trong cơ cấu ẢDP cてa 
Thành phố ảồ Chí Minh tuy chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ nhưng đụ góp phần đＶm bＶo cho 
sự phát triển kinh tế toàn diện cてa Thành phố ảồ Chí Minh. 

 Nông nghi羽p vƠ nông thôn lƠ v医n đ隠 có t亥m quan tr丑ng chi院n l逢嬰c. S詠 phát tri吋n c栄a 
nông nghi羽p, nông thôn có liên quan m壱t thi院t vƠ gắn bó h英u c挨 v噂i s詠 phát tri吋n b隠n v英ng 
c栄a n隠n kinh t院. TPHCM lƠ thƠnh ph嘘 công nghi羽p vƠ d鵜ch v映 l噂n nh医t c違 n逢噂c, nh逢ng 
đ欝ng th運i còn có m瓜t vùng nông thôn r瓜ng l噂n chi院m 76,42% tổng di羽n tích t詠 nhiên. Do 

đó, TPHCM không th吋 ch雨 t壱p trung phát tri吋n công nghi羽p và d鵜ch v映, mà b臼 quên nông 

nghi羽p; không th吋 ch雨 t壱p trung phát tri吋n khu v詠c thành th鵜 mà b臼 qua khu v詠c nông thôn,ầ 
b荏i n院u kho違ng cách phát tri吋n gi英a thành th鵜 và nông thôn ngày càng giãn r瓜ng và s詠 phân 

hóa giàu - nghèo c栄a xã h瓜i ngƠy cƠng tăng s胤 d磯n đ院n s詠 b医t ổn v隠 kinh t院 - xã h瓜i và s詠 

phát tri吋n c栄a TPHCM s胤 thi院u tính ổn đ鵜nh, b隠n v英ng. V噂i đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n nông 

nghi羽p đô th鵜, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi có giá tr鵜 kinh t院 cao nên m員c dù tỷ 

tr丑ng giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p giai đo衣n 2001 - 2015 ch雨 chi院m 1,23% GDP c栄a 

TPHCM, song giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p ngƠy cƠng tăng: Giá tr鵜 s違n xu医t nông, lơm 
nghi羽p vƠ th栄y s違n năm 2015 đ衣t 17.528.629 tri羽u đ欝ng (g医p 38,5 l亥n so v噂i năm 1990), 
trong đó: ngƠnh nông nghi羽p lƠ 12.530.042 tri羽u đ欝ng (g医p 27,52 l亥n), ngƠnh lơm nghi羽p lƠ 
148.659 tri羽u đ欝ng (g医p 6,95 l亥n) vƠ ngƠnh th栄y s違n lƠ 4.849.928 tri羽u đ欝ng (g医p 31,4 l亥n). 
Nh運 đó, tỷ l羽 h瓜 nghèo vƠ kho違ng cách thu nh壱p c栄a ng逢運i dơn 荏 khu v詠c nông thôn ngƠy 
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cƠng đ逢嬰c thu hẹp so v噂i thu nh壱p c栄a ng逢運i dơn 荏 khu v詠c thƠnh th鵜: N院u năm 2008, thu 
nh壱p bình quơn đ亥u ng逢運i 荏 khu v詠c nông thôn ch雨 bằng 55,5% so v噂i thu nh壱p 荏 khu v詠c 
thƠnh th鵜 thì đ院n năm 2014 đư tăng lên 83,3%. S嘘 h瓜 nghèo ngƠy cƠng gi違m, đ院n năm 2015 
ch雨 còn chi院m 0,89% tổng s嘘 h瓜 dơn theo chu育n nghèo c栄a ThƠnh ph嘘 (thu nh壱p d逢噂i 16 
tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm) vƠ không còn h瓜 nghèo theo chu育n nghèo Qu嘘c gia. 

Bên c衣nh đó, s詠 phát tri吋n c栄a ngƠnh nông nghi羽p cũng góp ph亥n vƠo vi羽c ph映c v映 
nhu c亥u tái s違n xu医t m荏 r瓜ng c栄a các ngƠnh kinh t院, thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a ngƠnh công 
nghi羽p vƠ ngƠnh d鵜ch v映 c栄a TPHCM. Kh違 năng thúc đ育y tái s違n xu医t m荏 r瓜ng c栄a ngƠnh 
nông nghi羽p th吋 hi羽n 荏 ch厩: Nông nghi羽p cung c医p lao đ瓜ng d逢 thừa cho các ngƠnh kinh t院 
khác nh運 vƠo vi羽c áp d映ng nh英ng ti院n b瓜 c栄a khoa h丑c kỹ thu壱t; m員t khác, s違n xu医t nông 
nghi羽p phát tri吋n t衣o đi隠u ki羽n cho nhi隠u ngƠnh cùng phát tri吋n. Trong m嘘i quan h羽 đó, 
nông nghi羽p lƠ th鵜 tr逢運ng r瓜ng l噂n đ吋 tiêu th映 s違n ph育m c栄a hƠng lo衣t các ngƠnh kinh t院 
khác. Nông nghi羽p đư cung c医p nguyên li羽u cho ngƠnh công nghi羽p vƠ t衣o ra th鵜 tr逢運ng tiêu 
th映 r瓜ng l噂n cho các s違n ph育m c栄a công nghi羽p, bao g欝m t逢 li羽u tiêu dùng vƠ t逢 li羽u s違n 
xu医t ph映c v映 cho nông nghi羽p vƠ nông thôn. Nông nghi羽p s穎 d映ng nh英ng s違n ph育m do các 
ngƠnh công nghi羽p vƠ d鵜ch v映 cung c医p v噂i tính ch医t nguyên li羽u đ亥u vƠo nh逢 nhiên li羽u, 
phơn bón, hóa ch医t, máy móc c挨 khí, năng l逢嬰ng, d鵜ch v映 tín d映ng, b違o hi吋m, d鵜ch v映 v壱n 
t違i, d鵜ch v映 th鵜 tr逢運ng,... Thông qua công nghi羽p ch院 bi院n vƠ các ngƠnh d鵜ch v映, giá tr鵜 c栄a 
s違n ph育m nông nghi羽p đ逢嬰c nơng lên g医p nhi隠u l亥n, nơng cao kh違 năng c衣nh tranh c栄a nông 
s違n hƠng hóa vƠ m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng tiêu th映. S詠 phát tri吋n m衣nh m胤 c栄a nông nghi羽p vƠ khi 
thu nh壱p c栄a ng逢運i nông dơn ThƠnh ph嘘 tăng cao s胤 lƠm tăng s泳c mua từ khu v詠c nông 
thôn, đ欝ng th運i s胤 lƠm cho nhu c亥u v隠 s違n ph育m công nghi羽p vƠ d鵜ch v映 tăng, từ đó thúc 
đ育y ngƠnh công nghi羽p vƠ d鵜ch v映 c栄a ThƠnh ph嘘 phát tri吋n.  

Thứ ba, nông nghiệp Thành phố ảồ Chí Minh góp phần cung ứng giống cây, 
giống con cho thị trường các tỉnh trên cＶ nước. 

V噂i m映c tiêu phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, TPHCM đư 
chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cơy tr欝ng, v壱t nuôi phù h嬰p, có năng su医t vƠ hi羽u qu違 kinh t院 cao. Phát 
tri吋n gi嘘ng cơy tr欝ng, v壱t nuôi ch医t l逢嬰ng cao đư góp ph亥n nơng cao giá tr鵜 s違n xu医t nông 
nghi羽p, c違i thi羽n thu nh壱p vƠ đ運i s嘘ng nhơn dơn, đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u tiêu th映 nông s違n 
hƠng hóa c栄a th鵜 tr逢運ng; đ欝ng th運i đ逢a TPHCM tr荏 thƠnh trung tơm cung 泳ng gi嘘ng cơy, 
gi嘘ng con ch医t l逢嬰ng cao, góp ph亥n thúc đ育y quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cơy tr欝ng, v壱t 
nuôi vƠ nơng cao giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p cho các đ鵜a ph逢挨ng trong c違 n逢噂c. 

Về giống vật nuôi: TPHCM có 28 đ挨n v鵜, doanh nghi羽p, h嬰p tác xư s違n xu医t kinh 
doanh gi嘘ng v壱t nuôi. Trong giai đo衣n 2011 - 2015, các đ挨n v鵜 kinh doanh đư cung c医p 
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781.471 li隠u tinh bò s英a, 24.500 con gi嘘ng bò s英a vƠ chuy吋n giao công ngh羽 cao trong 
chăn nuôi bò s英a đ吋 phát tri吋n chăn nuôi bò s英a cho nhi隠u t雨nh trong c違 n逢噂c; s違n xu医t 
vƠ cung c医p cho th鵜 tr逢運ng trên 4,5 tri羽u con heo gi嘘ng các lo衣i vƠ g亥n 5 tri羽u li隠u tinh 
heo gi嘘ng; cung 泳ng 1.158 con gi嘘ng bò th鵜t cho ng逢運i chăn nuôi 荏 các t雨nh vƠ xu医t 
kh育u sang LƠo [140, tr. 4-8].  

Về giống cây trồng: Trong giai đo衣n 2011 - 2015, TPHCM có 38 doanh nghi羽p s違n 
xu医t vƠ kinh doanh gi嘘ng cơy tr欝ng, đư s違n xu医t vƠ cung 泳ng cho th鵜 tr逢運ng 71.198,4 t医n 
h衣t gi嘘ng các lo衣i (trong đó có 11.000 t医n h衣t gi嘘ng rau) vƠ xu医t kh育u bình quơn trên 250 

t医n h衣t gi嘘ng/năm sang các n逢噂c Campuchia, ĐƠi Loan, EU, Canada, Mỹ, HƠn Qu嘘c, Trung 
Qu嘘c, Dubai,... 姶噂c tính l逢嬰ng h衣t gi嘘ng mƠ ThƠnh ph嘘 đư s違n xu医t vƠ cung c医p cho th鵜 
tr逢運ng đáp 泳ng đ逢嬰c kho違ng 1 tri羽u ha gieo tr欝ng c栄a các t雨nh [140, tr. 9]. 

Về giống cây lâm nghiệp: V噂i 16 tổ ch泳c vƠ cá nhơn s違n xu医t vƠ kinh doanh gi嘘ng 
cơy lơm nghi羽p, đư cung c医p cho th鵜 tr逢運ng 32.065.000 cơy gi嘘ng các lo衣i, nh逢: B衣ch 
đƠn (Eucalyptus urophylla) U6, Keo lai (Acaia hybrid) các dòng, Keo lai hom, Cóc vƠng, 
Gõ bi吋n [140, tr. 11]ầ 

Về giống thてy sＶn: TPHCM có 25 c挨 s荏 s違n xu医t vƠ thu亥n d逢叡ng gi嘘ng th栄y s違n. 
Trong giai đo衣n 2011 - 2015, đư s違n xu医t vƠ cung c医p 429,224 tri羽u con gi嘘ng th栄y s違n 
n逢噂c ng丑t (cá rô phi đ挨n tính, rô phi dòng Gift, cá tra, cá trê lai, cá lóc,ầ); 1.256,7 tri羽u 
con tôm gi嘘ng, đáp 泳ng đ逢嬰c 23 % tổng l逢嬰ng gi嘘ng th違 nuôi c栄a th鵜 tr逢運ng; 5.300 tri羽u 
con gi嘘ng cua - nhuy宇n th吋, trong đó có 600 tri羽u con nghêu gi嘘ng; 100 tri羽u con cá 
c違nh [140, tr. 11-12]ầ 

Thứ tư, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao phát triển đụ góp phần 
cＶi thiện và nâng cao đời sống cてa người nông dân Thành phố ảồ Chí Minh. 

Quá trình chuy吋n đổi từ mô hình s違n xu医t nông nghi羽p truy隠n th嘘ng sang mô hình 
nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao vƠ cùng v噂i đó lƠ k院t qu違 tích c詠c c栄a quá 
trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u cơy tr欝ng, v壱t nuôi có giá tr鵜 kinh t院 
cao c栄a TPHCM đư góp ph亥n lƠm thay đổi t逢 duy vƠ cách th泳c s違n xu医t nông nghi羽p c栄a 
ng逢運i nông dơn ThƠnh ph嘘, t衣o ra m瓜t n隠n nông nghi羽p s違n xu医t hƠng hóa có ch医t l逢嬰ng 
cao, đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u ngƠy cƠng cao c栄a th鵜 tr逢運ng vƠ c逢 dơn đô th鵜. Từ đó đư góp 
ph亥n gia tăng giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích cũng nh逢 các mô hình 
s違n xu医t nông nghi羽p có giá tr鵜 kinh t院 cao, góp ph亥n nơng cao thu nh壱p vƠ c違i thi羽n đ運i 
s嘘ng cho ng逢運i nông dơn TPHCM. 

