12

CÔNG BÁO
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 97/2006/Qð-UBND

Số 8 - 15 - 7 - 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 150/2005/Qð-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông lâm
nghiệp, thủy sản cả nước ñến năm 2010 và tầm nhìn 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2006/Qð-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết ñịnh số 225/1999/Qð-TTg ngày
10 tháng 12 năm 1999 về Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống
cây lâm nghiệp ñến năm 2010;
Xét Tờ trình số 840/TTr-SNN ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Giám ñốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về việc phê duyệt Chương trình
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010 (kèm theo Quyết ñịnh này).
ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối
hợp với các sở - ngành, quận - huyện liên quan và các doanh nghiệp ñể triển khai
chương trình, các dự án cụ thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành
phố; xúc tiến thương mại, hợp ñồng tiêu thụ nông sản phẩm, chuyển ñổi nhanh
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diện tích cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao.
Xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành
phố giai ñoạn 2006 - 2010. ðẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp,
nông thôn. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, nghiên cứu chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật sản xuất.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Thương mại, Giám
ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng
Giám ñốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn, Tổng Giám ñốc Tổng Công ty
Thương mại Sài gòn, Thủ trưởng c¸c cơ quan ñoàn thể, các doanh nghiệp trên
ñịa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã có
sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thiện Nhân
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CHƯƠNG TRÌNH
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ GIAI ðOẠN 2006 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 97 /2006/Qð-UBND
ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)
PHẦN I
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
NÔNG NGHIỆP GIAI ðOẠN 2006 - 2010
I. NHIỆM VỤ:
Tuy ngành nông nghiệp có tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu GDP của thành phố
nhưng nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành là tiếp tục thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông nghiệp - nông thôn, chuyển dịch cơ cấu sản xuất có hiệu quả, bền
vững nhằm thu ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa khu vực ngoại
thành với nội thành, giữa thu nhập khu vực I với các khu vực khác.
Trên cơ sở dự báo, ñánh giá một số mặt thuận lợi, khó khăn. Nhiệm vụ phát
triển nông nghiệp trong thời gian tới là:
1. Xây dựng nền nông nghiệp gắn liền với ñặc trưng của một ñô thị lớn. Tiếp
tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi,
thủy ñặc sản; phát triển mạnh các cây con chủ lực theo hướng nông nghiệp công
nghệ cao. Phát triển theo chiều sâu các mô hình và nhân rộng các mô hình tổ chức
sản xuất có hiệu quả như kinh tế trang trại, kinh tế hộ kết hợp sản xuất với kinh
doanh. ða dạng hóa và gắn kết chặt các hình thức xây dựng thương hiệu, xuất xứ,
chất lượng ñủ sức cung ứng các ñơn hàng nông sản khối lượng lớn.
2. Tiếp tục ñẩy mạnh chương trình giống cây, giống con chất lượng cao phục
vụ chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng và ñịnh hình các vùng sản
xuất giống, hình thành hệ thống sản xuất giống hợp lý với sự tham gia của các tổ
chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, gắn nghiên cứu với ứng dụng
chuyển giao; gắn chọn giống, tạo giống, bình tuyển giống với thị trường tiêu thụ,
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thông qua hình thức kiểm ñịnh công nhận giá trị cá thể giống. Từng bước hình
thành trung tâm giống của khu vực.
3. Quy hoạch, quản lý sử dụng ñất nông nghiệp, ñầu tư ñồng bộ hóa cơ sở hạ
tầng thiết yếu tạo ñiều kiện thực hiện chuyển ñổi diện tích trồng lúa. Tiếp tục ñẩy
nhanh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn. ðẩy nhanh tiến ñộ
xây dựng Trung tâm thủy sản thành phố ở Nhà Bè, Khu nông nghiệp công nghệ
cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm giao dịch và triển lãm hoa, cây
kiểng, rau an toàn ở Củ chi và các dự án thủy lợi trọng ñiểm.
4. ðẩy mạnh hoạt ñộng tư vấn, hỗ trợ, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản,
mở rộng phạm vi hoạt ñộng và tăng tỷ trọng tín dụng của hệ thống ngân hàng cho
vùng nông thôn. Từng bước hình thành phương thức liên kết sản xuất, kinh doanh
nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ - tiêu thụ trên ñịa bàn nông thôn. Phát triển
mạnh các làng nghề truyền thống ở khu vực nông thôn; ñặc biệt là những làng
nghề gắn du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu.
