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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, 

tỉnh và nỗ lực của địa phương, nông nghiệp của huyện Tu Mơ Rông 

đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, từng bước đảm bảo nhu 

cầu lương thực tại chỗ, số lượng gia cầm, gia súc tăng nhanh. Thực 

hiện những chủ trương, chính sách trong sản xuất nông nghiệp, trong 

những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở huyện tiếp tục tạo sự 

chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện thể hiện rõ ở sự chuyển 

biến là các loại cây trồng chủ lực, vật nuôi có giá trị kinh tế cao tiếp 

tục được đầu tư phát triển và đang chiếm ưu thế. Trong sản xuất, việc 

thực hiện các đề án, dự án; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang tiếp tục 

tạo ra động lực mới cho nông nghiệp.  

Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp chưa bền vững, chưa thực sự 

lớn mạnh, còn nhiều yếu kém và chưa tận dụng hiệu quả những 

thuận lợi về điều kiện tự nhiên. Do vậy, trong thời gian tới, huyện Tu 

Mơ Rông cần thiết phải có những giải pháp cụ thể để phát triển nông 

nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xuất phát từ 

thực trạng trên, vấn đề “Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum” được học viên lựa chọn để làm đề tài 

cho luận văn thạc sĩ của mình. Hy vọng rằng, kết quả nghiên cứu của 

luận văn sẽ góp phần giúp địa phương đưa ra các giải pháp có tính 

khoa học và thực tiễn về phát triển nông nghiệp ở huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum trong những năm tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

* Mục tiêu chung: 

Xác lập các tiền đề khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải 
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pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum trong những năm 

tiếp theo. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý nhà nước trong 

nông nghiệp. 

- Làm rõ thực trạng công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum những năm qua.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn đối với 

quản lý nhà nước về nông nghiệp ứng dụng vào điều kiện cụ thể của 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

- Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Hoạt động quản lý nhà 

nước về nông nghiệp theo nghĩa rộng, bao gồm hoạt động: trồng trọt, 

chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. 

+ Về không gian: Trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. 

+ Về thời gian: Dữ liệu thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu được 

thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2012– 2017; dữ liệu sơ cấp 

được thu thập trong quý 3/2018; tầm xa của các giải pháp đến năm 

2025, định hướng 2035. 

4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Đề tài này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính trên cơ 

sở tiếp cận duy vật lịch sử, duy vật biện chứng và tiếp cận hành vi: 
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- Tiếp cận duy vật lịch sửg. 

- Tiếp cận duy vật biện chứng. 

- Tiếp cận hành vi. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp thu thập dữ liệu: 

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Các báo cáo liên quan 

quản lý NN về nông nghiệp của huyện giai đoạn 2013-2017; Niên 

giám thống kê KT-XH của tỉnh Kon Tum; các kế hoạch phát triển 

KT-XH, QP-AN của huyện qua các năm…Số liệu thứ cấp là các số 

liệu có sẵn và được công bố tại địa phương. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, tác giả đã thu thập thông 

qua điều tra khảo sát bằng câu hỏi các đối tượng liên quan dến công 

tác quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ 

Rông bao gồm 150 mẫu 

b. Phương pháp xử lý dữ liệu 

- Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa 

- Phương pháp so sánh: so sánh theo thời gian, không gian.  

- Phương pháp định tính: Nghiên cứu định tính về chủ trương, 

chính sách của Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thủ 

tục hành chính được công bố, nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật 

thảo luận nhóm, trao đổi, phỏng vấn chuyên gia, một số tổ chức, cá 

nhân để điều chỉnh bổ sung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ cho quá 

trình nghiên cứu định lượng. 

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

a. Ý nghĩa về mặt lý luận 

Luận văn góp phần đánh giá thực trạng QLNN về nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, chỉ ra những hạn 

chế trong quá trình quản lý, từ đó đề ra các phương hướng, giải pháp 
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chủ yếu nhằm góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về nông nghiệp 

phù hợp với điều kiện tự nhiên và KT-XH của huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum, phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó 

khăn để phát triển nông nghiệp… Đồng thời, chú trọng xây dựng bộ 

máy quản lý, cải tiến công tác quản lý nhà nước đối với nông nghiệp 

trên địa bàn huyện và sử dụng hợp lý các nguồn lực để đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ của phát triển nông nghiệp. 

b. Ý nghĩa về mặt thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng làm tài 

liệu tham khảo cho việc QLNN về nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và những địa phương có nét tương 

đồng. Luận văn cũng có thể làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên 

cứu, học tập liên quan đến QLNN về nông nghiệp. 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, nội dung chính của 

luận văn bao gồm 3 chương với tên gọi như sau: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong nông 

nghiệp 

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước trong nông nghiệp trên 

địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Chương 3. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nông 

nghiệp trên địa bàn huyện tu mơ rông, tỉnh Kon Tum.  

7. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC  

TRONG NÔNG NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Nông nghiệp 

1.1.2. Quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp 

Quản lý nhà nước về nông nghiệp là một bộ phận trong 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. 

1.1.3. Đặc điểm quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp 

1.1.4. Vai trò của quản lý nhà nƣớc về nông nghiệp 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 

Quản lý nhà nước đối với nông nghiệp cấp huyện là nhằm triển 

khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

Trung ương, Tỉnh tại địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp sao cho 

phù hợp với điều kiện KT-XH, điều kiện tự nhiên của mỗi địa 

phương, cũng như thực hiện đầy đủ, toàn diện và đúng đắn nhất 

những gì đã đề ra; góp phần đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, 

chỉ đạo và quản lý bộ máy hành chính nhà nước. Cụ thể: 

1.2.1. Xây dựng và công bố quy hoạch, kế hoạch phát triển 

nông nghiệp trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý 

1.2.2. Xây dựng, ban hành và phổ biến các cơ chế, chính 

sách, quy định trong quản lý hoạt động nông nghiệp của chính 

quyền cấp huyện 
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a. Nguyên tắc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

1.2.3. Triển khai thực hiện các quy định của nhà nƣớc trong 

hoạt động nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện 

a. Triển khai thực hiện các văn bản, quy định có liên quan 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản quy định liên quan 

đến hoạt động quản lý nhà nước về nông nghiệp: Tổ chức thực thi 

các quy định của Nhà nước về hoạt động nông nghiệp là quá trình 

phức tạp, diễn ra trong một thời gian dài 

- Phổ biến, tuyên truyền các quy định của nhà nước: 

- Duy trì việc thực hiện các văn bản, quy định.  

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp và thủy sản; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch 

bệnh trên địa bàn.  

1.2.4. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc trong nông nghiệp 

của chính quyền cấp huyện 

1.2.5. Tiến hành kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm 

của các chủ thể tham gia trong ngành nông nghiệp 

a.  uy tr nh kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

-  ước 1: Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát 

hàng năm. 

-  ước 2: Thống kê, rà soát các đơn vị cần kiểm tra, giám sát. 

-  ước 3: Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và 

quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát và đề cương báo cáo 

kiểm tra, giám sát. 

-  ước 4: Tổ chức họp đoàn kiểm tra, giám sát và thông báo 

lịch kiểm tra, giám sát cho các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát. 

-  ước 5: Thông qua kế hoạch, quyết định kiểm tra, giám sát tại 

đơn vị 
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-  ước 6: Triển khai kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, ghi biên 

biên bản. 

-  ước 7: Tổng hợp kết quả quá trình đoàn kiểm tra, giám sát 

báo cho Trưởng Đoàn và thông qua dự thảo báo cáo kết quả cho đơn 

vị được kiểm tra. 

-  ước 8: Họp Đoàn kiểm tra, giám sát thông qua kết quả kiểm 

tra, giám sát cho toàn bộ thành viên Đoàn. 

-  ước 9:  an hành Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và 

sao gửi cho các đơn vị, cá nhân liên quan. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP 

HUYỆN 

1.3.1. Đặc điểm tự nhiên của địa bàn nghiên cúu 

1.3.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội của địa phƣơng 

1.3.3. Đặc điểm đƣờng lối phát triển nông nghiệp 

1.3.4. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng tổ chức quản lý nhà 

nƣớc trong nông nghiệp 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG 

NGHIỆP CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG TRONG VÀ NGOÀI 

NƢỚC 

1.4.1. Kinh nghiệm của các địa phƣơng ở nƣớc ngoài 

a. Kinh nghiệm tại các địa phương ở Trung  uốc 

b. Kinh nghiệm tại các địa phương ở Thái Lan. 