Vi羽c phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜 v噂i vi羽c 泳ng d映ng nông nghi羽p công ngh羽 
cao, đư hình thƠnh vƠ phát tri吋n các vùng chuyên canh s違n xu医t nông nghi羽p v噂i các ch栄ng 
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lo衣i s違n ph育m đa d衣ng, có ch医t l逢嬰ng vƠ giá tr鵜 kinh t院 cao, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n c栄a 
ThƠnh ph嘘 nh逢: chăn nuôi bò s英a, chăn nuôi cá c違nh, s違n xu医t rau an toƠn, s違n xu医t hoa - 
cơy ki吋ng, tôm n逢噂c l嬰, nuôi chim y院n,ầ Nh運 đó, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng giá tr鵜 s違n xu医t nông 
nghi羽p ngƠy cƠng tăng, bình quơn tăng 5,82%/năm trong giai đo衣n 2001 - 2015; giá tr鵜 
s違n ph育m cơy hƠng năm trên m瓜t ha tăng bình quơn 14,3%/năm, cơy lơu năm tăng 
20,3%/năm vƠ th栄y s違n tăng 20,4%/năm. Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p trên m瓜t đ挨n v鵜 
di羽n tích cũng ngƠy tăng nhanh: từ 63 tri羽u đ欝ng/ha năm 2005 đư tăng lên đ院n 375 tri羽u 
đ欝ng/ha năm 2015. TPHCM cũng đư hình thƠnh các mô hình s違n xu医t nông nghi羽p có giá 
tr鵜 kinh t院 cao nh逢: Mô hình tr欝ng lan cắt cƠnh c栄a Công ty trách nhi羽m h英u h衣n Lan 
Huy隠n Tho衣i 荏 huy羽n C栄 Chi v噂i doanh thu bình quơn đ衣t 7 tỷ đ欝ng/năm; mô hình tr欝ng 

cơy gia v鵜 xu医t kh育u c栄a Công ty s違n xu医t th逢挨ng m衣i Anh Nhơn 荏 huy羽n C栄 Chi v噂i tổng 
l嬰i nhu壱n đ衣t từ 6 tỷ - 7 tỷ đ欝ng/năm; mô hình cá c違nh xu医t kh育u c栄a H嬰p tác xư Sinh v壱t 
c違nh SƠi Gòn 荏 huy羽n C栄 Chi v噂i doanh thu đ衣t 7 tỷ đ欝ng/tháng vƠ l嬰i nhu壱n bình quân 

đ衣t 600 tri羽u đ欝ng/tháng10; mô hình tr欝ng d逢a l逢噂i nhƠ mƠng c栄a Công ty cổ ph亥n Nông 
nghi羽p Công ngh羽 cao Nông Phát 荏 huy羽n Hóc Môn v噂i doanh thu đ衣t từ 9,6 tỷ - 10,4 tỷ 
đ欝ng/năm; mô hình tr欝ng rau xƠ lách th栄y canh vƠ cƠ chua bi cho l嬰i nhu壱n 1,1 tỷ - 1,3 tỷ 
đ欝ng/ha/năm; mô hình tr欝ng 噂t ng丑t trong đi隠u ki羽n nhƠ mƠng, tr欝ng trên giá th吋, h羽 th嘘ng 
t逢噂i nh臼 gi丑t cho l嬰i nhu壱n 1,2 tỷ đ欝ng/ha/năm; hoa chuông tr欝ng trong nhƠ mƠng, giá 
th吋, t逢噂i nh臼 gi丑t cho l嬰i nhu壱n 2,2 tỷ/ha/năm11ầ Nh運 đó, đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dơn 
ngƠy cƠng đ逢嬰c c違i thi羽n vƠ từng b逢噂c nơng cao trong th運i gian qua, góp ph亥n thu hẹp 
kho違ng cách v隠 nhu nh壱p gi英a nông thôn vƠ thƠnh th鵜. Theo k院t qu違 đi隠u tra thu nh壱p c栄a 
C映c Th嘘ng kê TPHCM, thu nh壱p bình quơn/ng逢運i/tháng theo giá hi羽n hƠnh c栄a khu v詠c 
nông thôn liên t映c đ逢嬰c c違i thi羽n vƠ tăng lên: Năm 2008 lƠ 1,31 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/tháng 
(bình quơn 15,73 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm), năm 2012 đ衣t 2,73 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/tháng (bình 
quơn 32,76 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm) vƠ năm 2014 tăng lên 3,3 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/tháng (bình 
quơn 39,6 tri羽u đ欝ng/ng逢運i/năm), tăng g医p 2,52 l亥n so v噂i năm 2008.  

Thứ năm, nông nghiệp Thành phố ảồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong 
việc phát triển bền vững và bＶo vệ môi trường. 

Nông nghi羽p vƠ nông thôn có vai trò to l噂n, lƠ c挨 s荏 quan tr丑ng đ吋 đ違m b違o s詠 phát 
tri吋n b隠n v英ng vƠ b違o v羽 môi tr逢運ng c栄a TPHCM. Nông nghi羽p lƠ ngƠnh s違n xu医t s穎 d映ng 
lao đ瓜ng vƠ gắn li隠n tr詠c ti院p v噂i môi tr逢運ng t詠 nhiên: đ医t đai, khí h壱u, th運i ti院t, th栄y văn, 

 

10 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Lê Đình Đ泳c - Phó Ch栄 t鵜ch UBND huy羽n C栄 Chi. Đ鵜a ch雨: 77 - T雨nh l瓜 8, 
khu ph嘘 7, th鵜 tr医n C栄 Chi, huy羽n C栄 Chi, TPHCM. 
11 T逢 li羽u ph臼ng v医n nhân ch泳ng, ông Đ厩 Thanh Hòa - Phó Ch栄 t鵜ch UBND huy羽n Hóc Môn. Đ鵜a ch雨: 01 - Lý 
Nam Đ院, th鵜 tr医n Hóc Môn, huy羽n Hóc Môn, TPHCM. 
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ngu欝n n逢噂c, m員t n逢噂c, rừng,ầ đ吋 t衣o ra l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m vƠ cung c医p m瓜t ph亥n 
nguyên li羽u cho ngƠnh công nghi羽p ch院 bi院n. Trong quá trình s違n xu医t nông nghi羽p, ng逢運i 
nông dơn đư s穎 d映ng nhi隠u hóa ch医t, nh逢: phơn bón hóa h丑c, thu嘘c trừ sơu b羽nh,ầ lƠm ô 
nhi宇m đ医t đai vƠ ngu欝n n逢噂c, vì th院 trong quá trình phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p, c亥n 
tìm nh英ng gi違i pháp thích h嬰p đ吋 duy trì vƠ t衣o ra s詠 phát tri吋n b隠n v英ng c栄a môi tr逢運ng.  

Trong nh英ng năm qua, TPHCM đư t壱p trung xơy d詠ng vƠ phát tri吋n n隠n nông nghi羽p 
đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao d詠a trên n隠n t違ng 泳ng d映ng các thƠnh t詠u khoa h丑c - 
công ngh羽 tiên ti院n, 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin, công ngh羽 sinh h丑c vƠo s違n xu医t nông 
nghi羽p; từng b逢噂c h衣n ch院 vi羽c s穎 d映ng các lo衣i năng l逢嬰ng hóa th衣ch, các lo衣i hóa ch医t, 
thu嘘c trừ sơu,ầ trong s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 chuy吋n sang k院t h嬰p m瓜t cách hƠi hòa, h嬰p 
lỦ gi英a nông nghi羽p hóa h丑c vƠ nông nghi羽p h英u c挨, nhằm đ違m b違o tăng năng su医t vƠ ch医t 
l逢嬰ng nông s違n hƠng hóa, đáp 泳ng nhu c亥u c栄a ng逢運i dơn đô th鵜 v隠 s違n ph育m nông nghi羽p 
an toƠn, gia tăng hi羽u qu違 kinh t院 cho s違n xu医t nông nghi羽p; đ欝ng th運i đáp 泳ng đ逢嬰c yêu 

c亥u phát tri吋n b隠n v英ng vƠ b違o v羽 môi tr逢運ng c栄a ThƠnh ph嘘. 
Đ吋 góp ph亥n b違o v羽 môi tr逢運ng, t衣o “lá phổi xanh” vƠ c違nh quan, TPHCM cũng 

t壱p trung phát tri吋n ngƠnh lơm nghi羽p v噂i m映c tiêu tr欝ng vƠ b違o v羽 rừng; đ亥u t逢 phát tri吋n 
h羽 th嘘ng nghiên c泳u vƠ cung 泳ng gi嘘ng cơy lơm nghi羽p ch医t l逢嬰ng cao; phát tri吋n các mô 
hình qu違n lỦ lơm nghi羽p c瓜ng đ欝ng vƠ phát tri吋n d鵜ch v映 môi tr逢運ng rừng; khuy院n khích 
nhơn dơn tham gia tr欝ng, b違o v羽 vƠ khai thác rừng m瓜t cách h嬰p lỦ vƠ hi羽u qu違, tăng di羽n 
tích m違ng xanh trên đ鵜a bƠn ThƠnh ph嘘 vƠ phát tri吋n Khu D詠 tr英 sinh quy吋n C亥n Gi運. 
TPHCM đư khôi ph映c vƠ phát tri吋n rừng ng壱p m員n C亥n Gi運; phát tri吋n các khu rừng 
phòng h瓜, văn hóa l鵜ch s穎 荏 các huy羽n C栄 Chi, Bình Chánh, qu壱n 9,ầ Năm 2000, rừng 
phòng h瓜 ng壱p m員n C亥n Gi運 có tổng di羽n tích 70.445,34 ha v噂i h羽 đ瓜ng, th詠c v壱t đa d衣ng 
đư đ逢嬰c UNESCO công nh壱n lƠ Khu d詠 tr英 sinh quy吋n rừng ng壱p m員n c栄a th院 gi噂i vƠ tr荏 
thƠnh “lá phổi xanh” c栄a ThƠnh ph嘘. Tính đ院n năm 2015, tổng di羽n tích rừng vƠ đ医t lơm 
nghi羽p c栄a TPHCM lƠ 36.727,39 ha, trong đó: di羽n tích đ医t có rừng lƠ 34.884,9 ha; tỷ l羽 
che ph栄 rừng vƠ cơy xanh đ衣t 40,01% tổng di羽n tích t詠 nhiên c栄a ThƠnh ph嘘. 

Thứ sáu, nông nghiệp phát triển góp phần tＴo ra diện mＴo mới khang trang, hiện 
đＴi và văn minh cho vùng nông thôn cてa Thành phố ảồ Chí Minh. 

Đ育y m衣nh công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa nông nghi羽p, thúc đ育y phát tri吋n s違n 
xu医t nông nghi羽p vƠ nông thôn, TPHCM đư tăng c逢運ng đ亥u t逢 xơy d詠ng vƠ hoƠn thi羽n 
h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xư h瓜i đ欝ng b瓜 vƠ hi羽n đ衣i, nh逢: đi羽n khí hóa nông 
thôn, h羽 th嘘ng giao thông, th栄y l嬰i, b逢u chính vi宇n thông,ầ 荏 khu v詠c nông thôn. Nh運 
đó, đư từng b逢噂c thu hẹp kho違ng cách v隠 h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xư h瓜i, trình 
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đ瓜 phát tri吋n cũng nh逢 m泳c đ瓜 h逢荏ng th映 đ運i s嘘ng v壱t ch医t vƠ tinh th亥n c栄a ng逢運i dơn 
gi英a khu v詠c thƠnh th鵜 vƠ nông thôn. 