5. Nghiên cứu, thực hiện cơ chế, chính sách ưu ñãi, hỗ trợ nhằm huy ñộng các
thành phần kinh tế, các chuyên gia thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển
công nghệ sinh học, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao và nông sản
chủ lực của thành phố.
6. Tăng năng suất lao ñộng và thu nhập lao ñộng nông nghiệp và nông thôn ngoại
thành; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên mỗi ñơn vị sản xuất.
7. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn trên ñịa bàn thành phố.
8. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm,
dịch hại cây trồng. Chú trọng vấn ñề xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh,
kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu và các chất kháng sinh,
kích thích tăng trưởng có hại trong nuôi trồng.
9. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc tốt rừng phòng hộ,
rừng ñặc dụng, quản lý, bảo vệ tốt khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
II. MỤC TIÊU:
1. Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng từ 5%/năm trở lên, giá trị sản
xuất nông lâm ngư nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010 bình quân trên 6%/năm. Trong
ñó: trồng trọt tăng trên 4%/năm, chăn nuôi tăng trên 6%/năm, thủy sản tăng 7 8%/năm, các hoạt ñộng dịch vụ nông lâm ngư nghiệp tăng trên 5%/năm.
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2. ðến năm 2010, giảm tối ña diện tích cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp
chuyển sang cây trồng, vật nuôi khác hiệu quả cao, phát triển bền vững. Giá trị sản
xuất trong lĩnh vực trồng trọt bình quân trên 66 triệu ñồng/ha/năm ñối với trồng
cây hàng năm; trên 100 triệu ñồng/ha/năm ñối với nuôi thủy sản (tăng 30% so năm
2005); bình quân chung 72 triệu ñồng/ha/năm làm nền tảng cho việc nâng cao
năng suất lao ñộng, tăng thu nhập khu vực nông nghiệp thu hẹp khoảng cách
chênh lệch gấp 3 lần hiện nay giữa khu vực thành thị và nông thôn. Xây dựng
chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với việc hình thành
phong trào thi ñua sản xuất ñạt 100 triệu ñồng/ha/năm.
3. Xây dựng và ñịnh hình các vùng sản xuất giống cây, giống con, thủy ñặc
sản. Hình thành hệ thống sản xuất giống hợp lý với sự tham gia của nhiều tổ chức,
cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, gắn nghiên cứu với ứng dụng, chuyển giao;
gắn chọn giống, tạo giống, bình tuyển giống với thị trường tiêu thụ thông qua hình
thức kiểm ñịnh, ñấu xảo giống và công nhận giá trị cá thể, quần thể giống.
4. Về công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn: Hoàn thiện tiêu
chí ñánh giá và lộ trình thực hiện cụ thể ñể hoàn thành công nghiệp hóa, hiện ñại
hóa nông nghiệp nông thôn ở giai ñọan 2010 - 2015, nhưng nỗ lực phấn ñấu ñể
hoàn thành vào năm 2010.
5. Mở rộng hợp ñồng tiêu thụ nông sản, phấn ñấu sau 3 năm có sản phẩm xuất
khẩu và sau 5 năm, 60% sản phẩm tiêu thụ thông qua các hợp ñồng kinh tế ổn ñịnh.
6. Cơ cấu kinh tế nông lâm ngư nghiệp ñến năm 2010:
Giá trị sản xuất trồng trọt chiếm 23,5%; chăn nuôi: 36%; lâm nghiệp 1%;
thủy sản 29.5%; các hoạt ñộng dịch vụ nông lâm ngư nghiệp chiếm 10%. Phương
án ñã ñịnh hình vật nuôi có tính hàng hóa khác thay thế gia cầm.
III. KẾ HOẠCH CHUYỂN ðỔI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP:
1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp thành phố năm 2005:
Tổng diện tích ñất nông nghiệp thành phố năm 2005 : 123.517 ha (có 21.667
ha xen cài trong khu dân cư nông thôn), trong ñó:
- Phân theo loại cây trồng, vật nuôi:
• ðất sản xuất nông nghiệp: 77.955 ha, trong ñó trồng cây hàng năm: 47.199
ha, trồng cây lâu năm: 30.756 ha.
• ðất lâm nghiệp có rừng: 33.858 ha (không tính rừng phòng hộ trong ñất do
quân ñội quản lý).
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• ðất nuôi trồng thủy sản: 9.765 ha (vùng nước lợ, mặn: 7.247 ha).
• ðất sản xuất muối: 1.471 ha.