1.4.2 Kinh nghiệm của một số địa phƣơng trong nƣớc. 

a. Huyện Hiệp Đức, tỉnh  uảng Nam: 

b. Huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông: 

1.4.3. Những bài học đƣợc rút ra cho việc Quản lý nhà nƣớc 

về nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum: 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TU MƠ 

RÔNG. 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên 

Đánh giá chung về đặc điểm tự nhiên: từ những đặc điểm tự 

nhiên nêu trên cho thấy huyện Tu Mơ Rông có rất nhiều lợi thế và 

tiềm năng để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên địa hình phức tạp, 

diện tích rộng, trong năm chia làm 2 mùa 6 tháng mưa và 6 tháng 

nắng nên vào mùa mưa đường xá sạt lở, lũ quét gây khó khăn trong 

công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp.  

2.1.2. Điều kiện kinh tế  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2006-

2016 là 11,75%, trong đó nông lâm thủy sản tăng 0,93%, công 

nghiệp - xây dựng tăng 14,46% và thương mại - dịch vụ tăng 19,42% 

(Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 quy đổi 

GDP là 8,29%).  

Bảng 2.1. T nh h nh kinh tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

tum giai đoạn 2013 – 2017  

ĐVT: Tỷ đồng 

TT Cơ cấu kinh tế 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Tổng 

cộng 

1 GT sản xuất 488 546 686,6 749,1 923,0 3392,7 

2 
Nông Lâm 

Thủy sản 
86 95 111,36 121,0 149,7 563,06 

3 
Công nghiệp 

xây dựng 
270 305 367,21 395,0 493,6 1830,8 

4 TM dịch vụ 132 146 208,03 239,7 279,8 1005,5 
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2.1.3. Điều kiện văn hóa, xã hội 

2.1.4. Điều kiện cơ sở hạ tầng 

2.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực hoạt động trong ngành 

nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

hiện nay. 

- Dân số trung bình của huyện Tu Mơ Rông năm 2005 là 19.039 

người (chiếm 5,1% dân số toàn tỉnh), năm 2010 là 23.336 người 

(chiếm 5,3% dân số toàn tỉnh) và đến năm 2017 là 27.400 người 

(chiếm 5,4% dân số toàn tỉnh). 

- Tỷ lệ tăng tự nhiên của huyện giảm từ 2,143% năm 2005 

xuống còn 2,085% năm 2010 và dưới 2,0% năm 2017. Giai đoạn 

2005-2010 dân số tăng thêm 4.279 người, tốc độ tăng dân số khoảng 

4,154%/năm và giai đoạn 2011-2017 dân số tăng thêm 4.464 người, 

tốc độ tăng dân số khoảng 2,53%/năm thấp hơn giai đoạn trước và 

thấp hơn tốc độ tăng dân số toàn tỉnh. 

- Để đảm bảo nguồn nhân lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện 

Tu Mơ Rông ngày càng phát triển, đòi hỏi tăng dân số cơ học, chủ 

yếu thu hút dân cư từ nơi khác đến làm ăn, sinh sống tại huyện.  

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG 

THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng xây dựng và công bố quy hoạch, kế hoạch 

phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý 

Căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Ủy ban 

nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch hàng năm, trên cơ sở kế hoạch 

5 năm và các quy hoạch tổng thể 10 năm của tỉnh từ đó đưa ra các dự 

án, chương trình đảm bảo định hướng lâu dài. 

Trong giai đoạn từ 2013-2018, nhìn chung công tác xây dựng 
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và công bố quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn 

huyện ngày càng được chú trọng, đổi mới và đáp ứng phần nào nhu 

cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều kế hoạch, quy hoạch 

chưa thực sự sâu, sát với tình hình thực tế nên dẫn đến tình trạng 

vượt kế hoạch hoặc tình trạng không đáp ứng được kế hoạch. Trong 

thời gian tới, các cấp, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa 

trong việc ban hành quy hoạch, kế hoạch để đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tế hiện nay. 

Với mẫu điều tra 150 mẫu, sau khi dữ liệu được kiểm tra và 

nhập liệu tác giả đã tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng 

hệ số Cronbacsh’s Alpha. Kết quả  kiểm định của “Công tác quy 

hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ 

Rông” (Gọi tắt là NHANTO I) cho giá trị hệ số Cronbacsh’s Alpha = 

0,604 >0,6, đồng thời tác giả tiến hành kiểm định hệ số tương quan 

biến tổng kết quả thu được là >0,3, hệ số Cronbacsh’s Alpha nếu loại 

bỏ các biến trong NHAN_TO 1, kết quả thu được là < 0,604 (Xem 

Phụ lục 3). Điều này cho thấy sự phù hợp của các thành phần trong 

nhân tố này và có thể dùng để sử dụng trong việc phân tích tiếp theo. 

