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Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 
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TÓM TẮT 

Bài viết nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới; về 
chính sách phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài có sử dụng đất nông nghiệp tại 
một số nƣớc trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy: nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao là xu hƣớng tất yếu của thế giới. Từ chính sách phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tƣ nƣớc 
ngoài có sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới, rút ra bài học cho Việt Nam: (1) Về ban hành cơ chế, 
chính sách: cơ chế, chính sách tài chính khuyến khích thu hút đầu tƣ FDI vào nông nghiệp; khung pháp lý 
thực thi tích tụ, tập trung đất đai; chính sách hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động mua, bán và chuyển 
nhƣợng đất đai; cải cách hành chính để thu hút FDI; chính sách đầu tƣ, đào tạo phát triển nhân lực công 
nghệ cao trong nông nghiệp. (2) Các hình thức đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng đất nông nghiệp: Thành lập 
doanh nghiệp có 100% vốn của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 
ngoài; liên doanh giữa các nhà đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài; mua cổ phần hoặc góp vốn để quản lý 
hoạt động đầu tƣ; thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp; các hình thức đầu tƣ trực tiếp khác. 

Từ khóa: Chính sách phát triển nông nghiệp; đầu tư nước ngoài có sử dụng đất nông nghiệp.  

1. MỞ ĐẦU 

Chính sách thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp đã chuyển nền 
nông nghiệp thế giới phát triển từ giai đoạn sản xuất truyền thống sang giai đoạn hiện đại hoá; 
giúp một số nƣớc có những bƣớc tiến vƣợt bậc về nông nghiệp. Cụ thể, đối với Việt Nam, phát 
triển nông nghiệp phải đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng tiến bộ, phải nhanh 
chóng chuyển đổi sang nền nông nghiệp hàng hoá, hiện đại và có năng lực cạnh tranh cao, phải 
tập trung huy động mọi nguồn lực, trong đó vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) là một nguồn 
lực quan trọng. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, thu hút FDI vào ngành nông nghiệp ở nƣớc ta còn hạn chế. Trong giai đoạn 1989-2018, 
FDI đăng ký vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ở nƣớc ta là 502 dự án, với vốn 3,5 tỷ 
USD, chỉ chiếm tỷ trọng 1,04% tổng số vốn FDI đăng ký đầu tƣ vào Việt Nam. Việc nghiên cứu, 
đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI có sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới nhằm đề xuất sửa 
đổi cơ chế, chính sách, tăng cƣờng thu hút FDI có sử dụng đất nông nghiệp góp phần thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nƣớc ta theo 
hƣớng hữu cơ và bền vững. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hƣớng tất yếu 
của thế giới; 
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- Chính sách phát triển nông nghiệp và đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng đất nông nghiệp trên 
thế giới; 

- Kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng đất nông 
nghiệp của các nƣớc trên thế giới và bài học cho Việt Nam. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Nghiên cứu các bài báo; báo cáo tổng kết của Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành, địa 
phƣơng; tài liệu hội thảo; các nghiên cứu khoa học đã có, internet. 

2.2.2. Phương pháp phân tích thống kê 

Tổng hợp, sử dụng số tuyệt đối, số tƣơng đối để mô tả thực trạng thu hút, sử dụng nguồn 
vốn FDI có sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp trên thế giới trong thời gian qua. 

2.2.3. Phương pháp so sánh 

So sánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; sự phát triển về ứng dụng nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; các chính sách của các nƣớc trên thế giới đầu tƣ cho nông 
nghiệp và thu hút đầu tƣ có sử dụng đất nông nghiệp theo từng thời kỳ hoặc từng năm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hƣớng tất 
yếu của thế giới 

Theo FAO - UNESCO, tổng diện tích đất tự nhiên thế giới là 148 triệu km2, trong đó đất 
thích hợp cho sản xuất nông nghiệp (đất phù sa, đất rừng nâu, đất đen) chiếm 12,6%, còn lại là 
đất xấu (nhƣ tuyết, băng hà, đất hoang mạc, đất núi, đất đài nguyên) chiếm đến 40,5%. Nghiên 
cứu của Nguyễn Duy Tính (1995) cho thấy những loại đất có khả năng cho sản xuất nông 
nghiệp là 3,3 tỷ ha, chiếm 22,0%. Những loại đất không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 
khoảng 11,7 tỷ ha, chiếm tới 78,0%. Diện tích đất canh tác giảm dần do áp lực từ nhiều phía 
nhƣ quá trình công nghiệp hóa, quá trình đô thị hoá, khai thác khoáng sản, chuyển mục đích sử 
dụng khác nhau… Ƣớc tính có tới 15% tổng diện tích đất trên Trái đất bị thoái hóa do những 
hành động của con ngƣời gây ra. Dân số thế giới tăng nhanh nhƣng tiềm năng đất nông nghiệp 
thế giới lại có hạn. Vì vậy, để có đủ lƣơng thực và thực phẩm cho nhu cầu của con ngƣời, chúng 
ta cần phải bảo vệ và có định hƣớng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quý giá là đất đai cho sản 
xuất nông nghiệp.  

Theo Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ quốc tế (The International Federation 
of Organic Agriculture Movements - IFOAM) cho rằng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao 
(NNCNC), nông nghiệp hữu cơ (NNHC) là xu hƣớng tất yếu của nông nghiệp thế giới và xác 
định tầm nhìn chiến lƣợc của NNHC đến năm 2030 sẽ góp phần giải quyết các thách thức trong 
tƣơng lai của nông nghiệp. Sản xuất tại các khu NNCNC đạt năng suất kỷ lục. Ví dụ, Israel 
năng suất cà chua đạt 250 - 300 tấn/ha, bƣởi đạt 100 - 150 tấn/ha, hoa cắt cành 1,5 triệu 
cành/ha,… đã tạo ra giá trị sản lƣợng bình quân 120.000 - 150.000 USD/ha/năm. Riêng ở Trung 
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Quốc đạt giá trị sản lƣợng bình quân 40.000 - 50.000 USD/ha/năm, gấp 40 - 50 lần so với các 
mô hình trƣớc đó. 

Thời gian gần đây, diện tích NNHC trên thế giới có xu hƣớng tăng nhanh: Năm 2016, đạt 
57,8 triệu hecta, chiếm 1,2% tổng diện tích đất nông nghiệp với giá trị sản phẩm hữu cơ khoảng 
89,7 tỷ USD. Trong vòng 10 năm (2006-2016), diện tích đất NNHC của thế giới tăng 150%. Có 
178 nƣớc sản xuất NNHC với 2,7 triệu ngƣời thực hành sản xuất theo phƣơng pháp hữu cơ, 
trong đó có 87 nƣớc có quy định pháp luật quản lý sản phẩm hữu cơ. Hiện nay, 73% diện tích 
sản xuất NNHC thế giới thuộc về 10 nƣớc dẫn đầu. Úc có diện tích đất NNHC nhiều nhất với 
27,1 triệu hecta, khoảng 97% là những đồng cỏ chăn nuôi rộng lớn; kế đến là Argentina (3,0 
triệu hecta); Trung Quốc (2,3 triệu hecta); Mỹ (2 triệu hecta).  

Sản xuất nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và sự phát 
triển các khu NNCNC đã và đang trở thành mẫu hình cho nền nông nghiệp tri thức thế kỷ XXI. 
Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ ở các nƣớc trên thế giới thời 
gian qua đã đúc rút đƣợc một số kinh nghiệm: (1) Xây dựng chính sách đặc thù phát triển các 
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (2) Ƣu tiên đầu tƣ ngân sách cho nghiên cứu và triển 
khai ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, xây dựng các khu khoa học công nghệ và áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp (điển hình nhƣ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Thái Lan); (3) Xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao cho các doanh nghiệp 
nông nghiệp, các trang trại, hợp tác xã và nông hộ; (4) Ứng dụng công nghệ sinh học là khâu đột 
phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (5) Khuyến khích hình thành các hiệp hội, 
phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung mà không thay đổi chủ sở hữu đất (Hàn Quốc, 
Trung Quốc và Nhật Bản), hỗ trợ của chính phủ về đầu tƣ đƣờng sá, hệ thống thủy lợi và nhà 
lƣới phục vụ sản xuất. 

3.2. Chính sách phát triển nông nghiệp và đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng đất nông nghiệp 
trên thế giới 

3.2.1. Chính sách phát triển nông nghiệp ở các nước phát triển 

a. Ở Mỹ  

Diện tích đất có thể canh tác đƣợc của nƣớc Mỹ chiếm 18,1% trong tổng diện tích tự nhiên 
là 9.161.923 km2, lao động nông nghiệp chiếm khoảng 1% trong tổng dân số 322 triệu ngƣời. 
Nếu tính dƣới góc độ lực lƣợng lao động, tính đến thời điểm năm 2014 (với 155.421.000 ngƣời) 
thì lao động ngành nông nghiệp của Mỹ chỉ chiếm 0,7% tổng số lực lƣợng lao động của toàn 
nƣớc Mỹ. Nhƣng nƣớc Mỹ có ngành nông nghiệp tân tiến, hiện đại nhất thế giới, năm 2012, tổng 
giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 394.6 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2007, trong đó giá trị các 
sản phẩm trồng trọt là 219.6 tỷ USD, giá trị sản phẩm chăn nuôi đạt 171.7 tỷ USD. Xuất nhập 
khẩu nông sản, Mỹ là nƣớc dẫn đầu thế giới, ƣớc tính chiếm 18% thị phần thƣơng mại nông sản 
của toàn cầu. Thặng dƣ về thƣơng mai các sản phẩm xuất khẩu nông sản năm năm 2014 ƣớc tính 
đạt 149.5 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng số kim ngạch xuất khẩu tất cả các mặt hàng và thặng dƣ 
mậu dịch nông nghiệp lên đến hơn 38.5 tỷ USD. Để có đƣợc nền nông nghiệp lớn mạnh, Chính 
phủ Mỹ đã áp dụng “chính sách hỗ trợ nông nghiệp”: 
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- Xây dựng các khu khoa học công nghệ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông 
nghiệp. Từ đầu thế kỉ XX, chính phủ Mỹ đã áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào nông nghiệp để 
nâng cao năng suất và bắt đầu thời kì vàng son của nền nông nghiệp Mỹ. Đầu những năm 1980, 
Hoa Kỳ đã xây dựng hơn 100 khu khoa học công nghệ dành cho nông nghiệp.  

- Xây dựng ngành nông nghiệp dựa trên “tính tự chủ sáng tạo của nông dân”, ngƣời nông 
dân Mỹ sử dụng máy móc rất thành thạo, có trình độ hiểu biết cao về nông nghiệp và kinh tế, 
nhiều ngƣời có bằng đại học, họ chú trọng vào việc cải thiện kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn 
nuôi gia súc dẫn đến sản lƣợng nông nghiệp tăng mạnh. Tính trên hộ gia đình thì thu nhập trung 
bình của một gia đình nông dân năm 1960 là 4.654 USD, đến năm 2012 thì thu nhập trung bình 
là 108.814 USD, tăng 23,38 lần trong thời gian 52 năm.  

- Áp dụng các biện pháp sử dụng thiết bị tƣới tiêu công nghệ cao, tập trung nghiên cứu 
phát triển giống mới, trồng cây công nghệ sinh học với diện tích lớn nhất trên thế giới, nghiên 
cứu các giống cây biến đổi gen. 

- Một xu hƣớng ngày càng phát triển ở Mỹ là “cổ phần hóa các trang trại”, đôi khi đƣợc sở 
hữu bởi những cổ đông vắng mặt, các trang trại mang tính tập đoàn này sử dụng nhiều máy móc 
hơn và ít bàn tay của nông dân hơn. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, vào năm 1940, có 6 
triệu trang trại và trung bình mỗi trang trại khoảng 67 hecta; cuối thập kỷ 1990, chỉ có khoảng 
2,2 triệu trang trại nhƣng trung bình mỗi trang trại có diện tích 190 hecta; đến tháng 02/2014, Mỹ 
có 2.109.363 tổng số nông trại, trung bình mỗi trang trại có diện tích 174 hecta.  

b. Ở một số nước châu Âu 

Nghiên cứu của GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
để phát triển nông nghiệp một số nƣớc châu Âu đã bành hành chính sách đất đai đã có hiệu quả 
trong thực tế, đó là: 

- Ban hành một khung pháp lý thực thi tích tụ, tập trung đất đai. Luật về tích tụ đất đai đã 
ra đời ở Áo, Bỉ, Đức, Na Uy, Thụy Điển ngay từ những năm 1970, và muộn hơn ở Hà Lan, Ba 
Lan, Pháp, Hunggary vào những năm 1980. Những luật này đƣa ra các điều khoản liên quan trực 
tiếp tới quá trình tích tụ đất đai nhƣ công tác quy hoạch tích tụ đất đai, quy định về tích tụ đất 
nông nghiệp phục vụ các hoạt động phi nông nghiệp…  

- Hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động mua, bán và chuyển nhƣợng đất đai: Về kỹ thuật, 
rất nhiều quốc gia nhƣ Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Áo,… đã thành lập các ngân hàng đất đai. Mô 
hình này đã đem lại hiệu quả đáng kể cho quá trình tích tụ, tập trung đất đai khi đảm bảo đƣợc 
“tính linh hoạt” cao. Ngân hàng đất nông nghiệp đóng vai trò trung gian kết nối ngƣời mua với 
ngƣời bán, ngƣời thuê với ngƣời cho thuê đất. Đa phần ngân hàng đất đai sử dụng ngân sách nhà 
nƣớc để mua/thuê lại đất và sau đó bán/cho thuê lại.  

c. Ở Israel 

Israel đầu tƣ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, 
Israel đã xây dựng đƣợc 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với doanh thu từ trồng trọt 
đạt mức kỷ lục 200.000 USD/ha. Công nghệ nhà kính cho năng suất cà chua 300 tấn/ha, gấp 4 
lần trồng ngoài đồng. Israel chỉ có 360.000 ha đất sản xuất nông nghiệp khô cằn, thiếu nƣớc tƣới 
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lại phân bố trên nhiều kiểu khí hậu khác biệt, nhƣng đã sản xuất đủ lƣơng thực, thực phẩm cho 
cả nƣớc và xuất khẩu. Trong 5 thập niên gần đây, giá trị sản xuất nông nghiệp của Israel luôn 
vƣợt con số 3,5 tỷ USD/năm, trong đó xuất khẩu chiếm trên 20%. Hiện nay, một nông dân Israel 
sản xuất nông nghiệp đủ nuôi 100 ngƣời. 

Đạt đƣợc thành công trên là do Chính phủ Israel đã xây dựng kế hoạch mang tầm quốc gia 
để phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo kiểu chìa khóa trao tay gồm các 
khâu: lập kế hoạch, xây dựng dự án và tham gia quản lý các dự án khu nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Israel hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và triển khai ứng dụng 
CNC trong nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp Israel hỗ trợ và kiểm soát toàn bộ các hoạt động nông 
nghiệp, gồm cả việc duy trì các tiêu chuẩn cao đối với các sản phẩm cây trồng và vật nuôi, đề ra 
các kế hoạch thúc đẩy, phát triển nông nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu và thị trƣờng 
(marketing).  

Theo tác giả Tô Đức Hạnh, Hà Thị Thuý (Tạp       o          ộ  V ệt N m, số 3 - 2018), 
trƣớc đây, 92% diện tích đất đai của Israel thuộc sở hữu của Chính phủ và đƣợc điều tiết bởi  y 
ban đất đai quốc gia. Từ năm 1985, đã cho phép sở hữu tƣ nhân về đất đai, khuyến khích ngƣời 
dân đầu tƣ vào nông nghiệp và tích tụ, tập trung ruộng đất; đồng thời, xóa bỏ những ƣu đãi, trợ 
cấp cho đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích cạnh tranh, đổi mới kỹ thuật, áp dụng 
những công nghệ hiện đại và nghiên cứu sáng tạo trong nông nghiệp. Ở Israel hiện có nhiều mô 
hình đầu tƣ vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhƣng điển hình là các đại nông trại (moshav) và 
làng nông nghiệp (kibbutz). Đại nông trại là mô hình tổ chức nông nghiệp tập trung dựa trên các 
gia đình hạt nhân hoặc các gia đình liên kết với nhau. Các làng nông nghiệp đó là các trung tâm 
nông nghiệp lớn. Israel hiện có 452 đại nông trại và 268 làng nông nghiệp.  

d. Ở Nhật Bản 

Theo nghiên cứu của Hoàng Thị Việt (Tạp chí Tài chính, 2019), Nhật Bản là quốc gia có 
diện tích đất nông nghiệp ít, độ phì nhiêu của đất thấp nhƣng là quốc gia có nền nông nghiệp rất 
hiện đại. Thành quả này đạt đƣợc là do những cơ chế, chính sách tài chính của Nhật Bản đã 
khuyến khích huy động, phân bổ một cách hiệu quả các nguồn lực trong lĩnh vực nông nghiệp: 

- Áp dụng mức thuế suất thấp để khuyến khích đầu tƣ vào nông nghiệp: Tỷ lệ thuế trong 
GDP giai đoạn 1967 - 1969 là 24,3% thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển khác 
(Pháp 36,2%, Anh 34,1%, Italia 30,2%); đồng thời, không đánh thuế thu nhập có tính lũy tiến 
cao mà chỉ giữ mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp.  

- Chính phủ Nhật Bản đã tập trung toàn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi 
trƣờng, hệ thống tƣới tiêu, điện, đến từng nhà dân. Giai đoạn 1973 - 1981, tổng chi NSNN cho 
xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp ở Nhật Bản chiếm 23% tổng chi NSNN, cao hơn các quốc 
gia phát triển khoảng 6 - 9%. 

- Chú trọng đến đầu tƣ khoa học công nghệ, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai sản xuất 
nông nghiệp hiện đại. Năm 1961, Nhật Bản đã chuẩn bị xây dựng thành phố khoa học tại Zhubo 
cách Tokyo 60km. Năm 1964 bắt đầu xây dựng, năm 1974 khánh thành Đại học Zhubo, đến cuối 
thập kỷ 80 dân số thành phố đã lên đến 150.000 ngƣời; trong đó nhân viên nghiên cứu là 6.500 
ngƣời, học sinh 9.000 ngƣời.  
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- Thực hiện nhiều biện pháp “cởi trói” cho hoạt động thuê và chuyển nhƣợng đất, nhƣ: cho 
phép doanh nghiệp/tập đoàn nông nghiệp thuê và sở hữu đất nông nghiệp, phát triển thị trƣờng 
cho thuê đất, ngƣời sở hữu đất có thể ủy thác ngân hàng đất đai cho thuê mảnh đất của mình. 
Nhật Bản cũng triển khai biện pháp “hợp nhất ruộng đất” (tƣơng tự nhƣ dồn điền đổi thửa) và 
“ủy thác sản xuất” - các hộ sản xuất quy mô nhỏ sẽ ủy thác ruộng vƣờn và các tƣ liệu sản xuất 
cho hộ sản xuất quy mô lớn… (GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn). Ở Nhật Bản: Năm 1995, nhóm 
nông dân có diện tích trang trại từ 10 ha đến 15 ha có 1.000 hộ, đến năm 2000 tăng lên 2.000 hộ. 
Cũng trong thời gian này, nhóm hộ có diện tích từ 1,0 ha đến 3,0 ha giảm xuống đáng kể.  

- Nhật Bản cũng hình thành hệ thống hợp tác xã và nông hội hỗ trợ cho những hộ nông dân 
nhỏ. Hợp tác xã cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho nông dân, nhƣ: tín dụng, bảo hiểm rủi ro, 
khuyến nông, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng tập thể các máy móc thiết 
bị…(Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia, 2015). Các hợp tác xã đã góp                  
phần tạo ra sự thành công của các mô hình sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản nhƣ “mỗi làng 
một sản phẩm”. 

đ. Ở Hàn Quốc 

Theo GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tại Hàn 
Quốc nhà nƣớc khuyến khích hình thành các hiệp hội, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp 
tập trung mà không thay đổi chủ sở hữu đất. Đây là chính sách rất điển hình thành công trong 
việc tích tụ đất đai theo mô hình này. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở những nƣớc này hoạt 
động dƣới dạng các hộ cùng hợp tác sản xuất một loại sản phẩm tƣơng tự nhằm tận dụng lợi thế 
về quy mô, đồng thời vẫn giữ đƣợc các lợi thế của canh tác gia đình. Hiệp hội này đƣợc hình 
thành trên cơ sở tự nguyện hợp tác giữa các hộ nông dân trong làng. Ngƣời đứng đầu hiệp hội sẽ 
đứng ra thuê đất và kêu gọi ngƣời dân góp vốn mở rộng sản xuất quy mô lớn. Việc thuê đất đƣợc 
thoả thuận giữa đại diện hiệp hội và các hộ dân nhƣng cũng có sự tham gia của đại diện chính 
quyền. Hiệp hội cũng nhận đƣợc sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ khi đƣợc nhà nƣớc đầu tƣ 
đƣờng sá, hệ thống thủy lợi và nhà lƣới phục vụ sản xuất. 

Tại Hàn Quốc, các tổ chức phi chính phủ nhƣ Cộng đồng nông thôn và Hiệp hội nông 
nghiệp Hàn Quốc cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động tích tụ đất đai khi cung cấp 
các khoản vay ƣu đãi cho những ngƣời muốn thuê và mua đất nông nghiệp. 

3.2.2. Chính sách phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài có sử dụng đất nông 
nghiệp ở Trung Quốc 

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Trung Quốc đã gặt hái đƣợc nhiều thành tựu 
quan trọng, không những đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng và chế biến của thị trƣờng trong 
nƣớc mà còn xuất khẩu sang các nƣớc. Có đƣợc kết quả này là do Chính phủ Trung Quốc đã có 
cơ chế, chính sách đầu tƣ phát triển nông nghiệp: 

- Trung Quốc đã ban hành cơ chế, chính sách tài chính khuyến khích đầu tƣ vào phát triển 
nông nghiệp. Cụ thể, nếu năm 2006, tổng chi NSNN cho phát triển nông nghiệp là 216,14 tỷ 
Nhân dân tệ (NDT) (ngân sách Trung ƣơng là 19,44 tỷ NDT, ngân sách địa phƣơng là 196,7 tỷ 
NDT) thì đến năm 2017, ngân sách đã là 1.908,9 tỷ NDT (Trung ƣơng là 70,87 tỷ NDT, địa 
phƣơng là 1.838,03 tỷ NDT). 
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- Chính phủ Trung Quốc đã tập trung vào nghiên cứu khoa học, công nghệ để tạo ra giống 
cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lƣợng cao, áp dụng công nghệ chế biến, bảo quản sau thu 
hoạch để nâng cao giá trị; bảo đảm an toàn vệ sinh của sản phẩm sau thu hoạch. Ở Trung Quốc, 
các cơ quan nghiên cứu khoa học, công nghiệp là các doanh nghiệp và tổ chức thuộc sở hữu       
nhà nƣớc và sở hữu tập thể. Số lƣợng nghiên cứu viên hiện nay duy trì ở mức ổn định với 
720.000 ngƣời.  

- Thực thi chính sách miễn, giảm thuế nông nghiệp cho các doanh nghiệp đầu tƣ vào nông 
nghiệp. Hiện nay, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 30% 
tổng số doanh nghiệp trong cả nƣớc, hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

- Ngay từ những năm 1990, Trung Quốc đã rất chú trọng phát triển các khu nông nghiệp 
công nghệ cao. Hiện Trung Quốc đã có hơn 6.000 khu nông nghiệp công nghệ cao đƣợc xây 
dựng, trong đó có một khu quản lý cấp Quốc gia (khu Dƣơng Lân, thành phố Tây An, tỉnh 
Thiểm Tây), 36 khu đƣợc Chính phủ quyết định thành lập, giao cho địa phƣơng quản lý, hơn 600 
khu gọi là khu thị phạm nông nghiệp hiện đại Quốc gia, khu trình diễn phát triển khoa học công 
nghệ nông nghiệp tổng hợp, còn lại là các khu nông nghiệp công nghệ cao do cấp tỉnh, thành phố 
và cấp huyện xây dựng (Hoàng Thị Việt, Tạp chí Tài chính, 2019). 

- Về thu hút FDI ở Trung Quốc, theo Tổng luận 7/2019, Bộ Khoa học công nghệ, Trung 
Quốc đã sớm ban hành chính sách thu hút đầu tƣ phát triển nông nghiệp: Theo số liệu của Tổ 
chức Liên hợp quốc về Thƣơng mại và Phát triển (UNCTAD), 2009-2011, dòng vốn FDI vào 
nông nghiệp của Trung Quốc đạt trung bình 2 tỷ USD, tƣơng ứng chiếm 25.07% và 22.45% vốn 
FDI vào nông nghiệp của các nƣớc đang phát triển và thế giới. FDI nông nghiệp của Trung Quốc 
tập trung chủ yếu ở bốn ngành: trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. Trong đó, ngành 
trồng trọt thu hút dòng FDI lớn nhất và ngành thủy sản thu hút FDI thấp nhất.  

- Về chính sách ƣu đãi về đất đai: Theo GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam, năm 2007, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định nâng hạn điền sử dụng 
đất lên 70 năm và cho phép ngƣời dân đƣợc cho thuê, cầm cố quyền sử dụng đất trên thị trƣờng 
giao dịch ruộng đất (nhƣng không cho phép mua bán quyền sử dụng đất), tức là cho phép "tập 
trung ruộng đất" chứ không cho phép "tích tụ ruộng đất"; khuyến khích hình thành các hiệp hội, 
phát triển mô hình sản xuất tập trung mà không thay đổi chủ sở hữu đất, ngƣời đứng đầu hiệp hội 
sẽ đứng ra thuê đất và kêu gọi ngƣời dân góp vốn để sản xuất quy mô lớn. Nông dân đƣợc trao 
đổi, sang nhƣợng không hạn chế quyền sử dụng đất nông nghiệp miễn là không chuyển đổi mục 
đích sử dụng. Nông dân cũng sẽ đƣợc thế chấp, cầm cố quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng 
hoặc góp vốn vào công ty nông nghiệp.  

3.2.3. Chính sách phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài có sử dụng đất nông 
nghiệp ở một số nước ASEAN 

Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của FDI, cùng với chính sách phát triển nông nghiệp 
phù hợp với điều kiện của nƣớc mình, các nƣớc trong khu vực đã xây dựng định hƣớng thu hút 
nguồn vốn này để phát triển nông nghiệp. Thái Lan định hƣớng thu hút FDI vào sản xuất các sản 
phẩm có lợi thế xuất khẩu nhƣ gạo, cao su; Indonesia tập trung vào các sản phẩm gỗ. Các nƣớc 
đều áp dụng chính sách ƣu tiên về tín dụng đối với các dự án FDI trong nông nghiệp. Để tăng 
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tính hấp dẫn của thị trƣờng, Chính phủ Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã không hạn chế các 
nhà đầu tƣ FDI ngoài chuyển lợi nhuận, cổ tức ra nƣớc ngoài. Nhờ đó, Indonesia1 dẫn đầu khu 
vực ASEAN về thu hút FDI vào nông nghiệp trong ba năm liên tiếp 2013 - 2015 với số vốn lần 
lƣợt đạt hơn 1,61 triệu USD, hơn 2,23 triệu USD và 2,14 triệu USD. Malaysia đứng đầu về thu 
hút vốn FDI vào nông nghiệp tại khu vực ASEAN trong năm 2015 với hơn 11,12 triệu USD, 
đứng thứ hai năm 2014 với 10,87 triệu USD. Trong khi đó, vốn FDI đầu tƣ vào nông nghiệp tại 
một số quốc gia khác thấp hơn nhiều, chẳng hạn nhƣ Philippines chƣa đạt đƣợc 1,2 triệu USD và 
Brunei là hơn 900 nghìn USD (ThS. Nguyễn Thị Thùy Minh - Viện Chiến lƣợc và Chính sách  
tài chính). 

Đơn vị: Tr ệu USD 

 

Biểu đồ vốn FDI đầu tƣ vào nông nghiệp của các nƣớc ASEAN 

a. Tại Thái Lan 

Các chính sách ƣu đãi đầu tƣ của Chính phủ đã giúp cho ngành nông nghiệp có những 
bƣớc tiến dài trong việc xuất khẩu hàng hóa nhƣ Luật Xúc tiến đầu tƣ (2001), quy định những ƣu 
đãi về thuế và phi thuế đối với hoạt động đầu tƣ của nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc: Chính phủ 
Thái Lan đƣa ra chính sách ƣu đãi về thuế: thu nhập doanh nghiệp theo lãnh thổ; chuyển ƣu đãi 
thuế đơn thuần sang ƣu đãi thuế trọn gói bao gồm cả thuế, lao động, thủ tục cấp phép trong thời 
gian nhanh nhất, cung ứng lao động và cơ sở hạ tầng cho nhà đầu tƣ; ƣu đãi về thuế nhập khẩu 
máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất cho các dự án FDI với ba khu vực ƣu đãi khác nhau; 
miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu thô phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Bên cạnh những ƣu 
đãi về thuế, còn giảm giá thuê nhà đất, văn phòng, cƣớc viễn thông, vận tải… Về thủ tục pháp lý, 
quy trình đầu tƣ đều là thủ tục một cửa đơn giản, với những hƣớng dẫn cụ thể tạo thuận lợi cho 
các nhà đầu tƣ. Thái Lan cũng sớm thông qua các luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thƣơng 
hiệu, bản quyền nhƣ Trademark Act B.E.2534 (A.D.1991), Patent Act B.E.2522 (A.D.1992, 
Copyright Act b.e 2537). Ngoài ra, Thái Lan cũng là thành viên của Công ƣớc Paris 
(02/08/2008), Hiệp định TRIPS về sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động thƣơng mại. 