• ðất nông nghiệp khác: 468 ha.
- Theo ñịa bàn:
• 5 huyện: 109.761 ha (ñất trồng cây hàng năm 40.135 ha, cây lâu năm:
25.068 ha; ñất lâm nghiệp có rừng: 33.832 ha; ñất nuôi trồng thủy sản: 8.887 ha;
ñất làm muối: 1.471 ha và ñất nông nghiệp khác: 368 ha).
• Các quận còn lại: 13.756 ha (trong ñó: ñất trồng cây hàng năm 7.064 ha, cây
lâu năm: 5.688 ha; ñất nuôi trồng thủy sản: 878 ha …).
2. ðịa bàn không thực hiện chương trình chuyển ñổi: 24.155 ha, do ñất nông
nghiệp xen cài trong khu dân cư, manh mún, phát triển nhà ở nhanh. Trong ñó:
- Các quận: tổng số: 1.264 ha (quận 7: 304 ha, quận 8: 288,5 ha, quận Bình
Thạnh: 229 ha, quận Gò Vấp: 304 ha, quận Tân Phú: 129,8 ha, quận Tân Bình: 8,9 ha).
- Các thị trấn thuộc huyện: tổng số: 1.224 ha (Củ Chi: 180 ha, Hóc Môn: 112,7
ha, Bình Chánh: 732,6 ha, Nhà Bè: 42,6 ha, Cần Giờ: 156 ha).
- ðất sản xuất xen cài trong khu dân cư nông thôn: 21.667 ha (chủ yếu cây
lâu năm 21.523 ha, ao nuôi thủy sản: 115,8 ha).
3. Diện tích ñất nông nghiệp dự kiến chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi:
3.1. Chuyển ñổi cây trồng trong giai ñoạn quá ñộ ñể chuẩn bị triển khai các
dự án ñầu tư: 16.900 ha/22.504 ha (còn khoảng 5.600 ha ñất nông nghiệp xen cài
trong khu dân cư các quận - huyện).
- Tập trung chuyển ñổi lao ñộng nông nghiệp sang các ngành nghề khác.
- Chuyển ñổi trồng cây ngắn ngày có giá trị cao như rau, hoa nền, cỏ chăn nuôi
… ñể hạn chế phát sinh chi phí ñền bù, ñảm bảo tiến ñộ quản lý mặt bằng xây dựng.
3.2. ðất nông nghiệp ổn ñịnh, sau năm 2010 sẽ tập trung chuyển ñổi ñể nâng
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất:
- ðất trồng cây hàng năm: 26.433 ha
- ðất trồng cây lâu năm:

26.006 ha

- ðất lâm nghiệp có rừng: 37.545 ha (mở rộng, chuyển hóa rừng)
- ðất nuôi trồng thủy sản: 9.524 ha
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1.000 ha.

3.3. Sử dụng ñất trồng cây hàng năm ñến năm 2010:
- ðất trồng lúa:

9.000 ha, diện tích gieo trồng: 18.910 ha.

- ðất trồng rau:

5.700 ha, diện tích gieo trồng: 16.000 ha.

- ðất trồng cỏ chăn nuôi: 3.300 ha.
- ðất trồng cây hàng năm khác: 6.099 ha, diện tích gieo trồng: 12.900 ha,
trong ñó ñất trồng hoa - kiểng: 2.000 ha.
4. ðịnh hướng chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp:
4.1. Trồng cây hàng năm:
ðất trồng lúa: ñây là ñối tượng chủ yếu, cần tập trung trong chuyển ñổi cây
trồng khác và nuôi thủy sản ñể nâng giá trị sử dụng ñất nông nghiệp, tăng thu nhập
cho hộ nông dân.
Giai ñoạn 2006-2010 giảm tối ña diện tích trồng lúa khi có ñiều kiện, mức
phấn ñấu chuyển ñổi trong 5 năm là 11.000 ha; Diện tích lúa ñến năm 2010 còn
8.000 - 9.000 ha, trong ñó: huyện Củ Chi: 5.900 ha, huyện Hóc Môn: 100 ha,
huyện Bình Chánh: 2.000 - 3.000 ha.
Chuyển trồng lúa ñể phát triển, tăng diện tích trồng rau (3.000 - 3.500 ha);
hoa, kiểng (1.000 - 1.500 ha), trồng cỏ chăn nuôi (1.500 - 2.000 ha); cây hàng năm
khác (bắp, khoai, ñậu phộng …); chuyển sang nuôi thủy sản từ 700 - 1.000 ha.