Với kết quả trên bảng 2.3 với 05 câu hỏi trên liên quan đến chất 

lượng của công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp của 

huyện Tu Mơ Rông thời gian qua ta thấy các giá trị trung bình 

(Mean) của các câu hỏi đều rơi vào khoảng từ 2.7 đến 3.2, bình quân 

chung là =3.0267 nên có thể kết luận rằng chất lượng của công tác 

quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp của Huyện thời gian qua 

mới chỉ ở mức trung bình yếu, còn xa mới đạt đến mức k  vọng 

(mức điểm 4,0). Cụ thể mức độ đánh giá chất lượng các khía cạnh 

cấu thành của công tác quy hoạch, kế hoạch được thể hiện ở hình 

2.3. 
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Nhìn chung, công tác xây dựng và công bố quy hoạch, kế hoạch 

phát triển nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông thời gian qua đã tương 

đối đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động nông nghiệp. 

2.2.2. Thực trạng xây dựng, ban hành và phổ biến các cơ 

chế, chính sách, quy định trong quản lý hoạt động nông nghiệp 

của huyện 

Để thực hiện nội dung quản lý nhà nước về kinh tế nông 

nghiệp, U ND huyện ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu 

tư công giai đoạn 2011-2015 trên toàn địa bàn huyện; Quyết định hỗ 

trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống các công trình giao thông, 

thủy lợi hàng năm;  

- Xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án, 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: đê, kè, kênh mương, 

hồ đập… U ND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện, đồng thời chỉ đạo theo dõi, giám sát việc thực hiện các quyết 

định trên.  

Để đánh giá khách quan về chất lượng công tác “X y d ng các 

ch nh sách, quy định đ i với các hoạt đ ng sản  u t,  inh do nh l nh 

v c nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông” (Gọi tắt NHAN_TO 2) trên 

cơ sở kết quả điều tra thực tế với cỡ mẫu N = 150, việc kiểm định độ 

tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbacsh’s Alpha cho kết quả giá 

trị hệ số Cronbacsh’s Alpha = 0,644, đồng thời tác giả tiến hành 

kiểm định hệ số tương quan biến tổng kết quả thu được là >0,33, và 

Hệ số Cronbacsh’s Alpha nếu loại bỏ các biến trong nhóm nhân tố 2, 

kết quả thu được là < 0,644 (Xem Phụ lục 2). Điều này chứng minh 

cho sự phù hợp của các nhân tố thành phần trong NHAN_TO 2 và có 

thể dùng để sử dụng trong việc phân tích tiếp theo. 

Với kết quả thống kê mô tả ở bảng 2.4 cho thấy, đánh giá mức 



12 

chất lượng của công tác xây dựng các chính sách, quy định đối với 

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

chỉ đạt 3,15/5, rất thấp so với k  vọng (mức 4 là mức k  vọng). Khi 

xem  xét từng thành tố ta thấy các giá trị Mean của các câu hỏi đều 

nằm trong khoảng 2,9 – 3,2 tức là ở mức trung bình yếu.  

Thông qua kết quả thống kê mô tả về thực trạng xây dựng các 

chính sách, quy định đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh 

vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã chỉ ra các hoạt 

động liên quan đến việc xây dựng các chính sách, quy định tại địa 

phương mới chỉ đạt mức trung binh yếu, cần có nhiều cố gắng, nỗ 

lực để cải thiện trong tương lai.  

2.2.3. Thực trạng triển khai thực hiện các quy định của nhà 

nƣớc trong hoạt động nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện 

Chương trình số 45-CTr/HU, ngày 20/6/2017 của  an Thường 

vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, 

ngày 30/6/2016 của  an Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum “về phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum” đã nêu ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới với 

các nội dung sau: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến 

+ Thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất và tạo điều kiện 

thuận lợi nhất trong việc giao đất, cho thuê đất. 

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật: tập trung đầu tư, pháy triển 

đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, điện 

đường…nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển nông nghiệp, ứng dụng 

công nghệ cao tại các vùng, khu quy hoạch. 

+ Xúc tiến thương mại, thị trường, thông tin, dịch vụ: Tạo mối 
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liên kết quảng bá để thu hút nhà đầu tư và hỗ trợ dnah nghiệp, tổ 

chức, cá nhân… 

- Đẩy mạng thu hút đầu tư, tập trung huy động và đa dạng hóa 

nguồn vốn cho đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao gắn với chế biến: 

- Phương thức chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 

Tu Mơ Rông thời gian qua chủ yếu là cụ thể hóa các văn bản của cấp 

trên, phổ biến, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân.  