Thái Lan không hạn chế việc vay vốn của các dự án FDI từ các tổ chức tín dụng, bao gồm 
các ngân hàng thƣơng mại, tập đoàn tài chính công nghiệp, các công ty tài chính, tín dụng, chứng 
khoán… Chính phủ Thái Lan không cho phép nhà đầu tƣ, công ty nƣớc ngoài sở hữu đất đai. 

https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ncvtd/ncvtd_chitiet?dDocName=MOFUCM115187&dID=120275&_afrLoop=89679809800801679


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 
 

10| 

 

Tuy nhiên, đối với các công ty mà sở hữu của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài nhỏ hơn hoặc bằng 50% 
vẫn có thể sở hữu đất đai nhƣ quy định trong chƣơng 27 Luật Xúc tiến đầu tƣ năm 2011 và 
Thông báo số 2/2546 của Bộ Đầu tƣ Thái Lan (BOI). 

Theo Hoàng Thị Việt (Tạp chí Tài chính, 2019), Chính phủ Thái Lan có sự ƣu tiên đặc biệt 
cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện đối mới chính sách, áp dụng khoa học công 
nghệ, tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi cho các nhà đầu tƣ, cụ thể: Mở các khóa học tại chỗ về kỹ 
thuật canh tác, chuyển giao công nghệ nhằm thu hút và nâng cao trình độ nguồn nhân lực nông 
nghiệp; đầu tƣ thiết bị thí nghiệm và mời chuyên gia từ những nƣớc đi đầu trong nghiên cứu 
nông nghiệp; miễn tiền dịch vụ nƣớc cho sản xuất nông nghiệp, miễn các loại thuế liên quan đến 
sử dụng đất nông nghiệp; ƣu đãi về vốn và tăng cƣờng bảo hiểm nông nghiệp cho ngƣời nông 
dân; hỗ trợ các chƣơng trình tiếp thị, tìm kiếm thị trƣờng cho những sản phẩm sau thu hoạch và 
sơ chế; thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm với hành lang pháp lý 
đảm bảo giải quyết rủi ro cho ngƣời nông dân; nông dân đƣợc quyền sở hữu ruộng đất một cách 
tƣơng đối, thông qua biện pháp chia đất công, bán rẻ trả dần, khai hoang đất hoang; có quyền 
mua bán và luân chuyển ruộng đất theo nhu cầu cuộc sống và sản xuất. 

b. Tại Indonesia 

Để tăng thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp (nơi thu hút hơn 50% lực lƣợng lao động) 
Indonesia đã ban hành một loạt chính sách ƣu đãi dành cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Cơ sở pháp lý 
điều chỉnh hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài là Luật Đầu tƣ số 25 năm 2007. Theo đó, các công ty có 
vốn FDI đƣợc hoạt động trong vòng 30 năm kể từ ngày thành lập. Thời gian hoạt động sẽ đƣợc 
tăng thêm 30 năm nếu nhà đầu tƣ cam kết tăng vốn. Luật cũng không giới hạn về tỷ lệ nắm giữ 
phần sở hữu đối với nhà đầu tƣ và số vốn đầu tƣ tối thiểu đối với loại hình công ty 100% vốn 
nƣớc ngoài. Sau 15 năm hoạt động, công ty phải bán tối thiểu 5% cổ phần cho phía Indonesia. 

Tại Indonesia, đối với đất sử dụng cho nông nghiệp nhƣ trồng trọt, chăn nuôi gia súc và thủy 
sản, nhà đầu tƣ có quyền sử dụng trong vòng 35 năm và đƣợc kéo dài thêm 25 năm nếu sử dụng 
đúng mục đích và quản lý tốt; đất có thể đƣợc thế chấp hoặc chuyển nhƣợng. Indonesia cũng thông 
qua các luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhƣ Luật Bản quyền số 6/1997, Luật Thƣơng hiệu, 
Nhãn hiệu số 15/2001, Luật về bằng phát minh sáng chế số 14/2001. Indonesia giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp mỗi năm tƣơng đƣơng với 5% tổng giá trị vốn đầu tƣ trong thời gian 06 năm; đƣợc 
chuyển lỗ sang kỳ tiếp theo nhƣng không quá 10 năm; giảm thuế nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật 
liệu phục vụ sản xuất đến 5% nếu các hàng hóa này chịu mức thuế lớn hơn 5%; các dự án FDI 
không bị hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. 

Đỗ Anh Đức (Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân), Tạp chí Công thƣơng (2020), trong 
những năm vừa qua, Indonesia liên tục cải thiện các quy định trong lĩnh vực đầu tƣ nƣớc ngoài. 
Nhìn lại những chính sách mà Indonesia đã thực hiện để thu hút vốn FDI, có thể rút ra một 
số kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, kinh nghiệm về thu hút vốn FDI và phát triển vùng: Phát triển hệ thống cơ sở hạ 
tầng thuận lợi, kết nối các vùng miền với nhau; tiếp tục quá trình tự do hóa thƣơng mại và kết 
nối với thị trƣờng quốc tế; hài hòa giữa quyền tự chủ của địa phƣơng và khả năng điều phối 
nguồn thu của chính phủ, trung ƣơng. 
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Thứ hai, kinh nghiệm về phân cấp quản lý nguồn vốn FDI. Bài học kinh nghiệm của 
Indonesia là cùng với quá trình phân quyền mạnh mẽ, cần sự thống nhất, đồng thuận và cẩn 
trọng trong việc xây dựng hoàn thiện các quy định pháp lý, cơ chế phối hợp và quy định chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rõ ràng giữa các cấp. Ngoài ra, kinh nghiệm cho thấy việc phân 
quyền phải đi kèm với nâng cao năng lực cán bộ của các địa phƣơng và hoàn thiện các thể                   
chế quản lý và nâng cao vai trò lãnh đạo liêm khiết, nâng cao hiệu quả làm việc và ngăn chặn 
tham nhũng. 

c. Tại Malaysia 

Trong các nƣớc đang phát triển, Malaysia đƣợc đánh giá là nƣớc thành công trong thu hút 
vốn FDI để thực hiện công nghiệp hóa. Nhờ vào chính sách đầu tƣ thông thoáng, đầu tƣ nƣớc 
ngoài của Malaysia năm 1991 đạt 6,4 tỷ USD và đến năm 1996 chiếm hơn 1/2 tổng số vốn đầu 
tƣ trong cả nƣớc. Theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thƣơng mại và Phát triển (United Nations 
Conference on Trade and Development - UNCTAD), thu hút vốn FDI của Malaysia năm 2005 là 
3,97 tỷ USD, năm 2006 là 6,05 tỷ USD và đến năm 2007 là 8,4 tỷ USD cho thấy tốc độ thu hút 
nguồn vốn FDI của Malaysia là cao, năm 2008 Malaysia đã thu hút FDI tới 7,3 tỷ USD, năm 
2010, kinh tế Malaysia khởi sắc với mức tăng trƣởng GDP 5%, nên FDI đổ vào tăng lên đáng kể 
đạt 9,1 tỉ USD và đến năm 2011 mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn nhƣng Malaysia vẫn 
thu hút đƣợc 11,6 tỷ USD (Đỗ Anh Đức, (Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân), Tạp chí Công 

t ương (2020). Các nƣớc đầu tƣ lớn nhất vào Malaysia là Nhật Bản, Đài Loan tƣơng ứng đạt 
7,02 tỷ USD và 2,29 tỷ USD.  

Malaysia thực hiện chính sách một cửa đối với hoạt động đầu tƣ trên toàn lãnh thổ. Cơ 
quan đƣợc quyền phê chuẩn, cấp phép đầu tƣ là cơ quan phát triển đầu tƣ (MIDA), là trung tâm 
điều phối đầu tƣ để giúp chủ đầu tƣ thực hiện các thủ tục cần thiết.  

Malaysia cũng đã thực hiện nhiều biện pháp ƣu đãi để đẩy mạnh thu hút vốn FDI nhƣ ƣu 
đãi về thuế cho những doanh nghiệp đi tiên phong trong vòng 5 năm, theo đó những doanh 
nghiệp này chỉ phải nộp 30% số thu nhập chịu thuế bắt đầu từ ngày đi vào sản xuất với số lƣợng 
sản phẩm đạt ít nhất 30% công suất, ƣu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao, các dự án có tính 
chất liên kết công nghiệp, các dự án có tầm quan trọng quốc gia. Các lĩnh vực sản xuất đƣợc áp 
dụng chính sách nhà đầu tƣ tiên phong và trợ cấp thuế đầu tƣ bao gồm: chế biến sản phẩm nông 
nghiệp; sản xuất các sản phẩm cao su; các sản phẩm từ dầu cọ; hóa chất và hóa phẩm dầu khí; 
dƣợc phẩm; đồ gỗ; bột giấy, giấy và bảng giấy; các sản phẩm từ bông vải sợi; may mặc; các sản 
phẩm sắt thép; kim loại không màu; máy móc, thiết bị và phụ kiện; các sản phẩm điện, điện tử; 
các thiết bị khoa học, đo lƣờng chuyên nghiệp; các sản phẩm nhựa; thiết bị bảo vệ. Để khuyến 
khích đầu tƣ của doanh nghiệp FDI, Malaysia đã cấp ƣu đãi cho phép các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực đào tạo hƣớng nghiệp cho ngƣời lao động hoặc xây dựng các trƣờng đào tạo. 

3.3. Kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng đất 
nông nghiệp của các nƣớc trên thế giới và bài học cho Việt Nam 

Từ chính sách phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng đất nông 
nghiệp trên thế giới, có thể rút ra một số bài học cho Việt Nam, nhƣ sau: 
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a. Về chính sách 

- Ban hành cơ chế, chính sách tài chính khuyến khích thu hút đầu tƣ FDI vào nông nghiệp: 
giảm các loại thuế cho doanh nghiệp FDI đầu tƣ vào nông nghiệp; không phải đóng các loại thuế 
liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp; ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; không hạn chế 
các nhà đầu tƣ FDI chuyển lợi nhuận, cổ tức ra nƣớc ngoài; không hạn chế việc vay vốn của các 
dự án FDI từ các tổ chức tín dụng; miễn tiền dịch vụ nƣớc cho sản xuất nông nghiệp; cam kết 
không tịch thu hoặc quốc hữu hóa đối với tài sản hợp pháp của ngƣời nƣớc ngoài và không đòi 
bên nƣớc ngoài phải điều chỉnh tỷ lệ góp vốn trong các dự án đã đƣợc cấp phép. 

- Ban hành khung pháp lý thực thi tích tụ, tập trung đất đai; ban hành chính sách hỗ trợ và 
khuyến khích các hoạt động mua, bán và chuyển nhƣợng đất đai. 

- Cải cách hành chính để thu hút FDI: Cải cách trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, 
đăng ký tài sản và bảo vệ nhà đầu tƣ, song song với việc đơn giản hóa, cải cách hành chính, phân 
cấp quản lý FDI. 

- Có chính sách đầu tƣ, đào tạo phát triển nhân lực làm chủ công nghệ cao trong nông 
nghiệp. Mở các khóa học tại chỗ về kỹ thuật canh tác, chuyển giao công nghệ nhằm thu hút và 
nâng cao trình độ nguồn nhân lực nông nghiệp. 

b. Các hình thứ  đầu tư nước ngoài có sử dụng đất nông nghiệp có thể áp dụng 

- Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

- Cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tƣ trong nƣớc và nhà đầu tƣ nƣớc 
ngoài. 

- Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tƣ. 
- Đầu tƣ thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. 

- Các hình thức đầu tƣ trực tiếp khác. 

4. KẾT LUẬN 

Sản xuất nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và sự phát 
triển các khu NNCNC đã và đang trở thành mẫu hình cho nền nông nghiệp tri thức thế kỷ XXI.  

Các nƣớc trên thế giới, nhất là các nƣớc phát triển; Trung Quốc và một số nƣớc đang phát 
triển ở ASEAN đã có nhiều chính sách trong phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tƣ nƣớc 
ngoài có sử dụng đất nông nghiệp. Đó là ban hành cơ chế, chính sách tài chính khuyến khích 
thu hút đầu tƣ FDI vào nông nghiệp; xây dựng khung pháp lý thực thi tích tụ, tập trung đất đai; 
chính sách hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động mua, bán và chuyển nhƣợng đất đai; cải cách 
hành chính để thu hút FDI; chính sách đầu tƣ, đào tạo phát triển nhân lực công nghệ cao trong 
nông nghiệp. 

Các hình thức đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới: Thành lập 
doanh nghiệp có 100% vốn của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn 
đầu tƣ nƣớc ngoài; liên doanh giữa các nhà đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài; mua cổ phần hoặc 
góp vốn để quản lý hoạt động đầu tƣ; thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp; các hình 
thức đầu tƣ trực tiếp khác. 



CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
 

13| 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Chính trị (2019), Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về địn   ướng hoàn thiện 

thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 

2. Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định số 1895/QĐ-TTg về việc phê duyệt C ương 
trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộ  C ương trìn  quốc gia phát triển 

công nghệ   o đến năm 2020. 

3. Thủ tƣớng Chính phủ (2015), Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 về việc phê 

duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ   o đến năm 2020, định 

 ướng đến năm 2030; 
4. Nguyễn Thị Tuệ Anh (2015), Nghiên cứu đ ều    n     n  sá   đầu tư trực tiếp nước 

ngoài ở Việt N m đến năm 2020. Đề tài cấp nhà nƣớc, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tháng 12/2014. 

5. Vũ Quốc Huy (2015), T u  út đầu tư nước ngoài tại Thái Lan, Malaysia và kinh nghiệm 

cho Việt Nam. http://dautunuocngoai.gov.vn. 

6. Trần Thị Thu Hƣơng. Cách tiếp cận về phát triển nông nghiệp và nông thôn trên thế 

giới. Bài viết đăng trên bản tin số 28, Viện Khoa học Lao động và Xã hội. 

7. Nguyễn Thị Liên (2019), Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển nông nghiệp: 

Kinh nghiệm quốc tế và bài h c với Việt Nam. Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1, tháng 
7/2019. 

8. Đinh Đức Trƣờng (2015), Quản lý mô  trường tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 5 (2015), tr.46-55. 

9. Chu Tiến Quang Viện (2014), Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình thực hiện 

tá   ơ  ấu nền kinh tế gắn với chuyển đổ  mô  ìn  tăng trưởng t eo  ướng nâng cao chất lượng, 

hiệu quả và năng lực cạn  tr n  g    đoạn 2013-2020. 

10. Nguyễn Quang Thuấn, Tích tụ, tập trung đất đ     o p át tr ển nông nghiệp ở Việt 

N m trong đ ều kiện mới. Bài đăng trên Tạp chí Xã hội học, số 4 (140), 2017, tr.3-14. 

11. Hoàng Thị Việt (2019). Kinh nghiệm  uy động vốn đầu tư   o p át tr ển nông nghiệp 

ở một số quốc gia. Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2019. 

12. Tô Đức Hạnh, Hà Thị Thuý, Sản xuất nông nghiệp bền vững ở Israel và hàm ý chính 

sách cho Việt Nam.Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3/2018. 

13.http://thanhnien.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-hien-ke-thu-hut-dau-tu-hieuqua-
538437.html. 

14.http://www.thesaigontimes.vn/146574/Trung-Quoc-chua-co-kinh-te-thi-truongViet-
Nam-coi-chung-an-le.html. 

https://bnews.vn/tag/dau-tu-nuoc-ngoai/128740/1.html
https://dautunuocngoai.gov.vn/TinBai/2850/Thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Thai-Lan-Malaysia-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam
https://dautunuocngoai.gov.vn/TinBai/2850/Thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Thai-Lan-Malaysia-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-hien-ke-thu-hut-dau-tu-hieuqua-538437.html
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-hien-ke-thu-hut-dau-tu-hieuqua-538437.html
http://www.thesaigontimes.vn/146574/Trung-Quoc-chua-co-kinh-te-thi-truongViet-Nam-coi-chung-an-le.html
http://www.thesaigontimes.vn/146574/Trung-Quoc-chua-co-kinh-te-thi-truongViet-Nam-coi-chung-an-le.html


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 
 

14| 

 

OVERVIEW RESEARCH ON POLICIES ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND 
FOREIGN INVESTMENT AGRICULTURAL LAND USE IN THE WORLD 
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Environment  

Contact email: tringuyenvan62@gmail.com 

ABSTRACT 

Research articles on organic agriculture, high-tech agriculture in the world; on agricultural 
development policies and attracting foreign direct investment using agricultural land in some countries 
around the world. The research results show that: organic agriculture, high-tech agriculture is an 
inevitable trend of the world. From the policy of agricultural development and attracting foreign 
investment using agricultural land in the world, draw lessons for Vietnam: (1) Regarding the 
promulgation of mechanisms and policies: financial mechanisms and policies the main incentive to attract 
FDI into agriculture; the legal framework to enforce land consolidation and concentration; policies to 
support and encourage land purchase, sale and transfer; administrative reform to attract FDI; policies for 
investment, training and development of high-tech human resources in agriculture. (2) Forms of foreign 
investment using agricultural land: Establishment of an enterprise with 100% foreign capital; equitization 
of foreign-invested enterprises; joint venture between domestic and foreign investors; purchase shares or 
contribute capital to manage investment activities; implementing mergers and acquisitions of enterprises; 
other forms of direct investment. 

Keywords: Agricultural development policy; Foreign investment using agricultural land. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk với mục đích đánh giá thực trạng 
khai thác tài chính từ đất đai trong giai đoạn 2016 - 2019. Nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp thu thập 
và xử lý số liệu liên quan đến các khoản thu tài chính từ đất đai của huyện Ea Súp để làm rõ các nội dung 
nghiên cứu. Kết quả cho thấy: (i) Các khoản thu tài chính từ đất đai ở huyện Ea Súp bao gồm tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, các loại thuế, phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất; (ii) Tổng số tiền thu đƣợc từ đất 
đai tăng từ 2.590,87 triệu đồng, chiếm 11,96% năm 2016, đến năm 2019 tăng lên 11.061,16 triệu đồng, 
chiếm 25,60%; (iii) Tiền sử dụng đất đóng góp nhiều nhất trong các khoản thu tài chính từ đất đai. Một số 
hạn chế trong việc thực hiện các khoản thu từ đất đai gây ảnh hƣởng đến ngân sách của huyện. Do đó, đề 
xuất một số giải pháp về đẩy mạnh công tác chỉnh lí biên động đất đai, rà soát quỹ đất, áp dụng giá thị 
trƣờng, tổ chức đấu giá, phát triển thị trƣờng bất động sản và tăng cƣờng thanh tra kiểm tra cần đƣợc áp 
dụng để nâng cao hiệu quả công tác khai thác tài chính từ đất đai trong những năm đến. 

Từ khóa: C  n  sá   đất đ  , g á đất, huyện Ea Súp, sử dụng đất, tà     n  đất đ  . 

1. MỞ ĐẦU 

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá thuộc sở hữu của nhà nƣớc và là loại hàng hóa có giá 
trị. Trong thời gian qua, Nhà nƣớc thực hiện nhiều chƣơng trình dự án nhằm tăng ngân sách bằng 
việc khai thác giá trị của đất (Nguyễn Hữu Ngữ và cs, 2020; Trần Đức Thắng, 2012). Năm 2002, 
các khoản thu từ đất đạt khoảng 5.486 tỷ đồng, chiếm 4,4% tổng thu ngân sách, đến năm 2010 
tăng lên 67.767 tỷ đồng, chiếm 11,21% (Trần Đức Thắng, 2012). Nguồn thu từ đất chiếm 
khoảng 8-10% ngân sách địa phƣơng, là nguồn thu chiếm tỷ lệ quan trọng của các tỉnh, thành. 
Cụ thể, năm 2014 là 55.138 tỷ đồng, năm 2015 là 84.810 tỷ đồng, năm 2016 là 115.290 tỷ đồng, 
năm 2017 là 104.400 tỷ đồng và năm 2018 là 92.600 tỷ đồng (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 
2019). Nhiều chính sách liên quan đến đất đai, tài chính về đất đai và giá đất đƣợc ban hành. 
Trong đó, Luật Đất đai 2013 và các văn bản liên quan đƣợc ban hành làm cơ sở pháp lý để các 
cơ quan nhà nƣớc và các chủ thể sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài tài chính liên quan đến đất 
đai. Điều 7 Luật Đất đai 2013 quy định các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, tiền xử phạt vi 
phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thƣờng cho nhà nƣớc khi gây thiệt hại trong quản lý và sử 
dụng đất, phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất (Quốc hội, 2013). Bên cạnh đó, Chính phủ đã 
ban hành nhiều Nghị định và các bộ, ngành Trung ƣơng cũng đã có các văn bản hƣớng dẫn chi 
tiết. Trình tự và thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất ngày càng theo hƣớng đơn 
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giản, thuận tiện, công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời sử dụng đất (Trần 
Đức Thắng, 2012). Tuy nhiên, thực trạng triển khai các văn bản liên quan đến việc thực hiện thu 
tài chính từ đất đai vẫn còn hạn chế và tồn tại gây thiệt hại đến ngân sách Nhà nƣớc. Do đó, các 
địa phƣơng cần triển khai đánh giá thực trạng khai thác nguồn thu ngân sách từ đất đai nhằm đƣa 
ra giải pháp phù hợp. 

Huyện Ea Súp đang trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế bƣớc vào giai đoạn phát triển về 
quy mô và chất lƣợng. Do đó, việc tạo ngân sách từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội 
đóng vai trò rất quan trọng (Nguyễn Hữu Ngữ và cs, 2020). Đây là nguồn kinh phí để thực hiện 
các dự án đầu tƣ về cơ sở hạ tầng giao thông, môi trƣờng và khu dân cƣ trên địa bàn huyện. 
Chính vì vậy, huyện Ea Súp đã và đang tập trung nguồn lực để khai thác tài chính đất đai và 
quản lý sử dụng đất ( y ban nhân dân huyện Ea Súp, 2019). Cụ thể, huyện đã tăng cƣờng thu 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền các loại thuế, phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đối với 
các cá nhân và tổ chức sử dụng đất (Chi cục Thuế huyện Ea Súp, 2019). Bên cạnh đó, xây dựng 
một số cơ chế phù hợp nhằm thu hút các công ty và doanh nghiệp đầu tƣ trên địa bàn huyện 
trong thời gian đến. Tuy nhiên, quá trình thực hiện khai thác tài chính từ đất đai của huyện Ea 
Súp vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm nhƣ chƣa khai thác tốt công tác đấu giá quyền sử dụng 
đất, công tác triển khai thu thuế, tiền sử dụng đất, phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất và xử 
phạt các sai phạm trong sử dụng đất đai. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu này đƣợc thực 
hiện nhằm đánh giá thực trạng khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai và xây dựng một số giải 
pháp nâng cao hiệu quả công tác khai thác tài chính từ đất đai cho huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng nguồn thu tài chính đƣợc thực hiện ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 
đã làm rõ các nội dung nhƣ các khoản đóng góp vào ngân sách của huyện, tổng thu tài chính từ 
đất đai. Bên cạnh đó, đánh giá tỷ trọng đóng góp của các khoản thu tài chính từ đất đai vào ngân 
sách của huyện trong giai đoạn 2016-2019. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong quá 
trình thực hiện các khoản thu tài chính từ đất. Trên cơ sở đó, một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai đƣợc đề xuất cho huyện Ea Súp trong những năm đến. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu  

 . P ương p áp đ ều tra thu thập số liệu thứ cấp  

Để đánh giá đƣợc thực trạng khai thác nguồn thu tài chính ở huyện Ea Súp, nghiên cứu đã 
tiến hành thu thập các số liệu thứ cấp có liên quan đến các khoản thu tài chính từ đất đai trong giai 
đoạn 2016-2019. Các tài liệu, số liệu thu thập gồm các văn bản liên quan đến đất đai của các cấp, 
báo cáo tình hình khai thác tài chính từ đất, báo cáo ngân sách, báo cáo của các dự án tạo quỹ đất 
trên địa bàn huyện Ea Súp. Các tài liệu đƣợc thu thập tại Chi cục thuế,  y ban nhân huyện, Phòng 
Tài nguyên và Môi trƣờng, Phòng Kế hoạch tài chính huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.  

b. P ương p áp đ ều tra thu thập số liệu sơ  ấp 

Để đánh giá đƣợc đầy đủ thông tin liên quan đến việc thực hiện các khoản thu tài chính từ 

đất đai của huyện Ea Súp, nghiên cứu đã điều tra ngẫu nhiên 60 ngƣời dân thực hiện nghĩa vụ tài 
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chính liên quan đến đất đai tại Trung tâm Hành chính công của huyện Ea Súp bằng bảng hỏi 

đƣợc soạn sẵn. Bên cạnh đó, nghiên cứu lựa chọn ngƣời dân ở thị trấn nơi có nhiều hoạt động 

giao dịch về đất đai và nghĩa vụ tài chính để điều tra. Nội dung điều tra tập trung vào tìm hiểu 

của ngƣời dân về các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính bao gồm: quy trình thực hiện nghĩa 
vụ tài chính, giá đất để tính các khoản thu, các khoản phí và lệ phí trƣớc bạ và các khoản thu 

khác liên quan. 

Cùng với việc điều tra ngƣời dân tham gia vào quá trình thực hiện nguồn thu tài chính, 

nghiên cứu đã điều tra phỏng vấn 25 cán bộ chuyên môn trực tiếp liên quan đến công việc xử lý 

hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính, tính phí và lệ phí trƣớc bạ của ngƣời sử dụng đất trên địa bàn 

huyện Ea Súp. Những cán bộ đƣợc phỏng vấn hiện đang làm việc tại Chi cục Thuế (5 ngƣời), 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (5 ngƣời), Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (5 ngƣời), 

Phòng Kế hoạch tài chính (5 ngƣời) và Phòng Quản lý đô thị (5 ngƣời). Nội dung bảng hỏi tập 

trung và các vấn đề liên quan đến thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đối với các khoản 

thu từ đất đai, quy trình thủ tục thực hiện ở các phòng chuyên môn, một số khó khăn khi thực 

hiện và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian đến. 

 . P ương p áp  ử lý số liệu 

Trên cơ sở các tài liệu, sốliệu thu thập và điều tra phỏng vấn ngƣời dân cũng nhƣ cán bộ 

quản lý, các số liệu đƣợc phân loại theo từng nhóm có mối quan hệ với nhau, sau đó đƣợc xử lý 

bằng phần mềm excel. Các số liệu đƣợc trình bày và sắp xếp khoa học trong các bảng nhằm giúp 

cho việc so sánh, đối chiếu phân tích làm rõ các nội dung liên quan đến tình hình thu tài chính 

trong thời gian qua ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát vị trí khu vực nghiên cứu 

Huyện Ea Súp cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 70 km về phía Bắc. Tổng diện 

tích tự nhiên của huyện là 176.531,72 ha, 10 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 9 xã. Tổng dân 

số 70.724 ngƣời, mật độ dân số đạt 39,15 ngƣời/km2 ( y ban nhân huyện Ea Súp, 2019). Trên 

địa bàn huyện có hệ thống đƣờng giao thông nhƣ: Quốc lộ 14C, tỉnh lộ 16, tỉnh lộ 1, là điều kiện 

thuận lợi để kết nối với thành phố Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Gia Lai và tỉnh Đắk Nông để phát 

triển kinh tế - xã hội (Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Ea Súp, 2019). 

Huyện Ea Súp có tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 
18,02%. Trong đó, mức tăng bình quân của lĩnh vực nông lâm nghiệp là 14%, lĩnh vực dịch vụ 

là 19%, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng là 27%. Cơ cấu kinh tế của huyện năm 2019 gồm: 

lĩnh vực nông lâm ngƣ nghiệp chiếm 43,4%, dịch vụ chiếm 32% và công nghiệp - xây dựng 

chiếm 24,6%. Theo đó, ngành nông lâm nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế 
của huyện Ea Súp ( y ban nhân dân huyện Ea Súp, 2019). Trong những năm gần đây, để có 

nguồn thu cho ngân sách nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng hiệu quả 
công tác quản lý đất đai, huyện Ea Súp đã thực hiện nhiều dự án khai thác các khoản thu tài 

chính từ đất đai. 
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Hình 1. Sơ đồ các đơn vị hành chính huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

3.2. Tình hình khai thác nguồn thu ngân sách tại huyện Ea Súp 

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, UBND 
huyện Ea Súp đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cƣờng khai thác 
các nguồn thu từ đất đai. Với lợi thế là một huyện đang phát triển, nguồn lực đất đai còn khá dồi 
dào nên việc khai thác nguồn lực từ đất đai đã đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng thu 
ngân sách cho địa phƣơng. Kết quả khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai giai đoạn 2016-2019 
đƣợc thể hiện ở hình 2. 

 

Hình 2. Tình hình khai thác nguồn thu ngân sách tại huyện Ea Súp giai đoạn 2016-2019 
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Số liệu ở hình 2 cho thấy, trong giai đoạn nghiên cứu, tổng nguồn thu ngân sách trên địa 
bàn huyện là 128,420 tỷ đồng và có xu hƣớng tăng dần qua các năm. Trong đó, nguồn thu từ đất 
đai đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn thu ngân sách của địa phƣơng và có sự biến động 
rõ rệt qua từng năm, cụ thể: Năm 2016, khoản thu từ đất đai là 2.590,87 triệu đồng (chiếm 
11,96% tổng thu ngân sách); năm 2017, các khoản thu từ đất tăng lên vƣợt bậc đạt 11.578,14 
triệu đồng (chiếm 38,11% tổng thu ngân sách); Năm 2018, khoản thu từ đất có sự sụt giảm                
đáng kể, chỉ đạt 9.427,96 triệu đồng (chiếm 28,42%) và năm 2019 đạt 11.061,16 triệu đồng 
(chiếm 25,6%). 