ðất lúa sử dụng ñể thực hiện các công trình, dự án: khoảng 2.000 ha.
Trồng rau 5.700 ha, tăng 3.000 - 3.500 ha, phân bổ ở Củ Chi (3.000 ha), Hóc
Môn (900 ha), Bình Chánh (1.200 ha), quận 9 (200 ha) và các quận huyện khác
(200 - 500 ha).
Trồng cỏ: khoảng 3.300 - 3.500 ha, tăng 1.800 - 2.000 ha; phân bổ trên ñịa
bàn các huyện Củ Chi (2.500 ha), Hóc Môn (350 ha), Bình Chánh (200 - 300 ha)
và các quận huyện khác 200 - 300 ha.
Trồng cây hàng năm khác: 6.099 ha, chủ yếu ñược chuyển từ ñất trồng lúa và
ñất vườn tạp (trồng hoa, kiểng, cây lương thực khác, cây công nghiệp hàng năm
…). (Riêng hoa kiểng từ : 848 ha tăng lên 2.000 ha).
4.2. Trồng cây lâu năm:
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ðến năm 2010 còn 26.006 ha, giảm 4.750 ha do chuyển sang ñất ở, ñất chuyên
dùng. Cơ cấu cây trồng chuyển ñổi theo hướng tăng diện tích trồng cây ăn trái (tăng
4.000 - 5.000 ha; trong ñó bù một số diện tích cây ăn trái ở khu vực thực hiện các dự
án 1.000 - 1.500 ha). ðến năm 2010 diện tích trồng cao su 2.200 - 2.500 ha; cây ăn
trái 10.300 ha, cây lâu năm khác khoảng 13.500 ha.
4.3. Nuôi trồng thủy sản:
Nuôi nước ngọt: diện tích mặt nước 1.700 ha, diện tích ñất sử dụng 2.336 ha,
giảm 183 ha ở các quận ñể ñô thị hóa.
Nuôi nước lợ, mặn: diện tích mặt nước nuôi 4.700 ha, diện tích ñất sử dụng
7.188 ha, trong ñó:
Nuôi tôm: diện tích mặt nước nuôi 4.500 ha (Cần Giờ: 4.000 ha, Nhà Bè: 500
ha), diện tích ñất sử dụng: 6.920 ha.
Nuôi thủy sản khác: diện tích mặt nước nuôi 200 ha, diện tích ñất sử dụng: 268 ha.
4.4. Trồng rừng, cây xanh:
Quy hoạch phát triển, bảo vệ các loại rừng phòng hộ, ñặc dụng, rừng sản xuất.
Chuyển hóa cây rừng, bảo vệ ñộng vật rừng.
4.5. Chuyển ñổi trong lĩnh vực chăn nuôi:
4.5.1. Chăn nuôi:
- Bò sữa:
+ Tiếp tục thực hiện chương trình bò sữa, tổng ñàn ñến năm 2010 khoảng
70.000 - 80.000 con.
+ Nâng cao chất lượng con giống và năng suất cho sữa qua việc sử dụng các
dòng tinh cao sản (10.000 - 11.000 lít/chu kỳ).
+ Từng bước thay ñổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, nâng cao và chuyên
nghiệp hóa trình ñộ quản lý trang trại ñể khai thác ñúng tiềm năng di truyền về năng
suất, chất lượng giống theo hướng chi phí hợp lý, hiệu quả cao phát triển bền vững.
- Heo: Duy trì tổng ñàn ở mức 200.000 con, tăng cường sản xuất con giống
và nâng cao chất lượng heo giống. Hiện ñại hóa chuồng trại, hợp lý hóa quy trình
chăn nuôi ñể tăng hệ số sử dụng chuồng trại…
- Gia cầm: Thực hiện chủ trương của thành phố, không khuyến khích nuôi
trên ñịa bàn thành phố.
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4.5.2. Các vật nuôi khác:
Phát triển các loại lâm, thủy ñặc sản có giá trị, có thị trường tiêu thụ như ba
ba, cá sấu, ếch, một số loại bò sát, dê, thỏ …
PHẦN II
CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN
I. CÁC GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH VÀ ðẦU TƯ, ðỒNG BỘ HÓA
CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN:
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất nông nghiệp:
- ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết các vùng ñất nông nghiệp ổn ñịnh
ñến năm 2010.