- Phương thức tổ chức chỉ đạo sản xuất: Từ các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên 

môn triển khai thực hiện các lĩnh vực về nông nghiệp, triển khai xây 

dựng kế hoạch kiểm tra cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

đạt hiệu quả.  

Để đánh giá khách quan chất lượng công tác “Triển  h i th c 

hiện các ch nh sách, các quy định, quy trình thủ tục QLNN trong 

nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông” (NHAN_TO 3), trên cơ sở dữ 

liệu điều tra, sau khi kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số 

Cronbacsh’s Alpha cho kết quả giá trị hệ số Cronbacsh’s Alpha = 

0,712>0,6, đồng thời tác giả tiến hành kiểm định hệ số tương quan 

biến tổng kết quả thu được là >0,39, và Hệ số Cronbacsh’s Alpha 

nếu loại bỏ các thành phần trong NHAN_TO 3 đều < 0,712. Điều 

này cho phép kết luận các thành phần trong NHAN_TO 3 là đáng tin 

cậy. 

Với dữ liệu thống kê mô tả trong bảng 2.5 ta thấy, mức chất 

lượng của công tác này ở Kon Tum còn rất thấp với mức điểm trung 

bình chung của NHAN_TO 3 là khoảng 3,11/5 điểm. 

- Các cấp chính quyền địa phương đã phần nào cắt giảm các thủ 

tục hành chính không cần thiết tạo điều kiện cho người dân cũng như 
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các đối tượng khác phát triển kinh tế.  

- Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức làm 

việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp có thái độ thiếu 

hòa nhã, không thân thiện và chưa thực sự hướng dẫn đầy đủ, thiếu 

rõ ràng gây phiền hà, khó khăn cho người dân. 

2.2.4. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc trong nông nghiệp 

của chính quyền cấp huyện 

Để đánh giá khách khách quan chất lượng của “Tổ chức b  máy 

quản lý nhà nước trong nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông” 

(NHAN_TO 4), sử dụng dữ liệu tự điều tra, sau khi kiểm định độ tin 

cậy của thang đo bằng hệ số Cronbacsh’s Alpha cho kết quả khả 

quan với giá trị hệ số Cronbacsh’s Alpha = 0,704>0,6, đồng thời tác 

giả tiến hành kiểm định hệ số tương quan biến tổng kết quả thu được 

là >0,422, và Hệ số Cronbacsh’s Alpha nếu loại biên đều <0,704 cho 

thấy sự phù hợp của thang đo xây dựng để đánh giá chất lượng 

NHAN_TO 4. 

Với dữ liệu thống kê mô tả các các thành phần cấu thành thang 

đo chất lượng NHAN_TO 4 cho ở bảng 2.7. 

 ảng 2.7 cung cấp dữ liệu về đánh giá 04 thành phần về chất 

lượng công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp cho 

thấy các giá trị Mean của các câu hỏi đều lớn hơn 3.05 và nhỏ hơn 

3.35, bình quân chung = 3.245 nên có thể kết luận rằng: mức chất 

lượng của công tác này chỉ ở mức độ trung bình. Riêng việc phân 

công chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan, ban ngành ở 

Huyện liên quan đến QLNN trong nông nghiệp (NHANTO 4.2 có 

giá trị mean = 3,153, thấp nhất trong các thành phần. Mức độ đánh 

giá chất lượng của các thành phần được thể hiện ở hình 2.8 
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2.2.5. Thực trạng tiến hành kiểm tra, kiểm soát và xử lý các 

vi phạm của các chủ thể tham gia trong ngành nông nghiệp 

Để đánh giá khách khách quan chất lượng của việc “Triển  h i 

th c hiện các ch nh sách, các quy định, quy trình thủ tục QLNN 

trong nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông” (NHAN_TO 5), sử dụng 

dữ liệu tự điều tra, sau khi kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ 

số Cronbacsh’s Alpha cho kết quả khả quan với giá trị hệ số 

Cronbacsh’s Alpha = 0,66>0,6, đồng thời tác giả tiến hành kiểm định 

hệ số tương quan biến tổng kết quả thu được là >0,323, và Hệ số 

Cronbacsh’s Alpha nếu loại biến đều < 0,66 cho thấy sự phù hợp của 

thang đo được xây dựng để đánh giá chất lượng NHAN_TO 5. 