TPHCM đư xơy d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng l逢噂i đi羽n cho toàn b瓜 vùng nông 

thôn: Đ院n năm 2015, đư có 100% s嘘 xã và 100% s嘘 医p có đi羽n l逢噂i qu嘘c gia v噂i 377.610 

s嘘 h瓜 s穎 d映ng đi羽n (chi院m 99,98%). Vi羽c hoƠn thƠnh ch逢挨ng trình đi羽n khí hóa nông 

thôn là đi隠u ki羽n quan tr丑ng đ吋 chuy吋n đổi kinh t院 nông thôn từ t詠 cung t詠 c医p sang n隠n 

nông nghi羽p s違n xu医t hàng hóa theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, góp ph亥n hoàn thành 

m映c tiêu c栄a ch逢挨ng trình xơy d詠ng nông thôn m噂i c栄a Thành ph嘘. 

H羽 th嘘ng giao thông nông thôn c栄a TPHCM cũng đ逢嬰c đ亥u t逢 vƠ phát tri吋n c違 v隠 

s嘘 l逢嬰ng và ch医t l逢嬰ng, đáp 泳ng nhu c亥u v壱n chuy吋n nông s違n hàng hóa, góp ph亥n gia 

tăng s詠 k院t n嘘i gi英a n瓜i thành và ngo衣i thành, hoàn thi羽n h羽 th嘘ng giao thông c栄a Thành 

ph嘘. H羽 th嘘ng thông tin liên l衣c, b逢u chính vi宇n thông cũng đ逢嬰c đ亥u t逢 xơy d詠ng và 

hoàn thi羽n: đã có 35/58 xã có tr衣m b逢u đi羽n; 100% s嘘 xư có đi吋m kinh doanh d鵜ch v映 

internet t逢 nhơn và 81,2% s嘘 医p có đi吋m truy c壱p internet t逢 nhơn; 62,5% s嘘 h瓜 có s穎 

d映ng internet vƠ 60,7% ng逢運i dân có s穎 d映ng đi羽n tho衣i di đ瓜ng. 

S詠 phát tri吋n c栄a h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i không ch雨 góp ph亥n 

thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p phát tri吋n, mà còn góp ph亥n thay đổi b瓜 m員t c栄a vùng 

nông thôn TPHCM theo h逢噂ng khang trang, hi羽n đ衣i, từng b逢噂c đáp 泳ng nhu c亥u sinh 

ho衣t, s違n xu医t c栄a ng逢運i dân; thu nh壱p vƠ đ運i s嘘ng c栄a c逢 dơn nông thôn ngƠy cƠng 
đ逢嬰c nâng cao, rút ngắn kho違ng cách phát tri吋n gi英a nông thôn và thành th鵜. 

4.3. M浦T S渦 V遺NăĐ陰 Đ咽T RA  

Th詠c ti宇n phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 

- 2015) v磯n còn t欝n t衣i nh英ng h衣n ch院, y院u kém trong th詠c hi羽n chính sách đ医t đai vƠ 
quy ho衣ch s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p còn manh mún, thi院u quy ho衣ch chi ti院t; v嘘n đ亥u t逢 
c栄a các thành ph亥n kinh t院 cho phát tri吋n nông nghi羽p r医t th医p vƠ không đáp 泳ng đ逢嬰c 

yêu c亥u v隠 ngu欝n l詠c cho nông nghi羽p phát tri吋n theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông 

nghi羽p công ngh羽 cao; các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t trong nông nghi羽p còn mang tính 

ch医t nh臼 lẻ, non y院u vƠ không đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u phát tri吋n n隠n s違n xu医t v噂i quy mô 

l噂n; 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 trong s違n xu医t nông nghi羽p v磯n còn th医p đư 違nh 

h逢荏ng l噂n đ院n năng su医t, ch医t l逢嬰ng và kh違 năng c衣nh tranh c栄a nông s違n hàng hóa; 

vi羽c phát tri吋n s違n xu医t, ch院 bi院n, phân ph嘘i và tiêu th映 nông s違n ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c 

yêu c亥u c栄a n隠n nông nghi羽p đô th鵜 và th鵜 tr逢運ngầ 

Đ吋 khắc ph映c nh英ng h衣n ch院, y院u kém, ti院p t映c thúc đ育y kinh t院 nông nghi羽p phát 

tri吋n theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜 hi羽n đ衣i, hi羽u qu違 và b隠n v英ng, TPHCM c亥n ph違i 

gi違i quy院t m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra đ嘘i v噂i kinh t院 nông nghi羽p trong th運i gian qua: 
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4.3.1.ăChínhăsáchăđ医tăđaiăvƠăquyăho衣ch s穎 d映ngăđ医t nông nghi羽p 

Công tác quy ho衣ch và qu違n lý s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p c栄a TPHCM đư b瓜c l瓜 

nh英ng y院u kém, b医t c壱p, 違nh h逢荏ng không nh臼 đ院n s詠 phát tri吋n b隠n v英ng c栄a nông nghi羽p. 

Đ吋 phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n c栄a TPHCM c亥n ph違i đổi m噂i, 

hoàn thi羽n công tác quy ho衣ch và qu違n lý s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p.  

M瓜t trong nh英ng h衣n ch院 l噂n nh医t c栄a nông nghi羽p TPHCM là s違n xu医t v磯n còn 

manh mún, thi院u t壱p trung và thi院u s詠 liên k院t trong quá trình s違n xu医t do Thành ph嘘 

v磯n ch逢a xơy d詠ng hoàn ch雨nh b違n đ欝 quy ho衣ch chung nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘; 

quy ho衣ch s違n xu医t nông nghi羽p hi羽n nay m噂i ch雨 dừng l衣i 荏 quy ho衣ch c栄a các qu壱n, 

huy羽n mƠ ch逢a có quy ho衣ch chung, th嘘ng nh医t trên toàn Thành ph嘘. Do đó, vi羽c xây 

d詠ng và tri吋n khai công tác quy ho衣ch chung cho s違n xu医t nông nghi羽p là r医t c亥n thi院t, 

đ違m b違o tính th嘘ng nh医t, đ欝ng b瓜 và kh違 thi trong quá trình th詠c hi羽n. Vi羽c xây d詠ng 

quy ho衣ch s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p ph違i d詠a trên căn c泳 khoa h丑c và d詠a trên c挨 s荏 

phân tích nh英ng ti隠m năng, l嬰i th院 c栄a từng vùng đ吋 l壱p b違n đ欝 quy ho衣ch vƠ theo đ鵜nh 

h逢噂ng h衣n ch院 t嘘i đa vi羽c chuy吋n đổi đ医t nông nghi羽p cho m映c đích công nghi羽p vƠ đô 
th鵜 hóa [110, tr. 205]. Trong tr逢運ng h嬰p ph違i thu h欝i đ医t, c亥n ph違i có c挨 ch院 b欝i th逢運ng 

th臼a đáng, b欝i th逢運ng chi phí đ亥u t逢 vƠ tƠi s違n gắn li隠n v噂i đ医t; đ欝ng th運i h厩 tr嬰 chi phí 

v隠 ổn đ鵜nh đ運i s嘘ng, h厩 tr嬰 đƠo t衣o đ吋 chuy吋n đổi ngh隠, h厩 tr嬰 tái đ鵜nh c逢...  

Công tác quy ho衣ch và qu違n lý s穎 d映ng đ医t nông nghi羽p ph違i phù h嬰p v噂i yêu c亥u 

th詠c t院, phù h嬰p v噂i các chi院n l逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a từng đ鵜a ph逢挨ng vƠ gắn 

v噂i quy ho衣ch chung c栄a Thành ph嘘, tránh tình tr衣ng c映c b瓜 đ鵜a ph逢挨ng, t逢 duy nhi羽m kỳ 

trong công tác quy ho衣ch. Trong quy ho衣ch s穎 d映ng đ医t đai ph違i gắn v噂i quy ho衣ch s違n 

xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa l噂n, hình thành các vùng s違n xu医t chuyên 

canh nông nghi羽p t壱p trung, có hi羽u qu違 kinh t院 cao, gắn v噂i quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u 

cây tr欝ng, v壱t nuôi [7, tr. 246]; khắc ph映c s詠 ch欝ng chéo trong quy ho衣ch, quy ho衣ch treo, 

quy ho衣ch không có tính kh違 thi. Đ欝ng th運i ph違i đ違m b違o tính khoa h丑c, công khai, minh 

b衣ch và tính pháp lý c栄a công tác quy ho衣ch đ吋 thu hút đ逢嬰c các nhƠ đ亥u t逢, cũng nh逢 các 
thành ph亥n kinh t院 đ亥u t逢 phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng b隠n v英ng. 

Đ欝ng th運i, đ吋 khắc ph映c tình tr衣ng đ医t s違n xu医t nông nghi羽p manh mún gây c違n tr荏 

vi羽c xây d詠ng n隠n nông nghi羽p hàng hóa l噂n, h衣n ch院 vi羽c áp d映ng c挨 gi噂i hóa và quy trình 

công ngh羽 s違n xu医t tiên ti院n trong s違n xu医t nông nghi羽p, Thành ph嘘 c亥n có chính sách h厩 

tr嬰 ng逢運i nông dân chuy吋n đổi ho員c sang nh逢嬰ng đ医t nông nghi羽p, khuy院n khích ng逢運i 

nông dân h嬰p tác v噂i nhau thông qua các lo衣i hình kinh t院 h嬰p tác và các lo衣i hình doanh 

nghi羽p nông nghi羽p, nhằm tích t映 ru瓜ng đ医t, m荏 r瓜ng quy mô s違n xu医t nông nghi羽p [7, tr. 
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275]; tăng c逢運ng cung c医p thông tin v隠 th鵜 tr逢運ng đ医t đai; đ育y nhanh vi羽c c医p đổi gi医y 

ch泳ng nh壱n quy隠n s穎 d映ng đ医t đ吋 t衣o thu壱n l嬰i trong vi羽c th院 ch医p vay v嘘n ngân hàng ph映c 

v映 s違n xu医t; khuy院n khích các h嬰p tác xã, trang tr衣i, h瓜 s違n xu医t liên k院t v噂i các doanh 

nghi羽p đ吋 hình thành các chu厩i cung 泳ng nông s違n có h嬰p đ欝ng đ吋 nâng cao giá tr鵜, ch医t 

l逢嬰ng, tăng tính c衣nh tranh cho nông s違n và gi違m thi吋u r栄i ro trong s違n xu医t, đ欝ng th運i góp 

ph亥n chuy吋n đổi m衣nh m胤 c挨 c医u s違n xu医t nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘.  

4.3.2.ăTĕngăc逢運ng v嘘năđ亥uăt逢ăphátătri 吋n nông nghi羽p 

Xây d詠ng và phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao đòi 
h臼i v嘘n đ亥u t逢 ban đ亥u l噂n h挨n nhi隠u so v噂i mô hình s違n xu医t nông nghi羽p truy隠n th嘘ng. 

Nông nghi羽p là ngành kinh t院 khó thu hút v嘘n đ亥u t逢 b荏i vì l嬰i nhu壱n th医p h挨n nhi隠u so 

v噂i các ngành kinh t院 khác, l衣i luôn ph違i đ嘘i m員t v噂i s詠 b医p bênh trong s違n xu医t do thiên 

tai, d鵜ch b羽nh và giá c違 bi院n đ瓜ng th医t th逢運ng. Th詠c t院 hi羽n nay, v嘘n đ亥u t逢 vƠo nông 
nghi羽p r医t th医p, ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u phát tri吋n c栄a nông nghi羽p TPHCM. V嘘n 

đ亥u t逢 c栄a Thành ph嘘 cho nông nghi羽p ch雨 chi院m tỷ tr丑ng r医t nh臼 so v噂i v嘘n đ亥u t逢 vƠo 
các lĩnh v詠c khác: Năm 2005, v嘘n đ亥u t逢 vƠo nông nghi羽p ch雨 chi院m 307,4 tỷ đ欝ng 

trong tổng s嘘 46.645,7 tỷ đ欝ng (chi院m 0,66%); năm 2010 lƠ 442,7 tỷ đ欝ng trong tổng s嘘 

138.530,1 tỷ đ欝ng (chi院m 0,32%) vƠ đ院n năm 2015 lƠ 962,9 tỷ đ欝ng trong tổng s嘘 

284.210,1 tỷ đ欝ng (chi院m 0,34%). Tính đ院n h院t năm 2015, TPHCM ch雨 có 10 d詠 án có 

v嘘n đ亥u t逢 tr詠c ti院p c栄a n逢噂c ngoài vào nông nghi羽p còn hi羽u l詠c (chi院m 0,17% s嘘 d詠 

án); tổng s嘘 v嘘n đ亥u t逢 tr詠c ti院p c栄a n逢噂c ngoƠi vƠo lĩnh v詠c nông nghi羽p là 33,049 

tri羽u đô la Mỹ (chi院m 0,082% tổng s嘘 v嘘n).  

