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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thị xã Điện Bàn là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh 

Quảng Nam. Những năm qua, với nỗ lực to lớn của thị xã Điện Bàn 

trong công tác QLNN về nông nghiệp đã đưa ngành nông nghiệp đạt 

được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp ở thị xã 

còn rất nhiều tồn tại. Điều này cho thấy, vai trò QLNN trong lĩnh vực 

này còn mờ nhạt, chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, với sự phát 

triển ngày càng mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, tác động của hội 

nhập kinh tế và biến đổi khí hậu và đặc biệt với định hướng phát 

triển theo hướng đô thị của thị xã thì đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa 

công tác QLNN về nông nghiệp ở thị xã trong thời gian đến.  

Với những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về 

nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt 

nghiệp cao học của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

a. Mục tiêu tổng quát 

- Nghiên cứu, xác lập các tiền đề khoa học và thực tiễn để đề xuất 

các giải pháp tăng cường QLNN về nông nghiệp ở Điện Bàn. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công 

tác QLNN về nông nghiệp. 

- Làm rõ thực trạng công tác QLNN về nông nghiệp ở thị xã Điện 

Bàn thời gian qua. 

- Xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường QLNN về nông 

nghiệp ở thị xã Điện Bàn thời gian đến. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác QLNN về 

nông nghiệp vận dụng vào điều kiện cụ thể của một địa phương. 

Ngành nông nghiệp được đề cập trong luận văn bao gồm các nhóm 

ngành: trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian nghiên cứu: Các hoạt động SX, KD nông nghiệp ở 

thị xã Điện Bàn.  

- Thời gian nghiên cứu: Các dữ liệu thứ cấp trong thời gian 5 

năm: từ năm 2012 đến năm 2016. Dữ liệu sơ cấp được tiến hành điều 

tra trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2017. Tầm 

xa của giải pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Nội dung nghiên cứu: Các giải pháp đề xuất ở góc độ cơ quan 

QLNN cấp huyện, gồm: HĐND và UBND. 

4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

a. Cách tiếp cận 

- Cách tiếp cận duy vật lịch sử. 

- Phương pháp duy vật biện chứng. 

b. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu:  

+ Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thông qua các thông tin từ Chi cục 

Thống kê thị xã, các báo cáo về nông nghiệp của UBND thị xã và 

các phòng chuyên môn của thị xã. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng 

các kết quả đã công bố tại các luận văn, bài báo, tạp chí, giáo trình 

của các tác giả để phục vụ cho nghiên cứu. 
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+ Thu thập dữ liệu sơ cấp: Khảo sát 120 cá nhân, tổ chức về công 

tác QLNN về nông nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn thông qua 

bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn.  

- Phương pháp phân tích dữ liệu: Các phương pháp phân tích dữ 

liệu chủ yếu được sử dụng trong luận văn này là: Phân tích thống kê; 

phương pháp so sánh giữa các thời kỳ; phương pháp tổng hợp dữ liệu 

từ các nguồn định tính khác nhau; … 

5. Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội hàm của công tác QLNN về nông nghiệp là gì? 

- Thực trạng công tác QLNN về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn 

thời gian qua như thế nào? 

- Những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong công tác 

QLNN về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn thời gian qua như thế nào? 

- Giải pháp nào nâng cao hiệu quả, hiệu lực của QLNN về nông 

nghiệp ở thị xã Điện Bàn? 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác QLNN vận 

dụng tại địa phương. 

- Đánh giá thực trạng công tác QLNN về nông nghiệp ở thị xã 

Điện Bàn trong thời gian qua; phân tích những thành công, hạn chế 

và nguyên nhân. 

- Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu lực và hiệu quả QLNN về 

nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn trong tương lai. 

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận 

văn được trình bày theo 3 chương với tên gọi như sau: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhà 

nước về nông nghiệp. 
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- Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về nông 

nghiệp ở thị xã Điện Bàn thời gian qua. 

- Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về 

nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn thời gian đến. 

8. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý 

nhà nƣớc về nông nghiệp 

Qua nghiên cứu các công trình được công bố chính thức trên 

sách, báo, tạp chí liên quan đến QLNN về nông nghiệp, tác giả nhận 

thấy các công trình đều có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn trong 

phát triển nông nghiệp và quản lý nông nghiệp cũng như đánh giá 

thực trạng nông nghiệp của nước ta nói chung và ở một số vùng cụ 

thể nói riêng; đồng thời đưa ra được những lý giải, quan điểm, những 

giải pháp phát triển tất cả các mặt của nông nghiệp, nông thôn; trong 

đó, tầm quan trọng của nông nghiệp và công tác quản lý nông nghiệp 

đều được các công trình thừa nhận. Tuy nhiên, tùy theo đặc điểm, 

đặc thù riêng của địa phương mà có những giải pháp cho phù hợp để 

nâng cao công tác QLNN về nông nghiệp, đối với thị xã Điện Bàn, 

một đô thị trẻ có điều kiện rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp lại 

chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu cụ thể vấn đề QLNN về 

nông nghiệp trên địa bàn. Vì vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu 

“Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam” không trùng lặp với các công trình và bài viết khoa học đã 

công bố. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ 1.1.

NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về nông nghiệp 

Quản lý nhà nước về nông nghiệp là một bộ phận quản lý kinh tế 

quốc dân, thể hiện sự tác động chi phối, có định hướng bằng quyền 

lực và thông qua bộ máy nhà nước; thực hiện bằng các biện pháp, 

công cụ quản lý để nông nghiệp đạt được mục tiêu kinh tế, hiệu quả 

xã hội, sự vận hành phù hợp với các quy luật khách quan.  

1.1.2. Đặc điểm quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp 

a. QLNN về nông nghiệp có tính phức tạp cao 

b. QLNN về nông nghiệp khó khăn hơn so với các ngành khác 

c. Có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp  

1.1.3. Vai trò quản lý nhà nước về nông nghiệp 

a. Khắc phục được những khuyết tật do thị trường tạo ra trong 

quá trình phát triển nông nghiệp 

b. Bảo đảm môi trường thuận lợi, an ninh cho phát triển nông 

nghiệp 

c. Nhà nước đảm nhận những mặt, những khâu hay một số 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bằng thực lực của nền kinh 

tế Nhà nước 

1.1.4. Phân cấp QLNN về nông nghiệp cấp huyện 

Theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phạm vi, thẩm 

quyền đối với cấp huyện là thực hiện hóa chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước ở địa phương. 
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1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 

1.2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp. 

Quy hoạch phát triển nông nghiệp là cụ thể hóa chiến lược phát 

triển nông nghiệp, là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động 

SX, KD lĩnh vực nông nghiệp gắn với phát triển kết cấu hạ tầng nông 

nghiệp, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác 

định để chủ động sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu 

phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.  

Kế hoạch phát triển nông nghiệp là một bộ phận của kế hoạch 

phát triển KT-XH, phải nằm trong kế hoạch tổng thể phát triển KT-

XH của cả nước và của địa phương, là định hướng phát triển nông 

nghiệp trong từng thời kỳ (hằng năm và 05 năm). 

1.2.2. Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định đối với 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp. 

Phạm vi của đề tài là cấp huyện, vì vậy chỉ xem xét nội dung xây 

dựng, ban hành quy định thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính 

được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều 

kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải 

quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.  

1.2.3. Triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính 

sách, quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp. 

Công tác triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính 

sách, quy định được hiểu là toàn bộ quá trình chuyển những tuyên bố 

trên giấy tờ của chính quyền thành những hành động nhất định vào 

đời sống thực tế theo một trình tự thủ tục chặt chẽ và thống nhất 

nhằm đạt được mục tiêu đề ra.  
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1.2.4. Kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm lĩnh vực nông 

nghiệp. 

Kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm lĩnh vực nông nghiệp đối 

với cấp huyện gồm có các hoạt động: Kiểm soát giết mổ và vệ sinh 

thú y; kiểm tra an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiêp. 

Kiểm soát giết mổ là việc kiểm tra trước và sau khi giết mổ động 

vật để phát hiện, xử lý, ngăn chặn các yếu tố gây bệnh, gây hại cho 

động vật, sức khỏe con người và môi trường. 

Kiểm tra vệ sinh thú y là việc kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu 

nhằm bảo vệ sức khỏe động vật, sức khỏe con người, môi trường và 

hệ sinh thái.  

An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại 

đến sức khỏe, tính mạng con người. 

Vật tư nông nghiệp bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, 

phân bón hữu cơ và phân bón khác, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy 

sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, 

chất xử lý, cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản. 