 ảng 2.8 thể hiện 07 thành phần cấu thành chất lượng “Công 

tác th nh tr ,  iểm tr , giám sát và  ử lý các vi phạm trong l nh v c 

nông nghiệp củ  huyện” (NHAN_TO 5) ta thấy: các giá trị Mean của 

các thành phần đều nằm trong khoảng 3,0 - 3.4, với giá trị trung bình 

= 3.204 nên có thể kết luận rằng: các đối tượng được điều tra khảo 

sát đều cơ bản đồng ý chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý 

các vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp của Huyện ở mức chấp nhận 

được (trung bình). Riêng “Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực 

nông nghiệp thời gian qua là khách quan” (NHANTO 5.1 có giá trị 

mean = 3,00, thấp nhất trong các thành phần. Mức độ đánh giá chất 

lượng các thành phần cấu thành NHAN_TO 5 

2.2.6. Đánh giá chung quản lý nhà nƣớc trong nông nghiệp 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Kết quả là với 03 thành phần liên quan đến mức chất lượng của 

công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp của huyện ta thấy 

các giá trị Mean của các câu hỏi đều lớn hơn 3,17 và nhỏ hơn 3.30, 

bình quân chung = 3.249 nên cho thấy các đối tượng được điều tra 
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khảo sát đều đồng ý cho rằng chất lượng công tác quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện Tu Mơ Rông chỉ mới đạt mức 

trung bình, cần phải tiếp tục được cải thiện trong tương lai nhằm thúc 

đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện phát triển theo hướng 

bền vững. 

Để làm rõ vai trò của các thành phần cấu thành trong việc đảm 

báo chất lượng của công tác quản lý nhà nước trong nông nghiệp, tác 

giả đã tiến hành kiểm định hồi quy tuyến tính mối quan hệ giữa các 

biến thành phần bao gồm NHAN_TO 1 -> NHAN_TO 5 với biến 

phục thuộc là CHAT_LUONG, kết quả như sau:  

Kết quả Hồi quy cho thấy Hệ số R
2
 = 0,656 (Sig.F = 

0,000<0,05) nên có đủ cơ sở để kết luận rằng 65,6% sự hài lòng của 

nhân dân về Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn Huyện 

Tu Mơ Rông phụ thuộc vào 5 yếu tố được xem xét và 34.4% sự hài 

lòng phụ thuộc vào các yếu tố khác 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ 

RÔNG 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc  

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG, 

TỈNH KON TUM 

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 sản xuất 

nông nghiệp có ảnh hƣởng đến công tác quản lý nhà nƣớc 

- Biến đổi  h  hậu dẫn đến những th y đổi to lớn đến cách thức 

mà con người tương tác với t  nhiên trong quá trình sản  u t nông 

nghiệp.. 

- S  h i nhập s u nền  inh tế tỉnh Kon Tum với các đị  phương 

trong và ngoài nước. 

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

nghiệp 

3.1.3. Định hƣớng phát triển nông nghiệp tuyện Tu Mơ 

Rông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. 

3.1.4. Quan điểm, phƣơng hƣớng tăng cƣờng QLNN về 

nông nghiệp của Huyện Tu Mơ Rông 

a.  uan điểm tăng cường quản lý nhà nước trong nông 

nghiệp 

b. Phương hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông trong tương lai 

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ 

RÔNG 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và công bố quy 

hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện theo 

phân cấp quản lý 
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- Xác định rõ quy hoạch, kế hoạch phải gắn liền với tiềm năng, 

thế mạnh của từng vùng, từng miền và sản phẩm chủ lực của mỗi 

vùng miền để tiến hành quy hoạch, lập kế hoạch phát triển phù hợp. 

- Xác định rõ quy hoạch, kế hoạch phải gắn với sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ: Để phát triển các cây trồng, vật nuôi theo quy 

hoạch, điều tất yếu phải gắn với chế biến, tiêu thụ. Để giải quyết 

những vấn đề này, các cấp, các ngành liên quan về quản lý nhà nước 

trong nông. 

- Cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa 

phương trong tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đây 

là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho sự thành công của mỗi k  quy 

hoạch, kế hoạch. Cần có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong quá 

trình tạo lập quy hoạch, kế hoạch đảm bảo việc xây dựng kế hoạch là 

một quá trình thông suốt, chặt chẽ, có tính hiệu lực, hiệu quả. 

- Công bố công khai quy hoạch và có kế hoạch triển khai thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định. 

Đồng thời, trình Ủy ban Nhân dân huyện và hướng dẫn các địa 

phương ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ đó làm căn cứ 

xây dựng kế hoạch, quy hoạch cho địa phương mình. 