Thành ph嘘 c亥n có chính sách 逢u đưi trong s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 có th吋 thu hút các 

ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 từ các thành ph亥n kinh t院 và v嘘n đ亥u t逢 tr詠c ti院p c栄a n逢噂c ngoƠi; tăng 
v嘘n đ亥u t逢 ngơn sách cho nông nghi羽p, nông thôn, trong đó t壱p trung đ亥u t逢 phát tri吋n m衣ng 

l逢噂i giao thông đ吋 thu壱n l嬰i trong l逢u thông hƠng hóa, phát tri吋n h羽 th嘘ng th栄y l嬰i, đi羽n 

n逢噂c ph映c v映 s違n xu医t vƠ các c挨 s荏 công nghi羽p ch院 bi院n nông s違n. Thành ph嘘 c亥n m荏 r瓜ng 

các ho衣t đ瓜ng xúc ti院n đ亥u t逢 v噂i n逢噂c ngoài; t衣o c挨 ch院, chính sách 逢u đưi đ員c bi羽t v隠 thu院, 

lao đ瓜ng, c挨 s荏 h衣 t亥ng, đ挨n gi違n hóa th栄 t映c hƠnh chính đ吋 thu hút vƠ h逢噂ng các ngu欝n 

v嘘n đ亥u t逢 đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p, công nghi羽p ch院 bi院n nông s違n, d鵜ch v映 pháp lý, d鵜ch 

v映 v壱n t違i, d鵜ch v映 th逢挨ng m衣i,ầ ThƠnh l壱p các quỹ đ亥u t逢 c栄a c違 nhƠ n逢噂c vƠ t逢 nhơn 
ho衣t đ瓜ng v噂i mô hình xã h瓜i hóa, nhằm m映c đích phi l嬰i nhu壱n đ吋 h厩 tr嬰 phát tri吋n nông 

nghi羽p; xây d詠ng c挨 ch院 tr嬰 giá, tr嬰 c医p h嬰p lỦ đ嘘i v噂i các doanh nghi羽p s違n xu医t nông 

nghi羽p 泳ng d映ng công ngh羽 cao; th詠c hi羽n chính sách tín d映ng linh ho衣t đ吋 h厩 tr嬰 s違n xu医t 

nông nghi羽p, đ挨n gi違n hóa th栄 t映c vƠ đa d衣ng hóa ngu欝n v嘘n cho vay, gi違m b噂t lãi su医t cho 
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vay cũng nh逢 tăng m泳c đ鵜nh giá th院 ch医p tài s違n đ嘘i v噂i đ医t nông nghi羽p đ吋 ng逢運i dân ti院p 

c壱n đ逢嬰c ngu欝n v嘘n tín d映ng d宇 dàng, thu壱n l嬰i đ吋 ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p. 

4.3.3. Phát tri吋n các hình th泳c t鰻 ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p 

S詠 phát tri吋n c栄a các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p TPHCM v磯n còn 

mang tính ch医t nh臼 lẻ, manh mún và h衣n ch院 trong vi羽c 泳ng d映ng khoa h丑c và công 

ngh羽 trong s違n xu医t nông nghi羽p. Kinh t院 h嬰p tác phát tri吋n ch壱m nên không gắn k院t 

đ逢嬰c nông dân v噂i nhau đ吋 s違n xu医t v噂i quy mô l噂n h挨n; các doanh nghi羽p nông nghi羽p 

cũng không có s詠 liên k院t v噂i nhau mà ch栄 y院u là ho衣t đ瓜ng riêng lẻ; ngoài ra, gi英a nông 

dân và doanh nghi羽p cũng không có nhi隠u s詠 gắn k院t s違n xu医t mà ph違i qua nhi隠u b逢噂c 

trung gian. Đi隠u nƠy đư 違nh h逢荏ng đ院n s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p. 

Đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa l噂n, 泳ng d映ng nông nghi羽p 

công ngh羽 cao, Thành ph嘘 c亥n gi違m s嘘 h瓜 s違n xu医t nông nghi羽p nh臼 lẻ, đ育y m衣nh liên k院t 

các h瓜 s違n xu医t nông nghi羽p trong các tổ h嬰p tác, các h嬰p tác xã, phát tri吋n kinh t院 trang 

tr衣i và các doanh nghi羽p đ吋 tăng quy mô s違n xu医t, tăng s詠 liên k院t từ khâu s違n xu医t đ院n 

khâu phân ph嘘i và tiêu th映 s違n ph育m nông nghi羽p. 姶u tiên h厩 tr嬰 xây d詠ng h羽 th嘘ng h嬰p 

tác xã ki吋u m噂i theo đúng nguyên tắc t詠 nguy羽n, t詠 nuôi, t詠 qu違n và cung c医p d鵜ch v映 ph映c 

v映 kinh t院 h瓜; c栄ng c嘘 các h嬰p tác xã s違n xu医t nh臼 y院u đ吋 liên k院t thành h嬰p tác xã s違n xu医t 

có quy mô l噂n. Xây d詠ng và m荏 r瓜ng các mô hình h嬰p tác m噂i, liên k院t ch員t ch胤 theo chu厩i 

khép kín từ s違n xu医t đ院n tiêu th映 theo các đ挨n đ員t hàng, theo h嬰p đ欝ng gi英a nông dân, trang 

tr衣i v噂i các doanh nghi羽p đ吋 đ違m b違o tiêu th映 và nâng cao giá tr鵜 nông s違n. H厩 tr嬰 doanh 

nghi羽p đ亥u t逢 vƠo nông nghi羽p, nông thôn và sắp x院p l衣i các doanh nghi羽p nhƠ n逢噂c trong 

nông nghi羽p (đ員c bi羽t là các nông, lơm tr逢運ng) c栄a Thành ph嘘 theo mô hình công ty trách 

nhi羽m h英u h衣n đ吋 nâng cao hi羽u qu違 s穎 d映ng v嘘n, tài s違n và hi羽u qu違 kinh t院. Phát tri吋n các 

doanh nghi羽p nông thôn c違 v隠 s嘘 l逢嬰ng và ch医t l逢嬰ng; t衣o môi tr逢運ng thu壱n l嬰i đ吋 hình 

thành và phát tri吋n các lo衣i hình doanh nghi羽p nông thôn, nh医t là các doanh nghi羽p ch院 bi院n 

nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n, s穎 d映ng nguyên li羽u và thu hút nhi隠u lao đ瓜ng t衣i ch厩, doanh 

nghi羽p d鵜ch v映 v壱t t逢, tiêu th映 nông s違n cho nông dân, các doanh nghi羽p ch院 t衣o máy móc, 

thi院t b鵜, v壱t t逢, nguyên li羽u ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p. 

4.3.4.ăTĕngăc逢運ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao trong s違n xu医t nông nghi羽p 

Tăng c逢運ng 泳ng d映ng khoa h丑c và công ngh羽 lƠ đòn b育y đ吋 t衣o ra s詠 b泳t phá cho s詠 

phát tri吋n nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘, b荏i n院u coi “th逢挨ng m衣i” lƠ đôi chơn đ吋 đ逢a nông 
s違n ra th鵜 tr逢運ng thì khoa h丑c và công ngh羽 đ逢嬰c coi lƠ “x逢挨ng s嘘ng” đ吋 nông nghi羽p nâng 

cao đ逢嬰c giá tr鵜 cho nông s違n [5, tr. 197]. TPHCM có th院 m衣nh v隠 khoa h丑c và công ngh羽 

đ吋 phát tri吋n s違n xu医t nông nghi羽p công ngh羽 cao, tuy nhiên vi羽c 泳ng d映ng công ngh羽 cao 
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trong nông nghi羽p v磯n còn th医p, năng su医t lao đ瓜ng và giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p 泳ng 

d映ng công ngh羽 cao chi院m tỷ tr丑ng ch逢a cao, ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u vƠ cũng ch逢a tr荏 

thƠnh đ瓜ng l詠c đ吋 thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p. Đ吋 nâng cao giá tr鵜, đ育y m衣nh 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, TPHCM c亥n ph違i 

xây d詠ng chính sách vƠ tăng c逢運ng 泳ng d映ng khoa h丑c và công ngh羽 trong s違n xu医t nông 

nghi羽p; đ育y m衣nh 泳ng d映ng công ngh羽 cao, công ngh羽 tiên ti院n đ吋 t衣o ra các s違n ph育m nông 

nghi羽p công ngh羽 cao gắn v噂i chu厩i giá tr鵜 s違n ph育m an toƠn; đ逢a khoa h丑c và công ngh羽 

tr荏 thành y院u t嘘 chính giúp tăng năng su医t, gi違m giá thành, nâng cao ch医t l逢嬰ng nông s違n, 

đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u ngày càng cao c栄a th鵜 tr逢運ng.  

Thành ph嘘 c亥n tăng đ亥u t逢 ngơn sách cho phát tri吋n khoa h丑c và công ngh羽, t壱p trung 

逢u tiên đ亥u t逢 vƠo các lĩnh v詠c, nh逢: công ngh羽 sinh h丑c, lai t衣o gi嘘ng cây tr欝ng, v壱t nuôi 

có năng su医t và ch医t l逢嬰ng cao, công ngh羽 vi sinh, công ngh羽 b違o qu違n, ch院 bi院n, gi違m tổn 

th医t sau thu ho衣chầ; l壱p các quỹ h厩 tr嬰 cho các doanh nghi羽p, h嬰p tác xã, h瓜 s違n xu医t đ吋 

có đ栄 kh違 năng, ngu欝n l詠c tài chính ti院p nh壱n, 泳ng d映ng khoa h丑c và công ngh羽 tiên ti院n 荏 

c違 trong n逢噂c vƠ n逢噂c ngoƠi đ吋 m荏 r瓜ng quy mô s違n xu医t [110, tr. 228]. Hình thành và phát 

tri吋n vùng s違n xu医t nông nghi羽p t壱p trung 泳ng d映ng công ngh羽 cao; 逢u tiên t衣o đi隠u ki羽n 

thu壱n l嬰i cho các cá nhân, doanh nghi羽p đ亥u t逢 vƠo nông nghi羽p công ngh羽 cao, nh逢: 逢u 
tiên giao đ医t, cho thuê đ医t 荏 nh英ng v鵜 trí thu壱n l嬰i cho s違n xu医t, đ逢嬰c h逢荏ng các chính sách 

逢u đưi v隠 đ亥u t逢, c挨 s荏 h衣 t亥ng, đ挨n gi違n hóa các th栄 t映c hƠnh chính,ầ T壱p trung đƠo t衣o, 

phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c có ch医t l逢嬰ng đ吋 ph映c v映 s違n xu医t nông nghi羽p công ngh羽 cao; 

tăng c逢運ng các ho衣t đ瓜ng đƠo t衣o, b欝i d逢叡ng cho ng逢運i nông dân các ki院n th泳c khoa h丑c 

và công ngh羽 tiên ti院n, hi羽n đ衣i đ吋 áp d映ng vào s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n. 

Đ欝ng th運i, ph違i đ育y m衣nh 泳ng d映ng c挨 gi噂i hóa, 泳ng d映ng công ngh羽 thông tin, t詠 đ瓜ng 

hóa trong s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 tăng năng su医t lao đ瓜ng, nâng cao hi羽u qu違 s違n xu医t, góp 

ph亥n th詠c hi羽n chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, 
nâng cao giá tr鵜 s違n xu医t và phát tri吋n b隠n v英ng.  

4.3.5. Phát tri吋n s違n xu医t, ch院 bi院n, phân ph嘘i và tiêu th映 nông s違n 

Đ吋 phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nâng cao giá tr鵜 cho hàng hóa nông s違n, TPHCM 

c亥n t壱p trung đ亥u t逢 vƠo khơu s違n xu医t, ch院 bi院n, phân ph嘘i và tiêu th映 nông s違n. Nông 

nghi羽p c亥n ti院p t映c phát tri吋n theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa; hình thành các vùng s違n 

xu医t t壱p trung v噂i các s違n ph育m nông nghi羽p đáp 泳ng đ逢嬰c tiêu chu育n VietGAP; xây 

d詠ng và c栄ng c嘘 các tổ h嬰p tác, các h嬰p tác xã trong s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 t衣o ra các 

s違n ph育m có quy mô l噂n, đ欝ng nh医t, ch医t l逢嬰ng ổn đ鵜nh đ吋 cung c医p cho th鵜 tr逢運ng; phát 

tri吋n m衣ng l逢噂i các c挨 s荏 s違n xu医t và cung 泳ng gi嘘ng, chuy吋n giao kỹ thu壱t canh tác, 
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nuôi tr欝ng và phát tri吋n s違n xu医t; quy ho衣ch chi ti院t các lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi phù h嬰p 

đ吋 hình thành các vùng s違n xu医t chuyên canh 泳ng d映ng công ngh羽 cao, thúc đ育y chuy吋n 

d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, nơng cao năng su医t lao đ瓜ng, ch医t l逢嬰ng và s泳c c衣nh 

tranh cho nông s違n c栄a Thành ph嘘 [66, tr. 10]. 