- Quy hoạch chi tiết sử dụng ñất nông nghiệp từng loại cây trồng, vật nuôi
theo các chương trình mục tiêu phát triển của thành phố và các quận - huyện phù
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất chung ñược phê duyệt, nhất là quy hoạch
và xây dựng chương trình nuôi bò sữa, trồng cỏ, rau an toàn; trồng hoa - kiểng;
nuôi cá sấu, ba ba, nuôi tôm; xây dựng và khai thác, bảo vệ 3 loại rừng …
2. Về ñầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp:
2.1. ðối với vùng nông nghiệp quá ñộ:
Không ñầu tư mới các công trình hạ tầng thủy lợi, cải tạo ñất, các công trình
phục vụ sản xuất giống.
Thực hiện duy tu, quản lý bảo vệ các công trình và cơ sở hạ tầng kỹ thuật
hiện có, ñảm bảo phục vụ sản xuất của nông dân trong quá trình thu hồi ñất nông
nghiệp cho các dự án.
2.2. Vùng nông nghiệp ổn ñịnh sau năm 2010:
Tập trung và ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao;
Trung tâm Thủy sản thành phố ở Nhà Bè; Trung tâm Công nghệ sinh học, các trại
sản xuất giống thủy sản nước ngọt, nước lợ, nước mặn; Trung tâm Quản lý - Kiểm
ñịnh giống và các dự án, chương trình ñầu tư khác trong chương trình giống cây
giống con chất lượng cao, ñặc biệt xây dựng Trung tâm Giao dịch, triển lãm sản
phẩm nông nghiệp ở huyện Củ Chi.
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ðầu tư và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, các hoạt ñộng khuyến
nông, tư vấn hỗ trợ nông nghiệp, xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý chất
lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GAP, công nghệ GIS.
2.3. Tập trung ñầu tư, ñồng bộ hóa công trình hạ tầng chủ yếu (thủy lợi, ñiện,
giao thông nông thôn, ñiểm tập kết, trung chuyển, bảo quản nông sản) tại 12 xã
ñiểm chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong 2 năm 2006 - 2007.
II. CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN - TÍN DỤNG - ðẦU TƯ:
1. Vốn ngân sách:
- Tập trung và ñầu tư ñúng mức cho các hoạt ñộng nghiên cứu, chuyển giao
tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, khuyến nông; giống mới,
giống gốc; ñồng bộ hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn (thủy lợi,
trại sản xuất giống …); các hoạt ñộng và dịch vụ hỗ trợ như kiểm dịch, phòng
chống dịch bệnh, thú y, bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý, bảo vệ
rừng, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản …
- Xây dựng và triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách ñầu tư cho nông
nghiệp và chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho 12 xã ñiểm, ưu tiên bố trí vốn
cho các dự án trọng ñiểm; các chương trình phát triển cây con và sản phẩm chủ lực.
- Hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng về việc khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông nghiệp thành phố giai ñoạn 2006 – 2010. (ðề xuất chính sách cụ thể thay thế
Công văn số 419/UB ngày 05 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố).
2. Vốn tín dụng, vốn khác:
Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về tín dụng
ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như Quyết ñịnh số
02/2001/Qð-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2001 của Thủ Tướng Chính phủ về hỗ trợ
ñầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, sản
xuất nông nghiệp…
Phối hợp với các tổ chức tín dụng, triển khai hình thức vay vốn phù hợp với ñiều
kiện từng hộ vay, có vận dụng quy ñịnh của Ngân hàng (có thế chấp bằng tài sản hình
thành từ vốn vay; vay bằng tín chấp, vay theo dự án sản xuất, kinh doanh) ñảm bảo
có hiệu quả, ñồng thời kiểm tra, giám sát việc vay, cấp vốn ñầu tư ñể ñảm bảo nguồn
vốn ñược sử dụng có hiệu quả, ñúng mục tiêu và thanh toán ñúng kỳ hạn.
Phối hợp với các sở ngành, ñoàn thể và ñịa phương ñể huy ñộng, sử dụng các
nguồn vốn từ quỹ Xóa ñói giảm nghèo, giải quyết việc làm, quỹ của các hội, ñoàn
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thể ñể hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và chuyển ñổi cây trồng, vật nuôi,
chuyển ñất trồng lúa sang trồng các loại cây khác, nuôi thủy sản, xây dựng các
công trình cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn. Khuyến khích các
doanh nghiệp bán trả góp vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, ứng vốn cho
dân vay sản xuất nguyên liệu.