1.2.5. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực nông 

nghiệp 

Tổ chức thực hiện QLNN về lĩnh vực nông nghiệp được hiểu là 

việc UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, các địa 

phương và bố trí đội ngũ cán bộ thực hiện các nội dung QLNN về 

lĩnh vực nông nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 
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1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Điều kiện kinh tế-văn hóa xã hội 

1.3.3. Yếu tố nhận thức của các chủ thể tham gia sản xuất 

nông nghiệp, chủ thể quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp  

1.3.4. Khoa học công nghệ 

1.3.5. Chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

1.4. KINH NGHIỆM CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG LIÊN QUAN 

ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

1.4.1. Kinh nghiệm của các địa phƣơng trong nƣớc 

a. Thành phố Đà Nẵng 

b. Tỉnh Bình Định 

1.4.2. Bài học rút ra cho thị xã Điện Bàn 

- Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch 

phát triển nông nghiệp. 

- Tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư phát triển nông 

nghiệp; Đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC. 

- Phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng gắn với 

đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy 

đủ quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân 

trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát; Đẩy mạnh phân cấp cho 

cơ sở, lồng ghép các chương trình, dự án. 

- Xây dựng dự án, kế hoạch, gắn với chế biến và thị trường. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN THỜI GIAN QUA 

 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN 2.1.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP Ở 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

b. Địa hình 

c. Khí hậu, thủy văn 

d. Đất đai 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

2.1.4. Tình hình phát triển nông nghiệp trong 05 năm (2012-

2016) 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển nông 

nghiệp. 

a. Thực trạng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông 

nghiệp  

Công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp được thị xã lồng ghép 

trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của thị xã. Từ năm 2012-

2016, quy hoạch phát triển nông nghiệp cụ thể hóa trong 02 đề án: 

Đề án phát triển giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương loại 

III, thủy lợi hóa đất màu giai đoạn 2014-2016; Đề án Tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 

bền vững thị xã Điện Bàn giai đoạn 2016-2020. 
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b. Đánh giá công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển 

nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn 

Tong giai đoạn 2012-2016, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành 

nông nghiệp được thể hiện tương đối đầy đủ và thống nhất trong các 

quy hoạch, kế hoạch chung của thị xã, các đề án thể hiện rõ các nội 

dung về hiện trạng, đưa ra chỉ tiêu cụ thể, phân kỳ thực hiện, làm rõ 

nhu cầu vốn từng năm, đưa ra các giải pháp và tổ chức triển khai 

thực hiện.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Thị xã chưa xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch riêng về phát triển ngành nông nghiệp để làm định 

hướng cho công tác quản lý trên lĩnh vực này; Chưa tham vấn các 

ngành cấp trên của tỉnh, và đặc biệt là chưa có sự tham gia của người 

dân; Nội dung quy hoạch, kế hoạch chưa đạt chất lượng cao, có sự 

điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện; Thông tin về xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch chưa triển khai đến với người dân. 

2.2.2. Công tác xây dựng, ban hành các quy định đối với các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp 

a. Thực trạng công tác xây dựng, ban hành các quy định đối 

với các hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp 

Thời gian UBND tỉnh phân cấp thực hiện các TTHC cho UBND 

thị xã từ ngày 03/3/2016, sau 02 tháng tiếp cận và được tập huấn, thị 

xã đã nhanh chóng xây dựng và ban hành các TTHC kịp thời, thuận 

lợi cho các đối tượng đến đăng ký, gồm 04 TTHC: Cấp GXN kiến 

thức ATTP; Cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP; Cấp lại GCN cơ sở 

đủ điểu kiện ATTP (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày GCN 

ATTP hết hạn); Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp 

GCN vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc 

có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN). 
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Về nội dung của các TTHC, thị xã đã xây dựng nội dung đầy đủ, 

cụ thể theo quy định, bên cạnh đó, thị xã bổ sung nội dung căn cứ 

pháp lý để các đối tượng nắm bắt, hiểu rõ các quy định pháp luật, tạo 

thuận lợi cho việc thực hiện, giải quyết thủ tục.  

b. Đánh giá công tác xây dựng, ban hành các quy định đối với 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp 

Công tác xây dựng các quy trình TTHC được thị xã Điện Bàn 

quan tâm, tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, vì vậy, việc xây dựng được 

thực hiện nhanh chóng, kịp thời và chặt chẽ ngay khi có quy định 

phân cấp. Đồng thời, số lượng, nội dung thủ tục được ban hành đủ, 

đúng và quy trình xây dựng bám sát các quy định pháp luật. 