3.2.2. Giải pháp xây dựng, ban hành và phổ biến các cơ chế, 

chính sách, quy định trong quản lý hoạt động nông nghiệp của 

chính quyền cấp huyện 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhằm đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, không cần thiết. 

- Trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách 

hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ xây dựng trang thông tin điện tử của địa phương mình. 
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Thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính tại các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể, thường xuyên cập nhập các thủ tục hành 

chính mới, sửa đổi lên trang thông tin điện tử của huyện một cách 

nhanh chóng, kịp thời để mọi người dân có thể nắm bắt được. 

3.2.3. Giải pháp triển khai thực hiện các quy định của nhà 

nƣớc trong hoạt động nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện 

- Triển khai các chính sách nhằm phát triển hệ thống cung ứng 

mang tính khoa học phân tích được các lợi thế, tiềm năng, các cơ hội 

phát triển kinh tế nông nghiệp và các điểm yếu, thách thức để hạn 

chế rủi ro cho người sản xuất.  

- Triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm 

chủ lực của huyện phải có sự tham gia của các bên liên quan. 

- Cần xây dựng các phương án phát triển lâu dài qua các giai 

đoạn và phân tích các kịch bản rủi ro để giảm thiểu tác động tiêu cực.  

- Triển khai đồng bộ các chính sách thu hút vốn đầu tư trong và 

ngoài nước vào phát triển kinh tế-xã hội của huyện  

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động: 

b. Triển khai thực hiện có hiệu quả các ch nh sách, các quy 

định, quy tr nh th  t c quản lý nhà nước trong nông nghiệp 

T ng cường triển  h i th c hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch:  

Đ y mạnh chương trình mục tiêu qu c gi    y d ng nông thôn 

mới: 

Đ y mạnh ứng dụng  ho  h c công nghệ cho phát triển nông 

nghiệp 

T ng cường và n ng c o hiệu quả công tác  huyến nông: 

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

cách hành ch nh thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

- Các thông tin về thủ tục hành chính được đăng tải, cập nhập 
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tại trụ sở cơ quan, ban ngành thuộc huyện, lên trang thông tin điện tử 

của huyện, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, thông qua các buổi họp thôn, tập huấn nghiệp vụ... 

- Định k  tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước về nông nghiệp từ đó phát huy những 

điểm mạnh hiện có, đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục 

những hạn chế, yếu kém. 

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" 

và các quy chế, quy định phối hợp; thực hiện công khai, minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, phổ biến rộng rãi và 

niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục 

hành chính... để doanh nghiệp và người dân biết, thực hiện và kiểm 

tra; đồng thời phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi. 

- Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường 

số dịch vụ công trực tuyến đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính. 

3.2.4. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà 

nƣớc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp  

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách thu hút nhân tài 

trong lĩnh vực nông nghiệp đồng thời cải thiện cơ chế quản lý, chính 

sách thu hút nhân tài để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ được 

tuyển dụng. Trong đó cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo 

và chuyển giao công nghệ là hết sức cần thiết.  

- Cải thiện các chương trình đào tạo chính quy đại học, thạc sĩ; 

đạo tào nghề và các hình thức đào tạo khác. Học gắn với hành, lý 

thuyết gắn với thực tiễn. Trong đó việc quy hoạch đào tạo gắn với 

nhu cầu thực tiễn địa phương là rất cần thiết.  
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3.2.5. Cải tiến công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi 

phạm của các chủ thể tham gia trong ngành nông nghiệp 

- Hoàn thiện quy trình kiểm tra kiểm soát trong sản xuất nông 

nghiệp theo đúng với quy định, pháp luật của Nhà nước. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm trong vấn đề vệ sinh, an 

toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh các loại hình như giết mổ 

động vật, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như sản phẩm từ các 

loại dược liệu: Sâm dây, sâm Ngọc Linh... 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm trong việc khai thác bất 

hợp pháp các loại sản phẩm từ động vật hoang dã, động vật rừng, các 

loại thực vật quý hiếm... 

- Tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, báo đài, pano, appich, tờ rơi để người quản 

lý, người dân biết và chấp hành các quy định của nhà nước về chất 

lượng nông, lâm, thủy sản. 