3. Vốn hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tham gia trong chuỗi chuyển ñổi
diện tích cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao hơn:
- Xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,
tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các tổ chức, cá nhân ñầu tư hạ tầng, cải tạo ñồng ruộng,
vay vốn sản xuất, ñầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở bảo quản, chế biến sản
phẩm, sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi (ưu tiên ñầu tư cho giống mới phục
vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai ñoạn 2006-2010).
- Xây dựng thương hiệu, ñào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành phục vụ
chương trình giống và chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
III. CÁC GIẢI PHÁP VỀ ðẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ðẠI
HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:
- Tập trung và huy ñộng tiềm năng, nguồn lực các thành phần kinh tế ñể tham
gia, ñầu tư, thực hiện có hiệu quả cao chương trình giống cây con chất lượng cao
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
- Nâng cao trình ñộ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nông
nghiệp, nông thôn.
- Nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện tiêu chí ñánh giá và lộ trình ñến
năm 2015 hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp nông
thôn ngoại thành.
IV. CÁC GIẢI PHÁP VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, TIÊU THỤ NÔNG
SẢN:
1. Từng bước củng cố và xây dựng chuỗi các ngành hàng, từng bước mở rộng
chương trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), liên kết giữa người sản xuất với các
kênh tiêu thụ sản phẩm, ñảm bảo sản phẩm ñược tiêu thụ kịp thời cũng như ñảm
bảo quyền lợi của các bên liên quan:
- Từ năm 2005 - 2007: trong ñiều kiện các yếu tố ñầu vào và ñầu ra chưa
ñồng bộ, thị trường chủ yếu là nội ñịa. Công tác xúc tiến thương mại và tiêu thụ
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sản phẩm tập trung cải thiện, nâng cao hiệu quả các kênh phân phối ñã hình thành,
từng bước nâng tỉ lệ phân phối tiêu thụ nông sản qua các doanh nghiệp, hợp tác xã,
siêu thị; giảm dần hình thức người sản xuất phân phối trực tiếp cho hộ tiêu dùng.
Nhân rộng phương thức sản xuất, tiêu thụ theo các ñơn ñặt hàng từ nhu cầu thị
trường.
- Từ năm 2008 - 2010: các chương trình, dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu
kinh tế ñã hình thành, ñưa vào khai thác phục vụ sản xuất. Các yếu tố ñầu vào ñầu ra của sản phẩm nông nghiệp tương ñối ñồng bộ, công tác thông tin thị trường
và thương mại ñiện tử có bước phát triển và phổ cập ñến các doanh nghiệp, tổ
chức sản xuất, kinh doanh nông sản. Sau ba năm có sản phẩm xuất khẩu và sau 5
năm, 60% sản phẩm tiêu thụ ổn ñịnh thông qua các hợp ñồng kinh tế.
2. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và
thành phố liên quan ñến hoạt ñộng xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản.
3. Tạo ñiều kiện và phát triển các hoạt ñộng tư vấn, hỗ trợ nông nghiệp, nông
dân; xây dựng thương hiệu nông sản; ñầu tư và nâng cao chất lượng cổng giao
dịch ñiện tử xúc tiến tiêu thụ nông sản; tổ chức hội thi, triển lãm chuyên ngành.
V. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NÂNG CAO
NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ðIỀU HÀNH:
1. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy của ngành Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hoàn chỉnh hệ
thống thông tin, cập nhật dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch, tiến ñộ sản xuất phù
hợp, xác thực ñể phản ánh ñúng, ñể làm tốt nhiệm vụ cảnh báo, dự báo.
2. Nâng cao trình ñộ và kỹ thuật sản xuất cho nông dân:
ðịnh kỳ tổ chức ñiều tra, phân tích quan hệ cung - cầu và chất lượng nguồn
nhân lực trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn ngoại thành. Tổ chức tập huấn,
huấn luyện, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ ñể nâng cao trình ñộ sản
xuất của nông dân và hộ sản xuất nông nghiệp. Phấn ñấu trong các năm 2006 2008, mỗi năm có khoảng 30% số hộ nông dân chuyển ñổi ñất trồng lúa ñược tập
huấn theo một quy trình từ lúc người nông dân ñăng ký chuyển ñổi ñến nắm vững
qui trình sản xuất, các yếu tố ñầu vào, ñầu ra của các loại cây trồng, vật nuôi, thủy
sản, các thủ tục vay vốn ñầu tư cải tạo ñồng ruộng ñể chuyển ñổi ñến các chính
sách ưu ñãi, hỗ trợ của Nhà nước ñầu tư cho sản xuất và các bước tiêp theo cho
ñến khi nông dân bán ñược sản phẩm và thu hồi vốn.