2.2.3. Triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, quy 

định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp. 

a. Thực trạng công tác triển khai các quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách, quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh 

vực nông nghiệp 

 Đối với quy hoạch, kế hoạch, chính sách và quy định của 

pháp luật 

 Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện: Thị xã Điện 

Bàn thực hiện dưới nhiều hình thức: Tạo chuyên mục riêng trên cổng 

thông tin thị xã, Phòng Kinh tế; phát tin định kỳ trên đài truyền 

thanh, tổ chức tọa đàm, hội nghị tổng kết, sơ kết, tập huấn, ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện,... 

 Triển khai quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề 

án: Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 

tham mưu UBND thị xã triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các 

địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Thường xuyên củng 
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cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để công tác chỉ đạo, điều 

hành và triển khai thực hiện được xuyên suốt. 

 Kết quả triển khai thực hiện chính sách, chương trình: 

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: Năm 2015 thị 

xã Điện Bàn được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận thị xã 

đạt chuẩn NTM với 10/13 xã đạt chuẩn NTM; Năm 2016 có 13/13 

xã đạt chuẩn NTM.  

- Chính sách cơ giới hóa nông nghiệp: Qua 05 năm (2012-2016) 

thị xã đã hỗ trợ 234 máy nông nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 6.523 

triệu đồng. 

- Chính sách dồn điền đổi thửa: Giai đoạn 2012- 2015 thực hiện 

tại 10 thôn của 5 xã với diện tích 388,1 ha, đạt 44% kế hoạch. 

- Đề án phát triển giao thông nội đồng, kênh mương loại III, điện 

thủy lợi hóa đất màu giai đoạn 2014-2016: Kiên cố hóa giao thông 

nội đồng đã thực hiện 102,804km, vượt kế hoạch trên 94%; Kiên cố 

hóa kênh mương loại III đã thực hiện 107,387km, vượt kế hoạch trên 

65%; Điện thủy lợi hóa đất màu đã xây dựng 16,032km đường dây 

trung thế, hạ thế, vượt kế hoạch trên 119%. 

- Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã Điện Bàn giai đoạn 

2016-2020: Bắt đầu triển khai vào năm 2016, kết quả như sauError! 

Reference source not found.: 10/13 xã có quy hoạch cụm chăn nuôi 

tập trung với số cụm đưa vào quy hoạch có 31/39 cụm đảm bảo các 

quy định hiện hành; Có 03 xã, phường có điểm giết mổ tập trung, có 

02 xã, phường chưa chọn được địa điểm phù hợp, 02 xã đang chờ ý 

kiến thống nhất địa điểm của các ngành ở tỉnh Quảng Nam; Có 17/18 

xã phường được kiểm tra hoàn thiện phương án theo hướng dẫn; 

Trong xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đã thực hiện tiêm lở mồm 
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long móng 6.250 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 6.250 liều. Lấy 183 

mẫu máu kiểm tra. 

- Các chương trình, chính sách khác: Đối tượng tác động hẹp và 

kết quả triển khai còn hạn chế. 

 Thủ tục hành chính về nông nghiệp 

Thủ tục hành chính về nông nghiệp được ban hành năm 2016, 

công khai niêm yết tại cổng thông tin thị xã, bộ phận TN&TKQ. Qua 

01 năm, có 54 người sản xuất/12 cơ sở được cấp GXN kiến thức về 

ATTP, có 11/15 cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

b. Đánh giá công tác triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chính 

sách, quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực 

nông nghiệp 

Nhìn chung, thị xã Điện Bàn có sự tập trung trong việc chỉ đạo 

thực hiện: Công tác tuyên truyền thực hiện rất mạnh mẽ; Ban hành 

các văn bản chỉ đạo từ thị xã đến xã thông suốt; Tạo được sự phối 

hợp, vào cuộc của mặt trận, các hội, đoàn thể; Kết quả triển khai thực 

hiện hầu hết đạt kế hoạch; Các TTHC được thực hiện nghiêm túc. 

Bên cạnh đó, tồn tại một số hạn chế sau: Công bố quy hoạch, kế 

hoạch chưa được triển khai thực hiện rộng rãi, điều chỉnh chưa kịp 

thời, buông lỏng trong quản lý; Công tác tuyên truyền đối với các 

hành vi nghiêm cấm, các quy định về chế tài xử lý chưa được chú 

trọng; Địa phương chậm trễ trong tiếp nhận, ban hành các văn bản, 

buông lỏng trong quản lý; Một số khâu trong quá trình triển khai 

thiếu sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, sự tập trung của cán bộ xử 

lý; Quản lý đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp chưa đáp ứng 

được yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất; Một số chương trình, 

chính sách chưa tạo được đồng tâm, quyết liệt trong triển khai; Công 

tác lấy ý kiến tham gia góp ý, bàn bạc của người dân chưa chú trọng. 
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2.2.4. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi 

phạm trong lĩnh vực nông nghiệp 

a. Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm 

trong lĩnh vực nông nghiệp Quy trình triển khai 

 Quy trình triển khai: Thị xã Điện Bàn bám sát các quy định 

hiện hành và dựa trên kinh nghiệm của địa phương để triển khai thực 

hiện.  