Đ亥u t逢 phát tri吋n ngành công nghi羽p ch院 bi院n đ吋 tăng thêm giá tr鵜 cho hàng hóa 

nông s違n, gi違i quy院t vi羽c làm và c違i thi羽n đ運i s嘘ng c栄a dơn c逢 nông thôn. ThƠnh ph嘘 c亥n 

t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho các tổ ch泳c, cá nhơn đ亥u t逢 xơy d詠ng các nhà máy ch院 bi院n 

nông s違n, nh逢: gi違i phóng m員t bằng, t衣o vùng nguyên li羽u, có c挨 ch院, chính sách h厩 tr嬰 

đ亥u t逢 xơy d詠ng c挨 s荏 h衣 t亥ng, đ亥u t逢 trang thi院t b鵜 ph映c v映 s違n xu医tầ; khuy院n khích các 

doanh nghi羽p ho衣t đ瓜ng trong lĩnh v詠c nông nghi羽p chú tr丑ng xây d詠ng, phát tri吋n theo 

chu厩i ch院 bi院n đ吋 nâng cao giá tr鵜 cho s違n ph育m nông nghi羽p; t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho 

vi羽c thu hút đ亥u t逢 phát tri吋n công nghi羽p ch院 bi院n vƠ c挨 gi噂i hóa nông nghi羽p; tăng c逢運ng 

泳ng d映ng, chuy吋n giao ti院n b瓜 khoa h丑c - công ngh羽 trong ch院 bi院n, b違o qu違n nông s違n.  

Khâu phân ph嘘i và tiêu th映 s違n ph育m nông nghi羽p 荏 TPHCM còn nhi隠u h衣n ch院. 

Thu nh壱p c栄a ng逢運i nông dân Thành ph嘘 b瓜c l瓜 rõ n隠n s違n xu医t nông nghi羽p b鵜 đ泳t gãy: 

đ泳t gãy gi英a nông s違n v噂i th鵜 tr逢運ng. Vi羽c phân ph嘘i và tiêu th映 nông s違n ph亥n l噂n thông 

qua các ti吋u th逢挨ng thu gom s違n ph育m, d磯n đ院n thu nh壱p từ s違n xu医t nông nghi羽p c栄a nông 

dân r医t th医p, ph亥n l噂n l嬰i nhu壱n r挨i vƠo các khơu trung gian. Vi羽c phân ph嘘i và tiêu th映 

nông s違n thông qua h嬰p đ欝ng bao tiêu s違n ph育m còn th医p, d磯n đ院n tình tr衣ng ng逢運i s違n xu医t 

ch逢a ch栄 đ瓜ng đ逢嬰c đ亥u ra c栄a s違n ph育m và giá c違, câu chuy羽n “đ逢嬰c mùa r噂t giá” v磯n 

di宇n ra gây thi羽t h衣i l噂n cho s違n xu医t nông nghi羽p. Đ吋 khắc ph映c tình tr衣ng trên, Thành ph嘘 

c亥n xây d詠ng các chu厩i liên k院t s違n xu医t và cung 泳ng nông s違n từ khâu s違n xu医t đ院n khâu 

tiêu th映; thu hút các ngu欝n l詠c đ吋 tham gia đ亥u t逢 chu厩i s違n xu医t và h羽 th嘘ng c穎a hàng kinh 

doanh tiêu th映 nông s違n; h厩 tr嬰 các doanh nghi羽p, h嬰p tác xã m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng tiêu th映; 

t壱p trung xây d詠ng th逢挨ng hi羽u và qu違ng bá s違n ph育m đ員c thù c栄a nông nghi羽p Thành ph嘘 

đ院n v噂i ng逢運i tiêu dùng; m荏 r瓜ng th鵜 tr逢運ng tiêu th映 t衣i các ch嬰, siêu th鵜, c穎a hàng bán lẻầ  

TI韻U K蔭T  

Trên c挨 s荏 đ逢運ng l嘘i, quan đi吋m c栄a ĐCSVN v隠 phát tri吋n nông nghi羽p và xu医t 

phát từ đi隠u ki羽n t詠 nhiên, kinh t院 - xã h瓜i cũng nh逢 nh英ng l嬰i th院, ti隠m năng c栄a TPHCM, 

quá trình phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) 

đư đ衣t đ逢嬰c nh英ng thành t詠u đáng k吋, góp ph亥n thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông 

nghi羽p. Đư khôi ph映c tình hình s違n xu医t nông nghi羽p sau chi院n tranh, phát tri吋n kinh t院 

nông nghi羽p v噂i t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng và giá tr鵜 s違n xu医t tăng nhanh, ổn đ鵜nh; chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院, c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi, hình thành các vùng s違n xu医t chuyên canh t壱p 
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trung 泳ng d映ng công ngh羽 cao vƠ đ逢a nông nghi羽p công ngh羽 cao tr荏 thành y院u t嘘 thúc 

đ育y tăng năng su医t, ch医t l逢嬰ng và giá tr鵜 c栄a nông s違n hàng hóa; xây d詠ng và phát tri吋n 

n隠n nông nghi羽p đô th鵜 phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đô th鵜 hóa, chuy吋n d鵜ch c挨 c医u lao đ瓜ng 

trong nông nghi羽p c栄a Thành ph嘘; c栄ng c嘘 và phát tri吋n các lo衣i hình kinh t院 t壱p th吋 荏 

nông thôn đ吋 tăng kh違 năng liên k院t, khắc ph映c tình tr衣ng s違n xu医t nh臼 lẻ, phân tán; xây 

d詠ng nông thôn m噂i đư góp ph亥n hoàn thi羽n h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i, 

thay đổi di羽n m衣o c栄a vùng nông thôn và góp ph亥n nơng cao đ運i s嘘ng v壱t ch医t và tinh 

th亥n c栄a ng逢運i dân 荏 khu v詠c nông thôn c栄a Thành ph嘘. Bên c衣nh nh英ng thành t詠u đư 
đ衣t đ逢嬰c, kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM v磯n còn t欝n t衣i m瓜t s嘘 h衣n ch院, y院u kém: t嘘c 

đ瓜 tăng tr逢荏ng và giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p còn th医p so v噂i các ngành kinh t院 khác, 

quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 ch逢a ổn đ鵜nh và thi院u b隠n v英ng, vi羽c xây d詠ng và 

phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜 còn t欝n t衣i m瓜t s嘘 h衣n ch院, giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p 

theo h逢噂ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao còn th医p, quy mô s違n xu医t nông nghi羽p v磯n còn nh臼 

lẻ, manh múnầ đư 違nh h逢荏ng l噂n đ院n s詠 phát tri吋n nông nghi羽p c栄a TPHCM.  

Đ員c đi吋m c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM v噂i các đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i v隠 di羽n 

tích đ医t nông nghi羽p l噂n vƠ đa d衣ng, t嘘c đ瓜 tăng tr逢荏ng khá cao, quá trình chuy吋n d鵜ch 

c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p di宇n ra theo xu h逢噂ng tích c詠c vƠ đư hình thƠnh đ逢嬰c các 

s違n ph育m ch栄 l詠c c栄a n隠n nông nghi羽p đô th鵜 v噂i năng su医t, hi羽u qu違 và giá tr鵜 kinh t院 

cao. S詠 phát tri吋n c栄a nông nghi羽p TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015) đư cho 
th医y rõ vai trò c栄a nông nghi羽p đ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a TPHCM. Nông 

nghi羽p phát tri吋n đư góp ph亥n đ違m b違o cung c医p m瓜t ph亥n l逢挨ng th詠c, th詠c ph育m cho 

ng逢運i dân Thành ph嘘 và tr荏 thành trung tâm cung c医p gi嘘ng cây tr欝ng, v壱t nuôi ch医t 

l逢嬰ng cao cho c違 n逢噂c và xu医t kh育u; đóng vai trò quan tr丑ng trong vi羽c đ違m b違o cho s詠 

phát tri吋n b隠n v英ng và b違o v羽 môi tr逢運ng; h衣 t亥ng kinh t院 và h衣 t亥ng xã h瓜i đ逢嬰c đ亥u t逢 
xây d詠ng, hoàn thi羽n đư t衣o ra di羽n m衣o m噂i cho khu v詠c nông thôn, góp ph亥n c違i thi羽n 

vƠ nơng cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i dân nông thôn. 

Đ吋 ti院p t映c thúc đ育y kinh t院 nông nghi羽p phát tri吋n, đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u xây 

d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao, TPHCM c亥n ph違i gi違i quy院t 

m瓜t s嘘 v医n đ隠 đ員t ra cho kinh t院 nông nghi羽p hi羽n nay v隠 quy ho衣ch s穎 d映ng đ医t đai; 
tăng c逢運ng 泳ng d映ng khoa h丑c và công ngh羽; phát tri吋n s違n xu医t, ch院 bi院n, phân ph嘘i 

và tiêu th映 nông s違n; huy đ瓜ng các ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 phát tri吋n nông nghi羽p,... đ吋 khắc 

ph映c nh英ng h衣n ch院, y院u kém vƠ đ逢a kinh t院 nông nghi羽p ti院p t映c phát tri吋n, phù h嬰p 

v噂i đi隠u ki羽n vƠ đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n c栄a TPHCM.  
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K蔭T LU一N 

 

TPHCM lƠ đô th鵜 đ員c bi羽t và là trung tâm c栄a Vùng kinh t院 tr丑ng đi吋m phía Nam, 

phát tri吋n năng đ瓜ng, gi英 vai trò đ亥u tàu trong phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c. V噂i 

ti隠m năng, th院 m衣nh c栄a m瓜t trung tâm kinh t院 l噂n, thành ph嘘 công nghi羽p, th逢挨ng m衣i - 

d鵜ch v映, khoa h丑c - công ngh羽 vƠ giao l逢u qu嘘c t院 đư t衣o đi隠u ki羽n và n隠n t違ng thu壱n l嬰i 

cho s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a TPHCM, đóng góp ngƠy cƠng l噂n vào s詠 phát tri吋n 

chung c栄a c違 n逢噂c. M員c dù là m瓜t trong nh英ng đô th鵜 l噂n nh医t c違 n逢噂c v噂i t嘘c đ瓜 đô th鵜 
hóa di宇n ra ngày càng nhanh và m衣nh m胤, TPHCM v磯n còn có m瓜t vùng nông thôn ngo衣i 

thành r瓜ng l噂n chi院m 76,42% tổng di羽n tích t詠 nhiên c栄a Thành ph嘘, v噂i h挨n 1,5 tri羽u 

ng逢運i dân đang lƠm ăn và sinh s嘘ng nên phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p, xây d詠ng nông 

thôn m噂i là m瓜t v医n đ隠 đ員c bi羽t quan tr丑ng, tr荏 thành m瓜t trong nh英ng 逢u tiên phát tri吋n 

đ吋 thúc đ育y s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i 荏 vùng nông thôn và thu hẹp kho違ng cách phát 

tri吋n gi英a khu v詠c thành th鵜 v噂i khu v詠c nông thôn, đ違m b違o cho s詠 phát tri吋n hài hòa, 

toàn di羽n và b隠n v英ng c栄a TPHCM. V噂i di羽n tích đ医t nông nghi羽p chi院m 55,25% tổng 

di羽n tích t詠 nhiên c栄a TPHCM (115.767,7 ha/209.529,9 ha) g欝m nhi隠u lo衣i đ医t đa d衣ng, 

phù h嬰p v噂i nhi隠u lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi, cùng v噂i đó lƠ đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i v隠 t詠 nhiên 

và kinh t院 - xã h瓜i đư tr荏 thành nh英ng nhân t嘘 quan tr丑ng đ吋 thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p 

phát tri吋n. S詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p đư đóng góp vƠo s詠 phát tri吋n kinh t院 - 

xã h瓜i c栄a TPHCM trong 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015), đ欝ng th運i đư cho th医y rõ đ員c 

đi吋m, vai trò và t亥m quan tr丑ng c栄a nông nghi羽p trong c挨 c医u kinh t院 chung c栄a TPHCM. 

S詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p góp ph亥n h厩 tr嬰 vƠ thúc đ育y s詠 phát tri吋n c栄a các 

ngành kinh t院 khác, cung c医p l逢挨ng th詠c - th詠c ph育m, gi嘘ng cây tr欝ng và v壱t nuôi ch医t 

l逢嬰ng cao cho th鵜 tr逢運ng c違 n逢噂c, đ違m b違o s詠 phát tri吋n b隠n v英ng, b違o v羽 môi tr逢運ng, 

hoàn thi羽n h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 và h衣 t亥ng xã h瓜i 荏 vùng nông thôn, c違i thi羽n 

thu nh壱p, xóa đói gi違m nghèo và không ngừng nâng cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i dân. Từ 

nh英ng năm cu嘘i th壱p niên 80 c栄a th院 kỷ XX cho đ院n nay, TPHCM đư t壱p trung phát tri吋n 

s違n xu医t nông nghi羽p v噂i nhi隠u ch栄 tr逢挨ng, chính sách c映 th吋 đ吋 chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh 

t院, khai thác các ti隠m năng vƠ l嬰i th院 c栄a Thành ph嘘 đ吋 xây d詠ng và phát tri吋n n隠n nông 

nghi羽p s違n xu医t hƠng hóa theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao, 

phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a m瓜t đô th鵜 đ員c bi羽t.  

Xu医t phát từ m瓜t n隠n s違n xu医t nông nghi羽p b鵜 chi院n tranh tàn phá n員ng n隠, c挨 s荏 

h衣 t亥ng kinh t院 - xã h瓜i 荏 vùng nông thôn l衣c h壱u, s違n xu医t nông nghi羽p 荏 trong tr衣ng 

thái đình tr羽, nguy c挨 thi院u đói hi羽n h英u, đ運i s嘘ng c栄a nhân dân g員p r医t nhi隠u khó khăn, 
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thi院u th嘘n,ầ TPHCM đư bắt tay vào công cu瓜c khai hoang, ph映c hóa, khắc ph映c h壱u 

qu違 c栄a chi院n tranh đ吋 khôi ph映c s違n xu医t nông nghi羽p, ổn đ鵜nh đ運i s嘘ng nhân dân. Từ 

m瓜t n隠n nông nghi羽p l衣c h壱u, năng su医t kém, giá tr鵜 s違n xu医t th医p, TPHCM đư tổ ch泳c 

l衣i s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 hình thƠnh các vùng chuyên canh l逢挨ng th詠c - th詠c ph育m, 

chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 theo h逢噂ng s違n xu医t hàng hóa có giá tr鵜 kinh t院 cao, chuy吋n 

d鵜ch c挨 c医u cây tr欝ng và v壱t nuôi phù h嬰p v噂i xu th院 xây d詠ng và phát tri吋n n隠n nông 

nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao và xây d詠ng nông thôn m噂i. Có th吋 th医y rằng, 

xuyên su嘘t giai đo衣n 1986 - 2015, đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n nông nghi羽p c栄a TPHCM là 

đ育y m衣nh chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công 

ngh羽 cao; đ員c bi羽t từ năm 2001 đ院n năm 2015, ch栄 tr逢挨ng phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 
hi羽n đ衣i, hi羽u qu違, b隠n v英ng đư đ逢嬰c Thành ph嘘 xác đ鵜nh là nhi羽m quan tr丑ng và t壱p 

trung đ亥u t逢 ngu欝n l詠c đ吋 xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜 c栄a TPHCM tr荏 thành mô 

hình kinh t院 ki吋u m磯u c栄a c違 n逢噂c. Đ吋 xây d詠ng n隠n nông nghi羽p đô th鵜, TPHCM ti院p 

t映c th詠c hi羽n vi羽c chuy吋n đổi c挨 c医u kinh t院 theo h逢噂ng gi違m tỷ tr丑ng ngành tr欝ng tr丑t, 

tăng tỷ tr丑ng ngƠnh chăn nuôi; gi違m di羽n tích đ医t tr欝ng lúa kém hi羽u qu違, năng su医t th医p 

đ吋 chuy吋n sang s違n xu医t các lo衣i cây tr欝ng và v壱t nuôi có năng su医t, ch医t l逢嬰ng, giá tr鵜 
kinh t院 và kh違 năng c衣nh tranh cao trên th鵜 tr逢運ng trong n逢噂c và qu嘘c t院; phát tri吋n các 

lĩnh v詠c d鵜ch v映 nông nghi羽p và ngành ngh隠 荏 nông thôn; phát tri吋n các lo衣i nông s違n 

hàng hóa có giá tr鵜 cao, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n c栄a Thành ph嘘, d詠a trên n隠n t違ng nông 

nghi羽p công ngh羽 cao, 泳ng d映ng khoa h丑c và công ngh羽 hi羽n đ衣i là rau an toàn, bò s英a, 

th栄y s違n, hoa - cây ki吋ng, cá c違nh,ầ Nh運 đó, m員c dù quá trình đô th鵜 hóa di宇n ra m衣nh 

m胤 đư gơy ra nh英ng 違nh h逢荏ng tiêu c詠c đ嘘i v噂i s違n xu医t nông nghi羽p, nh逢ng nh運 k院t 

qu違 c栄a quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p, phát tri吋n nông nghi羽p đô th鵜 
nên kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM v磯n liên t映c phát tri吋n v噂i m泳c tăng tr逢荏ng khá 

cao và ổn đ鵜nh trong su嘘t 30 năm đổi m噂i (1986 - 2015). Giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p 

ngƠy cƠng tăng; c挨 c医u kinh t院 nông nghi羽p chuy吋n d鵜ch theo h逢噂ng tích c詠c; giá tr鵜 s違n 

xu医t nông nghi羽p bình quân trên m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích ngƠy cƠng tăng nhanh đư nâng cao 

hi羽u qu違 kinh t院, gia tăng l嬰i nhu壱n và c違i thi羽n đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân; vi羽c 泳ng 

d映ng công ngh羽 cao, công ngh羽 sinh h丑c trong s違n xu医t nông nghi羽p đã t衣o ra các nông 

s違n hàng hóa đ員c thù c栄a Thành ph嘘 v噂i năng su医t, ch医t l逢嬰ng và giá tr鵜 s違n xu医t ngày 

cƠng tăng nhanh, tr荏 thành nh英ng s違n ph育m ch栄 l詠c thúc đ育y s違n xu医t nông nghi羽p c栄a 

TPHCM phát tri吋n phù h嬰p v噂i n隠n nông nghi羽p đô th鵜.  

Tuy nhiên, bên c衣nh các thành t詠u đư đ衣t đ逢嬰c, s詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông 

nghi羽p TPHCM v磯n còn t欝n t衣i nhi隠u h衣n ch院. Nông nghi羽p phát tri吋n ch逢a th壱t s詠 b隠n 
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v英ng, ch逢a t逢挨ng x泳ng v噂i ti隠m năng, l嬰i th院 c栄a m瓜t thành ph嘘 l噂n v噂i th院 m衣nh v隠 

công nghi羽p, th逢挨ng m衣i - d鵜ch v映, khoa h丑c - công ngh羽 và v噂i m瓜t th鵜 tr逢運ng l噂n đ亥y 

ti隠m năng c栄a TPHCM. S違n xu医t nông nghi羽p v磯n ch逢a đáp 泳ng đ栄 nhu c亥u v隠 l逢挨ng 
th詠c, th詠c ph育m, đ員c bi羽t là các s違n ph育m nông nghi羽p ch医t l逢嬰ng cao cho nhu c亥u tiêu 

dùng c栄a ng逢運i dân Thành ph嘘; quá trình chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh t院 thi院u s詠 ổn đ鵜nh 

và b隠n v英ng, n隠n nông nghi羽p đô th鵜 v磯n còn m瓜t s嘘 h衣n ch院; giá tr鵜 s違n xu医t nông 

nghi羽p công ngh羽 cao còn th医p và chi院m tỷ tr丑ng r医t nh臼 trong giá tr鵜 s違n xu医t c栄a ngành 

nông nghi羽p; s詠 phát tri吋n c栄a các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p ch逢a cao, 
quy mô nh臼, thi院u v嘘n, năng l詠c s違n xu医t còn th医p và thi院u s詠 liên k院t trong quá trình 

s違n xu医t; ch逢a hình thƠnh vƠ phát tri吋n nhi隠u vùng s違n xu医t chuyên canh t壱p trung quy 

mô l噂n v噂i trình đ瓜 công ngh羽 cao đ吋 t衣o nên các nông s違n hàng hóa ch栄 l詠c có l嬰i th院 

c衣nh tranh và có giá tr鵜 gia tăng cao c栄a n隠n nông nghi羽p đô th鵜. 

S詠 phát tri吋n c栄a kinh t院 nông nghi羽p TPHCM trong su嘘t 30 năm đổi m噂i (1986 

- 2015) đư khẳng đ鵜nh vai trò quan tr丑ng c栄a nó đ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a 

TPHCM: Góp ph亥n đ違m b違o an ninh l逢挨ng th詠c, cung c医p cho th鵜 tr逢運ng các s違n ph育m 

nông nghi羽p hƠng hóa đ員c tr逢ng, có giá tr鵜 kinh t院 cao vƠ đáp 泳ng đ逢嬰c nhu c亥u c栄a 

ng逢運i tiêu dùng; nông nghi羽p phát tri吋n đư góp ph亥n ổn đ鵜nh tình hình kinh t院 - xã h瓜i 

vƠ thúc đ育y s詠 phát tri吋n kinh t院 toàn di羽n c栄a TPHCM; quá trình chuy吋n d鵜ch s違n xu医t 

nông nghi羽p v噂i c挨 c医u cây tr欝ng, v壱t nuôi ch医t l逢嬰ng cao đư góp ph亥n đ逢a TPHCM tr荏 

thành trung tâm cung 泳ng gi嘘ng cây, gi嘘ng con và nâng cao giá tr鵜 s違n xu医t nông nghi羽p 

không ch雨 cho Thành ph嘘 mà còn cho c違 các đ鵜a ph逢挨ng trên c違 n逢噂c; phát tri吋n s違n 

xu医t nông nghi羽p theo h逢噂ng nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao đư góp 
ph亥n c違i thi羽n thu nh壱p, xóa đói gi違m nghèo vƠ nơng cao đ運i s嘘ng c栄a ng逢運i nông dân 

TPHCM; nông nghi羽p phát tri吋n d詠a trên n隠n t違ng 泳ng d映ng khoa h丑c - công ngh羽 hi羽n 

đ衣i vào s違n xu医t cũng góp ph亥n quan tr丑ng vào s詠 phát tri吋n b隠n v英ng và b違o v羽 môi 

tr逢運ng; t衣o ra di羽n m衣o m噂i theo h逢噂ng hi羽n đ衣i, khang trang cho vùng nông thôn ngo衣i 

thành TPHCM. 