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3. ðẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh
nghiệp, Trường ñại học, Viện nghiên cứu ... với nông dân, hộ sản xuất và với vùng
nguyên liệu trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh
học, giống mới, công nghệ sau thu hoạch.
4. ðẩy mạnh chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất và chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở nước ngoài cho lực lượng cán bộ kỹ thuật,
khuyến nông, nông dân sản xuất, có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước.
VI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN, DỰ ÁN TRỌNG ðIỂM:
1. Chương trình giống cây, con chất lượng cao ñến năm 2010 và tầm nhìn
ñến 2015:
Xây dựng và ñịnh hình các vùng sản giống cây, giống con, thủy ñặc sản. Hình
thành hệ thống sản xuất giống hợp lý với sự tham gia của nhiều tổ chức cá nhân
thuộc các thành phần kinh tế, gắn nghiên cứu với ứng dụng, chuyển giao; gắn
chọn giống, tạo giống, bình tuyển giống với thị trường tiêu thụ thông qua hình
thức kiểm ñịnh, ñấu xảo giống và công nhận giá trị cá thể, quần thể giống.
2. Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với việc hình
thành phong trào thi ñua sản xuất ñạt 100 triệu ñồng/ha/năm.
ðể nâng giá trị sản xuất bình quân 72 triệu ñồng/ha, làm nền tảng cho việc nâng
cao năng suất lao ñộng, tăng thu nhập khu vực nông nghiệp, thu hẹp khoảng cách
chênh lệch thu nhập gấp 3 lần hiện nay giữa khu vực thành thị và nông thôn. Tiếp tục
xây dựng các chương trình cây con chủ lực và các ñề án phát triển chuyên ngành:
- Chương trình phát triển rau an toàn giai ñoạn 2006 - 2010.
- Chương trình phát triển bò sữa giai ñoạn 2006 - 2010.
- Chương trình phát triển thủy sản giai ñoạn 2006 - 2010.
- Chương trình hoa lan, cây cảnh, cá kiểng giai ñoạn 2006 - 2010.
- Chương trình phát triển cá sấu.
- ðề án quy hoạch sử dụng ñất, chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành
phố ñến năm 2010.
- ðề án xây dựng 12 mô hình chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp qui
mô cấp phường, xã.
- Chiến lược phát triển lâm nghiệp thành phố ñến năm 2010, tầm nhìn 2020.
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3. Các dự án trọng ñiểm ñầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp thành phố:
- Dự án xây dựng Trung tâm thủy sản thành phố tại khu vực Mương Chuối Nhà Bè qui mô 71 ha do Ban quản lý Trung tâm thủy sản thành phố làm chủ ñầu tư.
- Dự án ñầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao 88 ha tại Củ Chi do Ban quản
lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao làm chủ ñầu tư.
- Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố tại quận 12 do
Trung tâm công nghệ sinh học làm chủ ñầu tư.
- Dự án xây dựng Trung tâm giao dịch và triển lãm sản phẩm nông nghiệp tại
Củ Chi với qui mô khoảng 23 ha do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp làm
chủ ñầu tư.
- Các dự án thủy lợi tiêu thoát nước:
• Dự án ñê bao bờ hữu sông Sài Gòn.
• Dự án tiêu thoát nước kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.
• Dự án tiêu thoát nước rạch Suối Nhum.
• Dự án ñê bao bờ tả sông Sài Gòn.
• Các dự án thủy lợi vùng lúa chuyển ñổi sang cây trồng, vật nuôi khác.
4. Chương trình phát triển nông thôn: tập trung các ñề án, dự án bao gồm:
- Dự án nước nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn giai ñoạn 2006 - 2010
do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ ñầu tư.
- ðề án nhân rộng mô hình nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện
ñại hóa, hợp tác hóa và dân chủ hóa do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chủ trì. ðề án ñang ñược triển khai tại 3 xã: Thái Mỹ (Củ Chi), xã Xuân Thới
Thượng (Hóc Môn), xã Bình Chánh (Bình Chánh), sẽ tổng kết ñể nhân rộng.
- ðề án củng cố, nâng cao kinh tế hợp tác trong nông nghiệp do Chi cục Phát
triển nông thôn chủ trì thực hiện.