 Kết quả triển khai 

 Kiểm tra kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y: Qua 04 

năm triển khai, thị xã tổ chức 6 đợt kiểm tra, riêng năm 2015 không 

có tổ chức kiểm tra, số lượng cơ sở kiểm tra có xu hướng giảm. Tỷ 

trọng cơ sở bị phát hiện vi phạm VSTY và KSGM thấp và giảm qua 

các năm. 

 Kiểm tra vật tư nông nghiệp và ATTP trên lĩnh vực nông 

nghiệp 

- Về công tác kiểm tra VTNN, trong 05 năm đã tổ chức kiểm tra 

214 cơ sở kinh doanh VTNN, kết quả đa số các cơ sở xuất trình các 

thủ tục kinh doanh, chấp hành tốt các quy định về điều kiện sản xuất 

kinh doanh VTNN, tuy nhiên có 89 cơ sở vi phạm (chiếm 41,6%), 

trong đó có 07 cơ sở xử phạt hành chính. 

- Về công tác kiểm tra ATTP: Năm 2016, UBND tỉnh phân cấp 

nội dung này cho UBND thị xã, qua 01 năm thực hiện, có 88 cơ sở 

được xếp loại, gồm 14 cơ sở (chiếm 16%) xếp loại A, và 74 cơ sở 

(chiếm 74%) xếp loại B. 

b. Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm 

trong lĩnh vực nông nghiệp của thị xã Điện Bàn 

Thị xã Điện Bàn đã có sự chỉ đạo đối với cơ quan chuyên môn và 

phối hợp với các ngành liên quan, các công tác được triển khai đã 
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đem lại hiệu quả về nâng cao nhận thức và sự tuân thủ các quy định 

pháp luật của các cơ sở SX, KD lĩnh vực nông nghiệp, đưa hoạt động 

SX, KD dần đi vào nề nếp.  

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: Công tác giám sát, 

kiểm tra chưa thường xuyên và kịp thời; Quá trình triển khai thực 

hiện chưa đảm bảo theo quy trình; Thực hiện kiểm tra còn thiếu đồng 

bộ; Xử lý vi phạm còn xuê xoa, đội kiểm tra liên ngành xã, phường ít 

hoạt động; Chưa có cán bộ chuyên trách; Nhận thức về ATTP từ các 

cấp quản lý đến người SX, KD và tiêu dùng chưa thực sự đầy đủ và 

nhất quán; Chưa tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh giết 

mổ gia súc, gia cầm, sản xuất kinh doanh VTTN những quy định về 

điều kiện SX, KD và trách nhiệm với cộng đồng. 

2.2.5. Tổ chức thực hiện QLNN về nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn 

a. Thực trạng công tác tổ chức thực hiện QLNN về nông 

nghiệp 

- Các ban, ngành liên quan đến công tác QLNN về nông nghiệp: 

Ở thị xã, Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan hành chính được UBND thị 

xã giao tổ chức thực hiện QLNN về lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, 

còn có sự phối hợp của các phòng chuyên môn, các ngành liên quan 

của thị xã để tổ chức thực hiện QLNN về nông nghiệp. Ở cấp xã, bộ 

phận chuyên môn QLNN về nông nghiệp là Ban nông nghiệp, dưới 

sự chỉ đạo của UBND cấp xã.  

- Đội ngũ CBCCVC QLNN về nông nghiệp: Trong 5 năm (2012-

2016), số lượng CBCCVC phụ trách QLNN lĩnh vực nông nghiệp ở 

thị xã Điện Bàn ít biến động, có xu hướng giảm dần qua các năm, 

mức giảm thấp, bình quân là 2%. Tỷ lệ nữ làm công tác QLNN về 

nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp, bình quân 11%. Bình quân 

CBCCVC có trình độ đại học chiếm trên 50%, CBCCVC có xu 
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hướng trẻ hóa, năm 2012, tỷ lệ dưới 40 tuổi lên chiếm 29%, đến năm 

2016 đạt đến 51%.  

b. Đánh giá công tác tổ chức thực hiện QLNN về nông nghiệp 

Công tác điều hành, chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

được thực hiện thông qua văn bản, các cuộc họp giao ban định kỳ, 

các hội nghị sơ kết, tống kết. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ công 

nghệ thông tin thì công tác thông tin giữa các cơ quan, đơn vị hiện 

nay đã được xử lý nhanh; công tác giám sát các nhiệm vụ được giao 

của lãnh đạo thị xã và cơ quan chuyên môn sát sâu, chặt chẽ. 

Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế: Vai trò lãnh 

đạo, quản lý, điều hành của ngành, địa phương trên một số mặt chưa 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Công tác phối hợp 

giữa các ngành, địa phương và vai trò tham mưu của một số ngành 

còn hạn chế; Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

được giao chưa được thực hiện đầy đủ và kịp thời; Bị động trong 

thực hiện kiểm tra, hậu kiểm; Lực lượng mỏng, kỹ năng làm việc của 

một số CBCCVC còn hạn chế, chưa đồng đều. 

2.3. NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

HẠN CHẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG 

NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

2.3.1. Thành công 

2.3.2. Hạn chế 

2.3.3. Nguyên nhân 

a. Khách quan 

b. Chủ quan 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo các xu hƣớng thay đổi trong lĩnh vực nông 

nghiệp 

a. Dựa trên cơ sở pháp luật, chính sách 

b. Tình hình biến đổi khí hậu 

c. Dựa trên tình hình hội nhập kinh tế quốc tế 

3.1.2. Các văn bản pháp luật liên quan đến QLNN về nông 

nghiệp 

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-NNPTNT-BNV. 

- Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/9/2015. 

- Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Điện Bàn. 

3.1.3. Định hƣớng phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020: Tốc độ tăng trưởng 3-

3,2% (giá so sánh 2010); Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 

2% (theo giá so sánh 2010). 

Theo quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Error! 

Reference source not found., ngành nông nghiệp được xác định là 

một trong những thế mạnh của thị xã Điện Bàn, định hướng chủ đạo 

trong thời gian tới là chú trọng phát triển ngành nông nghiệp mang 

tính đặc sản và đẳng cấp cao. 

3.1.4. Quan điểm, phƣơng hƣớng tăng cƣờng QLNN về nông 

nghiệp của thị xã Điện Bàn 

a. Quan điểm 
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- Lấy hiệu quả là tiêu chí tối thượng của công tác QLNN về lĩnh 

vực nông nghiệp. 

- Phát triển bền vững trở thành tư tưởng xuyên suốt trong quá 

trình QLNN về nông nghiệp. 

- Thực hiện đồng bộ các nội dung: Cơ cấu lại quy mô, sản xuất 

giống, kỹ thuật công nghệ, hình thức tổ chức sản xuất, thị trường và 

đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ nông nghiệp, 

nông thôn. 

b. Phương hướng 

- Rà soát lại quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp theo 

hướng hàng hóa chất lượng ngày càng cao. 

- Tăng cường hiệu quả công tác xây dựng và ban hành các quy 

định QLNN. 

- Tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế 

hoạch, các chính sách phát triển nông nghiệp và các TTHC. 

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. 

- Tăng cường công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn 

nhân lực cơ quan QLNN nông nghiệp. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

3.2.1. Nâng cao chất lƣợng xây dựng quy hoạch, kế hoạch và 

công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

- Nội dung quy hoạch, kế hoạch: Phải xác định rõ quy hoạch, kế 

hoạch phải gắn sản xuất, chế biến với nhu cầu của thị; Quy hoạch, kế 

hoạch phát triển ngành gắn với với thích ứng biến đối khí hậu và 

chuyển đổi cơ cấu và ngành nghề trong nông nghiệp, nông thôn.  

- Quy trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch: Có định hướng của tư 

vấn, thông tin dự báo, cảnh báo về thị trường từ các đơn vị dự báo có 
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năng lực; Phải có sự tham gia của người dân và các ngành của tỉnh 

trong quá trình xây dựng, tránh sự áp đặt, độc đoán.  

3.2.2. Tăng cƣờng hiệu quả công tác xây dựng và ban hành 

các quy định quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp  

- Nội dung các TTHC: Đề xuất các cấp có thẩm quyền để hoàn 

thiện pháp luật theo hướng phù hợp với thực tiễn và đảm bảo yêu cầu 

quản lý về công tác kiểm soát TTHC; Nhanh chóng đưaTTHC vào 

thực hiện tại bộ phận "một cửa" của UBND thị xã, UBND cấp; Thực 

hiện mẫu hoá các loại giấy tờ, từng bước hiện đại hóa; Kiên quyết 

giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC. 