3.3. Thực trạng khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại huyện Ea Súp 

3.3.1. Thu từ tiền sử dụng đất 

Trong cơ cấu các nguồn thu từ đất đai, thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng tƣơng đối 
lớn. Số liệu đƣợc thể hiện chi tiết ở Hình 3. 

 

Hình 3. Tình hình thu tiền sử dụng đất huyện Ea Súp giai đoạn 2016-2019 

Giai đoạn 2016-2019, nguồn thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng khá lớn trong các 
khoản thu từ đất đai do huyện Ea Súp đã thực hiện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), cùng với việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 
sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn diễn ra mạnh mẽ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất năm 
2017 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn thu từ đất đai (66,37%). Tuy nhiên, thực tế áp 
dụng chính sách thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ea Súp vẫn còn một số vƣớng mắc, 
ảnh hƣởng không nhỏ đến kết quả thu tiền sử dụng đất nhƣ: (i) Việc xác định nguồn gốc sử 
dụng đất, thời điểm sử dụng đất và mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của 
UBND cấp phƣờng, xã có ảnh hƣởng rất lớn đến số tiền mà ngƣời sử dụng đất phải thực hiện 
nghĩa vụ tài chính. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng từ việc kê khai sai lệch 
nguồn gốc sử dụng đất để cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân của chính quyền cơ sở; 
(ii) Một số trƣờng hợp ngƣời dân tự chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo hình thức “trao 
tay” nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính, dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nƣớc và khó kiểm soát 
thị trƣờng bất động sản.  
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3.3.2. Thu từ tiền thuê đất 

Trên địa bàn huyện Ea Súp có 42 đơn vị thuê đất, trong đó có 20 đơn vị thuê đất phi nông 
nghiệp và 22 đơn vị thuê đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đối với các đơn vị thuê đất nông nghiệp 
tiền thuê đất đƣợc miễn, giảm do chính sách vùng đặc biệt khó khăn.  

 

Hình 4. Tình hình thu tiền thuê đất phi nông nghiệp huyện Ea Súp giai đoạn 2016-2019 

Qua hình 4 cho thấy, giai đoạn 2016-2019, nguồn thu từ tiền thuê đất của huyện Ea Súp có 
sự biến động đáng kể qua các năm. Trong đó, thu tiền sử dụng đất năm 2018 chiếm tỷ trọng cao 
nhất, đạt 2.640 triệu đồng (chiếm 28% các khoản thu từ đất đai). 

3.3.3. Thu từ thu  sử dụng đất  

Giai đoạn 2016-2019, các khoản thu từ thuế sử dụng đất trên địa bàn huyện Ea Súp gồm có 
thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, Quốc hội có Nghị 
quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 
2003 đến 2010. Sau đó, có Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về tiếp 
tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2020. Do đó, địa phƣơng 
không thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn nghiên cứu. Số liệu về tình hình thu thuế 
sử dụng đất phi nông nghiệp đƣợc thể hiện chi tiết ở hình 5. 

 

Hình 5. Tình hình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Ea Súp giai đoạn 2016-2019 
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Số liệu ở hình 5 cho thấy, số tiền từ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất 
nhỏ trong các khoản thu từ đất đai (dƣới 3%). Thực tế cho thấy, nhiều trƣờng hợp ngƣời dân đã 
tự chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nhƣng không làm hồ sơ thủ tục để 
đƣợc Nhà nƣớc cho phép chuyển mục đích và cấp GCN QSDĐ, dẫn đến tình trạng vi phạm 
chính sách pháp luật về đất đai. Do đó, khi kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trên tờ khai 
ghi là đất ở nhƣng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp. Vấn đề này 
đã gây khó khăn trong công tác tính thuế và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, 
một số hộ dân chƣa nắm đƣợc các chính sách pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên 
dẫn đến tình trạng kê khai trùng lặp các lô đất đã sử dụng. Một số trƣờng hợp chủ sử dụng đất 
chuyển nhƣợng đất phi nông nghiệp trên địa bàn cho ngƣời ở địa phƣơng khác, nhƣng không làm 
thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất. Tình trạng này gây khó khăn cho công tác xác minh chủ 
đất, kê khai tính thuế dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nƣớc. 

3.3.4. Thu thu  thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 

Những năm gần đây, việc đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCN QSDĐ trên địa bàn huyện 
Ea Súp đã tạo tiền đề cho ngƣời dân thực hiện các quyền sử dụng đất, nhất là thực hiện chuyển 
nhƣợng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Do đó, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử 
dụng đất đã đóng góp tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn thu từ đất đai của địa phƣơng, chỉ sau 
nguồn thu từ tiền sử dụng đất.  

 

Hình 6. Tình hình thu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất                                                           
tại huyện Ea Súp giai đoạn 2016-2019 

Kết quả thể hiện ở hình 6 cho thấy, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất năm 2016 
đạt 949,65 triệu đồng (chiếm 36,65%), năm 2017 đạt 2.547,55 triệu đồng (chiếm 22%), năm 
2018 là 1.421,11 triệu đồng (chiếm 15,07%) và đạt 1.900,19 triệu đồng vào năm 2019 (chiếm 
17,18%). 

3.3.5. Thu từ lệ phí trước bạ và lệ phí cấp giấy chứng nhận 

Số liệu về tình hình thu lệ phí trƣớc bạ và lệ phí cấp GCN QSDĐ của huyện Ea Súp đƣợc 
thể hiện chi tiết tại hình 7.  
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Hình 7. Tình hình thu lệ phí trƣớc bạ và lệ phí cấp GCN QSDĐ                                                             
của huyện Ea Súp giai đoạn 2016-2019 

Với tỷ trọng bình quân chiếm 6,8%/năm trong tổng nguồn thu tài chính từ đất đai và không 
biến động đáng kể qua các năm, nguồn thu từ lệ phí trƣớc bạ và lệ phí cấp GCN QSDĐ đƣợc 
đánh giá là nguồn thu khá ổn định. Bên cạnh việc đóng góp một phần vào ngân sách Nhà nƣớc 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì nguồn thu từ lệ phí trƣớc bạ và lệ phí cấp GCN 
QSDĐ cũng đảm bảo cho các đơn vị sự nghiệp, hành chính công của huyện phát huy hiệu quả 
hoạt động, đặc biệt trong việc huy động đóng góp của ngƣời dân phục vụ công tác đo đạc, chỉnh 
lý biến động và cấp GCN QSDĐ. 

3.4. Một số hạn chế trong khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai trên địa bàn huyện Ea Súp 

Việc giao đất theo hình thức chỉ định trong những năm trƣớc đây đã làm giảm khả năng 
huy động nguồn lực tài chính đối với đất đai; việc giao đất theo đơn giá do UBND tỉnh ban hàng 
hàng năm thấp hơn nhiều so với giá đất thực tế trên thị trƣờng. Vì vậy, ngƣời đƣợc giao đất đã 
thu đƣợc một nguồn lợi khá cao khi đƣợc Nhà nƣớc giao đất rồi thực hiện việc chuyển nhƣợng 
cho ngƣời khác, dẫn đến thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nƣớc. 

Thủ tục hành chính đất đai nói chung và nghĩa vụ tài chính đất đai nói riêng của các đối 
tƣợng sử dụng đất còn chồng chéo và chƣa phù hợp với thực tiễn đã cản trở dòng tài chính từ đất 
vào các hoạt động kinh tế - xã hội.  

Việc xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sát với giá chuyển 
nhƣợng QSDĐ trên thị trƣờng trong điều kiện bình thƣờng gặp không ít khó khăn, lúng túng do 
chƣa có quy định về quy trình xác định giá đất thị trƣờng. Do đó, giá đất tính thu tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất trên thực tế vẫn chƣa đảm bảo sát với giá thị trƣờng, gây thất thu cho ngân sách 
Nhà nƣớc.  

Hiện nay, tình trạng đầu cơ đất đai, giao dịch ngầm còn khá phổ biến trên địa bàn huyện Ea 
Súp, nhất là việc mua bán bằng hình thức “giấy tờ trao tay” trong các khu đất phân lô tự phát làm 
cho thị trƣờng nhà đất càng thiếu minh bạch, khó quản lý. 
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Những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra về việc quản lý thực hiện nghĩa vụ tài chính 

trong lĩnh vực đất đai tại huyện Ea Súp chƣa đƣợc quan tâm thực hiện. Do đó, tình trạng ngƣời 

sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và không nộp nghĩa vụ tài chính vẫn còn xảy ra 

khá phổ biến, ảnh hƣởng đến nguồn thu ngân sách hằng năm. 

3.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại huyện 
Ea Súp 

UBND tỉnh Đắk Lắk sớm ban hành cơ chế phân cấp trong quản lý và sử dụng đất đai, theo 
đó, tăng tính chủ động của huyện trong việc ban hành các chính sách về ƣu đãi, thu hút đầu tƣ 
trên địa bàn thông qua các cơ chế ƣu đãi về đất đai.  

Đẩy mạnh công tác đo đạc chỉnh lý biến động đất đai của các khu vực, các xã có sự biến 

động quá lớn về hiện trạng sử dụng đất cũng nhƣ tăng cƣờng khai thác có hiệu quả nguồn thu tài 

chính từ đất đai. Rà soát lại việc quản lý và sử dụng đất, tiếp tục đẩy mạnh việc đƣa quỹ đất do 

nhà nƣớc quản lý, đất trống, đất chƣa sử dụng, để tăng nguồn thu nhƣng về lâu dài đảm bảo đất 
không bị lấn chiếm trái phép. Đối với đất đã giao nhƣng chƣa đầu tƣ hoặc đầu tƣ nhƣng hiệu quả 
mang lại chƣa cao thì rà soát, chuyển sang mục đích sử dụng khác có hiệu quả cao hơn. 

Cần có chính sách, cơ chế khuyến khích, động viên tổ chức, cá nhân đƣợc giao đất, cho 

thuê đất khẩn trƣơng đƣa đất vào khai thác, quản lý, sử dụng đất hiệu quả và thực hiện nghiên 

túc các quy định về nghĩa vụ tài chính về đất đai. Việc định giá đất phải đƣợc tiến hành theo 

đúng các quy định của pháp luật và phải đảm bảo dựa trên nguyên tắc thị trƣờng, tại thời điểm, 

bối cảnh giao dịch xác định và kết quả định giá đất càng sát với giá thị trƣờng càng tốt. Đồng 

thời, kết quả định giá đất phải có khả năng, có cơ sở để cơ quan có chức năng có thể thực hiện 

việc kiểm tra, đối chứng với chứng cứ thị trƣờng đất đai một cách công khai và minh bạch, hạn 

chế thấp nhất những tác động thị trƣờng không mong muốn.  

UBND huyện Ea Súp cần tổ chức đấu giá đất đối với những dự án đã đƣợc giải phóng mặt 
bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đôn đốc ngƣời trúng đấu giá quyền sử dụng đất đƣa 
vào khai thác đúng quy hoạch, hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Trƣờng hợp nhà đầu tƣ vi phạm 

phƣơng án đấu giá và quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đề nghị hoàn thiện hồ sơ hủy 

kết quả, tổ chức đấu giá lại. 

Tăng cƣờng công tác thanh kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất 
là đối với địa bàn các xã, thị trấn có tốc độ đô thị hóa nhanh, trong đó tập trung kiểm tra việc 

thực hiện quy hoạch đối với các khu quy hoạch chức năng, quy hoạch phát triển đô thị mới. Xử 

lý vi phạm hành chính đối với các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công 

trình trên đất không đƣợc phép xây dựng qua đó có hình thức xử lý, chế tài buộc ngƣời sử dụng 

đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, tránh thất thoát cho ngân sách. 

Kiên quyết xử lý các trƣờng hợp lấn chiếm đất đai, nhất là lấn chiếm đất công, chuyển mục 

đích sai quy định làm thất thoát nguồn thu từ quỹ đất. Tổ chức việc rà soát, chấn chỉnh tình trạng 

sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả hoặc sử dụng đất sai mục đích của các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trên địa bàn để kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý. 
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4. KẾT LUẬN 

Công tác quản lý, sử dụng đất và khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai của huyện Ea Súp 
trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt đƣợc những thành quả nhất định. Quá trình sử dụng đất dựa trên 
những quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý và hiệu quả, góp phần 
ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Nguồn thu của ngân sách, nguồn tài chính thu đƣợc từ đất đai 
đã cho phép huyện Ea Súp gia tăng quy mô đầu tƣ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu                    
hạ tầng. Nhƣ vậy, nguồn lực tài chính từ đất đai là nguồn lực quan trọng trong cơ cấu thu ngân 
sách huyện. 

Kết quả khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai giai đoạn 2016 - 2019, thông qua các hình 
thức: thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; thuế, phí và lệ phí trong sử dụng đất. Tổng số tiền thu 
đƣợc từ đất đai tăng từ 2.590,87 triệu đồng, chiếm 11,96% năm 2016 đến năm 2019 tăng lên 
11.061,16 triệu đồng, chiếm 25,60%. Trong đó, tiền sử dụng đất đóng góp nhiều nhất trong các 
khoản thu tài chính từ đất đai và tiền thuê đất đóng góp thấp nhất. 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai vẫn 
còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập nhƣ chƣa khai thác đƣợc nguồn thu lớn nhất từ công tác đấu 
giá quyền sử dụng đất; công tác quản lý sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai còn nhiều bất 
cập; giá đất và những bất cập trong giá đất; công tác thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng; những 
tồn tại trong công tác đấu giá đất; thị trƣờng nhà đất chƣa phát huy hết hiệu quả và hệ lụy từ hoạt 
động đầu cơ, giao dịch ngầm về đất đai đã và đang là những rào cản không nhỏ, gây thất thoát 
cho ngân sách nhà nƣớc. 

 Việc quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là vấn đề khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai luôn 
là một vấn đề phức tạp và chịu tác động của rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nhất là cơ 
chế thị trƣờng. Vì vậy, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp liên quan đến cấp trên và  y 
ban nhân dân huyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác khai thác tài chính từ đất đai trong những 
năm đến. 
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ABSTRACT 

This study was conducted in Ea Sup district, Dak Lak province with the aim of assessing financial 
revenues from land in the period of 2016-2019. The research collected data, and analyzed the relatioships 
of financial resources from land. Our resuts showed that (i) The financial resources of land in Ea Sup 
district were contributed by the land use fee, land renting, taxes, and charges in land management; (ii) A 
total of land financy was increased from 2,590.87 million VND (11.96%) in 2016 to 11,061.16 million 
VND (25.60%) in 2019; (iii) The land use fee had the highest contribution to total of land financial 
resources. There are still some limitations while doing the collections of the financial resources from land 
that had some effects on budget of the district. Therefore, some solutions retated to updated land changes, 
land reservation, market price for land, developed real estate, and increase inspection checking, should be 
applied to have high efficiency of these revenues in the future. 

Keywords: Land policy, land price, Ea Sup district, land use, land finance. 
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GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HOÀ BÌNH 

Trần Trọng Phƣơng1, Ngô Thanh Sơn1, Nguyễn Đức Lộc1, Bùi Sở Tự2 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá công tác đăng ký giao dịch bảo đảm (ĐKGDBĐ) bằng quyền sử 
dụng đất (QSDĐ) và tài sản khác gắn liền với đất huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Giai đoạn 2014-2018, 
huyện Kim Bôi đã thực hiện đăng ký 2.433 hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản 
khác gắn liền với đất. Ở 3 xã, thị trấn điều tra cho thấy xã Nam Thƣợng có lƣợng hồ sơ giao dịch cao nhất 
là 314 hồ sơ, thị trấn Bo 252 hồ sơ, xã Đông Bắc 87 hồ sơ. Để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký giao 
dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Kim Bôi cần thực hiện 
đồng bộ các giải pháp sau: Giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý, điều hành và thực hiện công tác 
đăng ký giao dịch bảo đảm; xây dựng đồng bộ hồ sơ địa chính mới theo quy định, đo đạc thành lập bản 
đồ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu; tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dƣỡng năng lực của cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm; 
xây dựng và triển khai cơ giám sát việc thực hiện pháp luật về ĐKGDBĐ trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

Từ khóa: Đăng ký g  o dịch bảo đảm; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền vớ  đất; huyện 

Kim Bôi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc đăng ký giao dịch bảo đảm (ĐKGDBĐ) là một trong những cách thức để bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp cho bên nhận bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền và các bên cùng tham gia giao dịch trong hợp đồng, loại bỏ đƣợc những rủi ro pháp 
lý cho các giao dịch, tạo lập, duy trì và đảm bảo một trật tự lợi ích chung trong đời sống kinh tế - 
dân sự, tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời sử dụng đất có thể thực hiện một cách tốt nhất các quyền 
của mình theo quy định của pháp luật. Đăng ký giao dịch bảo đảm còn góp phần vào việc ngăn 
ngừa các tranh chấp về dân sự liên quan đến giao dịch bảo đảm, hợp đồng vay, góp vốn và cung 
cấp chứng cứ để Tòa án giải quyết các tranh chấp đó.  

Huyện Kim Bôi nằm phía Đông tỉnh Hoà Bình, trung tâm huyện cách thành phố Hoà Bình 

khoảng 35km, có tổng diện tích tự nhiên là 55.116,24 ha, có tiềm năng và thế mạnh phát triển du 

lịch, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng 

thời quá trình đô thị hóa diễn ra tƣơng đối mạnh, cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng đƣợc cải thiện. 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội thì nhu cầu vốn ngày càng gia tăng, các giao dịch 

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất diễn ra khá sôi động trên địa bàn 
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huyện. Tuy nhiên, việc quản lý các giao dịch này vẫn còn những tồn tại, bất cập cần đi sâu 
nghiên cứu và đề xuất giải pháp giải quyết. Xuất phát từ thực tế đó, việc đánh giá công tác đăng 
ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện 

Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 

2.1.1. Chọn khu vực điều tra 

Vùng trung tâm gồm 7 xã: Lựa chọn thị trấn Bo (đại diện cho khu vực trung tâm hành 

chính của huyện, nằm trong quy hoạch phát triển đô thị mạnh) làm điểm nghiên cứu. 

Vùng Tây Nam gồm 9 xã: Lựa chọn xã Nam Thƣợng (đại diện xã có quỹ đất nằm trong 

khu vực quy hoạch phát triển) làm điểm nghiên cứu. 

Vùng Đông Bắc gồm 12 xã: Lựa chọn xã Đông Bắc (đại diện xã thuần nông của huyện) 

làm điểm nghiên cứu. 

Lựa chọn 2 ngân hàng (Ngân hàng Agribank, Ngân  àng C  n  sá       ộ   uyện   m 
Bôi) trên địa bàn huyện Kim Bôi để điều tra, đánh giá các hoạt động giao dịch bảo đảm và công 

tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất.  

2.1.2. Chọn đối tượng điều tra 

- Ngƣời dân: Các hộ gia đình, cá nhân đã trực tiếp thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.  

- Cán bộ thực hiện công tác giao dịch bảo đảm tại tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 
đai: Lãnh đạo trực tiếp quản lý, cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và lƣu trữ hồ sơ tại đơn 
vị thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.  

- Cán bộ tổ chức tín dụng: Cán bộ ngân hàng làm công tác tín dụng đã thực hiện thủ tục 

đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thay cho ngƣời vay tiền thế 
chấp bằng quyền sử dụng đất. 

2.2. Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 

Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất. 
tại UBND huyện Kim Bôi, Phòng Tài nguyên Môi trƣờng, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện 

Kim Bôi và các phòng ban chuyện môn của huyện. Số liệu các trƣờng hợp đăng ký biến động do 

thực hiện quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất theo số liệu đã đăng ký làm thủ tục tại Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kim Bôi. 

2.3. Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 

- Điều tra ngẫu nhiêu các hộ gia đình, cá nhân đã trực tiếp thực hiện đăng ký giao dịch bảo 

đảm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kim Bôi bằng phiếu điều tra in sẵn. Các 

tiêu chí điều tra gồm các thông tin về: mục đích vay; mức tiền muốn vay theo tỷ lệ phần trăm giá 
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trị quyền sử dụng đất; ngân hàng cho vay; diện tích đất; thủ tục đăng ký; các thông tin khác về 
cầm cố, đặt cọc. Tổng số phiếu điều tra 90 phiếu tại 3 xã, thị trấn (30 phiếu/xã, thị trấn).  

- Điều tra ngẫu nhiên 10 cán bộ ngân hàng làm công tác tín dụng đã thực hiện thủ tục đăng  
ký giao dịch bảo đảo tại Văn phòng ĐKQSDĐ thay cho ngƣời vay tiền thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất. Các cán bộ tín dụng đƣợc hỏi làm việc tại 2 ngân hàng có nhiều nhất số ngƣời dân đến 
vay tiền (mỗi ngân hàng điều tra 5 cán bộ tín dụng). Các tiêu chí điều tra gồm mức tiền ngân 
hàng cho vay theo tỷ lệ phần trăm giá trị quyền sử dụng đất; căn cứ cho vay; sự đơn giản, phức 
tạp của thủ đăng ký thế chấp.  

2.4. Phƣơng pháp tổng hợp và xử l  số liệu 

Kết hợp các yếu tố định tính với định lƣợng, trong quá trình thu thập số liệu tại địa bàn 
nghiên cứu, thống kê, so sánh và đánh giá kết quả đã đạt đƣợc, để làm rõ kết quả trong việc thực 
hiện giao dịch bảo đảm. Các số liệu điều tra đƣợc xử lý bằng Excel. 

2.5. Phƣơng pháp phân tích, so sánh 

Trên cơ sở tổng hợp số liệu tình hình thế chấp, giao dịch bằng bằng quyền sử dụng đất và 
tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Đông Bắc, xã Nam Thƣợng và thị trấn Bo, điều tra 
tiến hành phân tích, đánh giá trên cơ sở so sánh giữa các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 
Kim Bôi, để xác định mức độ thực hiện giao dịch đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Kim Bôi 

Huyện Kim Bôi nằm phía Đông tỉnh Hoà Bình với địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và 
nghiêng dần từ Tây sang Đông. Xen lẫn các dãy núi cao là các thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và 
dốc phân bố khắp nơi trên địa bàn huyện 

Tăng trƣởng kinh tế bình quân giai đoạn 2014-2018 của huyện đạt 10,4% (tốc độ tăng 
trƣởng của tỉnh đạt 12%). Năm 2018, tốc độ tăng trƣởng kinh tế đạt 11,5% (tốc độ tăng trƣởng 
của tỉnh đạt 11,8%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp 
giảm 11,3%, từ 55,7% năm 2014 xuống còn 44,4% năm 2018; tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp - 
xây dựng cơ bản tăng 6,2%, từ 14,3% năm 2014 lên 20,5% năm 2018; dịch vụ - du lịch tăng 
5,41%, từ 30% năm 2014 lên 35,1% năm 2018. 

3.2. Thực trạng công tác đăng    giao  ịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản 
khác gắn liền với đất tại huyện Kim Bôi 

3.2.1. Công tác đăng ký th  chấp bằng quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 
huyện Kim Bôi 



CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
 

29| 
 

Bảng 1. Tình hình thực hiện đăng    thế chấp bằng quyền sử dụng đất ở và tài sản khác 
gắn liền với đất tại huyện Kim Bôi giai đoạn 2014 - 2018 

Đơn vị tính: Hồ sơ 

STT Xã, thị trấn Tổng số 
Năm 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Thị trấn Bo 252 56 57 44 47 49 

2 Xã Đú Sáng 17 4 4 3 2 5 

3 Xã Bắc Sơn 35 5 6 9 6 10 

4 Xã Bình Sơn 19 4 5 5 3 4 

5 Xã Hùng Tiến 55 10 12 12 10 11 

6 Xã Tú Sơn 120 24 21 27 23 25 

7 Xã Nật Sơn 86 16 17 16 14 24 

8 Xã Vĩnh Tiến 61 10 10 10 13 19 

9 Xã Sơn Thủy 85 19 16 19 17 15 

10 Xã Đông Bắc 87 15 19 18 19 18 

11 Xã Thƣợng Bì 40 7 9 10 9 6 

12 Xã Lập Chiệng 53 11 10 11 9 14 

13 Xã Vĩnh Đồng 64 6 13 17 17 12 

14 Xã Hạ Bì 213 32 39 37 45 61 

15 Xã Trung Bì 36 7 7 7 7 9 

16 Xã Kim Sơn 55 11 11 9 12 13 

17 Xã Hợp Đồng 80 15 17 14 17 18 

18 Xã Thƣợng Tiến 18 3 4 3 5 5 

19 Xã Kim Tiến 167 27 30 34 36 40 

20 Xã Kim Bình 165 29 28 34 32 43 

21 Xã Hợp Kim 54 10 10 11 11 12 

22 Xã Kim Bôi 36 7 7 7 7 9 

23 Xã Nam Thƣợng 314 50 51 61 64 90 

24 Xã Kim Truy 26 5 4 3 6 8 

25 Xã Cuối Hạ 22 3 5 5 5 6 

26 Xã Sào Báy 138 25 27 28 29 30 

27 Xã Mi Hòa 136 28 25 27 28 29 

28 Xã Nuông Dăm 8 2 2 1 1 2 

Tổng 2433 436 457 475 488 578 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ    uyện Kim Bôi 
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Số liệu ở Bảng 1 cho thấy, nhu cầu vay vốn để đầu tƣ sản xuất, kinh doanh, giải quyết khó 
khăn trong cuộc sống của ngƣời dân tại hai khu vực nằm trong khu vực phát triển đô thị đô thị                     
và khu vực phát triển ngành dịch vụ là rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội                 
của huyện. 

3.2.2. Đánh giá chung về công tác đăng ký th  chấp bằng bằng quyền sử dụng đất và tài sản 
khác gắn liền với đất tại huyện Kim Bôi 

Từ năm 2014-2018, huyện Kim Bôi đã thực hiện đăng ký 2.433 hồ sơ đăng ký thế chấp 
bằng QSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất. Số lƣợng hồ sơ đăng ký thế chấp có chiều hƣớng 
tăng qua các năm. Các giao dịch thế chấp bằng QSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất diễn ra 
chủ yếu ở khu vực nằm trung tâm huyện và trung tâm cụm của các tiểu vùng.  

3.3. Đánh giá thực trạng giao dịch bảo đảm và công tác đăng    giao  ịch bảo đảm bằng 
quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất  

3.3.1. Tình hình thực hiện giao dịch th  chấp bằng bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác 
gắn liền với đất tại các xã, thị trấn nghiên cứu 

a. Thực trạng công tác giao dịch thế chấp ở các    đ ều tra 

Bảng 2. Tình hình đăng    thế chấp bằng bằng quyền sử dụng đất ở 3 xã, thị trấn 

Đơn vị tính: Hồ sơ 

STT Xã Tổng 
Năm 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Thị trấn Bo 252 56 57 44 47 49 

2 Xã Đông Bắc 87 15 19 18 19 18 

3 Xã Nam Thƣợng 314 50 51 61 64 90 

Tổng 653 120 126 123 129 156 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ    uyện Kim Bôi 

Ở 3 xã, thị trấn điều tra ở Bảng 2 trong vòng 5 năm cho thấy xã Nam Thƣợng có lƣợng hồ 
sơ giao dịch cao nhất là 314 hồ sơ. Xã Nam Thƣợng là xã có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày 
một tăng lên, ngành nông nghiệp cũng đang phát triển mạnh đặc biệt là các vùng chuyên phát 
triển trồng cây có múi, về vị trí địa lý là trung tâm cụm, có chợ hàng hóa, dịch vụ hoạt động hàng 
ngày, các mặt hàng đa dạng từ những nhu cầu thiết yếu nhỏ cho đến máy móc trang thiết bị vật 
tƣ phục vụ dân dụng và phục vụ sản xuất nông nghiệp,... đều đầy đủ. Chính vì yếu tố đó, một vài 
năm trở lại đây nhu cầu về đăng ký thế chấp tăng cao, đặc biệt năm 2018 còn vƣợt hơn số lƣợng 
năm 2017 là 26 hồ sơ. 

b. Tổng hợp ý kiến củ  người dân về mức vay vốn và thủ tục thực hiện thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền vớ  đất tại 3 xã, thị trấn nghiên cứu 
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Bảng 3. Ý kiến ngƣời dân về mức vay vốn và thủ tục thực hiện thế chấp bằng quyền                     
sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn nghiên cứu 

Tiêu chí 

Tổng số Các xã, thị trấn nghiên cứu 

Phiếu 
điều 
tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Thị trấn  
Bo 

Xã  
Đông Bắc 

Xã  
Nam Thƣợng 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

1 
 
 

Có nên thực hiện đăng ký thế 
chấp, tại VP ĐKĐĐ hay không? 90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

- Có 79 87,8 28 93,3 24 80,0 27 90,0 

- Không 11 12,2 2 6,7 6 20,0 3 10,0 

2 
 
 

Thủ tục thế chấp tại chi nhánh 
VP ĐKĐĐ 

90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

- Tốt 76 84,4 25 83,3 26 86,7 25 83,3 

- C ư  tốt 14 15,6 5 16,7 4 13,3 5 16,7 

3 
 
 

Có nên cải cách thủ tục hành chính 
tại Chi nhánh VP ĐKĐĐ không? 