- ðối với chuyển dịch cơ cấu lao ñộng: tập trung cho các chương trình, dự án,
ñề án trọng ñiểm như:
- ðề án ñào tạo cán bộ nông nghiệp cho các phường, xã có sản xuất nông
nghiệp trên ñịa bàn thành phố. ðề án ñược thực hiện từ năm 2003 ñến nay và do
Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện.
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- ðề án thành lập quĩ ñào tạo nghề cho nông dân phục vụ chương trình
chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo và Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thực hiện. Dự kiến ñề án sẽ ñược trình trong năm 2006.
5. ðối với chuyển dịch các ngành dịch vụ bổ trợ: tập trung thực hiện các
dự án, ñề án bao gồm:
- Dự án xây dựng hệ thống thông tin thị trường nông sản do Trung tâm Tư
vấn và Hỗ trợ nông nghiệp chủ trì, thực hiện từ năm 2006 - 2008. Dự án ñã ñược
Sở Bưu chính, Viễn thông ñưa vào danh mục triển khai từ năm 2006.
- ðề án phát triển các ngành dịch vụ nông nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010 do
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.
- ðề án ứng dụng qui trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất
nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản và các Hiệp hội chuyên ngành, các
ñịa phương triển khai thử nghiệm.
- ðề án xây dựng chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm an toàn giai ñoạn 2006 2010 do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở
Công nghiệp và Sở Thương mại thực hiện.
- ðề án xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp thành phố giai ñoạn 2006
- 2010 do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp chủ trì thực hiện. Dự kiến sẽ
trình Ủy ban nhân dân thành phố trong ñầu năm 2006.
VII. GIẢI PHÁP VỀ CHỈ ðẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Chỉ ñạo Chương trình chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông
nghiệp của thành phố :
- Do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng Ban, Giám ñốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Ban Thường trực, Sở Tài chính làm
Phó Ban phụ trách tài chính, các ngành làm Ủy viên gồm có: Sở Kế hoạch và ðầu
tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công nghiệp, Sở
Thương mại, Hội Nông dân thành phố, Ban Chỉ ñạo xóa ñói giảm nghèo và giải
quyết việc làm thành phố.
- Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ ñạo Chương trình chuyển ñổi cơ cấu sản
xuất nông nghiệp. Các thành viên tổ giúp việc do Ban Chỉ ñạo lựa chọn.
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2. Thành lập Ban Chỉ ñạo Chương trình chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông
nghiệp các quận - huyện:
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện có sản xuất nông nghiệp thành lập Ban
Chỉ ñạo chuyển ñổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ñịa phương do Chủ tịch hoặc một
Phó Chủ tịch quận - huyện làm Trưởng Ban; Trưởng Phòng Kinh tế quận - huyện
làm Phó Ban. Ban Chỉ ñạo ñịa phương phải có bộ phận chuyên trách.
- Căn cứ vào kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai ñoạn
2006 - 2010 ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, Ban chỉ ñạo các quận
- huyện có trách nhiệm :
• Chịu trách nhiệm chính trong việc xác ñịnh diện tích ñất nông nghiệp
chuyển ñổi cơ cấu sản xuất theo hướng hình thành vùng có quy mô sản xuất hàng
hóa tập trung, ñể chủ ñộng phối hợp thống nhất với Ban Chỉ ñạo chuyển dịch cơ
cấu thành phố về kế hoạch triển khai cụ thể.
• Hướng dẫn các cơ quan chức năng và hội, ñoàn thể tuyên truyền, vận ñộng,
hướng dẫn nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã ñăng ký chuyển ñổi, tập huấn, huấn luyện
và lập dự án vay vốn theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
- Hàng năm, Ban Chỉ ñạo các quận - huyện xây dựng kế hoạch theo Chương
trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp với các nội dung ñăng ký sau: tổng
vốn ñầu tư, kinh phí hoàn trả phần lãi vay theo Chương trình chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông nghiệp, ñề xuất tổ chức tín dụng cho vay và gởi Ban Chỉ ñạo chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân thành
phố giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.
- ðịnh kỳ hàng tháng Ban Chỉ ñạo Chương trình Chuyển ñổi cơ cấu sản xuất
nông nghiệp tổ chức giao ban, sơ kết, báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện
và vướng mắc về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ñể kịp thời ñiều chỉnh,
bổ sung phù hợp thực tế./.
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