- Quy trình xây dựng: Bổ sung nội dung tổ chức lấy ý kiến cơ 

quan liên quan, các cơ quan cấp trên, tổ chức hữu quan và đối tượng 

chịu sự tác động của TTHC; Thực hiện nghiêm quy định của Trung 

ương và của tỉnh về trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL; Thực 

hiện nghiêm túc việc công bố, công khai TTHC.  

3.2.3. Tăng cường công tác triển khai, thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch, các chính sách phát triển nông nghiệp và các thủ tục 

hành chính về lĩnh vực nông nghiệp 

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, vận động, nâng 

cao nhận thức, phát huy tính chủ động, tham gia tích cực của chủ 

thể quản lý và sản xuất, kinh doanh 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy hoạch, kế hoạch, chính 

sách, quy định pháp luật, các TTHC đến tất cả cán bộ phụ trách và 

nhân dân. Hoạt động tuyên truyền cần phối hợp với các ban, ngành, 

UBMTTQ VN thị xã, các đoàn thể thị xã nhằm truyền tải đến người 

dân được sâu rộng và đầy đủ.  

- Một số đề xuất về hình thức tuyên truyền, thông tin: Đối với chủ 

thể quản lý thì tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn, tổ chức các 
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đoàn đi học tập, nghiên cứu; Đối với chủ thể SX, KD thì tăng cường 

tuyên truyền, thông tin thông qua hệ thống truyền thanh-truyền hình, 

lồng ghép tại các cuộc họp có sự tham gia của người dân, công bố 

trên cổng thông tin, tổ chức các đoàn đi học tập thực tế. 

b. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch và các 

chính sách, chương trình trọng điểm 

- Tăng cường công tác triển khai thực hiện, rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch: Tăng cường công khai, minh bạch, dân chủ; 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính 

quyền; Định kỳ 6 tháng, 1 năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số 

quy hoạch; Xác định thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM: Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính khả thi và 

chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng 

NTM; Tổ chức thực hiện các phương án phát triển sản xuất phù hợp 

với thực tiễn; Thực hiện tốt cơ chế lồng ghép, khuyến khích huy 

động các nguồn lực đầu tư xã hội trong xây dựng NTM. 

- Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng chuyển giao khoa học công 

nghệ: Tập trung hỗ trợ nâng cao tỷ lệ cơ giới vào sản xuất; Tiếp tục 

triển khai các đề tài ứng dụng khoa học, mô hình khuyến nông có 

hiệu quả nhân rộng vào sản xuất; Tăng cường công tác phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất: Tăng cường 

công tác chỉ đạo dồn điền đổi thửa; Khuyến khích tích tụ, tập trung 

ruộng đất hình thành các vùng sản xuất hàng hóa; Khuyến khích, tạo 

điều kiện về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đầu tư. 

- Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội 

đồng, thủy lợi hóa đất màu: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn 



21 

 

tham mưu, hướng dẫn mức hỗ trợ cụ thể; thiết kế mẫu, tài liệu hoá và 

hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện; Thực hiện đầu tư đúng 

quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công 

trình; Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng và duy tu, bảo dưỡng. 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp: Tổ chức giao ban định kỳ giữa Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo thị 

xã với UBND các xã, phường; tổ chức sơ kết để giải quyết kịp thời, 

rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, điều hành; Thường xuyên rà 

soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp với thực tế. 

c. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

- Tập hợp, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các dịch vụ 

công trực tuyến. 

- Triển khai hệ thống thông tin quản lý nông nghiệp trên phạm vi 

toàn thị xã, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. 

- Mọi thông tin về TTHC được đăng tải, cập nhật mới, sửa đổi bổ 

sung lên trang thông tin điện tử của thị xã, của Phòng Kinh tế. 

3.2.4. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi 

phạm trong lĩnh vực nông nghiệp 

a. Tăng cường công tác VSTY và KSGM 

- Rà soát, xây dựng, sắp xếp các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong 

trường hợp cần thiết đề nghị cấp trên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. 

- Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và đột xuất kiểm tra. 