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông, lâm, 

thủy sản cho cán bộ,công chức, viên chức trong lĩnh vực nông 

nghiệpnhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong vấn đề vệ sinh, an toàn trong quá trình sản xuất. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi 

phạm về chất lượng vệ sinh, an toàn trong sản xuất, chế biến nông, 

lâm, thủy sản theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung vào các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh 

động vật và sản phẩm động vật, sản phẩm thủy sản; cơ sở sản xuất 

kinh doanh rau quả. Tăng cường công tác lấy mẫu giám sát, cảnh báo 

các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp 
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luật, chính sách về nông nghiệp. 

- Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào 

phát triển nông nghiệp, nhất là trong việc xây dựng, khai thác các lợi 

thế về mặt điều kiện tự nhiên cũng như nâng cao giá trị của các sản 

phẩm nông nghiệp.  

- Đối với từng chủ thể quản lý nhà nước về nông nghiệp trong 

mối quan hệ phối hợp: phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm 

vụ và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền 

trong quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

-  an hành kịp thời các chủ trương, chính sách về phát triển 

nông nghiệp và nông thôn phù hợp với diễn biến của tình hình thực 

tế tại địa phương như thiên tai, lũ lụt, hạn hán... 

- Tăng cường đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, 

nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đặc biệt chú 

trọng xây dựng hệ thống thủy lợi đồng bộ, phù hợp với định hướng 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất. 

- Có chính sách ưu đãi vốn tín dụng đối với các cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn, chủ trang trại, người dân đầu tư vào sản xuất 

nông nghiệp, kho chứa, nhà máy chế biến và thu mua nông sản. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương 

hiệu cho Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý hiểm khác như: 

Hồng Đẳng sâm, Sa nhân, Ngũ vị tử, đương quy… cần đầu tư xây 

dựng và mở rộng thương mại điện tử nhằm giới thiệu và quảng bá 

những mặt hàng nông nghiệp có giá trị và chất lượng cao ra thị 

trường trong cũng như ngoài nước.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, Internet để người dân 

tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường để giới 
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thiệu sản phẩm.  

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan hướng dẫn và giúp 

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông trong quá trình thực hiện quy 

hoạch; nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành một 

số chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện Tu Mơ Rông nhằm sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực; khuyến khích, thu hút đầu tư theo mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện nêu trong Quy hoạch;  

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của 

tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Quy hoạch; xem 

xét, hỗ trợ huyện Tu Mơ Rông trong việc bố trí và huy động các 

nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài để thực hiện Quy hoạch; 

tổ chức triển khai các chương trình, dự án do sở, ngành quản lý thực 

hiện trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả và tiến độ quy định.  

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

phối hợp thực hiện Quy hoạch; kiểm tra, giám sát trong việc thực 

hiện Quy hoạch; thẩm định, đánh giá tác động của các dự án đầu tư 

trên địa bàn huyện đối với lĩnh vực đảm nhiệm làm cơ sở tham mưu 

cho U ND tỉnh chỉ đạo.  

 

KẾT LUẬN 

Đầu tư vào phát triển nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông là 

một đầu tư mang tính chiến lược và lâu dài, nó có ảnh hưởng rất lớn 

đến sự tồn tại và phát triển của huyện Tu Mơ Rông trong bối cảnh 

toàn cầu hoá hiện nay. 

Với mong muốn được góp phần vào quá trình hiện đại hoá, 

công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn về công tác quản lý n ô n g  
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ngh i ệ p  tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, thông qua luận 

văn tác giả muốn khái quát hoá thực trạng công tác quản lý nhà 

nước về nông nghiệp tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, từ đó 

đề xuất các giải  pháp tăng cường hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về nông nghiệp mang tính khoa học, khách quan 

là cầu nối trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác 

trong chuỗi hoạt động quản lý nhà nước như: chính sách đào tạo, thu 

hút các nhà đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất… từ đó nâng cao chất 

lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý và phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện hiện nay. Tác giả đã cố gắng đi 

sâu phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đi 

sâu tìm hiểu nguyên nhân của tồn tại hạn chế cần phải khắc phục. 

Trên cơ sở đó đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi các cấp, các ngành đánh giá đúng những lợi thế để 

phát huy, đồng thời khắc phục những hạn chế yếu kém về công tác 

quản lý nhà nước về nông nghiệp làm cơ sở cho công tác quản lý nhà 

nước ngày càng hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, để thực hiện công việc thành công, cũng như công tác 

quản lý nhà nước về nông nghiệp thực sự phát huy hết những lợi thế của 

nó, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như điều kiện tự nhiên – kinh 

tế xã hội, việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công tác kiểm tra, 

giám sát và điều chỉnh trong suốt quá trình thực hiện nhằm phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương.  