Đ吋 ti院p t映c thúc đ育y kinh t院 nông nghi羽p phát tri吋n, TPHCM c亥n ph違i gi違i quy院t 

các v医n đ隠 đ員t ra đ吋 khắc ph映c nh英ng h衣n ch院 c栄a kinh t院 nông nghi羽p hi羽n nay v隠 chính 

sách đ医t đai vƠ v医n đ隠 quy ho衣ch s穎 d映ng đ医t; v隠 tăng c逢運ng 泳ng d映ng công ngh羽 cao 

đ吋 nâng cao hi羽u qu違 và giá tr鵜 trong s違n xu医t nông nghi羽p; v隠 phát tri吋n s違n xu医t, ch院 

bi院n, phân ph嘘i và tiêu th映 nông s違n; v隠 tăng c逢運ng v嘘n đ亥u t逢 phát tri吋n nông nghi羽p 

và phát tri吋n các hình th泳c tổ ch泳c s違n xu医t nông nghi羽p phù h嬰p v噂i n隠n s違n xu医t nông 

nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao, phù h嬰p v噂i đi隠u ki羽n đ員c thù c栄a m瓜t đô th鵜 



138 

l噂n. Gi違i quy院t đ逢嬰c nh英ng v医n đ隠 này s胤 góp ph亥n đ鵜nh h逢噂ng, thúc đ育y xu th院 và tri吋n 

v丑ng phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p c栄a TPHCM theo h逢噂ng ti院p t映c xây d詠ng và phát 

tri吋n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 cao; đ育y m衣nh chuy吋n d鵜ch c挨 c医u kinh 

t院 đ吋 ti院p t映c nơng cao năng su医t, ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 c栄a s違n xu医t nông nghi羽p; đ育y 

m衣nh 泳ng d映ng và chuy吋n giao khoa h丑c - công ngh羽 hi羽n đ衣i đ吋 nông nghi羽p phát tri吋n 

nhanh và b隠n v英ng; t壱p trung chuy吋n đổi di羽n tích đ医t tr欝ng lúa, mía có năng su医t và 

hi羽u qu違 kinh t院 th医p sang phát tri吋n 6 lo衣i cây tr欝ng, v壱t nuôi ch栄 l詠c theo h逢噂ng s違n 

xu医t nông nghi羽p công ngh羽 cao, g欝m: rau, hoa - cây ki吋ng, bò s英a (con gi嘘ng, s英a), 

heo (con gi嘘ng, th鵜t), tôm n逢噂c l嬰 (cá c違nh xác đ鵜nh là nhóm s違n ph育m có ti隠m năng), 
ngoài ra phát tri吋n thêm cơy d逢嬰c li羽u, tôm càng xanh, th栄y đ員c s違n,ầ Ngành tr欝ng tr丑t 

tổ ch泳c s違n xu医t theo chu厩i đ嘘i v噂i các s違n ph育m ch栄 l詠c, khuy院n khích phát tri吋n nông 

nghi羽p s衣ch, nông nghi羽p h英u c挨, m荏 r瓜ng di羽n tích s違n xu医t nông nghi羽p 泳ng d映ng 

công ngh羽 cao, công ngh羽 sinh h丑c, nông nghi羽p thông minh; ngƠnh chăn nuôi phát tri吋n 

các vùng chăn nuôi t壱p trung ổn đ鵜nh lâu dài, ph逢挨ng th泳c chăn nuôi tiên ti院n k院t h嬰p 

v噂i chăn nuôi h英u c挨, sinh thái; ngƠnh th栄y s違n phát tri吋n theo h逢噂ng b隠n v英ng, hi羽u 

qu違, nơng cao năng su医t và ch医t l逢嬰ng s違n ph育m, nuôi ti院t ki羽m n逢噂c, nuôi an toàn sinh 

h丑c, b違o v羽 môi tr逢運ng sinh thái, phù h嬰p v噂i yêu c亥u th鵜 tr逢運ng vƠ đ衣t chu育n VietGAP 

[66, tr. 10-11]. Xây d詠ng và phát tri吋n n隠n nông nghi羽p đô th鵜, nông nghi羽p công ngh羽 

cao ph違i phù h嬰p v噂i chi院n l逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a TPHCM, đ欝ng th運i ph違i 

phù h嬰p v噂i quy ho衣ch vùng, đ育y m衣nh h嬰p tác vƠ tăng tính liên k院t v噂i các đ鵜a ph逢挨ng 
khác trong s違n xu医t nông nghi羽p đ吋 góp ph亥n t衣o ra các nông s違n hƠng hóa đ員c tr逢ng, 
có năng su医t, ch医t l逢嬰ng và kh違 năng c衣nh tranh cao, góp ph亥n gia tăng giá tr鵜 s違n xu医t 

c栄a nông nghi羽p; phát tri吋n kinh t院 nông nghi羽p ph違i gắn v噂i phát tri吋n du l鵜ch sinh thái, 

phát tri吋n các làng ngh隠 truy隠n th嘘ng đ吋 t衣o ra nh英ng đ鵜a đi吋m vui ch挨i, gi違i trí, ngh雨 
d逢叡ng lành m衣nh, hài hòa gi英a con ng逢運i v噂i thiên nhiên cho c逢 dân Thành ph嘘 và 

khách du l鵜ch vãng lai, góp ph亥n b違o v羽 môi tr逢運ng sinh thái.   
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Ph映 l映c 2. B違năđ欝 quy ho衣ch s穎 d映ngăđ医t c栄aăTPHCMănĕmă2020 
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Ph映 l映c 3. Nhi羽tăđ瓜,ăl逢嬰ngăm逢a,ăs嘘 gi運 n逸ngăvƠăđ瓜 育m c栄a TPHCM 

giaiăđo衣n 2000 - 2015 
 

Nĕm 
Nhi羽tăđ瓜 

trung bình (oC) 
L逢嬰ngăm逢aă

(mm) 
Gi運 n逸ng 

trongănĕmă(gi運) 
Đ瓜 育m 

trung bình (%) 

2000 27,9 2.729,5 2.002,9 77 

2001 28,2 1.829,3 2.066,5 76 

2002 28,4 1.321,0 2.370,7 73 

2003 28,1 1.779,4 2.245,9 74 

2004 28,0 1.783,6 2.080,8 75 

2005 28,0 1.742,8 2.071,9 75 

2006 28,2 1.798,4 1.923,2 76 

2007 28,2 2.340,2 1.891,1 76 

2008 27,9 1.813,1 1.989,6 77 

2009 28,1 1.979,9 2.003,0 76,4 

2010 28,6 2.016,2 2.073,7 74 

2011 28,1 1.953,8 1.892,9 75 

2012 28,6 1.883,0 2.131,6 73 

2013 28,4 1.980,5 2.023,4 74 

2014 28,4 2.042,2 2.238,2 74 

2015 28,7 1.760,6 2.381,8 72 

Trung bình  28,2 1.922,1 2.086,7 74,8 
 

Ngu欝n: [131, tr. 27], [14 (2016), tr. 16-19]  
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Ph映 l映c 4. Dân s嘘 TPHCM phân theo khu v詠c thành th鵜, nông thôn 
 

 01/04/1989 01/04/1999 01/04/2009 2015 

TOÀN THÀNH PH 渦 
(ng逢運i) 

3.988.124 5.037.155 7.162.864 8.247.829 

Thành th鵜 2.946426 4.204.662 5.968.384 6.730.676 

Nông thôn 1.041.698 832.493 1.194.480 1.517.153 

C愛ăC遺U (%) 100 100 100 100 

Thành th鵜 73.88 83.47 83,32 81,6 

Nông thôn 26.12 16.53 16,68 18,4 

Tỷ số giới tính của Thành phố (nam/100 nữ) 

 01/04/1989 01/04/1999 01/04/2009 2015 

TOÀN THÀNH PH渦 
(ng逢運i) 

3.988.124 5.037.155 7.162.864 8.247.829 

Nam 1.890.343 2.424.415 3.435.734 3.948.506 

N英 2.097.781 2.612.740 3.727.130 4.299.323 

T益 s嘘 gi噂i tính 90,1 92,8 92,2 91,8 
 

Ngu欝n: [131, tr. 45], [14 (2015), tr. 25-26]  
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Ph映 l映c 5. Giá tr鵜 t鰻ng s違năl逢嬰ng nông nghi羽păvƠăc挨ăc医u nông nghi羽p 

giaiăđo衣n 1976 - 1980 
 

NĔM 1976 1977 1978 1979 1980 

I. T蔚NG GIÁ TR 卯 (tri ệu đồng) 132,4 132,6 114,5 148,3 155,8 

1. Tr 欝ng tr丑t 

     - Cơy l逢挨ng th詠c 

     - Rau đ壱u 

     - Cơy ăn trái 

94,5 

54,6 

17,2 

2,8 

95,8 

56,7 

14,8 

3,9 

72,2 

27,0 

20,4 

4,0 

106,7 

59,4 

16,4 

8,5 

106,9 

59,3 

15,6 

6,7 

2. Chĕnănuôi 

     - Heo 

     - Gia c亥m 

37,9 

24,1 

10,6 

36,8 

24,3 

9,0 

42,3 

27,3 

10,8 

41,6 

25,9 

10,8 

48,9 

29,5 

13,4 

II.  C愛ăC遺U (%) 100 100 100 100 100 

1. Tr 欝ng tr丑t  

     - Cơy l逢挨ng th詠c 

     - Rau đ壱u 

     - Cơy ăn trái 

71,4 

41,2 

13,0 

2,1 

72,2 

42,8 

11,2 

3,0 

63,0 

23,6 

17,8 

3,5 

71,9 

40,1 

11,1 

5,7 

68,6 

38,0 

10,0 

4,3 

2. Chĕnănuôi 

     - Heo 

     - Gia c亥m 

28,6 

18,2 

8,0 

27,8 

18,3 

6,8 

37,0 

23,8 

9,4 

28,1 

17,5 

7,3 

31,4 

19,0 

8,6 
 

Ngu欝n: [13, tr. 76] 
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Ph映 l映c 6. Giá tr鵜 t鰻ng s違năl逢嬰ng nông nghi羽păgiaiăđo衣n 1981 - 1985 
 

NĔM 1981 1982 1983 1984 1985 

I. T蔚NG GIÁ TR 卯 (tri ệu đồng) 1.706,8 1.901,2 1.910,6 2.037,2 1.962,4 

1. Tr 欝ng tr丑t 

     - Cơy hƠng năm 

     - Cơy lơu năm 

     - S違n ph育m ph映 

1.011,0 

808,5 

127,9 

74,6 

1.211,4 

999,6 

128,4 

83,4 

1.290,2 

1.086,8 

131,4 

72,0 

1.335,4 

1.133,5 

129,9 

72,0 

1.305,8 

1.110,3 

136,8 

58,7 

2. Chĕnănuôi 

     - Trâu, bò 

     - Heo 

     - Gia c亥m 

     - Chăn nuôi khác 

     - S違n ph育m ph映 

695,8 

47,0 

422,6 

199,0 

16,4 

10,8 

689,8 

52,9 

361,1 

249,5 

16,7 

9,6 

620,4 

54,9 

353,5 

185,8 

16,0 

10,2 

701,8 

58,8 

415,3 

201,2 

17,5 

9,0 

656,6 

56,2 

382,2 

191,0 

19,5 

7,7 

II.  CH迂 S渦 PHÁT TRI 韻N (%)ăNĔMăTR姶閏C = 100 

T蔚NG S渦 107,6 111,4 100,5 106,6 96,3 

1. Tr 欝ng tr丑t 

     - Cơy hƠng năm 

     - Cơy lơu năm 

     - S違n ph育m ph映 

100,2 

101,0 

98,2 

95,5 

119,8 

123,6 

100,4 

111,8 

106,5 

108,7 

102,3 

86,3 

103,5 

104,5 

98,9 

100,0 

97,8 

97,9 

105,3 

81,5 

2. Chĕnănuôi 

     - Trâu, bò 

     - Heo 

     - Gia c亥m 

     - Chăn nuôi khác 

     - S違n ph育m ph映 

120,6 

109,1 

115,6 

135,1 

131,4 

105,9 

99,1 

112,6 

85,5 

125,4 

101,8 

88,9 

89,9 

103,8 

97,9 

74,5 

95,8 

106,3 

113,1 

107,1 

117,5 

108,3 

109,4 

88,2 

93,6 

95,6 

92,0 

94,9 

111,4 

85,6 
 

Ngu欝n: [14 (1985), tr. 88] 
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Ph映 l映c 7. Giá tr鵜 vƠăc挨ăc医u s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違n  