0 0,0  0,0  0,0  0,0 

- Có 90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

- Không nên 0 0,0  0,0  0,0  0,0 

4 
 
 

Thủ tục thế chấp tại ngân hàng, 
quỹ tín dụng 

90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

- Tốt 77 85,6 26 86,7 26 86,7 25 83,3 

- C ư  tốt 13 14,4 4 13,3 4 13,3 5 16,7 

5 
 
 
 

Ngân hàng, quỹ tín dụng cho 
ngƣời dân vay vốn 

90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

- Dưới 30% giá trị quyền SDĐ 20 22,2 4 13,3 10 33,3 6 20,0 

- Từ 30 - 70% giá trị quyền 
SDĐ 

70 77,8 26 86,7 20 66,7 24 80,0 

- Trên 70% giá trị quyền SDĐ 0 0,0  0,0  0,0  0,0 

6 
 
 
 

Nguyện vọng đƣợc vay vốn 
theo giá trị QSDĐ 

90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

- Trên 70% 49 54,4 25 83,3 16 53,3 8 26,7 

- Từ 30 - 70% 41 45,6 5 16,7 14 46,7 22 73,3 

- Dướ  30% 0 0,0  0,0  0,0  0,0 

7 
Có nên cải cách thủ tục hành  
chính tại ngân hàng không? 

90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

 
 

- Có nên 90 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

- Không nên 0 0,0  0,0  0,0  0,0 

Nguồn: Tổng hợp số liệu theo phiếu đ ều tra 
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Việc đăng ký giao dịch bảo đảm đƣợc quy định phân tán tại nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật khác nhau nhƣ: Luật Đất đai năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015 dẫn đến còn có sự 
thiếu thống nhất. Việc thực hiện thủ tục vay vốn tại các ngân hàng, quỹ tín dụng còn nhiều thủ 
tục, phải có nhiều giấy tờ để chứng minh nguồn tài chính, khả năng thanh toán,... nên đa phần 
các hộ gia đình, cá nhân không có cửa hàng kinh doanh thƣờng là không vay đƣợc vốn của các 
ngân hàng, quỹ tín dụng. Bên cạnh đó, việc đăng ký các giao dịch bảo đảm này mới chỉ dừng 
lại ở việc đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất, còn các giao dịch bảo đảm khác nhƣ: cầm cố, đặt cọc, còn nằm ngoài sự kiểm soát 
của cơ quan quản lý nhà nƣớc tạo ra một thị trƣờng “ngầm”, gây thất thu cho ngân sách                  
Nhà nƣớc. 

c. Tổng hợp ý kiến của cán bộ ngân hàng, quỹ tín dụng về mức cho vay, thủ tục thế chấp 
bằng quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền vớ  đất tại các xã nghiên cứu 

Bảng 4. Ý kiến của cán bộ ngân hàng, quỹ tín dụng về mức cho vay, thủ tục thế chấp                    
bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Kim Bôi 

STT Tiêu chí 

Tổng số 

Các ngân hàng, quỹ tín  ụng 

Ngân hàng 
NN&PTNT  
Việt Nam CN 

Kim Bôi 

Ngân hàng 
Chính sách xã 
Hội huyện                     
Kim Bôi 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

1 

Ngân hàng, quỹ tín dụng cho 
ngƣời dân vay vốn 

10 100 5 100 5 100 

- Dướ  30% g á trị quyền SDĐ 3 30 2 40 1 20 

- Từ 30 - 70%  giá trị quyền 
SDĐ 

7 70 3 60 4 80 

- Trên 70% g á trị quyền SDĐ 0 0  0  0 

2 

 

Căn cứ để ngân hàng cho vay       

- G á trị n à đất 10 100 5 100 5 100 

-   ả năng t  n  toán 10 100 5 100 5 100 

Nguồn: Tổng hợp số liệu theo phiếu đ ều tra 

Nhìn chung, hệ thống hồ sơ địa chính chƣa đƣợc hoàn thiện đồng bộ, chƣa cập nhật đầy đủ 
các thông tin về thửa đất cũng nhƣ quá trình biến động. Chƣa có phần mềm quản lý, theo dõi 
đồng bộ các giao dịch bảo đảm. Vì vậy, việc tra cứu và cung cấp thông tin địa chính còn chƣa 
đƣợc đầy đủ. Bên cạnh đó, nghiệp vụ về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm của 
một số cán bộ còn có hạn chế nhất định, cần đƣợc tập huấn, đào tạo thêm. 
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3.3.2. Tổng hợp ý ki n người dân về việc thực hiện giao dịch cầm cố nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất tại địa bàn nghiên cứu 

Bảng 5. Ý kiến ngƣời dân về việc thực hiện giao dịch cầm cố nhà ở và tài sản khác                                
gắn liền với đất tại địa bàn nghiên cứu giai đoạn 2014 - 2018 

STT Tiêu chí 

Tổng số 

Các xã, thị trấn nghiên cứu 

Thị trấn Bo Xã Đông Bắc 
Xã Nam 

Thƣợng 

Phi u 
điều 
tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Phi u 
điều tra 

Tỷ lệ 
(%) 

Phi u 

điều 
tra 

Tỷ lệ 
(%) 

1 

 

 

Việc thực hiện đăng ký giao dịch cầm cố nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng 
Đăng ký đất đai: 

- Có làm                 

- Không làm 90 100 30 100 30 100 30 100 

2 

Mức cho vay và lãi suất tại hiệu cầm đồ so với ngân hàng, tổ chức tín dụng 

- C o  ơn 90 100 30 100 30 100 30 100 

- T ấp  ơn                 

3 

Có nên thực hiện đăng ký giao dịch cầm cố nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn 
phòng Đăng ký đất đai hay không? 

- Có nên 63 70 25 83,3 16 53,3 22 73,3 

- Không nên 27 30 5 16,7 14 46,7 8 26,7 

4 

Lý do đăng ký tại 
VPĐKĐĐ 

                

- Hạn   ế rủ  ro 74 82,2 26 86,7 25 83,3 23 76,7 

- Hạn   ế l   suất 16 17,8 4 13,3 5 16,7 7 23,3 

Nguồn: Tổng hợp số liệu theo phiếu đ ều tra 

Các giao dịch cầm cố nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã nằm ngoài sự kiểm soát của 
cơ quan đăng ký huyện. Tuy nhiên, việc đăng ký giao dịch cầm cố lại có vai trò và ý nghĩa quan 
trọng trong việc công khai và minh bạch tình trạng pháp lý của ngôi nhà, thửa đất đang cầm cố, 
giúp cho bên nhận cầm cố có nguồn thông tin cần thiết để xem xét, quyết định trƣớc khi tiến 
hành các giao dịch cầm cố, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch và 
thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trƣờng bất động sản. 
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3.3.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các giao dịch bảo đảm và công tác đăng ký 
giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 3 xã, thị trấn 

nghiên cứu 

a. Thuận lợi 

Luật Đất đai 2013 đã khẳng định quyền sử dụng đất và các giao dịch về quyền sử dụng đất 
thuộc đối tƣợng đăng ký bắt buộc; thừa nhận giá trị quyền sử dụng đất trong cơ chế thị trƣờng, 
phát huy nguồn lực về đất đai. Việc cải cách và công khai các thủ tục hành chính tạo điều kiện 
cho việc thực hiện đăng ký các giao dịch bảo đảm thuận tiện hơn.  

Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/06/2016 của Bộ Tƣ pháp, Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng đã quy định rõ ràng trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan đăng ký, 
thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
tổ chức, các nhân khi đến làm thủ tục đăng ký. Vì vậy, số lƣợng hồ sơ đăng ký thế chấp ngày 
càng có chiều hƣớng gia tăng. 

b.   ó k ăn 

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về đăng ký giao dịch bảo đảm còn phân tán ở nhiều 
văn bản luật, chƣa tập trung, nhƣ: quy định về quyền sử dụng đất do Luật Đất đai năm 2013 quy 
định; quy định về nhà ở do Luật Nhà ở quy định; quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng 
quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lại đƣợc quy định trong Bộ luật 
Dân sự năm 2015, do vậy khó thực hiện đồng bộ. 

Việc thực hiện thủ tục vay vốn tại các ngân hàng, quỹ tín dụng còn nhiều thủ tục, có quá 
nhiều giấy tờ để chứng minh nguồn tài chính, khả năng thanh toán,... nên đa phần các hộ gia 
đình, cá nhân không có chứng minh thu nhập ổn định thƣờng là không vay đƣợc vốn của các 
ngân hàng, quỹ tín dụng.  

Việc đăng ký các giao dịch bảo đảm này mới chỉ dừng lại ở việc đăng ký thế chấp bằng 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, còn các giao dịch bảo 
đảm khác nhƣ: cầm cố, đặt cọc… dƣờng nhƣ nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà 
nƣớc tạo ra một thị trƣờng “ngầm”, gây thất thu cho ngân sách Nhà nƣớc. Ngoài ra, việc quản lý, 
cập nhật và theo dõi biến động đối với các thửa đất có giao dịch là rất khó. Điều này dẫn đến tình 
trạng tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất. 

Hệ thống hồ sơ, bản đồ địa chính chƣa đồng bộ, thiếu nhiều thông tin về thửa đất cũng 
nhƣ quá trình biến động. Chƣa đƣợc đo đạc địa chính chính quy phục vụ cấp giấy chứng nhận 
và lập cơ sơ dữ liệu đồng bộ. Vì vậy, việc cập nhật, tra cứu và cung cấp thông tin địa chính còn 
gặp khó khăn. 

3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao công tác đăng    giao  ịch bảo đảm bằng quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

3.4.1. Giải pháp về cơ ch  chính sách  

Tạo lập hồ sơ pháp lý đầy đủ, thống nhất về thửa đất; xây dựng thủ tục đăng ký giao dịch 
bảo đảm đơn giản, dễ áp dụng, công khai, minh bạch và hạn chế sự can thiệp của các cơ quan 
hành chính vào thủ tục xác lập quyền dân sự về giao dịch bảo đảm; 
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Cần đầu tƣ phát triển, tin học hóa hệ thống đăng ký, trong đó có hệ thống thông tin về đăng 
ký các quyền, các giao dịch của ngƣời sử dụng đất, tạo điều kiện cho ngƣời dân có thể chủ động 
tiếp cận với hệ thống đăng ký. 

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng quy trình phối hợp giữa 
VPĐKĐĐ với các cơ quan liên quan để rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính về đất 
đai. Giao cho cơ quan Tài nguyên và Môi trƣờng xác định nghĩa vụ tài chính trong quá trình thực 
hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận. 

3.4.2. Xây dựng cơ ch  trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm giữa cơ 
quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các cơ quan có liên quan 

Cần xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật và tra cứu thông tin về đăng ký giao dịch bảo 
đảm liên thông giữa Sở Tƣ pháp tỉnh Hoà Bình, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Hoà Bình, các Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để công chức để tiện cho việc tra cứu và trao đổi thông tin về 
giao dịch bảo đảm. 

Cần đầu tƣ, xây dựng phần mềm quản lý và cung cấp thông tin thửa đất, kết nối giữa Chi 
nhánh VPĐKĐĐ với các phòng ban của huyện và công khai trên cổng thông tin điện tử của 
huyện để ngƣời dân có thể vào tra cứu thông tin về thửa đất đang thực hiện giao dịch. 

3.4.3. Tuyên truyền, phổ bi n pháp luật liên quan đ n giao dịch bảo đảm 

Đa dạng hóa các phƣơng thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao dịch bảo đảm và 
đăng ký giao dịch bảo đảm để nâng cao hơn nữa nhận thức của khách hàng về vai trò và ý nghĩa 
của đăng ký và tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, nắm vững các trình tự, thủ tục trong lĩnh 
vực này. Đặc biệt, tuyên truyền để ngƣời dân nhận thức đƣợc vai trò và tầm quan trọng của việc 
thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất cho 
các trƣờng hợp đến làm thủ tục tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Kim Bôi. 

3.4.4. Giám sát việc thực hiện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan đăng ký 
giao dịch bảo đảm 

Triển khai cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký 
giao dịch bảo đảm là hết sức cần thiết nhằm tăng cƣờng mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả của việc tổ 
chức và thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất huyện Kim Bôi. 

Phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đặc 
biệt là của các cơ quan đăng ký, cán bộ đăng ký; mặt khác là giải pháp nhằm phát huy tính minh 
bạch và công khai trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại huyện Kim Bôi. 

4. KẾT LUẬN 

1. Huyện Kim Bôi nằm phía Đông tỉnh Hoà Bình, trung tâm huyện cách thành phố Hoà 
Bình khoảng 35km, có tổng diện tích tự nhiên là 55.116,24 ha. Thực trạng công tác đăng ký giao 
dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Kim Bôi cho 
thấy: Giai đoạn 2014 - 2018 công tác đăng ký thế chấp bằng QSD đất ở và tài sản khác gắn liền 
với đất đã đăng ký 2.433 hồ sơ.  
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2. Kết quả nghiên cứu tình hình thực hiện giao dịch bảo đảm tại 3 xã, thị trấn nghiên cứu 
điểm (Thị trấn Bo, Đông Bắc, Nam Thƣợng). Phần lớn các hộ gia đình (có 77 hộ, chiếm 85,6%) 
cho rằng thủ tục thế chấp để vay vốn tại các ngân hàng, quỹ tín dụng tốt. 

Có 79 hộ, chiếm 87,8% hộ gia đình, cá nhân cho rằng, nên thực hiện đăng ký thế chấp, tại 
chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Có 90 hộ, chiếm 100% ý kiến cho rằngnên cải cách thủ 
tục hành chính tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện. 

Có 70 hộ, chiếm 77,8% đƣợc ngân hàng, quỹ tín dụng cho vay ở mức từ 30 - 70% giá trị 
quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Trong khi đó, 20 hộ, chiếm 22,2% đƣợc ngân 
hàng, quỹ tín dụng cho vay ở mức dƣới 30% giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

Có 74 hộ gia đình, cá nhân chiếm 82,2% có ý kiến nên thực hiện đăng ký giao dịch cầm cố 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để bảo đảm về 
mặt pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, hạn chế rủi ro.  

3. Quyền sử dụng đất và các giao dịch về quyền sử dụng đất thuộc đối tƣợng đăng ký bắt 
buộc; thừa nhận giá trị quyền sử dụng đất trong cơ chế thị trƣờng, phát huy nguồn lực về đất đai. 
Tuy nhiên việc đăng ký các giao dịch bảo đảm này mới chỉ dừng lại ở việc đăng ký thế chấp 
bằng QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất, còn các giao dịch bảo đảm khác nhƣ: cầm 
cố, đặt cọc… dƣờng nhƣ còn nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nƣớc tạo ra một 
thị trƣờng “ngầm” trong hoạt động bất động sản. 

4. Để khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay và nâng cao hiệu quả trong công tác đăng 
ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất, cần thực hiện đồng bộ các số nhóm giải pháp nêu trên. 
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ASSESSMENT OF THE WORK FOR REGISTRATION OF SECURITY TRANSACTION 
BY LAND USE RIGHT AND ASSETS WITH LAND ON KIM BOI DISTRICT,                    

HOA BINH PROVINCE 
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SUMMARY 

This study aims to evaluate the registration of transactions secured by land use rights, house 
ownership and other assets associated with land in Kim Boi district, Hoa Binh Province. In the period of 
2014 - 2018, Kim Boi district has registered 2433 applications for registration of mortgage, guarantee 
with land use rights and other assets attached to land. In 3 communes and towns, Nam Thuong commune 
has the highest number of transaction records of 314 records and Bo town 252 record, Dong Bac 
commune has 87 records. In order to improve the effectiveness of registration of transactions secured by 
land use rights and other assets attached to land in Kim Boi district, it is necessary to synchronously 
implement the following solutions: solutions policy in management, administration and implementation 
of security transaction registration; To synchronously build new cadastral files according to regulations 
and set up cadastral maps in service of the granting of land use right certificates and database 
construction; Propagandizing and educating law on raising awareness; Training and fostering capacity of 
security transaction registration officials; Supplementing human resources for security transaction 
registration at the land registration office branch; Develop and deploy the monitoring of the 
implementation of the law on secured transaction registration in Kim Boi district. 

Keywords: Registration of security transactions; land use rights and other assets attached to land; 

Kim Boi district. 
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THỰC TRẠNG TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT TRỒNG   A                                
TẠI HU ỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Trần Thị Phƣợng1, Nguyễn Bích Ngọc1, Hồ Việt Hoàng1, Huỳnh Văn Chƣơng2 
1Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

2Cơ quan Đại học Huế 
Liên hệ email: tranthiphuong@hueuni.edu.vn 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm đánh giá thực trạng tích tụ và tập trung đất trồng lúa phục vụ 
phát triển nông nghiệp tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp 
điều tra thu thập số liệu để đánh giá hiện trạng tích tụ và tập trung đất trồng lúa ở vùng nghiên cứu; sử 
dụng thang đo Likert để đánh giá sự ảnh hƣởng theo 5 cấp; điều tra 66 mẫu tại 04 xã Vĩnh Ninh, An Ninh, 
Vạn Ninh và Gia Ninh của huyện Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hình thức tích tụ đất lúa 
chủ yếu của huyện là chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đai, nguyên nhân của việc chuyển nhƣợng đất 
lúa chủ yếu là vì lý do chuyển đổi nghề nghiệp (35,29%), do thiếu lao động (29,41%), sản xuất không 
hiệu quả (23,53%), và do cần tiền (11,76%). Tập trung đất bằng hình thức thuê mƣớn đất nông nghiệp 
thành lập các trang trại khá phổ biến. Trong tổng số 60 hộ thì có 27 hộ đã từng thuê mƣớn đất ngắn hạn 
qua các năm để sản xuất. Trung bình ở 4 xã, tỷ lệ hộ đã từng thuê mƣớn ruộng đất ngắn hạn để sản xuất là 
44,99%; xã có tỷ lệ hộ thuê cao nhất là xã An Ninh với 60,00%; thấp nhất là xã Gia Ninh với 33,33%. Kết 
quả của nghiên cứu này đã xác định đƣợc 6 yếu tố ảnh hƣởng đến tích tụ và tập trung đất trồng lúa bao 
gồm: (i) Chính sách nhà nƣớc về tích tụ đất nông nghiệp; (ii) Vốn của hộ dân; (iii) Trình độ và kinh 
nghiệm sản xuất của hộ dân; (iv) Hiệu quả sản xuất nông nghiệp; (v) Sự phát triển của thị trƣờng quyền 
sử dụng đất; (vi) Yếu tố tự nhiên của thửa đất. Trong đó, yếu tố vốn của hộ dân ảnh hƣởng nhiều nhất và 
yếu tố chính sách của nhà nƣớc có ảnh hƣởng ở mức độ ít nhất đến tích tụ đất trồng lúa; trong khi hiệu 
quả sản xuất nông nghiệp là yếu tố có mức độ ảnh hƣởng nhiều nhất đến tập trung đất trồng lúa ở huyện 
Quảng Ninh. 

Từ khóa: Tích tụ đất đ  , tập trung đất đ  , đất trồng lúa, Quảng Bình, yếu tố ản   ưởng. 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, ở nƣớc ta đã và đang diễn ra nhiều hình thức tích tụ đất đai nhƣ chuyển nhƣợng 
quyền sử dụng đất, thừa kế, thuê đất lâu dài hoặc đƣợc giao quyền sử dụng đất để lập trang trại 
phát triển sản xuất. Các hình thức tích tụ đất đai này chủ yếu vào Hợp tác xã, thực hiện dồn diền 
đổi thửa, tập trung ruộng đất sản xuất nguyên liệu cho cơ sở chế biến, cho các doanh nghiệp. 
Thực tế đã có nhiều mô hình thành công với việc hạn chế các thửa nhỏ manh mún, nhiều trang 
trại có quy mô lớn hình thành theo tiêu chí mới (Đỗ Thế Tùng, 2017). Tích tụ và tập trung đất 
đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp là phƣơng thức nhằm giảm chi phí, giảm giá thành, tăng 
sản lƣợng và tăng khả năng cạnh tranh, qua đó giúp cho nông dân tăng thu nhập và cải thiện đời 
sống (Đào Thế Anh, 2004). Chính phủ đã tổ chức hội nghị thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai 
phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông 
thôn với mục tiêu tìm ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của nƣớc ta và đặc biệt đƣợc quan 
tâm tại các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam (Nguyễn Đình Bồng, 2013). 
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Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nằm phía Nam thành phố Đồng Hới, chịu sự tác 

động của quá trình đô thị hóa và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội - mạnh mẽ. Huyện Quảng Ninh 

có tổng diện tích đất nông nghiệp khá lớn, chiếm hơn 90% trong cơ cấu sử dụng, có vị trí địa lý 

thuận lợi với đầy đủ địa hình đồng bằng, miền núi, trung du và ven biển (UBND huyện Quảng 

Ninh, 2018). Sản xuất nông nghiệp huyện tuy có quy mô lớn nhƣng vẫn đa phần là nhỏ lẻ, manh 
mún, hiệu quả sản xuất thấp. Để nâng cao hiệu quả sản suất nông nghiệp và đời sống của ngƣời 

nông dân thì việc sản xuất trên quy mô lớn với trình độ chuyên môn hóa cao phải đƣợc đặt ra mà 

tích tụ và tập trung đất đai là một trong những điều kiện quan trọng. Tuy nhiên, tích tụ và tập 

trung đất đai ở huyện Quảng Ninh vẫn chƣa đƣợcnghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện. 

Trong khi đó, tích tụ và tập trung đất đai là một hiện tƣợng kinh tế có tác động xã hội mạnh mẽ 
và đã đƣợc chấp nhận bởi chính sách của nhà nƣớc trong thời gian gần đây (IPSARD, 2009). 

Xuất phát từ thực tế đó, việc đánh giá thực trạng tích tụ và tập trung đất trồng lúa phục vụ phát 

triển nông nghiệp là hết sức cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay đối với huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng tích tụ và tập trung đất trồng lúa ở 

huyện Quảng Ninh, báo bài tập trung thực hiện các nội dung (i) Thực trạng tích tụ đất trồng lúa 
giai đoạn 2016-2018; (ii) Thực trạng tập trung đất trồng lúa; (iii) Đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng 

đến việc tích tụ, tập trung đất trồng lúa.  

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 . P ương p áp đ ều tra, thu nhập số liệu 

Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp: Các số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, 
kinh tế - xã hội và môi trƣờng, các báo cáo liên quan đến việc thực hiện và triển khai các chính 

sách của Nhà nƣớc về tích tụ và tập trung đất đai ở địa phƣơng giai đoạn 2016 - 2018 đƣợc thu 

thập tại Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp: Dựa trên bảng hỏi của phiếu phỏng vấn hộ 

gia đình, tổ chức đã đƣợc lập sẵn. Để giải quyết về số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá 
phân tích về nhu cầu sử dụng đất, các chính sách về đất đai và hiệu quả từ việc tích tụ, tập trung 

đất nông nghiệp phục vụ sản xuất. Việc điều tra thu thập thông tin bao gồm các nội dung chính 

sau: Thông tin và mức độ hiểu biết về chính sách tích tụ và tập trung đất đai, các hình thức tích 

tụ và tập trung đất đai; thông tin các yếu tố ảnh hƣởng, tác động đến tích tụ và tập trung đất đai. 
Cụ thể nhƣ sau: 

- Phạm vi điều tra chọn mẫu: Thực hiện điều tra, phỏng vấn trên địa bàn 04 xã: Vĩnh Ninh, 
An Ninh, Vạn Ninh, Gia Ninh. 

- Tiêu chí chọn điểm nghiên cứu cấp xã: chọn 02 xã có diện tích đất nông nghiệp lớn và 02 

xã có diện tích đất nông nghiệp tƣơng đối nhỏ nhƣng thuần nông, có diễn ra hoạt động tích tụ và 

tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp.  
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Về kích cỡ mẫu điều tra hộ và cán bộ/chuyên viên ở các đơn vị liên quan: Trƣờng hợp mẫu 
điều tra là hộ gia đình, cá nhân, trang trại: tổng số phiếu điều tra là 60 phiếu cho 4 xã, mỗi xã 15 
phiếu điều tra. Trƣờng hợp mẫu điều tra là cán bộ địa chính của 4 xã, tổng số phiếu điều tra 
nhóm 2 (bao gồm: cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng và cán bộ Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai huyện Quảng Ninh) là 06 phiếu. 

b. P ương p áp  ử lý số liệu 

Sau khi tiến hành thu thập số liệu thì đề tài sử dụng phần mềm Exel để xử lý và phân tích 
số liệu phục vụ các nội dung nghiên cứu. Số liệu thứ cấp sau khi thu thập về đƣợc tổng hợp, 
phản ánh thông qua các bảng, biểu đồ, đồ thị; phân tích, so sánh qua các năm để nắm đƣợc thực 
trạng và rút ra kết luận. 

 . P ương p áp đán  g á mứ  độ ản   ưởng bằng t  ng đo L kert 
Dựa trên các yếu tố ảnh hƣởng đến việc tích tụ và tập trung đất đai đƣợc đề xuất bởi hai tác 

giả Hoàng Xuân Phƣơng và Hồ Thị Lam Trà (2015) cũng nhƣ điều kiện thực tế đề tài xác định 
đƣợc các yếu tố cần nghiên cứu mức độ ảnh hƣởng đến việc tích tụ và tập trung đất nông nghiệp 
của huyện Quảng Ninh, gồm: Chính sách của Nhà nƣớc về tích tụ và tập trung đất nông nghiệp, 
vốn của hộ dân, trình độ và kinh nghiệm sản xuất của hộ dân, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, sự 
phát triển của thị trƣờng quyền sử dụng đất vả yếu tố tự nhiên của thửa đất. Để đánh giá đƣợc 
mức độ ảnh hƣởng của mỗi yếu tố đến việc tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, đề tài sử dụng 
thang đo Likert 5 mức độ nhƣ sau: Ảnh hƣởng rất nhiều: 5; Ảnh hƣởng nhiều: 4; Không có ý 
kiến: 3; Ít ảnh hƣởng: 2; Không ảnh hƣởng: 1. Giá trị điểm đánh giá của mỗi yếu tố ảnh hƣởng 
(n) đƣợc xác định theo công thức: 

  
Mức độ ảnh hƣởng của mỗi yếu tố đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đƣợc xác 

định theo thang điểm sau:         : Không ảnh hƣởng            : Ít ảnh hƣởng            : Không có ý kiến            : Ảnh hƣởng nhiều            : Ảnh hƣởng rất nhiều 

Trên cơ sở tính toán giá trị thang đo 5 mức độ trên phần mềm SPSS, nghiên cứu tiến hành 
đánh giá mức độ ảnh hƣởng cụ thể của các yếu tố nghiên cứu đến việc tích tụ, tập trung đất trồng 
lúa tại huyện Quảng Ninh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng tích tụ đất trồng lúa trên địa  àn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình giai 
đoạn 2 16-2018 

3.1.1. Thực trạng chu ển nhượng đất tr ng lúa ở hộ gia đ nh 

Các hộ nhận chuyển nhƣợng ở vùng trung du nhiều hơn các ở vùng đồng bằng và miền núi 
(Bảng 1). Do vùng núi điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho việc tích tụ tập trung đất trồng lúa 

(1) 
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và đồng bằng có xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa. Giai đoạn 
2016-2018, số hộ nhận chuyển nhƣợng đất trồng lúa có xu hƣớng tăng vào các năm trở lại đây. 
Điều đó cho thấy thị trƣờng quyền sử dụng đất trồng lúa dần trở nên sôi động, quá trình tích tụ 
ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ngày càng mạnh. 

Bảng 1. Số hộ nhận chuyển nhƣợng đất trồng lúa huyện Quảng Ninh                                                  
qua các năm 2016, 2017, 2018 

STT Vùng 
Tổng số 

(hộ) 

Số hộ chuyển nhƣợng 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1  Miền núi 11 3 5 3 

2  Trung du 27 8 7 12 

3  Đồng bằng 95 25 31 39 

Tổng cộng 181 36 43 54 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 

3.1.2. Diện tích nhận chu ển nhượng đất tr ng lúa 

Qua điều tra cho thấy theo thời gian không chỉ số hộ tăng lên mà diện tích nhận chuyển 
nhƣợng cũng tăng lên kết quả thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Diện tích nhận chuyển nhƣợng trung  ình  hộ qua các năm 2 16, 2017, 2018 

STT Vùng 
Diện tích nhận chuyển nhƣợng trung bình/hộ qua các năm (m2) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Trung bình 

1 Miền núi 2.560 2.780 2.820 2.720 

2 Trung du 2.855 2.980 2.905 2.913 

3 Đồng bằng 7.810 8.955 10.675 9.147 

Trung bình 4.408 4.905 5.467  

(Nguồn: Xử lý số liệu, 2019) 

Bình quân diện tích đất nông nghiệp 01 hộ chuyển nhƣợng năm 2016 là 4.408 m2 và đến 
năm 2018 diện tích trung bình mỗi hộ tăng lên là 5.467 m2. Kết quả cho thấy các năm trƣớc kia 
ngƣời ta chỉ chuyển nhƣợng thửa nhỏ hoặc một phần của thửa lớn, nhƣng thời gian gần đây 
ngƣời ta đã sẵn chuyển nhƣợng những thửa có diện tích lớn hơn. Diện tích trung bình mỗi vụ 
chuyển nhƣợng ở các xã vùng đồng bằng lớn hơn hẳn so với các xã vùng miền núi và trung du, ở 
đồng bằng trung bình diện tích 9.147 m2 trong khi miền núi và trung du chỉ có 2.913 m2 và                  
2.72 0m2. Ở vùng miền núi, diện tích trung bình chuyển nhƣợng năm 2018 là 2.820 m2, trong khi 
vùng trung du là 2.905 m2 và vùng đồng bằng lên đến 10.675 m2. Điều này có thể lý giải là vùng 
miền núi do ruộng đất thì ít, hơn nữa manh mún và cách xa nhau, điều kiện không thuận lợi cho 
trồng lúa nên diện tích chuyển nhƣợng ít hơn nhiều so với các vùng còn lại. 
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3.1.3. Cách thức, lý do chu ển nhượng và nhận chu ển nhượng đất tr ng lúa 

* Lý do chuyển nhƣợng, nhận chuyển nhƣợng đất trồng lúa: 

Bảng 3.     o chuyển nhƣợng, nhận chuyển nhƣợng đất trồng lúa huyện Quảng Ninh                      
giai đoạn 2016 - 2018 

STT Lý do Số vụ Tỷ lệ (%) 

I Chuyển nhƣợng 17 100,00 

1 Do chuyển nghề khác 6 35,29 

2 Do thiếu lao động 5 29,41 

3 Sản xuất không hiệu quả 4 23,54 

4 Do cần tiền 2 11,76 

II Nhận chuyển nhƣợng 21 100,00 

1 Sản xuất nông nghiệp 15 71,43 

2 Cho thuê lại 4 19,05 

3 Bán lại khi giá cao 2 9,52 

Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra hộ, 2019 

Qua Bảng 3 cho thấy, nguyên nhân của việc chuyển nhƣợng đất nông nghiệp chủ yếu là vì 
lý do chuyển đổi nghề nghiệp (35,29%), do thiếu lao động (29,41%), sản xuất không hiệu quả 
(23,53%), và do cần tiền (11,76%). Mục đích nhận chuyển nhƣợng ruộng đất có nhiều mục đích 
khác nhau. Phần lớn các hộ nhận chuyển nhƣợng để tích tụ thêm đất cho sản xuất nông nghiệp 
(71,43%) Khi thị trƣờng đất đai phát triển, giá đất tăng cao trong nhiều năm qua. Tỷ lệ cho thuê 
lại chiếm 19,05% và mua đi bán lại chiếm 9,52%. Nhƣ vậy, số ngƣời có ý định đầu cơ đất đai 
khá lớn, là nguyên nhân là hạn chế quá trình tích tụ đất cho sản xuất nông nghiệp. 