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh giết mổ gia súc, 

gia cầm. 

b. Tăng cường công tác quản lý VTNN và ATTP  

- Tăng cường tần suất kiểm tra kiểm tra định kỳ 2-3 lần/năm. 
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- Phối hợp với các ngành cấp trên tổ chức kiểm tra và kiên quyết 

xử phạt đối với các cơ sở vi phạm. 

- Tổ chức quản lý, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình sản 

xuất nông nghiệp. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp để tổ chức quản lý, 

kiểm tra các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh VTTN, SX, 

KD các sản phẩm từ động vật những quy định về điều kiện SX, KD. 

3.2.5. Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân 

lực và bố trí cho công tác QLNN về nông nghiệp 

Bố trí nhân lực cho công tác QLNN về nông nghiệp: Ưu tiên bố 

trí cán bộ trẻ, cán bộ thuộc Đề án 500 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Error! Reference source not found. về các xã, phường nhận nhiệm 

vụ chuyên trách nông nghiệp; Nâng cao chất lượng công chức từ 

khâu tuyển dụng; Có kế hoạch và ưu tiên tăng cường cán bộ kỹ thuật 

và nâng cao năng lực hoạt động cho hệ thống bảo vệ thực vật, thú 

y,…  

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Tổ 

chức thực hiện tốt quy chế quản lý, tuyển dụng, đào tạo và đào tạo 

lại; Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, gắn 

với công tác quy hoạch cán bộ; Hằng năm tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng QLNN và chuyên môn nghiệp vụ để nâng 

cao năng lực đội ngũ công chức. 

3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Trung ƣơng 

3.3.2. Đối với UBND tỉnh Quảng Nam 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Điện Bàn là một thị xã đang trong quá trình đẩy mạnh thực hiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, nên, cùng với 

những thuận lợi của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập sâu 

rộng, công tác QLNN về nông nghiệp ở thị xã đang phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức cũng như chịu nhiều tác động từ những 

yếu tố của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội; bên cạnh đó, phạm 

vi, đối tượng quản lý của nhà nước đối với nông nghiệp vừa rộng 

vừa có quan hệ với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, làm 

tăng thêm sự phức tạp trong công tác quản lý ngành. 

Vì vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng và nhiệm 

vụ phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, đòi hỏi công tác QLNN 

của chính quyền thị xã Điện Bàn về lĩnh vực nông nghiệp phải được 

hoàn thiện, nâng cao hơn nữa, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp nêu trên phải triệt để và có hiệu quả; đồng thời, không 

ngừng cải tiến công tác QLNN đối với nông nghiệp trên địa bàn thị 

xã và có sự chuẩn bị từng bước các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ của phát triển nông nghiệp.  

Với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, qua nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá và tổng hợp, luận văn đã làm sáng tỏ được một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn về hoàn thiện công tác QLNN về nông nghiệp ở thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Luận văn đã tập trung giải quyết một 

số nội dung sau:  

Thứ nhất, hệ thống hoá một số nội dung về nông nghiệp, QLNN 

và các nhân tố tác động trong QLNN đối với nông nghiệp của chính 

quyền cấp huyện. Đánh giá công tác QLNN về nông nghiệp hai địa 

phương đạt nhiều thành tựu QLNN về nông nghiệp là thành phố Đà 
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Nẵng và tỉnh Bình Định để rút ra bài học kinh nghiệm cho thị xã 

Điện Bàn về QLNN trong nông nghiệp.  

Thứ hai, đánh giá tổng quan tình hình QLNN về nông nghiệp ở 

thị xã Điện Bàn. Phân tích thực trạng QLNN về nông nghiệp ở thị xã 

Điện Bàn, xác định những kết quả đạt được, nguyên nhân và những 

hạn chế trong QLNN đối với nông nghiệp trên địa bàn thị xã.  

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác 

QLNN; dự báo xu hướng thay đổi về nông nghiệp và quan điểm, 

phương hướng QLNN của thị xã trong thời gian đến, luận văn đề 

xuất một hệ thống giải pháp cơ bản và thiết yếu để hoàn thiện công 

tác QLNN đối với nông nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn trong 

thời gian tới. 

 Mặc dù đã cố gắng bám sát phạm vi, đối tượng nghiên cứu, song 

nội dung của luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. 

Vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn của các nhà 

khoa học, các chuyên gia kinh tế để luận văn được hoàn thiện hơn, 

góp phần nâng cao về mặt lý luận và thực tiễn trong nhận thức và áp 

dụng có hiệu quả công tác QLNN về nông nghiệp thị xã Điện Bàn 

cũng như các địa phương khác có đặc điểm tương tự. 

 

 