giaiăđo衣n 1991 - 2000  

NĔM 1991 1993 1996 1998 2000 

I. GIÁ TR 卯 S謂N XU遺T NÔNG, LÂM NGHI 烏P VÀ TH曳Y S謂N (tri ệu đồng) 

T蔚NG S渦  807.407 1.289.466 2.150.304 2.304.313 2.528.344 

1. NÔNG NGHI烏P 

a. Tr欝ng tr丑t 

- Lúa 

- Cơy l逢挨ng th詠c khác 

- Cây công nghi羽p 

- Cơy ăn qu違 

- Rau, đ壱u, hoaầ 

b. Chĕnănuôi 
- Gia súc 

- Gia c亥m 

- Chăn nuôi khác 

c. D鵜ch v映 nông nghi羽p 

728.458 

512.692 

266.314 

4.352 

99.646 

18.596 

123.784 

215.766 

141.007 

37.544 

37.215 

- 

1.085.793 

590.226 

285.189 

5.365 

121.276 

38.104 

140.292 

381.444 

255.592 

117.471 

8.381 

114.123 

1.804.913 

946.381 

382.719 

7.642 

176.795 

70.868 

308357 

660.682 

440.383 

208.450 

11.879 

197.850 

1.933.271 

979.191 

370.939 

7.946 

170.950 

94.482 

334.874 

725.580 

478.035 

233.924 

13.621 

228.500 

2.125.720 

1.019.028 

459.356 

12.002 

122.847 

107.679 

317.144 

864.292 

589.939 

259.618 

14.735 

242.400 

2. LÂM NGHI 烏P 

- Tr欝ng và nuôi rừng 

- Khai thác lâm s違n 

- Lâm nghi羽p khác 

40.095 

3.489 

34.780 

1.826 

47.416 

2.322 

38.581 

6.513 

85.546 

1.466 

82.234 

1.846 

95.534 

750 

92.449 

2.335 

100.589 

720 

97.699 

2.170 

3. TH曳Y S謂N 

- Nuôi tr欝ng th栄y s違n 

- Đánh bắt th栄y s違n 

- D鵜ch v映 th栄y s違n 

38.854 

- 

- 

- 

156.257 

29.829 

125.250 

1.178 

259.845 

64.378 

180.356 

15.111 

275.508 

75.937 

171.443 

28.128 

302.035 

87.005 

188.840 

26.190 

II.  C愛ăC遺U GIÁ TR 卯 NÔNG, LÂM NGHI 烏P VÀ TH曳Y S謂N (%)  

T蔚NG S渦 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. NÔNG NGHI烏P 

a. Tr欝ng tr丑t 

- Lúa 

- Cơy l逢挨ng th詠c khác 

90,2 

63,4 

33,0 

0,5 

84,2 

45,8 

22,1 

0,4 

83,9 

44,0 

17,8 

0,4 

83,9 

42,5 

16,1 

0,3 

84,1 

40,3 

18,2 

0,5 
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- Cây công nghi羽p 

- Cơy ăn qu違 

- Rau, đ壱u, hoaầ 

b. Chĕnănuôi 

- Gia súc 

- Gia c亥m 

- Chăn nuôi khác 

c. D鵜ch v映 nông nghi羽p 

12,3 

2,3 

15,3 

26,7 

17,4 

4,7 

4,6 

- 

9,4 

3,0 

10,9 

29,6 

19,8 

9,1 

0,6 

8,9 

8,2 

3,3 

14,3 

30,7 

20,5 

9,7 

0,6 

9,2 

7,4 

4,1 

14,6 

31,5 

20,7 

10,2 

0,6 

9,9 

4,8 

4,3 

12,5 

34,2 

23,3 

10,3 

0,6 

9,6 

2. LÂM NGHI 烏P 

- Tr欝ng và nuôi rừng 

- Khai thác lâm s違n 

- Lâm nghi羽p khác 

5,0 

0,5 

4,3 

0,2 

3,7 

0,2 

3,0 

0,5 

4,0 

0,1 

3,8 

0,1 

4,1 

0,0 

4,0 

0,1 

4,0 

0,0 

3,9 

0,1 

3. TH曳Y S謂N 

- Nuôi tr欝ng th栄y s違n 

- Đánh bắt th栄y s違n 

- D鵜ch v映 th栄y s違n 

4,8 

- 

- 

- 

12,1 

2,3 

9,7 

0,1 

12,1 

3,0 

8,4 

0,7 

12,0 

3,3 

7,5 

1,2 

11,9 

3,4 

7,5 

1,0 
 

Ngu欝n: [14 (1992), tr. 123,150], [14 (1996), tr. 54-55], [14 (2000), tr. 125] 
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Ph映 l映c 8. Giá tr鵜 s違n xu医t nông, lâm nghi羽p và th栄y s違năgiaiăđo衣n 2001 ậ 2015 

Đơn vị: Triệu đồng 

Nĕm T鰻ng s嘘 
Chia ra 

Nông nghi羽p Lâm nghi羽p Th栄y s違n 

2001 2.790.359 2.169.226 93.363 527.770 

2002 2.915.483 2.218.442 110.218 586.823 

2003 3.238.830 2.292.819 96.452 849.559 

2004 3.459.068 2.365.224 84.704 1.009.140 

2005 3.825.121 2.583.264 95.200 1.146.657 

2006 4.688.110 3.142.957 59.120 1.486.033 

2007 5.729.159 4.006.774 69.532 1.652.853 

2008 7.270.530 5.624.720 70.982 1.574.828 

2009 8.184.115 6.372.773 80.131 1.731.211 

2010 8.979.299 7.130.916 106.592 1.741.791 

2011 11.945.680 9.416.681 118.393 2.410.606 

2012 13.150.726 9.931.488 95.733 3.123.505 

2013 14.308.739 10.252.123 114.354 3.942.262 

2014 16.435.891 11.760.319 166.383 4.509.189 

2015 17.528.629 12.530.042 148.659 4.849.928 
 

Ngu欝n: [14 (2016), tr. 205] 
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Ph映 l映c 9.ăCh逢挨ngătrìnhăhƠnhăđ瓜ng s嘘 43-CTr/TU th 詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t s嘘 26-NQ/TW 

c栄a Ban Ch医păhƠnhăTrungă逢挨ngăkhóaăXăv隠 nông nghi羽p, nông dân, nông thôn 
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Ngu欝n: S荏 Nông nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn TPHCM 
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Ph映 l映c 10. Quy院tăđ鵜nh s嘘 2011/QĐ-UBND Phê duy羽tăắĐ隠 án phát tri吋n nông 

nghi羽păđôăth鵜 trênăđ鵜aăbƠnăTPHCMăđ院nănĕmă2020ăvƠăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2025” 
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Ngu欝n: S荏 Nông nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn TPHCM 
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HÌNH 謂NH  
 

Hìnhă1.ăKênhăĐôngăC栄 Chi 

 

Ngu欝n: http://www.dichvuthuyloi.com.vn/vn/thu-vien-anh/thu-vien-a-62/  

Hình 2. Công trình th栄y l嬰i Hóc Môn - B逸c Bình Chánh 

 

Ngu欝n: http://www.dichvuthuyloi.com.vn/vn/thu-vien-anh/thu-vien-a-62/ 

http://www.dichvuthuyloi.com.vn/vn/thu-vien-anh/thu-vien-a-62/
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Hình 3. Mô hình s違n xu医t rau th栄y canh c栄a h嬰p tác xã Tu医n Ng丑c 

(Đ鵜a ch雨: 17 - Bùi X逢挨ng Tr衣ch, ph逢運ng Long Tr逢運ng, TP. Th栄 Đ泳c, TPHCM) 

 
謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 12 - 3 - 2020  

Hình 4. Mô hình s違n xu医t rau an toàn c栄a ông Ph衣măNh逢ăĐƠ  

(Đ鵜a ch雨: Tổ 8, 医p Xóm M噂i, xã Trung L壱p H衣, huy羽n C栄 Chi, TPHCM) 

 

謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 28 - 3 - 2020 
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Hình 5. Mô hình s違n xu医t rau an toàn c栄a bà Nguy宇n Th鵜 Thùy Trang 

(Đ鵜a ch雨: 102 - H欝 Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, huy羽n C栄 Chi, TPHCM) 
 

 

謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 28 - 3 - 2020  

Hình 6. Mô hình tr欝ngăd逢aăl逢噂i c栄a h嬰p tác xã Thu壱n Y院n 

(Đ鵜a ch雨: 遺p An Nghĩa, xư An Th噂i Đông, huy羽n C亥n Gi運, TPHCM) 

 

謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 19 - 3 - 2020 
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Hình 7. Mô hình tr欝ng hoa - cây ki吋ng c栄a Công ty TNHH TMDV Nhà Xanh  

(Đ鵜a ch雨: 672/12 - Lê Văn Kh逢挨ng, ph逢運ng Th噂i An, qu壱n 12, TPHCM) 

 
謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 4 - 3 - 2020  

Hình 8. Mô hình tr欝ng hoa t衣i Trung tâm Công ngh羽 sinh h丑c TPHCM 

 

Ngu欝n: Trung tâm Công ngh羽 sinh h丑c TPHCM 
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Hình 9. Mô hình tr欝ng hoa lan c栄a h嬰p tác xã hoa lan Ng丑căĐi吋m 

(Đ鵜a ch雨: 遺p Bắc Lơn, xư BƠ Đi吋m, huy羽n Hóc Môn, TPHCM) 

 
Ngu欝n: https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/trien-vong-phat-trien-htx-trong-lan-ngoc-

diem-o-tp-hcm-1069459.html 

Hình 10. Mô hình nuôi bò s英a c栄a ông Tr亥n Trung Phú  

(Đ鵜a ch雨: 81 - Đ逢運ng 78, 医p Xóm Đ欝ng, xã Tân Phú Trung, huy羽n C栄 Chi, TPHCM) 

 

謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 29 - 3 - 2020 

https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/trien-vong-phat-trien-htx-trong-lan-ngoc-diem-o-tp-hcm-1069459.html
https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/trien-vong-phat-trien-htx-trong-lan-ngoc-diem-o-tp-hcm-1069459.html
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Hình 11. Mô hình nuôi bò s英a c栄aăôngăLêăVĕnăH英u  

(Đ鵜a ch雨: Tổ 10, 医p Phú Bình, xã An Phú, huy羽n C栄 Chi, TPHCM) 

 
謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 29 - 3 - 2020 

Hình 12. Mô hình nuôi bò s英a c栄a ông Nguy宇n Ng丑c Th衣nh  

(Đ鵜a ch雨: Tổ 13, 医p Phú Bình, xã An Phú, huy羽n C栄 Chi, TPHCM) 

 

謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 29 - 3 - 2020 
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Hình 13. Mô hình nuôi cá ki吋ng c栄a ông Nguy宇n T医n Phong  

(Đ鵜a ch雨: A3/69, 医p 1, xã Bình L嬰i, huy羽n Bình Chánh, TPHCM) 
 

 
謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 7 - 3 - 2020 

Hình 14. Mô hình nuôi cá ki吋ng c栄aăôngăTr逢挨ngăTrungăC逢運ng  

(Đ鵜a ch雨: 遺p 4, xã Tân Nh詠t, huy羽n Bình Chánh, TPHCM) 

 

謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 7 - 3 - 2020 



PL63 

Hình 15. Mô hình nuôi tôm công ngh羽 cao c栄a h嬰p tác xã Thu壱n Y院n 

(Đ鵜a ch雨: 遺p An Nghĩa, xư An Th噂i Đông, huy羽n C亥n Gi運, TPHCM)

 
謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 19 - 3 - 2020 

Hình 16. Mô hình nuôi tôm VietGAP trong nhà kính c栄a ông Nguy宇n Ng丑căTh挨 

(Đ鵜a ch雨: 遺p Thi隠ng Li隠ng, xã Th衣nh An, huy羽n C亥n Gi運, TPHCM) 

 

Ngu欝n: UBND huy羽n C亥n Gi運 
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Hình 17. Mô hình nuôi cá D泳a c栄aăôngăVĕnăH英u L衣c 

(Đ鵜a ch雨: 遺p An Nghĩa, xư An Th噂i Đông, huy羽n C亥n Gi運, TPHCM) 

 
謂nh: Phùng Th院 Anh, ngày 19 - 3 - 2020 

Hình 18. Mô hình nuôi hàu s衣ch t衣i bãi hàu Vua hàu C亥n Gi運 

(Đ鵜a ch雨: 遺p Đ欝ng Tranh, xã Long Hòa, huy羽n C亥n Gi運, TPHCM) 

 

Ngu欝n: UBND huy羽n C亥n Gi運 
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Hình 19. Mô hình nuôi chim y院n 荏 huy羽n C亥n Gi運  

 
Ngu欝n: UBND huy羽n C亥n Gi運 

Hình 20. Làng cá s医u Sài Gòn 

(Đ鵜a ch雨: 96/9/4 - Nguy宇n Th鵜 Sáu, khu ph嘘 1, ph逢運ng Th衣nh L瓜c, qu壱n 12, TPHCM) 

 

Ngu欝n: https://casauhoaca.com/ca-sau-hoa-ca-o-dau.htm 

https://casauhoaca.com/ca-sau-hoa-ca-o-dau.htm