3.2. Thực trạng tập trung đất trồng lúa trên địa  àn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 
giai đoạn 2016- 2018 

3.2.1. Thực trạng tập trung đất tr ng lúa thông qua thuê mướn ngắn hạn 

Kết quả điều tra 60 hộ gia đình sản xuất lúa ở 4 xã về tình hình thuê mƣớn ruộng đất ngắn 
hạn để sản xuất đƣợc thể hiện ở Bảng 4.             

Bảng 4. Tình hình thuê mƣớn ruộng đất ngắn hạn giai đoạn 2 16-2018 

STT Xã Số hộ điều tra Số hộ thuê mƣớn ngắn hạn Tỷ lệ (%) 

1 An Ninh 15 9 60,00 

2 Vạn Ninh 15 7 46,66 

3 Vĩnh Ninh 15 6 40,00 

4 Gia Ninh 15 5 33,33 

Tổng 60 27  

Trung bình 44,99 

Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra hộ, 2019 
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Qua Bảng 4 cho thấy, trong tổng số 60 hộ thì có 27 hộ đã từng thuê mƣớn đất ngắn hạn qua 
các năm để sản xuất. Trung bình ở 4 xã, tỷ lệ hộ đã từng thuê mƣớn ruộng đất ngắn hạn để sản 
xuất là 44,99%; xã có tỷ lệ hộ thuê cao nhất là xã An Ninh với 60,00%; thấp nhất là xã Gia Ninh 
với 33,33%. 

3.2.2. Cách thức thuê mướn ngắn hạn 

Đối tƣợng thuê đất ngắn hạn là hộ nông dân, HTX, trang trại và doanh nghiệp. Nông dân 
thuê lại đất của những hộ có đất nhƣng không có nhu cầu sử dụng hoặc HTX, doanh nghiệp thuê 
đất để phát triển sản xuất. 

Thời gian thuê đất tùy vào từng mục đích sử dụng, trung bình thƣờng thuê đất trong 
khoảng thời gian 1 - 4 năm (24 - 48 tháng) để sản xuất kinh doanh. 

Đơn giá cho thuê đất thƣờng không giống nhau và thƣờng là ở mức khá thấp. Khi nông dân 
không có nhu cầu họ cho họ hàng, hàng xóm thuê lại với giá rẻ, đôi khi chỉ cho mƣợn để sản 
xuất hoặc chỉ cần ngƣời thuê đất để làm đủ các nghĩa vụ cho Nhà nƣớc nhƣ đóng thuế, các loại 
phí khác. Do thuê đất ngắn hạn nên nông dân khi cho thuê thƣờng thỏa thuận với ngƣời có đất 
cho thuê thông qua thỏa thuận bằng miệng hoặc làm hợp đồng cho thuê ngắn hạn với nhau, 
không làm các thủ tục khác. 

3.2.3. Tình hình thực hiện công tác d n điền đổi thửa trên địa bàn huyện Quảng Ninh 

Huyện Quảng Ninh thực hiện công tác dồn điền đổi thửa lần gần nhất là giai đoạn 2016- 2018. 
Các xã, thị trấn thực hiện dồn điền đổi thửa gồm An Ninh, Vạn Ninh Trƣờng Sơn, Hàm Ninh, 
Vĩnh Ninh, Xuân Ninh, Tân Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh, Quán Hàu triển khai trong toàn xã hoặc 
triển khai 1-2 thôn làm thí điểm. Kết quả dồn điền đổi thửa đã thống kê toàn bộ diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp trên toàn huyện là 6.315,81 ha (Đất lúa 5.153,51 ha, đất cây hàng năm khác 
1.162,30 ha). Trong đó, đất hộ gia đình sử dụng để sản xuất giao theo Nghị định số 64/CP là 
5.921,62 ha (đất lúa 4.336,31 ha, đất cây hàng năm 955,31 ha); đất UBND các xã, thị trấn quản 
lý 1.024,19 ha (đất lúa 817,20 ha, đất cây hàng năm 206,99 ha. 

- Giai đoạn 2016-2018, có 14/14 xã, thị trấn có đất sản xuất nông nghiệp đã thực hiện dồn 
điền đổi thửa. Kết quả dồn đổi ruộng đã đƣa số thửa bình quân/hộ từ 5,36 thửa (theo đo đạc lập 
bản đồ, hồ sơ địa chính chính chính quy của các xã từ năm 2005-2008) xuống 2,5 thửa/hộ sau 
dồn điền đổi thửa. Điều này đã đã khắc phục số thửa ở một số xã so với công tác dồn điền đổi 
thửa năm 2003-2004 theo phƣơng án 4 thửa nhƣng khi cấp giấy thực tế, có hộ từ 4-16 thửa/hộ. 
Sau dồn điền đổi thửa, bình quân số thửa đất lúa là 1,7 thửa/hộ. Diện tích thực tế dồn điền đổi 
thửa năm 2016 - 2018, đạt 4.264,3 ha trong đó, đất lúa khoảng 3.500 ha, đất trồng cây hàng năm 
khác khoảng 820 ha. 

- Đã vận động và huy động sức dân đƣa đất sản xuất nông nghiệp vào thực hiện quy hoạch 
giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình công cộng khác trong xây dựng nông thôn mới và 
cải tạo đồng ruộng, bổ sung quỹ đất công ích cho xã quản lý đảm bảo diện tích khi khi thực hiện 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Sau dồn điền đổi thửa ngƣời dân yên tâm cải 
tạo lại bờ thửa, cải tạo đất để sản xuất nâng cao năng suất, hiệu quả canh tác trong sản xuất nông 
nghiệp. Công tác quản lý đất đai tại địa phƣơng đã đƣợc chặt chẽ hơn. 
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3.3. Đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến việc tích tụ, tập trung đất trồng lúa tạı huyện 
Quảng Ninh 

3.3.1. Các y u tố ảnh hưởng đ n tích tụ đất tr ng lúa 

Kết quả phỏng vấn 6 cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai và 60 hộ dân đã thực hiện tích 
tụ đất trồng lúa tại huyện Quảng Ninh về mức độ ảnh hƣởng của 6 yếu tố ảnh hƣởng đƣợc 
nghiên cứu thể hiện qua Bảng 5. 

Bảng 5. Các yếu ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố                                                                               
đến việc tích tụ đất trồng lúa 

STT Yếu tố ảnh hƣởng Điểm đánh giá Mức độ ảnh hƣởng 

1 Chính sách của nhà nƣớc về tích tụ đất trồng lúa 2,36 Ít ảnh hƣởng 

2 Trình độ và kinh nghiệm sản xuất của hộ dân 3,58 Ảnh hƣởng nhiều 

3 Sự phát triển của thị trƣờng quyền sử dụng đất 3,60 Ảnh hƣởng nhiều 

4 Hiệu quả sản xuất đất trồng lúa 3,70 Ảnh hƣởng nhiều 

5 Yếu tố tự nhiên của thửa đất (vị trí, thổ nhƣỡng) 4,23 Ảnh hƣởng rất nhiều 

6 Vốn của hộ dân 4,36 Ảnh hƣởng rất nhiều 

Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra, 2019 

Qua Bảng 5 cho thấy, dựa vào thang đo đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến tích tụ đất lúa ở 
huyện Quảng Ninh đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau: 

Yếu tố chính sách của nhà nƣớc ít ảnh hƣởng đến việc thực hiện tích tụ đất trồng lúa và thể 
hiện với số điểm bình quân đánh giá của cán bộ chuyên môn và các hộ dân là 2,36 điểm. Lý do 
là các hộ dân và cán bộ địa phƣơng cho rằng pháp luật đất đai đã quy định về các quyền chuyển 
nhƣợng, tặng cho, thừa kế, góp vốn… rõ ràng, hành lang pháp lý và hỗ trợ các chính sách là an 
toàn với họ khi thực hiện tích tụ để sản xuất nông nghiệp, do đó họ không quan tâm lắm đến yếu 
tố này.  

Yếu tố vốn hộ dân ảnh hƣởng rất lớn đến việc thực hiện tích tụ đất đai. Cụ thể, điểm bình 
quân đánh giá của các cán bộ chuyên môn và các hộ dân đối với yếu tố vốn của hộ dân là 4,36 
điểm. Lý do là để tích tụ đất trồng lúa phần lớn ngƣời dân phải trả tiền để nhận chuyển nhƣợng 
quyền sử dụng đất trồng lúa trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, để có thể tổ chức sản xuất hiệu quả 
trên diện tích đất với quy mô lớn hơn do quá trình tích tụ thì ngƣời dân cũng cần có nguồn vốn 
phù hợp nhất định. Các lý do này đã làm cho diện tích đất trồng lúa đƣợc tích tụ sẽ tỷ lệ thuận 
với nguồn vốn của ngƣời dân.  

Yếu tố trình độ và kinh nghiệm sản xuất ảnh hƣởng khá nhiều đến việc tích tụ đất trồng lúa 
ở huyện Quảng Ninh với điểm đánh giá là 3,58 điểm. Nguyên nhân là do sau tích tụ đất trồng 
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lúa, quy mô sử dụng đất để sản xuất của ngƣời dân lớn hơn do vậy để đảm bảo sản xuất hiệu quả 
đòi hỏi các hộ dân phải có trình độ và kinh nghiệm sản xuất của hộ dân nhất định.  

Yếu tố hiệu quả sản xuất ảnh hƣởng nhiều đến việc tích tụ đất trồng lúa tại huyện Quảng 
Ninh. Kết quả khảo sát cho thấy, mục đích chủ yếu khi tích tụ đất trồng lúa của ngƣời dân là 
nhằm tăng quy mô sản xuất từ đó tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp với điểm đánh giá là 3,70 
điểm. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp là cơ sở để đánh giá sự thành công trong đầu tƣ sản xuất, 
đồng thời là yếu tố quyết định đến thu nhập cho ngƣời dân. Do vậy, nếu hiệu quả từ sản xuất 
nông nghiệp cao sẽ tạo cơ sở để họ tiếp tục tích tụ đất trồng lúa.  

Kết quả khảo sát cho thấy, sự phát triển của thị trƣờng quyền sử dụng đất có ảnh hƣởng 
nhiều đến việc tích tụ đất trồng lúa. Nguyên nhân là phần lớn trƣờng hợp tích tụ đất trồng lúa ở 
huyện Quảng Ninh là do ngƣời dân nhận chuyển nhƣợng trên thị trƣờng. Do vậy, nếu thị trƣờng 
quyền sử dụng đất phát triển ổn định, nguồn cung đất trồng lúa trên thị trƣờng dồi dào và mức 
giá chuyển nhƣợng là phù hợp thì sẽ kích thích nhiều ngƣời dân thực hiện tích tụ đất trồng lúa để 
phát triển sản xuất. Trong khi đó, nếu thị trƣờng quyền sử dụng đất không hoặc kém phát triển, 
nguồn cung đất trồng lúa ít kéo theo giá đất tăng cao sẽ tạo nên rào cản rất lớn cho việc tích tụ 
đất trồng lúa của ngƣời dân.  

Yếu tố tự nhiên của thửa đất ảnh hƣởng rất nhiều đến việc tích tụ đất trồng lúa Kết quả 
điều tra cho thấy yếu tố tự nhiên của thửa đất nhƣ vị trí, điều kiện thổ nhƣỡng,... có số điểm đánh 
giá là 4,23. Nguyên nhân là do đặc thù của sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố 
tự nhiên của thửa đất. Cụ thể, tính chất đất sẽ quyết định đến năng suất, sản lƣợng và chất lƣợng 
sản phẩm nông nghiệp mà ngƣời dân có thể thu hoạch đƣợc. Mặt khác vị trí thửa đất thuận lợi sẽ 
giúp cho việc đi lại, tổ chức và quản lý sản xuất đƣợc thực hiện dễ dàng hơn. Do đó, theo ngƣời 
dân thì trên cơ sở nguồn cung đất đai trên thị trƣờng thì yếu tố đầu tiên quyết định đến việc tích 
tụ đất trồng lúa của ngƣời dân chính là yếu tố tự nhiên của thửa đất.  

3.3.2. Các y u tố ảnh hưởng đ n tập trung đất tr ng lúa 

Kết quả điều tra cán bộ chuyên môn và các hộ dân thực hiện tập trung đất nông nghiệp về 
các yếu tố đƣợc đề xuất nghiên cứu về mức độ ảnh hƣởng đến việc tập trung đất nông nghiệp tại 
huyện Quảng Ninh chịu ảnh hƣởng của 6 yếu tố gồm chính sách nhà nƣớc về tích tụ đất nông 
nghiệp, vốn của hộ dân, trình độ và kinh nghiệm sản xuất của hộ dân, hiệu quả sản xuất nông 
nghiệp, sự phát triển của thị trƣờng quyền sử dụng đất và yếu tố tự nhiên của thửa đất. Mức độ 
ảnh hƣởng của từng yếu tố đƣợc thể hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6. Các yếu tố ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố                                                              
đến việc tập trung đất trồng lúa 

STT Yếu tố ảnh hƣởng Điểm đánh giá Mức độ ảnh hƣởng 

1 Sự phát triển của thị trƣờng quyền sử dụng đất 2,52 Không có ý kiến 

2 Vốn của hộ dân 3,05 Không có ý kiến 

3 Trình độ và kinh nghiệm sản xuất của hộ dân 3,47 Ảnh hƣởng nhiều 
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4 Chính sách của nhà nƣớc về tích tụ đất trồng lúa 3,70 Ảnh hƣởng nhiều 

5 Yếu tố tự nhiên của thửa đất (vị trí, thổ nhƣỡng) 3,88 Ảnh hƣởng nhiều 

6 Hiệu quả sản xuất đất trồng lúa 4,31 Ảnh hƣởng rất nhiều 

 Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra, 2019 

Qua Bảng 6 cho thấy, dựa vào thang đo đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến tích tụ đất lúa ở 
huyện Quảng Ninh đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau: 

Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố chính sách nhà nƣớc về tập trung đất trồng lúa ảnh hƣởng 
nhiều đến việc tập trung đất trồng lúa tại huyện Quảng Ninh với điểm đánh giá là 3,70 điểm. 
Điều này phản ảnh chính sách nhà nƣớc có tác động trực tiếp và quan trọng đến việc tập trung 
đất nghiệp đối với nông dân. Nguyên nhân việc thực hiện tập trung đất trồng lúa trên địa bàn 
huyện chủ yếu diễn ra với công tác dồn điền đổi thửa, cánh đồng mẫu lớn là nhiều, trong giai 
đoạn thực hiện đƣợc hỗ trợ với nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc thông qua biện pháp hành 
chính của chính quyền địa phƣơng để giải quyết vấn đề manh mún đất đai.  

Điểm đánh giá đối với yếu tố vốn của hộ dân là 3,05 điểm với mức độ không có ý kiến. 
Nguyên nhân: việc thực hiện tập trung đất đai tại địa phƣơng chủ yếu là hình thức dồn điền đổi 
thửa và cánh đồng mẫu lớn, đƣợc tiến hành đồng loạt trên toàn phạm vi xã. Do đó, có sự hỗ trợ 
của nhà nƣớc, doanh nghiệp đầu tƣ nên ngƣời đân không phải bỏ ra nhiều vốn. 

Kết quả khảo sát cho thấy, điểm đánh giá bình quân 3,47 điểm cho yếu tố trình độ và kinh 
nghiệm sản xuất của hộ dân với mức đánh giá ảnh hƣởng nhiều. Lý do là khi hình thành các 
vùng tập trung để sản xuất thì kinh nghiệm sản xuất tích lũy lâu năm giúp ích cho họ rất nhiều và 
có biện pháp phòng ngừa sâu bệnh, ngoài ra họ cũng mong muốn các tổ chức liên kết sản xuất có 
nhiều hội nghị trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các ngƣời nông dân để học hỏi kinh nghiệm 
và nâng cao trình độ canh tác sản xuất. Điều này phản ánh rằng đối với vùng sản xuất tập trung 
lớn có nhiều rủi ro thì việc kinh nghiệm và trình độ sản xuất của nông hộ quyết định việc thực 
hiện tập trung đất trồng lúa để đầu tƣ nguồn vốn vào sản xuất. 

Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố hiệu quả sản xuất nông nghiệp ảnh hƣởng rất nhiều đến 
việc tập trung đất trồng lúa tại huyện Quảng Ninh với điểm đánh giá 4,31 điểm. Nguyên nhân là 
việc thực hiện dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu lớn đã nâng cao năng suất cây trồng, giảm 
bớt chi phí sản xuất nông nghiệp, kết quả thu đƣợc là tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
mục đích việc tập trung đất trồng lúa và đầu tƣ vào sản xuất để mang lại hiệu quả sản xuất và thu 
nhập của nông hộ. Do đó, qua khảo sát nông hộ cho rằng yếu tố hiệu quả sản xuất là ảnh hƣởng 
rất lớn đến việc tập trung đất trồng lúa. 

Điểm đánh giá đối với yếu tố vốn của hộ dân là 2,52 điểm với mức độ không có ý kiến. 
Nguyên nhân là các hình thức tập trung đất đai tại huyện Quảng Ninh không liên quan nhiều tới 
thị trƣờng đất đai. Việc thuê đất trồng lúa ngắn hạn cũng chƣa phát triển nhiều, chủ yếu là các hộ 
tự thoả thuận với nhau về việc cho thuê không thông qua các thủ tục hành chính. 

Kết quả khảo sát, điểm đánh giá đối với yếu tố tự nhiên (điều kiện thổ nhƣỡng) của thửa 
đất là 3,88 điểm với mức ảnh hƣởng nhiều. Nguyên nhân việc tập trung đất trồng lúa với vị trí 



CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
 

47| 
 

thửa đất thuận lợi tƣới tiêu, ít ngập úng và có điều kiện thổ nhƣỡng tốt là điều kiện để tập trung 
tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả sản xuất cao nhất. Bên cạnh đó, tâm lý của ngƣời nông dân e 
ngại không muốn đầu từ nguồn vốn lớn vào vùng tập trung sản xuất có tiềm ẩn nguy cơ rủi ro 
trong sản xuất nông nghiệp. Theo điều tra, đối với các hộ gia đình thực hiện tập trung đất trồng 
lúa, ngƣời nông dân đã nhận thức đƣợc ích lợi của việc tập trung đất trồng lúa mang lại, nhƣng 
hộ không muốn sau khi tập trung đất trồng lúa chỉ có 1 thửa đất, bởi lẽ nếu thửa đất này nằm ở vị 
trí có địa hình cao thì gặp năm mƣa ít sẽ bị hạn hán và có nguy cơ mất mùa. Ngƣợc lại, nếu thửa 
đất này có địa hình thấp thì những năm có nhiều mƣa bão, lũ lụt cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất 
mùa. Do đó, yếu tố vị trí thửa đất ảnh hƣởng nhiều đến việc tập trung đất trồng lúa của nông dân. 

4. KẾT LUẬN 

Huyện Quảng Ninh có diện tích đất nông nghiệp lớn là điều kiện thuận lợi cho quá trình 
thực hiện tích tụ và tập trung đất đai phục vụ cho việc sản xuất phát triển nông nghiệp hàng hóa 
tập trung cao, quy mô lớn nhƣng đất nông nghiệp hiện vẫn còn manh mún. Các hình thức tích tụ 
đất nông nghiệp nhƣ nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đai, đƣợc tặng quyền sử dụng đất, 
thuê đất lâu dài là cách thức để hình thành nên các trang trại tập trung. Trang trại những năm qua 
đã phát triển liên tục cả về số lƣợng, quy mô diện tích, kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, 
các hình thức này có sôi động hay không phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý ngƣời dân, vào tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội,… và tích tụ đƣợc đất đai để hình thành các trang trại cũng gặp nhiều 
khó khăn nhƣ nguồn vốn có hạn, tâm lý ngại đầu tƣ do sản xuất nông nghiệp có hiệu quả thấp, 
rủi ro cao, thị trƣờng không ổn định, cả chính sách của Nhà nƣớc cũng chƣa thực sự tạo điều 
kiện thuận lợi. Nhà nƣớc có chính sách hỗ trợ trang trại nhƣng còn chung chung. Tích tụ và tập 
trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp đã căn bản giải quyết đƣợc vấn đề hiệu quả, năng 
suất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Sau tích tụ và tập trung đất nông 
nghiệp đã hình thành nên các loại hình sử dụng đất mới mang lại hiệu quả cao, cũng nhƣ các loại 
hình sử dụng đất truyền thống vẫn duy trì từ trƣớc khi tích tụ, tập trung đất đai cũng đã phát triển 
mạnh. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất kết hợp nên vấn đề ô 
nhiễm môi trƣờng cũng đã phần nào giảm bớt, lao động nông nghiệp có thêm việc làm. 
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ABSTRACT 

This study was carried out to assess the current situation of paddy rice land accumulation and 
concentration for agricultural development in Quang Ninh district, Quang Binh province. The paper was 
applied data collection and sample survey methods to assess the current situation of paddy rice land 
accumulation and concentration in the study site; The Likert scale was chosen to evaluate the influence 
according to 5 levels; there are 66 samples in 04 communes Vinh Ninh, An Ninh, Van Ninh and Gia Ninh 
of Quang Ninh district were surveyed. The research results show that the main type of paddy rice land 
accumulation is the transfer of land use rights, the cause of this is mainly due to occupation change 
(35.29%), lack of labor (29.41%), need for money (11.76%) and ineffective production (23.53%). The main 
type of paddy rice land concentration is hiring agricultural land to set up farm. There are 27/60 households 
were rent paddy land for short-term production. The average percentage of households who have rented a 
short-term paddy land for production is 44.99%; the commune with the highest rate of households renting 
paddy land is An Ninh commune with 60.00%; the lowest is Gia Ninh commune with 33.33%. Besides, the 
results of this study have identified 6 factors affecting the accumulation and concentration of paddy rice 
land including: (i) the state policy on agricultural land accumulation and concentration; (ii) capital capacity 
of households; (iii) education and experience level of households; (iv) the efficiency of agricultural 
production; (v) development of a land use right market; (vi) the nature factor of paddy land parcel. In which, 
the household's capital capacity of households is the highest impact factor and the State's policy is the least 
impact factors on paddy land accumulation. Meaniwhile, the efficiency of agricultural production is the 
strongest factor influence on the paddy rice land concentration in the suty site. 

Key words: Land accumulation, land concentration, paddy rice land, Quang Binh, impact factors. 
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TÓM TẮT 

Trong giai đoạn 2015 - 2019, huyện Bình Sơn đã thực hiện 197 dự án thu hồi đất, với tổng diện tích 
là 1.614,34 ha. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm của nông hộ sau thu 
hồi đất nông nghiệp tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp thu thập 
và xử lý số liệu liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp và phƣơng pháp mô hình hồi quy Binary 
Logistic để xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy: (i) Khoảng 73,2% nông hộ có việc làm ổn định sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, 
(ii) Có 6 yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm gồm trình độ học vấn của nông hộ; số cơ sở công nghiệp, dịch 
vụ; thông tin việc làm; khả năng tiếp cận tín dụng; độ tuổi (nhƣng độ tuổi ảnh hƣởng không có ý nghĩa 
thống kê); và số tiền đƣợc bồi thƣờng; (iii) Mô hình hồi quy chỉ ra việc làm của nông hộ chịu ảnh hƣởng 
lớn của 03 yếu tố gồm thông tin về việc làm (X3), số cơ sở hoạt động công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn 
(X2) và khả năng tiếp cận tín dụng (X4). Nhìn chung, các nông hộ trên địa bàn huyện Bình Sơn có việc 
làm và chịu ảnh hƣởng của rất nhiều yếu tố khác nhau. 

Từ khóa: Huyện Bìn  Sơn, v ệc làm, thu hồ  đất nông nghiệp. 

1. MỞ ĐẦU 

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội ngày càng mạnh mẽ đã 
kéo theo nhu cầu sử dụng đất thay đổi, trƣớc đây đất đai chủ yếu dùng để trồng trọt cây lƣơng 
thực, hoa màu và phân bố dân cƣ,… thì ngày nay đã chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp để 
xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu kinh tế, khu chế xuất, xây 
dựng các khu đô thị…[1]. Vì vậy, việc thu hồi đất để đáp ứng cho các nhu cầu trên là một trong 
những vấn đề mang tính tất yếu và cần thiết phải tiến hành thực hiện. 

Trong bối cảnh đó, Bình Sơn là huyện thuộc vùng đồng bằng ven biển, nằm ở phía Bắc 
tỉnh Quảng Ngãi, điều kiện tự nhiên có những thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Những năm 
qua, huyện Bình Sơn đã tiến hành xây dựng nhiều công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội 
quan trọng nhƣ mở rộng đƣờng quốc lộ 1A, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển khu đô thị mới 
Vạn Tƣờng cũng nhƣ mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất,… kéo theo việc phải thu hồi nhiều diện 
tích đất để phục vụ các dự án này, trong đó có đất nông nghiệp. Theo Trung tâm Phát triển quỹ 
đất của huyện Bình Sơn, giai đoạn 2015 - 2019 huyện có tổng cộng 197 dự án thu hồi đất với 
tổng diện tích đất đã thu hồi là 1.614,34 ha; đa phần diện tích đất thu hồi là đất nông nghiệp, làm 
cho diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn có chiều hƣớng giảm mạnh, ảnh hƣởng không nhỏ đến 
sản lƣợng, năng suất sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ việc làm và thu nhập của các nông hộ. 
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Vấn đề tạo việc làm cho ngƣời bị thu hồi đất nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong 

việc giảm thiểu nguy cơ thất nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của họ. Bởi vì, đây là 
những ngƣời bị tƣớc đi tƣ liệu sản xuất chủ yếu là đất đai, làm suy giảm hoặc mất hoàn toàn sản 

lƣợng nông nghiệp, giảm một khoảng thu nhập đáng kể, ảnh hƣởng lớn đến đời sống của những 

ngƣời bị thu hồi đất nông nghiệp. Việc làm của nông hộ chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố nên 

việc nghiên cứu, tìm ra quy luật ảnh hƣởng của các yếu tố có liên quan đến khả năng có việc làm 

ổn định của nông hộ sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp là rất quan trọng, từ đó nghiên cứu này 

đƣợc chúng tôi lựa chọn nghiên cứu. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Khái quát công tác thu hồi đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2019. 

Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp tại 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Để thực hiện nghiên cứu này, đề tài đã thu thập các số liệu thứ cấp tại các cơ quan, ban 
ngành chuyên môn, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và các xã và thị trấn để phục vụ đề 
tài nghiên cứu, các số liệu bao gồm: số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực 

nghiên cứu; thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 2019; số liệu về thu hồi đất, giải phóng mặt 
bằng, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ giai đoạn 2015 - 2019; các văn bản, báo cáo, tài liệu khác có 

liên quan.  

Bên cạnh đó, đề tài đã thu thập số liệu sơ cấp bằng phiếu phỏng vấn, đối tƣợng đƣợc phỏng 

vấn là các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi đất trong giai đoạn 2015-2019 để 
thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Bình Sơn. Nội dung phiếu phỏng vấn nông hộ tập trung 

vào tình hình việc làm của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp cũng nhƣ các yếu tố ảnh hƣởng 

đến cơ hội việc làm ổn định của các hộ.  

Việc xác định số lƣợng phiếu phỏng vấn nông hộ dựa theo công thức chọn mẫu Slovin 

trong thống kê. Theo đó, số lƣợng mẫu điều tra đƣợc xác định theo công thức Slovin nhƣ sau: 

 

 

Trong đó:   

n  : Số phiếu điều tra của tổng các dự án. 

N : Tổng số hộ gia đình bị ảnh hƣởng của các dự án. 

e  : Sai số cho phép (e = 0,05). 

n = N 1+N∗(e)2 
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Theo đó, các hộ đƣợc chọn ngẫu nhiên từ danh sách các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp tại 3 
dự án thu hồi thu đất là: dự án Khu dân cƣ Kè Bắc sông Trà Bồng, Khu vực xã Bình Trung (Đợt 
1) thuộc xã Bình Trung huyện Bình Sơn; dự án Khu dân cƣ Đông Yên 2, thôn Đông Yên thuộc 
xã Bình Dƣơng, huyện Bình Sơn; và dự án Tạo quỹ đất sạch để Ban quản lý Khu kinh tế Dung 
Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi phục vụ giao đất, cho thuê đầu tƣ xây dựng dự án Khu 
đô thị Vạn Tƣờng 08, khu vực xã Bình Hải (Đợt 2).  

Tổng số mẫu điều tra là 183 mẫu, cơ cấu số lƣợng mẫu đƣợc thể hiện tại Bảng 1. 

Bảng 1. Cơ cấu số lƣợng mẫu nghiên cứu 

TT Tên dự án Khu vực 
Tổng số 

hộ 

Số hộ 

điều tra 

1 Khu dân cƣ Kè Bắc sông Trà Bồng Trung tâm huyện 150 109 

2 Khu dân cƣ Đông Yên 2 Gần trung tâm huyện 21 17 

3 

Tạo quỹ đất sạch để ho thuê đầu tƣ 
xây dựng dự án Khu đô thị Vạn 

Tƣờng 08... 

Xa trung tâm huyện 66 57 

4 Tổng số hộ điều tra   183 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn 

2.2.2. Phương pháp xâ  dựng mô hình nghiên cứu 

Mô hình hồi quy Binary Logistic là nghiên cứu mối tƣơng quan giữa các yếu tố nguy cơ 
(biến độc lập) và đối tƣợng phân tích (biến phụ thuộc). Trong hồi quy logistic thì đối tƣợng 
nghiên cứu đƣợc thể hiện qua các biến số nhị phân, còn các yếu tố nguy cơ có thể đƣợc thể hiện 
qua các biến số liên tục hoặc các biến nhị phân hay các biến thứ  bậc và có sự nghịch đảo của 
hàm phân phối xác suất chuẩn hóa là sự kết hợp tuyến tính của các biến giải thích đƣợc nghiên 
cứu bởi nhà thống kê David R. Cox [2]. Việc làm sau thu hồi đất nông nghiệp của các nông hộ là 
một biến nhị phân với 2 trạng thái là có việc làm ổn định và không ổn định (thời vụ hoặc thất 
nghiệp). Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu có liên quan và kết hợp các yếu tố ảnh hƣởng đến 
việc làm của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp, đồng thời phù hợp với thực tế địa phƣơng, đề 
tài xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm của nông hộ sau thu hồi đất 
nông nghiệp có dạng nhƣ sau: 

Loge
        = β0 + β1TĐHV+ β2CSCN + β3TTVL + β4TCTD+β5TN +β6TBTHT 

Trong đó: 
Pi là xác suất nông hộ có việc làm ổn định (nhận giá trị 1); nhƣ vậy (1-Pi) là xác xuất nông 

hộ không có việc làm ổn định (nhận giá trị 0). 

β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6: Các hệ số hồi quy. 
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Bảng 2. Thông tin các  iến của mô hình nghiên cứu 

STT Tên biến Ký hiệu Giá trị của biến 

I Biến độc lập 

1 Trình độ học vấn của chủ hộ TĐHV Số năm đi học 

2 
Số cơ sở công nghiệp, dịch vụ 
trên địa bàn nghiên cứu 

CSCN Số lƣợng cơ sở 

3 Thông tin về việc làm TTVL Khó, bình thƣờng và dễ 
4 Khả năng tiếp cận tín dụng TCTD Khó, bình thƣờng và dễ 
5 Độ tuổi ĐT Số tuổi 

6 Số tiền đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ TBTHT Triệu đồng 

II Biến phụ thuộc 

7 Việc làm của nông hộ Y Ổn định và không ổn định 

2.2.3. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 

Trên cơ sở số liệu thu thập đƣợc, đề tài tiến hành xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS26 để 
làm cơ sở phân tích các nội dung nghiên cứu, bao gồm phân tích thống kê mô tả các đặc tính của 
các đối tƣợng điều tra, tính trung bình trọng số, tần suất xuất hiện, phân tích tƣơng quan, hồi quy 
Binary Logistic để tìm ra quy luật ảnh hƣởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc trong mô 
hình nghiên cứu, từ đó đƣa ra những nhận xét, đánh giá về việc làm của nông hộ sau khi bị thu 
hồi đất nông nghiệp. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát công tác thu hồi đất trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai 
đoạn 2015 - 2019 

Trong giai đoạn 2015 - 2019, UBND huyện Bình sơn đã ban hành 8.893 Quyết định thu 
hồi đất, để thực hiện 197 dự án trên địa bàn huyện với diện tích thu hồi khoảng 1.614,34 ha. 
Cũng trong giai đoạn này, UBND huyện cũng đã phê duyệt 690 phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, 
tái định cƣ của các dự án trên địa bàn huyện, giá trị phê duyệt khoảng 1.785,5 tỷ đồng; ban hành 
947 Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện thuộc diện tái định cƣ để 
xây dựng nhà ở với 994 lô đất tái định cƣ.  

Bảng 3. Thực trạng thu hồi đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2 15-2019 

STT Năm Số lƣợng dự án(Dự án) Tổng diện tích thu hồi(ha) 

1 2015 17 288,40 

2 2016 26 423,95 

3 2017 65 714,50 

4 2018 72 68,44 

5 2019 17 119,05 

Tổng cộng 197 1.614,34 

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bìn  Sơn 
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Các công trình đã và đang triển khai thực hiện bao gồm những công trình trọng điểm, thúc 
đẩy sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng nhƣ: mở rộng 
Quốc lộ 1A, đƣờng ven biển Dung Quất - Sa Quỳnh, xây dựng Khu sinh thái, Khu đô thị Vạn 
Tƣờng, ngoài ra còn một số công trình, dự án đang lập hồ sơ thu hồi đất, thẩm định phƣơng án 
bồi thƣờng và dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong năm 2020. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của huyện Bình 
Sơn luôn gắn liền với quá trình thu hồi đất. Nhờ thực hiện thành công công tác giải phóng mặt 
bằng trong thời gian qua nên huyện Bình Sơn đã triển khai đƣợc nhiều dự án về phát triển kinh 
tế, hạ tầng xã hội đƣợc củng cố và đầu tƣ đồng bộ, góp phần quan trọng vào mục tiêu chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp, đƣa cơ cấu kinh tế phát triển theo hƣớng tiến bộ, 
phù hợp; các công trình văn hóa, phúc lợi công cộng trên địa bàn đƣợc đầu tƣ và nâng cấp, nhiều 
công trình, dự án về hạ tầng và kinh tế đã hoàn thành và đƣa vào sử dụng, phát hiệu quả đầu tƣ, 
nhiều nhà máy, xí nghiệp đƣợc xây dựng giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa 
bàn huyện. 

3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp tại huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

3.2.1. Tình hình việc làm của nông hộ sau thu h i đất nông nghiệp 

Số liệu tại Bảng 4 cho thấy, tỷ lệ nông hộ có việc làm ổn định sau thu hồi đất nông nghiệp 
tại các khu vực nghiên cứu khá cao với 73,2%, trong đó: 

Khu vực trung tâm huyện có 81 ngƣời có công việc ổn định, chiếm 74,3% số ngƣời đƣợc 
phỏng vấn tại khu vực này, tỷ lệ số ngƣời thất nghiệp hoặc công việc thời vụ chiếm 25,7%. 

Khu vực gần trung tâm huyện có 10 ngƣời có công việc ổn định, chiếm 58,8% số ngƣời 
đƣợc phỏng vấn tại khu vực này, tỷ lệ số ngƣời thất nghiệp hoặc công việc thời vụ chiếm 41,2%. 

Khu vực xa trung tâm có 43 ngƣời có công việc ổn định, chiếm 75,4% số ngƣời đƣợc 
phỏng vấn tại khu vực này, tỷ lệ số ngƣời thất nghiệp hoặc công việc thời vụ chiếm 24,6%. 

Bảng 4. Tình hình việc làm của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp đƣợc phỏng vấn 

Chỉ tiêu 

Khu vực 
Tổng cộng 

Trung tâm Gần trung tâm Xa trung tâm 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 
% 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 
% 

Việc làm của 
nông hộ 

Thất nghiệp, 

 thời vụ 
28 25,7 7 41,2 14 24,6 49 26,8 

Ổn định 81 74,3 10 58,8 43 75,4 134 73,2 

Tổng cộng 109 100 17 100 57 100 183 100 

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2019 
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Nhƣ vậy, tình hình việc làm của nông hộ bị thu hồi đất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu 

là khá tốt, tỷ lệ nông hộ có việc làm ổn định chiếm đa số. Kết quả này có đƣợc là nhờ chính sách 

hỗ trợ chuyển đổi việc làm sau thu hồi đất nông nghiệp đƣợc thực hiện tốt, đó là chính sách hỗ 

trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 

63/2015/QĐ-TTg của Thủ tƣớng chính phủ; các khu công nghiệp trên địa bàn đã tuyển dụng 

nhiều lao động vào làm việc, đặc biệt là do nhiều nông hộ đã sử dụng tốt tiền bồi thƣờng, hỗ trợ 

để học nghề và chuyển đổi nghề nghiệp nên có việc làm ổn định. Thống kê cho thấy, có 35 ngƣời 

tham gia chuyển đổi nghề từ làm ruộng sang làm công nhân, kinh doanh buôn bán, làm bảo vệ, 
thợ mộc, thợ xây… Tuy nhiên, thời gian đến chính quyền huyện Bình Sơn cần có các chính sách 

phù hợp nhằm giúp cho các nông hộ bị thu hồi đất mà chƣa có việc làm ổn định sẽ có việc làm 

ổn định để đảm bảo cuộc sống.  

3.2.2. Các y u tố ảnh hưởng đ n việc làm của nông hộ sau thu h i đất nông nghiệp 

Đề tài sử dụng phƣơng pháp Enter (nhập cùng lúc) các biến độc lập vào mô hình và giữ lại 
những biến có ý nghĩa thống kê, loại bỏ những biến không có ý nghĩa thống kê (nếu có) đến khi 

mô hình cho kết quả tốt nhất. Kết quả tại Bảng 5 cho thấy, tất cả 6 biến độc lập trong mô hình 

đều có giá trị p < 5% nên các biến này có mối quan hệ tƣơng quan và ảnh hƣởng đến xác suất có 

việc làm ổn định của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp, có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 

95%. Xác suất dự đoán đúng của mô hình là 94,0%.  

Bảng 5. Kết quả phân tích hồi quy Binary  ogistic 

Yếu tố Hệ số hồi quy Giá trị p Tỷ suất chênh (OR) 

Trình độ học vấn  0,877 0,001 2,403 

Số cơ sở công nghiệp, dịch vụ 1,331 0,002 3,783 

Thông tin về việc làm 1,327 0,012 3,771 

Khả năng tiếp cận tín dụng 1,093 0,032 2,982 

Độ tuổi -0,005 0,922 0,995 

Số tiền đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ 0,004 0,026 1,004 

Hằng số -18,670 0,002 0,000 

-2Log likelihood:            39,906    

Xác suất dự đoán đúng:  94,0%    

Số mẫu:                           183    

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2019 

Kết quả xây dựng phƣơng trình hồi quy Binary Logistic về các yếu tố ảnh hƣởng đến việc 
làm của nông hộ sau thu hồi đất nhƣ sau: 
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Loge
        = - 18,67  +  ,877*TĐHV+ 1,378*CSCN                                                                                            

+ 1,821*TTV +1,225TCTD+ ,316*ĐT + ,  4*TBTHT 

Trong đó: Pi là xác suất nông hộ có việc làm ổn định. 

Phƣơng trình xác suất có việc làm ổn định của nông hộ sau thu hồi đất nông nghiệp đƣợc 
viết lại nhƣ sau: 

  =           +      ∗    +      ∗     +      ∗    +         +     ∗   +     ∗                 +      ∗    +      ∗     +      ∗    +         +     ∗   +     ∗      

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy toàn bộ có 6 biến độc lập đều có mối quan hệ tƣơng 
quan dƣơng và ảnh hƣởng cùng chiều đến biến phụ thuộc, tức là các biến độc lập có giá trị càng 

cao thì xác suất có việc làm ổn định của nông hộ càng cao (và ngƣợc lại) n ưng b ến “Độ tuổ ” 
tá  động k ông  ó ý ng ĩ  t ống kê với giá trị p = 0,922.  

Kết quả phân tích cụ thể từng yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm ổn định của nông hộ sau thu 

hồi đất nông nghiệp nhƣ sau: 

Trìn  độ h c vấn của chủ hộ 

Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy trình độ học vấn có mối quan hệ tƣơng 
quan thuận đối với việc làm của nông hộ. Trong trƣờng hợp các yếu tố còn lại không thay đổi, 

nếu số năm đi học của các nông hộ tăng thêm 1 đơn vị thì tỷ lệ giữa xác suất có việc làm ổn định 

và xác suất thất nghiệp hoặc có công việc thời vụ sẽ tăng 2,403 lần.  

Khi trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì khả năng có đƣợc việc làm ổn định sẽ cao 

hơn và ngƣợc lại nếu trình độ học vấn thấp thì rất khó để có thể chuyển đổi nghề và tìm kiếm 

đƣợc công việc mới ổn định nhƣ trƣớc mà lúc này họ sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có 

việc làm và phần lớn họ chỉ có thể làm đƣợc những công việc mang tính bất thƣờng, thời vụ, thời 

gian làm việc không rõ ràng, lúc này sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến tâm lý cũng nhƣ cuộc sống của 

bản thân và gia đình. 

Hơn nữa, các công ty, xí nghiệp sẽ ƣu tiên tuyển dụng những ngƣời có trình độ học vấn 

tƣơng đối bởi vì những ngƣời này luôn luôn tìm tòi, học hỏi và có ý thức về vấn đề việc làm giúp 

mang lại hiệu quả công việc, năng suất lao động tốt hơn đối với nhà tuyển dụng. 

Số  ơ sở công nghiệp, dịch vụ 

Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy, số cơ sở công nghiệp, dịch vụ mà các 

nông hộ biết đƣợc có mối quan hệ tƣơng quan thuận đối với việc làm của nông hộ. Khi các yếu 

tố khác không thay đổi, nếu số cơ sở hoạt động công nghiệp dịch vụ mà ngƣời lao động biết 
đƣợc tăng lên 1 đơn vị thì tỷ lệ giữa xác suất nông hộ có việc làm ổn định và xác suất thất nghiệp 

hoặc công việc thời vụ sẽ tăng 3,783 lần. 

Đây là yếu tố tƣơng đối quan trọng, ảnh hƣởng lớn đến việc làm của nông hộ, nơi nào có 
càng nhiều các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thì nhu cầu tuyển dụng 

nguồn nhân lực tại địa phƣơng này sẽ tăng lên và khi những ngƣời có nhu cầu tìm kiếm việc làm 
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biết đƣợc càng nhiều cơ sở sản xuất thì họ dễ dàng tìm đến để ứng tuyển vào làm việc, nhà tuyển 

dụng sẵn sàng chấp nhận và xác suất để có đƣợc việc làm ổn định là rất cao.  

Thông tin về việc làm 

Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy thông tin về việc làm có mối quan hệ 
thuận chiều với việc làm của nông hộ. Khi các yếu tố khác không thay đổi, nếu việc tiếp cận 
thông tin về việc làm tăng lên 1 đơn vị thì tỷ lệ giữa xác suất nông hộ có việc làm ổn định và xác 
suất thất nghiệp hoặc công việc thời vụ sẽ tăng 3,771 lần. 

Thực tế để có đƣợc có công việc ổn định thì ngƣời lao động cần phải nắm đƣợc thông tin 
và tìm đến nơi làm việc để đăng ký ứng tuyển vào làm việc và những ngƣời nông dân muốn 
chuyển đổi nghề cũng không ngoại lệ. Nếu các nông hộ nắm bắt và tiếp cận đƣợc các thông tin 
tuyển dụng càng dễ thì khả năng tìm kiếm và có đƣợc việc làm ổn định càng lớn và lớn hơn 
nhiều so với những ngƣời khó tiếp cận đƣợc thông tin tuyển dụng. Ngƣợc lại, vì một số lý do nào 
đó cũng nhƣ điều kiện sống mà những nông hộ này sẽ khó tiếp cận đƣợc các thông tin từ các nhà 
tuyển dụng việc làm thì rất khó để có thể biết đến những chính sách, cũng nhƣ ƣu đãi dành cho 
lao động của công ty, điều này ảnh hƣởng rất lớn đến quyết định tìm kiếm việc làm, từ đó để cho 
các nông hộ có đƣợc một công việc ổn định là rất khó. 

Khả năng t ếp cận tín dụng 

Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy, khả năng tiếp cận tín dụng có mối 
quan hệ tƣơng quan thuận đối với việc làm của nông hộ. Khi các yếu tố còn lại không thay đổi, 
nếu việc tiếp cận thông tin về tín dụng tăng lên 1 đơn vị thì tỷ lệ giữa xác suất nông hộ có việc 
làm ổn định và xác suất thất nghiệp hoặc công việc thời vụ sẽ tăng 2,982 lần. 

Nếu khả năng tiếp cận tín dụng của các nông hộ từ hệ thống các ngân hàng càng dễ thì khả 
năng có đƣợc việc làm ổn định càng cao và ngƣợc lại nếu khả năng tiếp cận tín dụng và việc vay 
vốn càng khó khăn thì khả năng thất nghiệp sẽ càng tăng.  

Nguyên nhân là do khi bị thu hồi đất, những nông hộ này sẽ bị mất một diện tích đất sản 
xuất tƣơng đối lớn nên ảnh hƣởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, thậm chí có thể dẫn đến mất 
việc làm. Khi đó, nếu tiếp cận đƣợc các thông tin từ hệ thống tín dụng sẽ giúp họ có thể huy 
động đƣợc một lƣợng lớn tài chính để khôi phục lại tƣ liệu sản xuất đã mất hoặc chuyển sang các 
ngành nghề kinh doanh, mua bán và các ngành nghề phi nông nghiệp khác. Ngƣợc lại, nếu sau 
khi thu hồi đất mà vấn đề vay vốn khó khăn thì các nông hộ có thể sẽ không đủ khả năng để đạt 
đƣợc mong muốn của bản thân và nguy cơ thất nghiệp đối với các nông hộ này là rất dễ xảy ra.  

Số tiền được bồ  t ường, hỗ trợ 

Kết quả cho phân tích hồi quy Binary Logistics cho thấy, số tiền đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ 
mà nông hộ nhận đƣợc có mối quan hệ tƣơng quan thuận đối với việc làm của họ. Khi các yếu tố 
khác không thay đổi, nếu số tiền bồi thƣờng, hỗ trợ mà nông hộ nhận đƣợc tăng lên 1 đơn vị thì 
tỷ lệ giữa xác suất nông hộ có việc làm ổn định và xác suất thất nghiệp hoặc công việc thời vụ sẽ 
tăng 1,004 lần.  

Nếu số tiền bồi thƣờng càng lớn thì xác suất có việc làm ổn định tăng lên và ngƣợc lại nếu 
số tiền bồi thƣờng, hỗ trợ nhận đƣợc càng thấp thì xác suất có việc làm ổn định sẽ giảm, xác suất 
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thất nghiệp hoặc có công việc thời vụ sẽ tăng, bởi vì số tiền nhận đƣợc không đủ để chuyển đổi 
sang một ngành nghề khác. 

Khi số tiền bồi thƣờng cao thì các nông hộ có đủ khả năng tài chính để có thể tiếp tục đầu 
tƣ vào sản xuất nông nghiệp hoặc chuyển sang tham gia vào hoạt động kinh doanh, buôn bán 
cũng nhƣ đầu tƣ xây dựng các phân xƣởng, làng nghề truyền thống. 

Thực tế cho thấy hộ gia đình có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp càng cao thì số tiền bồi 
thƣờng, hỗ trợ nhận đƣợc càng lớn và các hộ gia đình nông dân thƣờng sử dụng số tiền đó để 
mua lại đất nông nghiệp, đầu tƣ giống, vật tƣ nông nghiệp để tiếp tục đầu tƣ sản xuất hoặc dùng 
số tiền này để tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp nhƣ: Kinh doanh, mua bán, cũng nhƣ đầu 
tƣ vào hoạt động sản xuất các sản phẩm thiết yếu, tham gia vào các ngành công nghiệp làng nghề 
truyền thống.  

Dựa vào hệ số B trong kết quả hồi quy ta thấy rằng yếu tố Số tiền bồi thƣờng, hỗ trợ mà 
các hộ nhận đƣợc tác động thấp nhất và hầu nhƣ rất ít ảnh hƣởng đến việc làm của nông hộ. 
Thực tế cho thấy, số tiền bồi thƣờng, hỗ trợ nhận đƣợc nhiều nhƣng không có trình độ, không 
biết cách sử dụng tiền vào mục đích chính đáng, sử dụng lãng phí thì cũng sẽ dẫn đến những hệ 
lụy, không những không có việc làm mà thậm chí ảnh hƣởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình 
và xã hội. 

4. KẾT LUẬN 

Giai đoạn 2015 - 2019, trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có tổng cộng 197 dự 
án thu hồi đất và đã hoàn tất việc giao đất cho chủ đầu tƣ, với tổng diện tích đất đã thu hồi là 
1.614,34 ha. 

Nghiên cứu đã đề xuất mô hình bao gồm 6 yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm của nông hộ sau 
thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: Trình độ học vấn của 
chủ hộ, Số cơ sở công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, thông tin về việc làm, khả năng tiếp cận tín 
dụng, độ tuổi của chủ hộ và số tiền đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ; trong đó, 3 yếu tố tác động mạnh 
nhất lần lƣợt từ cao đến thấp là “Thông tin về việc làm”; “Số cơ sở hoạt động công nghiệp, dịch 
vụ trên địa bàn” và “Khả năng tiếp cận tín dụng” của nông hộ; đồng thời yếu tố “Độ tuổi” có ảnh 
hƣởng đến việc làm của nông hộ nhƣng không có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%.  

Mô hình hồi quy tƣơng ứng là: 

Loge
        = - 18,67  +  ,877*TĐHV+ 1,378*CSCN + 

1,821*TTV +1,225TCTD+ ,316*ĐT +0,004*TBTHT 

Trong đó: Pi là xác suất nông hộ có việc làm ổn định. 
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STUYING FACTORS INFLUENCE ON FARMER EMPLOYEMENT                               
AFTER AGRICULTURAL LAND ACQUISITION IN BINH SON DISTRICT,                      

QUANG NGAI PROVINCE 

Tran Trong Tan1, Nguyen Huu Ngu1, Nguyen Phuc Khoa1 

1University of Agriculture and Forestry, Hue University  

Contact email: trantrongtan@huaf.edu.vn 

ABSTRACT 

This study was to determine the factors influencing the employment of farmers by agricultural land 
acquisition in Binh Son district, Quang Ngai province. Data collection data method and Binary Loggistic 
Regression Model were used to evaluate the factors affecting to employment data by agricultural land 
acquisition. Our research indicated that (i) there were 197 land acquisited projects, approximately 
1,614.34 ha, (ii) about 73% of the farmers had jobs after land acquisition. (iii) Six important factors 
impacted on the jobs of people whose land was acquired, including Educational level of labour, number 
of industrial and service establishments, employment information, access to affordable credit income, and 
the amount of compensation. (iv) The Binary Logistic Regression Model showed that the employment 
situation was mostly affected by the number of industries and services (X3), access to affordable credit 
(X2), and information information (X4). Overall, most of farmers in Binh Son district were employed and 
influenced by many different factors. 

Keywords: Binh Son district, employment, agricultural land acquisition. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đƣợc tiến hành nhằm đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất trên địa bàn huyện Hiệp Đức sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, đồng thời đánh giá quan điểm của 
các hộ gia đình, cá nhân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để nâng cao hiệu 
quả của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 
Kết quả điều tra, thu thập số liệu chỉ rõ: trong giai đoạn 2015 - 2018, toàn huyện đã cấp đƣợc 3.514 giấy 
Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), đạt tỷ lệ 88,56% số giấy cần cấp, trong đó đất nông nghiệp 
cấp đƣợc 929 giấy đạt 86,9%; đất ở nông thôn cấp đƣợc 592 giấy, đạt 89,43%; đất ở đô thị cấp đƣợc 236 
giấy đạt 93,26%. Riêng đất lâm nghiệp kết quả đạt đƣợc còn thấp chỉ đạt 85,16%, với 310 giấy. Phần lớn 
hộ gia đình, cá nhân đƣợc phỏng vấn cho rằng mặc dù còn những hạn chế nhất định tuy nhiên công tác 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã đƣợc thực hiện tốt. 

Từ khoá: Đất nông ng  ệp; đất ở, G ấy   ứng n ận quyền sử dụng đất; H ệp Đứ . 

1. MỞ ĐẦU 

Hiệp Đức là huyện trung du miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, có địa hình chuyển tiếp giữa 
trung du và miền núi với những dãy núi cao hiểm trở, hệ thống kết cấu hạ tầng đƣợc đầu tƣ 
tƣơng đối hoàn chỉnh, với nhiều công trình trọng yếu, có tính chất đòn bẩy cho phát triển giúp rút 
ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, tạo thuận lợi giao lƣu văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, 
mở rộng giao thƣơng với các địa phƣơng trong và ngoài tỉnh. Trong những năm gần đây, cùng 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung, huyện Hiệp Đức đã có những 
bƣớc phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển về kinh tế - xã hội kéo theo những vấn đề về quản lý và 
sử dụng đất, chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất… Tuy nhiên, huyện vẫn còn các xã miền núi nhƣ 
Sông Trà, Phƣớc Trà và Phƣớc Gia, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số Ca 
Dong và Mơ Nông, còn gặp nhiều khó khăn cả về kinh tế - xã hội và quản lý Nhà nƣớc về đất đai 
(UBND huyện Hiệp Đức, 2019). 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nƣớc về đất đai một cách chặt chẽ, thống nhất thì vấn 
đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên 
công tác này trên địa bàn huyện Hiệp Đức đến nay vẫn chƣa hoàn thành, vẫn còn khá nhiều bất 
cập và tồn tại cần giải quyết, cụ thể nhƣ khối lƣợng công việc lớn, phƣơng tiện làm việc và đội 
ngũ cán bộ còn thiếu, nhất là cán bộ chuyên môn về lĩnh vực đất đai (UBND huyện Hiệp Đức, 
2016; 2017; 2018). 
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Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại huyện Hiệp Đức, tỉnh 
Quảng Nam”. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội  ung nghiên cứu 

- Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn 
huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

- Đánh giá quan điểm của các hộ gia đình, cá nhân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

- Đánh giá quan điểm của cán bộ địa chính xã, thị trấn và chuyên viên Văn phòng Đăng ký 
đất đai (ĐKĐĐ) đối với công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Tiến hành thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và 
sử dụng đất của huyện Hiệp Đức thông qua Văn phòng  y ban nhân dân (UBND) huyện, UBND 
các xã/thị trấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ), Phòng Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Chi cục Thống kê huyện và các cơ quan có liên quan khác.  

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

a. P ỏng vấn  ộ g   đìn ,  á n ân sử dụng đất 
- Thu thập số liệu sơ cấp từ phỏng vấn hộ theo phƣơng pháp PRA (Participatory Rural 

Appraisal) (sử dụng phiếu điều tra), nhằm thu thập ý kiến của ngƣời dân trên địa bàn về tình hình 
cấp giấy chứng nhận đất quyền sử dụng đất.   

 - Công tác điều tra tiến hành tại 12 xã/thị trấn, với tổng cộng 180 phiếu (mỗi đơn vị 15 
phiếu). Nội dung phỏng vấn tập trung vào các vấn đề nhƣ: tiến độ cấp giấy chứng nhận đất 
quyền sử dụng đất; quy trình các bƣớc trong thủ tục cấp giấy; thời gian thực hiện; bất cập trong 
công tác cấp giấy chứng nhận đất quyền sử dụng đất… Các hộ điều tra đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên 
tại khu vực nghiên cứu. 

 b. Phỏng vấn cán bộ chuyên môn 

Nghiên cứu phỏng vấn ngẫu nhiên 20 cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý Nhà nƣớc về 
đất đai tại huyện Hiệp Đức, gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng: 04 ngƣời; Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai huyện Hiệp Đức: 04 ngƣời; cán bộ địa chính xã, thị trấn: 12 ngƣời. Nội 
dung phỏng vấn bao gồm ý kiến của cán bộ chuyên môn đối với công tác đăng ký, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.  

2.2.3. Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp tài liệu 

- Kết hợp các yếu tố định tính với định lƣợng trong phân tích, mô tả, so sánh và đánh giá 
tình hình, hiệu quả của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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- Thống kê qua tài liệu, báo cáo và sổ sách lƣu trữ; các kết quả thu đƣợc của quá trình điều 
tra khảo sát thực địa và phỏng vấn các đối tƣợng; các phiếu điều tra ngƣời sử dụng đất theo các 
chỉ tiêu cần thiết. Sau đó, phân tích, xử lý số liệu và đánh giá, đảm bảo các số liệu thu thập có 
tính đồng bộ cao và tính chính xác của thông tin. 

- Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tổng hợp, xử lý các nội dung của phiếu điều tra và 
xây dựng bảng số liệu liên quan để phân tích, chứng minh cho nội dung nghiên cứu. 

2.2.4. Phương pháp so sánh 

Mục đích của phƣơng pháp này là so sánh hai chỉ tiêu cùng loại hay khác nhau nhƣng có 
liên hệ nhau để đánh giá sự tăng lên hay giảm xuống của một chỉ tiêu nào đó qua thời gian, hoặc 
đánh giá mức độ hoàn thành kế họach của một cá nhân hay tổ chức muốn đánh giá một vấn đề 
nào đó ở hai giai đoạn khác nhau. 

- Từ những số liệu thu thập đƣợc, tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá, nhận 
xét; tìm ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và khó khăn trong công tác cấp GCNQSDĐ tại 
địa phƣơng từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết tốt nhất cho công tác này. 

- So sánh số liệu qua các năm để thấy rõ tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
trên địa bàn. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh 
Quảng Nam 

3.1.1. K t quả chung 

Trong giai đoạn 2015 - 2018, trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã cấp đƣợc 3.514 giấy 
CNQSDĐ, với tổng diện tích là 738,16 ha tƣơng ứng đạt 88,10% so với diện tích cần cấp và đạt 
88,56% so với số giấy chứng nhận (GCN) cần cấp, trong đó: đất ở tại đô thị đạt tỷ lệ cao nhất 
93,28% so với số GCN cần cấp; đất lâm nghiệp đạt tỷ lệ thấp nhất 85,16% so với số giấy chứng 
nhận cần cấp (Bảng 1). Nguyên nhân tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đối với đất ở đô thị cao là do ngƣời 
dân đã ý thức đƣợc vai trò quan trọng của việc đăng ký quyền sử dụng đất đối với các cơ quan 
quản lý Nhà nƣớc về đất đai, đó là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp đất 
đai, thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất đối với thửa đất của mình. Đối với đất ở nông thôn, 
tỷ lệ cấp GCNQSDĐ cũng đạt tỷ lệ khá cao với 89,43%, trong đó phần lớn các thửa đất đƣợc các 
chủ sử dụng ổn định trƣớc ngày 15/10/1993 nên thuộc diện đƣợc miễn tiền sử dụng đất, đây là 
điều kiện quan trọng để ngƣời dân làm các thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ. Bên cạnh đó, tại 
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Hiệp Đức, vẫn còn nhiều GCNQSDĐ đã hoàn thành thủ tục, chỉ còn 
chờ ngƣời dân đến nhận nhƣng các chủ sử dụng vẫn chƣa nhận do họ cho rằng tiền sử dụng đất 
quá cao so với mức thu nhập của họ, và nhu cầu của họ về sở hữu GCNQSDĐ là chƣa cấp thiết, 
nên ngƣời dân không đến lấy GCNQSDĐ, mặc dù đã có thông báo.  



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 
 

62| 

 

Bảng 1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với 
các loại đất chính trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2015 - 2018 

TT Loại đất 
Số GCN 

cần cấp 
(giấy) 

Diện tích 
cần cấp 

(ha) 

Số GCN 
đã cấp 
(giấy) 

Diện 
tích đã 

cấp (ha) 

Tỷ lệ% 
theo 

diện tích 

Tỷ lệ% 
theo số 

giấy 

1 Nhóm đất NN 1069 338,20 929 297,30 87,91 86,90 

1.1 Đất sản xuất NN 705 175,32 619 159,30 90,86 87,80 

1.2 Đất lâm nghiệp 364 162,88 310 138,00 84,72 85,16 

2 Nhóm đất PNN 915 80,72 828 71,78 88,92 90,49 

2.1 Đất ở nông thôn 662 67,26 592 59,74 88,82 89,43 

2.2 Đất ở đô thị 253 13,46 236 12,04 89,45 93,28 

Tổng cộng 3.968 837,84 3.514 738,16 88,10 88,56 

Nguồn: Văn p òng Đăng ký đất đ i tỉnh Quảng Nam,                                                                          

chi nhánh Hiệp Đức, 2016, 2017, 2018, 2019 

Sự chênh lệch giữa số lƣợng GCNQSDĐ cần cấp và số giấy CNQSDĐ đã cấp đối với các 
loại đất là không lớn, điều này chứng tỏ các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về đất đai tại huyện Hiệp 
Đức đã có sự nỗ lực trong việc hoàn thành các thủ tục liên quan trong công tác cấp GCNQSDĐ, 
tạo điều kiện tối đa cho ngƣời dân thể hiện quyền làm chủ đối với thửa đất đang sử dụng. Sự 
chênh lệch lớn nhất xảy ra ở nhóm đất nông nghiệp, với 140 GCNQSDĐ chƣa đƣợc cấp cho các 
chủ sử dụng, trong đó có 86 GCNQSDĐ đối với đất sản xuất nông nghiệp và 54 GCNQSDĐ đối 
với đất lâm nghiệp. Đối với đất ở nông thôn, vẫn còn 70 GCNQSDĐ cần cấp, con số này đối với 
đất ở đô thị là 17. Số lƣợng GCNQSDĐ chƣa đƣợc cấp đối với đất nông nghiệp còn lớn nguyên 
nhân là do mỗi thửa đất nông nghiệp, nhất là đất lâm nghiệp thƣờng có diện tích rất lớn, do đó 
việc đo đạc gặp nhiều khó khăn, chi phí đo đạc cao, trong khi hệ thống hồ sơ địa chính của 
huyện Hiệp Đức chƣa đƣợc hoàn thiện, nhất là bản đồ địa chính, do đó công tác cấp GCNQSDĐ 
đối với loại đất này chƣa hoàn thành. 

3.1.2. K t quả cấp giấy chứng nhận đối với từng loại đất 

a. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho hộ g   đìn  
cá nhân 

Trong giai đoạn 2015 - 2018, các xã thuộc vùng cao đã có bƣớc tiến vƣợt bậc trong công 
tác cấp GCNQSDĐ đối với đất sản xuất nông nghiệp. Các xã đƣợc cấp GCN nhiều nhất là xã 
Phƣớc Trà, xã Sông Trà, xã Phƣớc Gia (Bảng 2). Các đơn vị có số lƣợng GCN đối với đất sản 
xuất nông nghiệp thấp là thị trấn Tân An, xã Hiệp Hòa, xã Hiệp Thuận và xã Bình Lâm. Đây là 
những địa phƣơng có diện tích đất sản xuất nông nghiệp không lớn so với những xã khác, đồng 
thời số lƣợng thửa đất đã đƣợc cấp GCNQSDĐ trong những năm trƣớc đó tƣơng đối lớn. 

Công tác cấp GCNQSDĐ đối với đất sản xuất nông nghiệp đã đƣợc quan tâm và đẩy mạnh 
trong giai đoạn 2015 - 2018, tỷ lệ cấp GCN qua các năm đƣợc duy trì ổn định, trừ năm 2017 có 
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sự gia tăng đột biến do UBND huyện chủ trƣơng đẩy mạnh hoàn thiện cơ bản công tác cấp 
GCNQSDĐ đối với đất nông nghiệp nói chung và đất sản xuất nông nghiệp nói riêng.  

Bảng 2. Thống kê kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 
cho hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2015 - 2018 

TT Tên xã, thị trấn 

Năm 2 15 Năm 2 16 Năm 2 17 Năm 2 18 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

1. TT. Tân An 11 1,26 7 0,88 13 1,26 4 1,95 

2. X. Hiệp Hòa 16 3,66 5 0,75 17 1,96 6 3,28 

3. X. Hiệp Thuận 13 2,51 11 1,38 14 1,84 7 6,05 

4. X. Quế Thọ 17 4,05 12 2,09 19 2,78 5 8,53 

5. X. Bình Lâm 11 2,88 14 1,71 14 2,35 7 6,25 

6. X. Phƣớc Trà 8 2,44 8 1,42 52 10,34 4 6,47 

7. X. Phƣớc Gia 7 2,11 5 1,06 39 6,83 6 4,57 

8. X. Quế Bình 16 5,28 12 1,73 15 2,66 9 6,31 

9. X. Quế Lƣu 18 4,53 7 1,24 18 1,89 8 4,65 

10. X. Thăng Phƣớc 14 3,18 5 0,7 22 2,18 7 6,21 

11. X. Bình Sơn 10 2,68 8 0,96 26 2,65 9 5,73 

12. X. Sông Trà 7 1,64 4 0,82 48 8,04 4 3,56 

 Tổng cộng 148 36,22 98 14,74 297 44,78 76 63,56 

Nguồn: Văn p òng Đăng ký Đất đ i tỉnh Quảng Nam,                                                                         

chi nhánh Hiệp Đức, 2016, 2017, 2018, 2019) 

b. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ g   đìn ,  á n ân 

Với đặc thù là huyện miền núi, huyện Hiệp Đức có diện tích các loại đất lâm nghiệp rất 
lớn. Trong giai đoạn 2015 - 2018, toàn huyện đã cấp đƣợc 310 GCNQSDĐ cho 138 ha đất lâm 
nghiệp. Trong đó, năm 2017 là năm có số GCNQSDĐ lâm nghiệp đƣợc cấp lớn nhất với 93 
GCN và diện tích đƣợc cấp là 29,65 ha. 

Số lƣợng GCNQSDĐ lâm nghiệp đƣợc cấp trên địa bàn huyện Hiệp Đức có sự chênh lệch 
khá lớn giữa các xã, thị trấn. Các xã có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhƣ Phƣớc Gia, Phƣớc Trà, 
Sông Trà thì số lƣợng GCN đƣợc cấp lớn hơn nhiều so với các đơn vị còn lại. Ngoài 3 xã vùng 
cao nêu trên, xã Thăng Phƣớc và Bình Sơn cũng là những địa phƣơng có số lƣợng GCN đƣợc 
cấp khá lớn. Thị trấn Tân An là đơn vị có số lƣợng GCNQSDĐ lâm nghiệp đƣợc cấp thấp nhất 
do đây là trung tâm kinh tế, xã hội của huyện, có diện tích đất lâm nghiệp thấp nhất trong toàn 
huyện; các xã Bình Lâm, Hiệp Hòa cũng là những đơn vị có số lƣợng GCN đƣợc cấp thấp so với 
các đơn vị khác (Bảng 3). 
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Bảng 3. Thống kê kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp                                 
cho hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2015 - 2018 

TT 
Tên xã, 

thị trấn 

Năm 2 15 Năm 2 16 Năm 2 17 Năm 2 18 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 

GCN 

đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích  
(ha) 

1 TT. Tân An 4 1,33 0 0 2 0,8 1 0,32 

2 X. Hiệp Hòa 8 2,18 3 1,34 6 1,47 2 1,95 

3 X. Hiệp Thuận 11 2,05 2 0,75 5 2,08 5 3,84 

4 X. Quế Thọ 11 4,12 6 1,98 4 1,98 3 2,87 

5 X. Bình Lâm 7 1,63 3 1,54 5 1,78 3 2,88 

6 X. Phƣớc Trà 7 1,95 5 2,45 16 4,32 12 7,32 

7 X. Phƣớc Gia 9 2,5 6 3,65 14 5,15 10 6,17 

8 X. Quế Bình 7 3,11 5 2,87 5 1,55 5 3,68 

9 X. Quế Lƣu 10 3,53 2 1,4 6 1,35 3 3,31 

10 X. Thăng Phƣớc 10 3,63 4 2,76 8 2,05 7 4,57 

11 X. Bình Sơn 12 3,61 3 1,26 6 2,44 5 4,04 

12 X. Sông Trà 11 2,16 7 7,25 16 4,68 8 8,35 

Tổng cộng 107 31,8 46 27,25 93 29,65 64 49,3 

Nguồn: Văn p òng Đăng ký đất đ i tỉnh Quảng Nam,                                                                                

chi nhánh Hiệp Đức, 2016, 2017, 2018, 2019) 

* Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ g   đìn ,  á n ân 

Tổng số GCNQSDĐ ở đƣợc cấp trên địa bàn huyện Hiệp Đức trong giai đoạn 2015 - 2018 

là 828 GCN, với tổng diện tích đất ở đƣợc cấp GCN là 71,78 ha. Trong đó, năm 2016 cấp đƣợc 

116 GCNQSDĐ ở, đây là năm có số lƣợng GCNQSDĐ đƣợc cấp ít nhất. Năm 2017 là năm có số 

lƣợng GCN đƣợc cấp cao nhất với 392 GCN (Bảng 4). 

Đất ở đô thị trên địa bàn huyện Hiệp Đức chỉ có ở thị trấn Tân An. Trong giai đoạn 2015 - 2018, 

số lƣợng GCNQSDĐ ở đƣợc cấp tại thị trấn Tân An luôn ở mức cao so với các xã khác trong 

huyện. Lý do là đất ở tại thị trấn có giá trị cao hơn hẳn so với các khu vực khác và các chủ sử 

dụng thấy đƣợc tầm quan trọng của việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ nên đã chủ động thực hiện các 

thủ tục cấp GCN. Năm 2015 là năm có số lƣợng GCNQSDĐ ở đô thị đƣợc cấp nhiều nhất trong 

giai đoạn 2015 - 2018 với 88 GCN; năm 2016 là năm có số lƣợng GCN đƣợc cấp ít nhất với 30 

GCN. Số lƣợng này đã tăng và duy trì ổn định trong các năm 2017 (63 giấy) và năm 2018 (55 
giấy). Đối với đất ở tại nông thôn, số lƣợng GCNQSDĐ đã cấp không có sự chênh lệch quá lớn 
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giữa các xã. Tuy nhiên, số lƣợng GCN đƣợc cấp lại không lớn, phản ánh ngƣời dân ở các xã 

chƣa thực sự quan tâm nhiều đến công tác này. 

Công tác cấp giấy chứng nhận đối với đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã đƣợc huyện tiến 
hành cơ bản tốt. Tuy nhiên, nếu so với các huyện khác ở trong tỉnh, có thể thấy tỷ lệ đăng ký, cấp 
GCNQSDĐ tại huyện Hiệp Đức là không cao, đặc biệt trong năm 2016. Điều này đƣợc lý giải là 
do điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện chƣa cao, nhận thức của ngƣời dân về vai trò 
và tầm quan trọng của việc đăng ký đất đai chƣa đƣợc tốt, ngƣời dân vẫn duy trì quan niệm “đất 
mình thì mình ở”. Mặt khác, mật độ dân số trên địa bàn huyện còn thấp, tình trạng tranh chấp đất 
đai ít, ngƣời dân sống ổn định đối với diện tích đã sử dụng từ trƣớc đến nay nên ít hoặc không 
quan tâm đến việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ. 

Bảng 4. Thống kê kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở                                                  
cho hộ gia đình, cá nhân trong giai đoạn 2015 - 2018 

TT Tên xã, thị trấn 

Năm 2 15 Năm 2 16 Năm 2 17 Năm 2 18 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
GCN 
đã cấp 

Diện 
tích 
(ha) 

I. Đất ở tại đô thị 

1. T.T. Tân An 88 3,12 30 0,93 63 4,37 55 3,62 

II. Đất ở tại nông thôn 

1. X. Hiệp Hòa 15 0,88 5 0,2 20 1,86 18 2,62 

2. X. Hiệp Thuận 19 1,42 7 0,36 24 2,04 14 2,55 

3. X. Quế Thọ 12 1,68 6 0,32 20 1,92 18 2,94 

4. X. Bình Lâm 14 2,01 6 0,43 28 2,14 23 3,43 

5. X. Phƣớc Trà 8 0,74 4 0,3 36 2,86 6 0,42 

6. X. Phƣớc Gia 5 0,68 4 0,26 41 3,26 7 0,58 

7. X. Quế Bình 10 1,65 5 0,33 18 1,15 11 1,44 

8. X. Quế Lƣu 12 1,17 4 0,21 21 1,04 8 1,72 

9. X. Thăng Phƣớc 13 1,73 6 0,31 15 1,21 17 2,94 

10. X. Bình Sơn 14 1,58 6 0,25 17 1,33 14 2,48 

11. X. Sông Trà 7 0,56 3 0,16 26 1,87 5 0,71 

Toàn huyện 217 17,22 86 4,06 329 25,05 196 25,45 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ i huyện Hiệp Đức, 2016, 2017, 2018, 2019 

Từ năm 2017, Huyện ủy, UBND huyện Hiệp Đức đã có những chỉ đạo mạnh mẽ, sát sao 
nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền nhận thức cho ngƣời dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, giảm thời gian tối đa để ngƣời dân có thể đăng ký quyền sử dụng đất. Riêng đối với các xã 
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thuộc vùng cao, đặc biệt khó khăn, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp 
với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hiệp Đức tạo điều kiện để ngƣời dân làm các 
thủ tục đề nghị cấp giấy. Kết quả, số lƣợng hộ gia đình, cá nhân đƣợc cấp GCNQSDĐ trong năm 
2017 tăng vƣợt bậc, gấp 4 lần so với năm 2016. 

3.2. Đánh giá của các hộ gia đình, cá nhân sử  ụng đất đối với công tác đăng   , cấp giấy 
chứng nhận quyền sử  ụng đất 

3.2.1. Đánh giá đối với việc thực hiện đăng ký cấp GCN tại UBND xã/thị trấn 

Qua khảo sát cho thấy phần lớn các đối tƣợng sử dụng đất đều đánh giá cao về quá trình 
thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ tại UBND các xã, thị trấn. 
Đa số các đánh giá cho rằng cán bộ địa chính tại xã, thị trấn có trình độ chuyên môn, am hiểu 
pháp luật về đất đai khi tƣ vấn, hƣớng dẫn ngƣời dân thực hiện các thủ tục có liên quan, đặc biệt 
ở thị trấn Tân An và các xã có điều kiện kinh tế xã hội tƣơng đối phát triển. Bên cạnh đó, vẫn 
còn một số ngƣời dân đánh giá không tích cực trong các hoạt động này, có thể do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, điều này là không thể tránh khỏi trong quá trình công tác tại địa phƣơng. Kết 
quả cụ thể thể hiện qua Bảng 5. 

Bảng 5. Đánh giá của các hộ gia đình, cá nhân đối với việc thực hiện đăng    cấp GCN                      
tại UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Đức 

TT Nội dung Số phiếu Tỷ lệ (%) 

1 Về tạo điều kiện cho việc đăng    quyền SDD 

1.1 Rất tạo điều kiện 121 67,22 

1.2 Tạo điều kiện tƣơng đối 48 26,67 

1.3 Gây khó khăn 11 6,11 

Tổng 180 100 

2 Về thủ tục đăng   , cấp GCNQSDĐ 

2.1 Thủ tục đơn giản 56 31,11 

2.2 Thủ tục bình thƣờng 104 57,78 

2.3 Thủ tục phức tạp 20 11,11 

Tổng 180 100 

3 Về trình độ chuyên môn của Cán bộ địa chính 

3.1 Có trình độ chuyên môn 104 57,78 

3.2 Có trình độ trung bình 59 32,78 

3.3 Có trình độ kém 17 9,44 

Tổng 180 100 
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4 Về việc cung cấp tài liệu, thông tin có liên quan 

4.1 Cung cấp đầy đủ 144 80,00 

4.2 Cung cấp không đầy đủ 28 15,56 

4.3 Không cung cấp 8 4,44 

Tổng 180 100 

5 Về thời gian giải quyết hồ sơ 

5.1 Nhanh hơn so với thời gian quy định 22 12,22 

5.2 Đúng thời gian quy định 139 77,22 

5.3 Chậm hơn so với thời gian quy định 19 10,56 

Tổng 180 100 

6 Về thái độ phục vụ của công chức địa chính   

6.1 Nhiệt tình 62 34,44 

6.2 Bình thƣờng 112 62,22 

6.3 Gây khó khăn 6 3,33 

Tổng 180 100 

7 Về chất lƣợng phục vụ 

7.1 Tốt 71 39,44 

7.2 Bình thƣờng 97 53,89 

7.3 Chƣa tốt 12 6,67 

Tổng 180 100 

Nguồn: Kết quả phỏng vấn cá nhân, hộ g   đìn  

3.2.2. Đánh giá đối với việc thực hiện đăng ký, cấp GCN tại Bộ phận ti p nhận và trả k t quả 
của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hu ện Hiệp Đức 

Trong quá trình thực hiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân theo cơ 
chế Một cửa liên thông thì vai trò của Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Hiệp Đức là rất 
quan trọng, đây là đầu mối xử lý các công việc có liên quan đến công tác đăng ký biến động, 
thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của ngƣời dân. Kết quả khảo sát ý kiến 
của các hộ gia đình, cá nhân đối với quá trình thực hiện công việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai 
- chi nhánh Hiệp Đức đƣợc thể hiện cụ thể qua Bảng 6. 
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Bảng 6. Đánh giá của các hộ gia đình, cá nhân đối với việc đăng   , cấp GCN tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của chi nhánh Văn phòng Đăng    đất đai huyện Hiệp Đức 

TT Nội  ung Số phiếu Tỷ lệ (%) 

1 Về tính công khai, minh bạch của qu  tr nh đăng ký, cấp GCNQSDĐ 

1.1 Công khai, minh bạch 132 73,33 

1.2 Chƣa rõ ràng 48 26,67 

Tổng 180 100 

2 Về tr nh tự các bước thực hiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ 

2.1 Rõ ràng, đơn giản 56 31,11 

2.2 Chƣa rõ ràng, khó hiểu 104 57,78 

2.3 Rƣờm rà, phức tạp 20 11,11 

Tổng 180 100 

3 Về việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan  

3.1 Cung cấp đầy đủ 104 57,78 

3.2 Cung cấp chƣa đầy đủ 59 32,78 

3.3 Không cung cấp 17 9,44 

Tổng 180 100 

4 Về thái độ phục vụ của cán bộ ti p nhận và trả k t quả  

4.1 Có thái độ phục vụ nhiệt tình, lịch sự, thân thiện 144 80,00 

4.2 Có thái độ phục vụ bình thƣờng 28 15,56 

4.3 Có thái độ phục vụ chƣa đúng mực, gây khó khăn 8 4,44 

Tổng 180 100 

5 Về tr nh độ chu ên môn của cán bộ thụ lý h  sơ 

5.1 Có trình độ chuyên môn cao 22 12,22 

5.2 Có trình độ chuyên môn trung bình 139 77,22 

5.3 Có trình độ chuyên môn kém 19 10,56 

Tổng 180 100 

6 Về thời gian giải qu  t thủ tục 

6.1 Nhanh hơn so với thời gian quy định 62 34,44 

6.2 Đúng thời gian quy định 112 62,22 

6.3 Quá thời gian quy định 6 3,33 

Tổng 180 100 
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7 Về mức phí, lệ phí và các khoản chi phí khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ 

7.1 Cao 71 39,44 

7.2 Bình thƣờng 97 53,89 

7.3 Thấp 12 6,67 

Tổng 180 100 

8 Về tiện ích phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ 

8.1 Phòng thoáng mát, tiện nghi đầy đủ, hiện đại 71 39,44 

8.2 Phòng đảm bảo với những thiết bị tiện ích cơ bản, 97 53,89 

8.3 Phòng chật, thiết bị không đảm bảo 12 6,67 

Tổng 180 100 

9 Đánh giá về chất lượng chung trong công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ 

9.1 Tốt 71 39,44 

9.2 Bình thƣờng 97 53,89 

9.3 Chƣa tốt 12 6,67 

Tổng 180 100 

Nguồn: Kết quả phỏng vấn cá nhân, hộ g   đìn  

Kết quả cho thấy phần lớn ngƣời dân đƣợc hỏi đánh giá cao tính công khai, minh bạch của 
quy trình đăng ký, cấp GCNQSDĐ; thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả; thời 
gian giải quyết thủ tục; tiện ích phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ; chất lƣợng chung trong 
công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ tại địa bàn huyện Hiệp Đức. Tuy vậy, còn rất nhiều hộ gia 
đình, cá nhân cho rằng mức phí, lệ phí và các khoản chi phí khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp 
GCNQSDĐ còn quá cao; trình độ chuyên môn của cán bộ thụ lý hồ sơ còn hạn chế và trình tự 
các bƣớc thực hiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ còn rƣờm rà, phức tạp và khó hiểu. 

3.3. Đánh giá của cán  ộ địa chính xã, thị trấn và chuyên viên Văn phòng ĐKĐĐ đối với 
công tác đăng   , cấp giấy chứng nhận quyền sử  ụng đất 

Bảng 7. Đánh giá của cán bộ địa chính xã, thị trấn và chuyên viên VPĐKĐĐ                                               
đối với công tác đăng   , cấp GCNQSDĐ 

TT Nội  ung Số phiếu Tỷ lệ (%) 

1 Xác định ngu n gốc sử dụng đất 

1.1 Nguồn gốc xác định rõ ràng 14 70,00 

1.2 Nguồn gốc xác định chƣa cụ thể, cần xin phiếu ý kiến khu dân cƣ 4 20,00 

1.3 Không xác định đƣợc nguồn gốc 2 10,00 

Tổng 20 10,00 
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2 T nh trạng tranh chấp đất đai 

2.1 Đất không có tranh chấp 18 90,00 

2.2 Đất có tranh chấp nhƣng đã đƣợc giải quyết, và tình trạng tranh 
chấp ít 

2 10,00 

2.3 Đất có tranh chấp nhiều 0 0,00 

Tổng 20 100 

3 H  sơ lưu trữ về đất đai 

3.1 Hồ sơ rõ ràng, cụ thể 20 100,00 

3.2 Hồ sơ còn thiếu 0 0,00 

3.3 Không có hồ sơ lƣu trữ 0 0,00 

Tổng 20 100 

4 Bản đ  địa chính 

4.1 Bản đồ địa chính rõ ràng 18 90,00 

4.2 Bản đồ địa chính chƣa hoàn thiện, độ chính xác không cao 2 10,00 

4.3 Không có bản đồ địa chính 0 0,00 

Tổng 20 100 

5 Qu  hoạch sử dụng đất 

5.1 Quy hoạch rõ ràng, đã đƣợc nghiệm thu 16 80,00 

5.2 Quy hoạch chƣa đồng bộ 04 20,00 

Tổng 20 100 

6 Qu  định của pháp luật trong đăng ký, cấp GCN 

6.1 Quy định rõ ràng, cụ thể 19 95,00 

6.2 Quy định chƣa hiệu quả, mang tính chồng chéo, khó thực hiện 1 5,00 

6.3 Quy định không thực hiện đƣợc 0 0,00 

Tổng 20 100 

7 Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và địa phương   

7.1 Văn bản hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể, khả thi 20 100,00 

7.2 Văn bản hƣớng dẫn chƣa rõ ràng, chồng chéo, thiếu tính khả thi 0 0,00 

7.3 Văn bản hƣớng dẫn khó thực hiện đƣợc 0 0,00 

Tổng 20 100,00 
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8  Tiện ích, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ (diện tích phòng, má  vi 
tính, má  tra cứu h  sơ, má  lạnh, bàn gh , …) 

8.1 Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, tiện ích đảm bảo 5 25,00 

8.2 Cơ sở vật chất tƣơng đối đầy đủ, tiện ích tƣơng đối đảm bảo 12 60,00 

8.3 Cơ sở vật chất không đầy đủ, tiện ích không đảm bảo 3 15,00 

Tổng 10 100 

 Nguồn: Kết quả phỏng vấn cá nhân, hộ g   đìn  

Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình thực hiện điều tra, đánh giá quá trình thực 
hiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ tại huyện Hiệp Đức, nghiên cứu đã phỏng vấn 20 cán bộ địa 
chính, các chuyên viên Chi nhánh VPĐKĐĐ trên địa bàn huyện về các nội dung công việc và 
các quy định, hƣớng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền ban hành, kết quả thể hiện qua Bảng 7. 

Kết quả điều tra cho thấy, phần lớn tất cả các cán bộ đƣợc hỏi đều đánh giá cao và công tác 
đăng ký, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện. Tình trạng tranh chấp đất đai của các thửa đất thực 
hiện thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ khá ít, chỉ có 10% số cán bộ đánh giá đất có tranh chấp 
nhƣng đã đƣợc giải quyết. Các loại hồ sơ lƣu trữ về đất đai đƣợc thể hiện đầy đủ, rõ ràng, cụ thể 
theo quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ khá cũ, chƣa đƣợc làm mới nên đòi hỏi cán bộ địa chính, 
chuyên viên Chi nhánh VPĐKĐĐ phải rất cẩn thận trong quá trình sử dụng.  

Công tác quy hoạch sử dụng đất tại huyện đƣợc đánh giá khá cao, với 80% số ngƣời cho 
rằng quy hoạch rõ ràng, đã đƣợc nghiệm thu, chỉ có 20% cán bộ đánh giá quy hoạch chƣa đồng 
bộ. Các quy định của pháp luật, các văn bản hƣớng dẫn của UBND tỉnh và địa phƣơng đều đƣợc 
đánh giá ở mức cao, chi tiết và phù hợp với địa phƣơng.  

Về đánh giá tiện ích, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ, đa số những 
ngƣời đƣợc hỏi đều đánh giá cơ sở tƣơng đối đầy đủ, đảm bảo với 60%; có 25% số ngƣời đánh 
giá cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, tiện ích đảm bảo; có 15% số ngƣời đánh giá là không đầy đủ 
và đảm bảo, đó là các cán bộ địa chính ở các xã vùng sâu, nơi các điều kiện về vật chất, hạ tầng 
còn rất nhiều khó khăn.  

3. KẾT LUẬN  

Trong giai đoạn 2015 - 2018, toàn huyện Hiệp Đức đã cấp đƣợc 3.514 giấy CNQSDĐ, đạt 
tỷ lệ 88,56% số giấy cần cấp; đây là kết quả tƣơng đối cao so với các huyện trong tỉnh. Tuy 
nhiên kết quả cấp giấy chứng nhận chƣa thực hiện đồng bộ trên các loại đất.  

Đánh giá của ngƣời dân đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện 
Hiệp Đức: phần lớn ngƣời dân đƣợc phỏng vấn cho rằng công tác cấp giấy đƣợc thực hiện 
nhanh, đúng hẹn; quy trình cấp giấy có tính minh bạch; cán bộ tiếp nhận và trả kết quả có thái độ 
tốt. Tuy nhiên, trình tự các bƣớc thực hiện khá khó hiều, trình độ của cán bộ thực hiện công tác 
cấp giấy còn chƣa cao. 

Các cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ và cán bộ địa chính ở các xã, thị trấn đánh giá khá cao 
đối với các điều kiện thực hiện công việc trong công tác cấp GCNQSDĐ tại huyện Hiệp Đức. 
Tuy nhiên, cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cƣờng cơ sở vật chất và đặc 
biệt là đẩy mạnh điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật theo hƣớng tạo điều kiện tối đa cho 
ngƣời dân đƣợc chứng nhận về quyền làm chủ đối với thửa đất đang sử dụng.  
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CURRENT STATE OF LAND USE RIGHT CERTIFICATE REGISTRATION                             
AND ISSUE IN HIEP DUC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE 
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ABSTRACT 

The research was conducted to assess the current state of registration and the issue of land use right 
certificate after the validity of 2013 Land Law began; and to determine how households and individuals 
evaluate the efficiency of registration and issue of land use right certificate in Hiep Duc district, Quang 
Nam province. From 2015 to 2018, there were 3.514 land use right certificates were issued to households 
and individuals, accounted for 88,56% of the total registration files. Where as, 929 certificates were 
issued for agriculture land, accounted for 86,9% of the registration files; 592 certificates were issued for 
rural residential land, accounted for 89,43% of the registration files; 236 certificates were issued for urban 
residential land, accounted for 93.28% of the registration files; and 310 certificates were issued for forrest 
land, accounted for85,16% of the registration files. Almost households and individuals believed that the 
registration and issue of land use right certificatehave been done well. 

Keywords: Agricultural land; Hiep Duc; Land use right certificates; Residential land. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên với mục tiêu chính là đánh giá 
tình hình giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong giai đoạn 2015 - 2018, đề xuất một số giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu. Với các phƣơng pháp nghiên cứu thực hiện 
là phƣơng pháp thu thập số liệu, phƣơng pháp phân tích số liệu, phƣơng pháp thống kê, mô tả minh họa. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, huyện Phú Hoà đã thực hiện giao đất, cho thuê đất cho 66 tổ chức với tổng 
diện tích là 933,81 ha trong giai đoạn 2015 - 2018. Trong đó, các tổ chức kinh tế đƣợc giao, cho thuê 
nhiều nhất 819,69 ha, chiếm 95,49%; thấp nhất là cơ quan đơn vị của Nhà nƣớc đạt 2,28% với diện tích 
9,94 ha. Diện tích đất của các tổ chức sử dụng đúng mục đích là 920,37 ha, chiếm 98,56% tổng diện tích 
đất đƣợc giao, cho thuê. Bên cạnh đó, một số tổ chức sử dụng sai mục đích, tự ý chuyển nhƣợng, cho thuê 
lại quỹ đất đƣợc Nhà nƣớc giao, cho thuê, gây thất thu cho ngân sách Nhà nƣớc. Cụ thể, có 9 tổ chức vi 
phạm, với diện tích 13,44 ha đƣợc Nhà nƣớc giao, cho thuê đất nhƣng sử dụng sai mục đích so với ban 
đầu. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp đƣợc đƣa ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa 
bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Từ khoá: G  o đất,   o t uê đất; tổ chức sử dụng đất; loại hình tổ chức sử dụng đất, huyện Phú Hòa. 

1. MỞ ĐẦU 

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực tự nhiên có vai trò quan trọng trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Việc trao quyền sử dụng đất cho các đối 
tƣợng sử dụng đất một mặt thể hiện ý chí của Nhà nƣớc đối với chức năng nắm quyền lực trong 
tay, mặt khác thể hiện ý chí của Nhà nƣớc với tƣ cách là chủ sở hữu đất đai. Nhà nƣớc thực hiện 
việc trao quyền sử dụng đất cho các đối tƣợng sử dụng thông qua công tác giao đất, cho thuê đất 
(Luật Đất đai, 2013). Giao đất, cho thuê đất sẽ phát huy đƣợc nguồn lực của đất đai, làm tăng 
nguồn thu cho ngân sách Nhà nƣớc, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, giao đất, 
cho thuê đất thể hiện sự công bằng, chính sách của Nhà nƣớc đối với các chủ thể sử dụng đất. 
Chính sách giao đất, cho thuêđất đã và đang tạo lập đƣợc hành lang pháp lý cơ bản để kêu gọi 
đầu tƣ, thu hút đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài. Giao đất và cho thuê đất là tạo điều kiện cho 
các tổ chức phát triển các ngành kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, đẩy nhanh quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác giao đất, cho thuê đất không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong 
quản lý đất đai của Nhà nƣớc mà nó còn có ý nghĩa, ảnh hƣởng tới đời sống của các chủ thể sử 
dụng đất đƣợc giao đất, đƣợc thuê đất. Chính vì vậy, đã có rất nhiều nghiên cứu đánh giá thực 
trạng và hiệu quả của công tác giao đất, cho thuê đất trên các tỉnh, huyện trong cả nƣớc đƣợc 
thực hiện (Nguyễn Thị Hoài, 2012; Nguyễn Quốc Lâm, 2018).  
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Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đƣợc thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính thị 
xã Phú Hòa (nay là huyện Phú Hòa) theo Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 31/1/2002 của Chính 

phủ; gồm 09 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thị trấn và 8 xã. Theo thống kê đất đai năm 2018, 
tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 25.875,80 ha, chiếm 5,15% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. 

Là huyện có diện tích tự nhiên lớn, có nhiều tiềm năng phát triển các khu nông nghiệp, xây dựng 

các trung tâm thƣơng mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (UBND huyện Phú Hòa, 

2018). Nhu cầu sử dụng đất đối với các đơn vị, tổ chức để thực hiện các dự án đầu tƣ của huyện 

tăng caothúc đẩy kinh tế phát triển và tăng hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn. Sử dụng đất hiệu 

quả, hợp lý, khoa học đảm bảo hài hòa đƣợc quyền, lợi ích của Nhà nƣớc, nhà đầu tƣ và ngƣời 

sử dụng đất trong cả nƣớc, và Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Xuất phát từ thực tiễn, nghiên cứu 

này đƣợc thực hiện nhằm đánh giá tình hình giao đất, cho thuê đất của các tổ chức trong giai 

đoạn 2015 - 2018 và đề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các 

tổ chức đƣợc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu  

Nghiên cứu tình hình giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trên địa bàn huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó, phân tích nguyên nhân và đề xuất các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho 

thuê đất trên địa bàn nghiên cứu.  

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 . P ương p áp t u t ập số liệu  

* Thu thập số liệu thứ cấp 

Thu thập từ các báo cáo, số liệu, tài liệu tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng và các Sở có liên quan, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Phú Hòa… 

Thu thập những văn bản của cơ quan Nhà nƣớc cấp trung ƣơng và địa phƣơng về công tác 

quản lý nhà nƣớc về đất đai, công tác giao đất cho thuê đất đối với tổ chức. 

Thu thập thông tin từ những công trình nghiên cứu đã đƣợc công bố, những bài báo, báo 

cáo, kỷ yếu hội thảo; thông tin từ Internet qua địa chỉ các website uy tín,… liên quan đến giao 

đất, cho thuê đất. 

* Thu thập số liệu sơ  ấp 

Chọn vùng nghiên cứu, điều tra và tiến hành khảo sát thực địa, quan sát, chụp ảnh thực tế 
nhằm kiểm tra các thông tin thu thập về thực trạng sử dụng đất của các dự án.  

Phỏng vấn trực tiếp 6 chủ dự án để tìm hiểu về thực trạng đầu tƣ của các dự án, nghiên cứu 

với các tiêu chí: Mục đích của dự án, tổng mức đầu tƣ dự án, đối tƣợng và loại đất đã thu hồi; 

tiến độ thực hiện của dự án và những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc thực 

hiện dự án (nguyên nhân khách quan; nguyên nhân chủ quan); những kiến nghị đề xuất đối với 

chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc. 
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b. P ương p áp p ân t    số liệu 

Sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp, xử lý số liệu thu thập đƣợc qua đó thiết lập các 

bảng biểu, biểu đồ để tổng hợp số liệu diện tích các dự án đƣợc giao đất, cho thuê đất từ năm 
2015 đến năm 2018, xây dựng bảng số liệu so sánh việc sử dụng đất của các dự án điều tra thực 

tế so với phƣơng án sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt. Tổng hợp, đánh giá công tác quản lý nhà 

nƣớc về đất đai, mức độ hài lòng của các tổ chức đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất,… từ đó, 
đề xuất các hƣớng giải quyết. 

 . P ương p áp t ống kê mô tả 

Vận dụng để mô tả tổng quát về địa bàn nghiên cứu và thực trạng sử dụng đất tại vùng 

nghiên cứu. Sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, bản đồ 
quy hoạch,… để minh họa cho vị trí các dự án. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình hình giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức trên địa bàn huyện Phú Hòa 

Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018, toàn tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất 
với 586 hồ sơ tƣơng ứng diện tích là 12.271,87 ha. Trong đó, huyện Phú Hoà đã tiến hành thu 

hồi đất, giao đất để thực hiện các dự án lớn nhƣ: KCN lọc dầu Vũng Rô; KCN lọc, hóa dầu Hòa 

Tâm; mở rộng, nâng cấp QL1; xây dựng đƣờng và hầm đƣờng bộ Đèo Cả; xây dựng khu tái định 

cƣ hầm đƣờng bộ Đèo Cả; hầm Đèo Cù Mông; xây dựng tuyến đƣờng nối Quốc lộ 1 với KCN 

Hòa Hiệp... 

3.1.1. Cơ cấu sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn 

huyện Phú Hòa 

Theo kết quả tổng hợp tính đến ngày 31/12/2018, trên địa bàn huyện Phú Hòa đã có 66 tổ 

chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất với 81 khu đất có tổng diện tích là 933,81 ha. 

Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất theo loại hình tổ chức sử dụng đất                                                      
đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất 

TT 
 oại hình tổ chức 

sử  ụng đất 

Số lƣợng tổ chức 
sử  ụng đất 

Tổng số 
 hu đất 

Tổng  iện 
tích (ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Tổ chức kinh tế 45 55 891,69 95,49 

2 Cơ quan, đơn vị của Nhà nƣớc 18 23 41,25 4,41 

3 Tổ chức sự nghiệp công lập 2 2 0,34 0,04 

4 Cơ sở tôn giáo   1 1 0,53 0,06 

Tổng số 66 81 933,81 100 

Nguồn: Hồ sơ t eo dõ  một cửa của Sở Tà  nguyên và Mô  trường 
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Qua bảng 1 cho thấy, các tổ chức kinh tế chiếm phần lớn diện tích đất đƣợc nhà nƣớc giao 
đất, cho thuê đất với 891,69 ha, chiếm 95,49%, chủ yếu để thực hiện các dự án trồng rừng kinh 
tế, khai thác khoáng sản, trang trại nuôi heo, điện mặt trời. Các cơ quan, đơn vị của Nhà nƣớc 
sử dụng 190,27ha, chiếm 7,85%, chủ yếu là một số công trình đƣợc xây mới hoặc mở rộng trụ 
sở các cơ quan ban ngành.Tổ chức sự nghiệp công lập đƣợc Nhà nƣớc giao đất chiếm tỷ lệ thấp 
nhất là 0,04% (0,34 ha), phần lớn các khu đất đƣợc giao nhằm phục vụ để phát triển kinh tế                   
xã hội. 

3.1.2. K t quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức sử dụng đất 

a. Kết quả g  o đất 

Số tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện đƣợc Nhà nƣớc giao đất theo hình thức giao đất 
không thu tiền, số khu đất đƣợc giao và tổng diện tích đất đƣợc giao đƣợc thể hiện chi tiết nhƣ 
Bảng 2 dƣới đây: 

Bảng 2. Tình hình giao đất đối với các tổ chức sử dụng đất                                                                        
qua các năm từ năm 2 15 đến năm 2 18 tại huyện Phú Hoà 

STT 

 oại hình 
tổ chức sử 
 ụng đất 

Năm 2 15 Năm 2 16 Năm 2 17 Năm 2 18 

Số lượng 
tổ chức 
sử dụng 
đất/ 

Tổng số 
khu đất 
được 
giao 

Tổng 
diện 

tích đất 
được 
giao 

(ha) 

Số lượng 
tổ chức 
sử dụng 
đất/ 

Tổng số 
khu đất 
được 
giao 

Tổng 
diện 

tích đất 
được 
giao 

(ha) 

Số lượng 
tổ chức 
sử dụng 
đất/ Tổng 
số khu 
đất được 

giao 

Tổng 
diện 

tích đất 
được 
giao 

(ha) 

Số 
lượng tổ 
chức sử 
dụng 
đất/ 

Tổng số 
khu đất 
được 
giao 

Tổng 
diện 
tích 

đất 
được 
giao 

(ha) 

1 
Tổ chức 
kinh tế 

0 0 0 0 1/1 0,06 0 0 

2 

Cơ quan, 
đơn vị của 
Nhà nƣớc 

3/5 2,17 9/10 3,01 2/3 3,85 4/4 32,22 

3 

Tổ chức                  
sự nghiệp 
công lập 

0 0 2/2 0,34 0 0 0 0 

4 
Cơ sở                     

tôn giáo   
1/1 0,53 0 0 0 0 0 0 

Tổng số 4/6 2,7 11/12 3,35 3/4 3,91 4/4 32,22 

Nguồn: Hồ sơ t eo dõ  một cửa của Sở Tà  nguyên và Mô  trường 
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Bảng 3. Tình hình giao đất đối với các tổ chức sử dụng đất năm giai đoạn 2015 - 2018 

TT 
 oại hình tổ chức 
sử  ụng đất 

Số lƣợng tổ chức 
sử  ụng đất 

Tổng số 
 hu đất 

Tổng  iện tích đất 
đƣợc giao (ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Tổ chức kinh tế 1 1 0,06 0,14 

2 Cơ quan, đơn vị của Nhà nƣớc 18 22 41,25 97,79 

3 Tổ chức sự nghiệp công lập 2 2 0,34 0,81 

4 Cơ sở tôn giáo   1 1 0,53 1,26 

Tổng số 22 27 42,18 100 

Nguồn: Hồ sơ t eo dõ  một cửa của Sở Tà  nguyên và Mô  trường 

Qua Bảng 2 và 3 cho thấy, hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất chủ yếu giao cho 
các cơ quan đơn vị của Nhà nƣớc, có 22 khu đất đƣợc giao, chiếm 97,79% diện tích đƣợc giao 
trong giai đoạn 2015 - 2018. Phần lớn các khu đất đƣợc giao để thực hiện đầu tƣ xây dựng các 
trụ sở cơ quan, các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, các công trình vì mục đích 
công trình công cộng. 

Đối chiếu với số lƣợng dự án đã đƣợc đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho 
thấy kết quả thực hiện đạt tỷ lệ rất thấp 22,88% (tổng số dự án đăng ký trong giai đoạn 2015 - 
2018 là 118 dự án nhƣng tổng số dự án thực hiện đƣợc chỉ có 27 dự án).  

Nguyên nhân chủ yếu là do: Việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất muộn so với quy định 
(nhƣ năm 2016), dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 
kế hoạch bị ảnh hƣởng. Nhiều dự án phát sinh nằm ngoài kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê 
duyệt do chƣa dự báo chính xác, nhất là các dự án về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
thƣơng mại; chƣa đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện nên chƣa đƣợc giao 
đất. Các công trình phải mất nhiều năm để hoàn thành xong hồ sơ đầu tƣ dự án và hồ sơ bồi 
thƣờng đất đai, giao đất nên phải lùi tiến độ thực hiện, nhất là cấp xã để hoàn thành kế hoạch xây 
dựng nông thôn mới. Việc thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn nhiều thủ tục phải qua nhiều 
cấp, nhiều ngành. Một số công trình công cộng nhƣ: nhà văn hóa, cơ sở thể dục, thể thao,… do 
huy động nguồn vốn đầu tƣ từ quỹ đất chậm, nên có ảnh hƣởng đến việc thực hiện kế hoạch.  
Một số chủ đầu tƣ chƣa phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan của huyện để phối hợp tổ 
chức thực hiện dự án sau khi đăng ký, nên rất bị động, lúng túng, chậm hoàn chỉnh hồ sơ, kéo dài 
thời gian.  

b. Kết quả cho t uê đất 

Bảng 4. Tình hình thuê đất đối với các tổ chức sử dụng đất 

 oại hình    
tổ chức  

sử  ụng đất 
Năm thuê đất 

Tổng  iện tích 
đƣợc thuê đất 

(ha) 

Thuê đất trả 
tiền một lần 

(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thuê đất trả 
tiền hàng năm 

(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổ chức kinh 
tế 

Năm 2015  3,05 0,00 0,00 3,05 100 

Năm 2016 596,47 0,00 0,00 596,47 100 

Năm 2017 29,48 0,00 0,00 29,48 100 

Năm 2018 262,63 257,56 98,06 5,07 1,94 

Tổng cộng 891,63 257,56 28,89 634,07 71,11 

Nguồn: Hồ sơ t eo dõ  một cửa của Sở Tà  nguyên và Mô  trường 
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Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018, các đối tƣợng đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất là các tổ 
chức kinh tế với diện tích là 891,63 ha, chiếm 95,48% tổng diện tích đất đƣợc Nhà nƣớc giao, 
cho thuê. 

Hầu hết các tổ chức đều lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, diện tích đất đƣợc 

thuê đất trả tiền hàng năm là 634,07 ha, chiếm 71,11% tổng diện tích Nhà nƣớc cho thuê đất. Với 

hình thức thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê là 257,56 ha, chiếm 28,89% tổng diện tích 

Nhà nƣớc cho thuê đất.  

Tổng diện tích cho thuê đất trong năm 2015 chỉ 3,05 ha nhƣng sang đến năm 2016 thì diện 

tích thuê đất là 596,47 ha cao gấp 195 lần so với năm 2015 nguyên nhân là do trong năm 2016 
trên địa bàn huyện Phú Hòa có hai dự án đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất với diện tích rất lớn (dự án 

trồng rừng kinh tế của Doanh nghiệp tƣ nhân Bảo Châu với diện tích 571,41 ha; dự án trang trại 
chăn nuôi heo nái sinh sản của Công ty TNHH MTV Thanh Trang với diện tích 11,46 ha). Đến 

năm 2018, diện tích thuê đất là 262,63 ha lớn hơn so với năm 2015 (3,05 ha) và năm 2017 (29,48 ha) 
do có dự án Điện năng lƣợng mặt trời Hòa Hội đƣợc cho thuê đất với diện tích là 256 ha. 

c. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chứ  đượ  g  o đất, cho 

t uê đất trên địa bàn huyện Phú Hòa 

UBND huyện Phú Hòa tập trung chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND các xã, 

thị trấn và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiệnviệc cắm mốc ngoài thực địa cùng với Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, hƣớng dẫn các tổ chức làm thủ tục đăng 
ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Kết quả cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các loại hình tổ chức sử dụng đất đƣợc thể hiện nhƣ bảng sau: 

Bảng 5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đƣợc giao đất, 
cho thuê đất trên địa bàn huyện Phú Hòa 

TT 
Loại hình tổ 

chức sử dụng đất 

Số 
lƣợng 

tổ chức 

Tổng 
số 

khu 
đất 

Tổng 
 diện 
tích  
(ha) 

Tình hình cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Số tổ chức 
được cấp 

GCN 

Số lượng 
GCN đã 

cấp 

Diện tích 
 đã cấp 

GCNQSDĐ (ha) 

Tỷ lệ  
(%) 

1 Tổ chức kinh tế 45 55 891,69 44 54 891,63 100 

2 
Cơ quan, đơn vị 
của Nhà nƣớc 

18 23 41,25 3 4 0,94 2,28 

3 
Tổ chức sự 
nghiệp công lập 

2 2 0,34 2 2 0,34 100 

4 Cơ sở tôn giáo 1 1 0,53 1 1 0,53 100 

Tổng số 66 81 933,81 50 61 893,44 95,68 

Nguồn: P òng Tà  nguyên và Mô  trường huyện Phú Hòa, 2018 
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Qua Bảng 5 cho thấy, trên địa bàn huyện có 50 tổ chức đã đƣợc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất với diện tích là 893,44 ha, với tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 
cấp là 61 giấy, đạt 95,68% tổng diện tích đất các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất.  

Diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp đạt tỷ lệ thấp nhất là cơ quan 
đơn vị của Nhà nƣớc đạt 2,28% với diện tích 0,94 ha, với 3/18 cơ quan, đơn vị của Nhà nƣớc 
đƣợc cấp giấy. Phần lớn diện tích đất chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc 
các dự án hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao thông, thủy lợi,… do đó không thuộc trƣờng hợp 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Tỷ lệ cấp GCNQSD đất đối với tổ chức kinh tế khá cao, sau khi đƣợc UBND tỉnh có quyết 
định cho thuê đất các tổ chức kinh tế đã khẩn trƣơng liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện 
bàn giao đất tại thực địa và hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 
diện tích 891,63 ha, đạt 100%. 

3.2. Thực trạng sử dụng đất của các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất trên địa 
bàn huyện Phú Hòa 

Tình hình sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện luôn đƣợc 
quan tâm. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện tổng hợp, cập nhật tình hình sử dụng đất của 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để theo dõi việc sử dụng đất với mục đích sử dụng đất đƣợc 
giao, cho thuê.  

3.2.1. Tình hình sử dụng đất đúng mục đích được Nhà nước giao, cho thuê đất của các loại 
hình tổ chức sử dụng đất 

Đến ngày 31/12/2018, trên địa bàn huyện Phú Hòa có 66 tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, 
cho thuê đất sử dụng với diện tích 933,81 ha. Trong đó, diện tích đất của các tổ chức sử dụng 
đúng mục đích là 920,37 ha, chiếm 98,56% tổng diện tích đƣợc giao đất, đƣợc thuê đất, gồm 57 
tổ chức trên 66 tổ chức sử dụng đất đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. 

Bảng 6. Tình hình sử dụng đất đúng mục đích của các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc                                  
giao đất, cho thuê đất 

TT 
 oại hình tổ chức            
sử  ụng đất 

Tổng 
số tổ 
chức 

Tổng  iện tích 
đƣợc giao, cho 

thuê (ha) 

Số tổ chức sử 
 ụng đúng 
mục đích 

Diện tích  
sử  ụng đúng 
mục đích (m2) 

Tỷ 
lệ% 

1 Tổ chức kinh tế 45 891,69 38 878,46 98,52 

2 
Cơ quan, đơn vị của 
Nhà nƣớc 18 41,25 16 41,04 99,49 

3 
Tổ chức sự nghiệp     
công lập 2 0,34 2 0,34 100 

4 Cơ sở tôn giáo   1 0,53 1 0,53 100 

Tổng số 66 933,81 57 920,37 98,56 

Nguồn: Sở Tà  nguyên và Mô  trường tỉnh Phú Yên 
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Qua Bảng 6 cho thấy: 

Các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất đúng mục đích với diện tích 878,46 ha, chiếm 
98,52% tổng diện tích đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. Phần lớn tập trung vào các tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tƣ Nhà nƣớc, điển hình có các tổ chức: Công ty Điện lực Phú Yên thuộc Tổng 
công ty Điện lực miền Trung, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp 
và PTNT chi nhánh tỉnh Phú Yên…  

Các cơ quan, đơn vị của Nhà nƣớc đang sử dụng đất đúng mục đích với diện tích 41,04 ha 
99,49% tổng diện tích đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. Trong đó điển hình có các tổ chức 
nhƣ: Trụ sở các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện, các đơn vị, cơ quan trực thuộc UBND 
tỉnh, Công an huyện Phú Hòa, Viện Kiểm sát huyện Phú Hòa, Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, 
Bảo hiểm Xã hội huyện Phú Hòa... 

Tổ chức sự nghiệp công lập đƣợc Nhà nƣớc giao đất sử dụng đúng mục đích là 0,34 ha đạt 
100% tổng diện tích đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, điển hình nhƣ Trung tâm Dạy nghề 
huyện Phú Hòa. 

Có một cơ sở tôn giáo đƣợc Nhà nƣớc giao đất sử dụng đúng mục đích là 0,53 ha đạt 
100% tổng diện tích đƣợc Nhà nƣớc giao đất là Chùa Hƣơng Sơn tại xã Hòa Quang Bắc, huyện 
Phú Hòa. 

Nhƣ vậy, các tổ chức sử dụng đất đúng mục đích đƣợc giao, đƣợc cho thuê trên địa bàn 
huyện tƣơng đối cao. Cho thấy công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai đƣợc thực hiện tốt với việc 
theo dõi, cập nhật tình hình sử dụng đất của các tổ chức một cách thƣờng xuyên.  

3.2.2. Tình hình không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích được Nhà nước giao, 
cho thuê đất của các loại hình tổ chức sử dụng đất 

Huyện Phú Hòa đang trên đà phát triển kinh tế xã hội với tốc độ khá cao. Do đó, một trong 
các lý do khiến đất bị sử dụng sai mục đích giao đất, cho thuê đất ban đầu là các tổ chức đƣợc 
giao đất, cho thuê đất ở những vị trí sinh lợi cao nên một số đơn vị, tổ chức đã cho thuê lại một 
phần hoặc toàn bộ diện tích đã đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất.  

Bảng 7. Tình hình sử dụng đất  hông đúng mục đích, không sử dụng đất                                             
của các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất 

TT 
 oại hình tổ chức            
sử  ụng đất 

Tổng 
số tổ 
chức 

Tổng  iện tích 
đƣợc giao, cho 

thuê (ha) 

Số tổ chức sử 
 ụng  hông 
đúng mục 
đích, không 
sử  ụng đất 

Diện tích sử 
 ụng  hông 

đúng mục đích, 
 hông sử  ụng 

(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Tổ chức kinh tế 45 891,69 7 13,23 1,48 

2 
Cơ quan, đơn vị của  
Nhà nƣớc 18 41,25 2 0,21 0,02 

3 Tổ chức sự nghiệp công lập 2 0,34 0 0,00 0,00 

4 Cơ sở tôn giáo 1 0,53 0 0,00 0,00 

Tổng số 66 933,81 9 13,44 1,44 

Nguồn: Sở Tà  nguyên và Mô  trường tỉnh Phú Yên 
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Theo kết quả tổng hợp thể hiện tại Bảng 7, trên địa bàn huyện Phú Hòa hiện có 09 tổ chức 
sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng đất với diện tích là 13,44 ha chiếm 1,44% tổng 
diện tích đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. Với các loại hình tổ chức đƣợc giao đất, cho thuê 
đất thì tổ chức kinh tế đƣợc giao, thuê đất sử dụng sai mục đích lớn nhất với 13,23 ha trên 08 
khu đất, chiếm 1,48%, tiếp đến là các cơ quan, đơn vị của Nhà nƣớc với 0,21 ha chiếm 0,02% 
tổng diện tích đƣợc giao. Đối với các loại hình tổ chức sự nghiệp công lập và cơ sở tôn giáo thì 
không xảy ra việc sử dụng sai mục đích và không sử dụng đất. 

Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích đã cấp tập trung phần lớn vào 02 loại hình sử 
dụng đất là Tổ chức kinh tế và Cơ quan, đơn vị của Nhà nƣớc. Nguyên nhân chính là do các tổ 
chức không còn nhu cầu sử dụng vào mục đích đăng ký đã tự ý xây dựng làm nhà ở cho công 
nhân viên hoặc không sử dụng hết diện tích đất đƣợc giao, đƣợc thuê nên xây dựng kiốt, làm mặt 
bằng kinh doanh, điển hình nhƣ: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa 
Thắng sử dụng các khu đất nhƣ Sân kho 4, Sân kho 5 của Hợp tác xã cho các hộ gia đình, cá 
nhân thuê mặt bằng để hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp tƣ nhân Thƣơng mại dịch 
vụ Phú Trang đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm trƣng bày giới thiệu sản 
phẩm (đất thƣơng mại dịch vụ), nộp tiền thuê đất hàng năm chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận sở 
hữu công trình, nhƣng cho Công ty TNHH MTV DV Sài Gòn - Phú Yên thuê lại đất để sử dụng 
vào mục đích xây dựng xƣởng sửa chữa ô tô (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp); Doanh nghiệp 
tƣ nhân Mỹ Dung đã đƣợc UBND Tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án Xƣởng may công 
nghiệp. Tuy nhiê, hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng một phần diện tích đất đã đƣợc UBND 
Tỉnh cho thuê đất để sử dụng vào mục đích thể dục thể thao (xây dựng các sân bóng đá cỏ nhân 
tạo). Ngoài ra, còn nhiều trƣờng hợp tự ý cho thuê, cho mƣợn hoặc quản lý diện tích đất đã đƣợc 
UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất không chặt chẽ để xảy ra trƣờng hợp lấn chiếm, sử dụng đất 
trái phép… 

Bảng 8. Thực trạng các tổ chức đã đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất                                           
nhƣng  hông đƣa đất vào sử dụng 

TT 
Tên tổ chức  
sử  ụng đất 

Tổng  iện tích 
đƣợc giao,                   

cho thuê đất                                  
(ha) 

Số tổ chức 
 hông sử 
 ụng đất 

Số  hu đất 
 hông sử 
 ụng, để đất 

hoang phí 

Diện tích 
 hông sử  ụng 
đất, để đất 

hoang phí (ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Tổ chức kinh tế 891,69 2 4 10,50 1,12 

2 
Cơ quan, đơn vị của  
Nhà nƣớc 

41,25 0 
0 

0,00 0,00 

3 
Tổ chức sự nghiệp 
công lập 

0,34 0 
0 

0,00 0,00 

4 Cơ sở tôn giáo 0,53 0 0 0,00 0,00 

Tổng số 933,81 2 4 10,50 1,12 

Nguồn: Sở Tà  nguyên và Mô  trường tỉnh Phú Yên 
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Qua Bảng 8 cho thấy, diện tích đất không sử dụng, bỏ hoang chiếm 1,12% so với tổng diện 
tích đã đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. Theo đó, diện tích đất không đƣợc sử dụng để 
hoang gây lãng phí chỉ tập trung ở loại hình sử dụng đất là Tổ chức kinh tế. Điển hình là Công ty 
TNHH Phát triển nông kiến Kuan-Lien đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất 03 khu đất với diện tích                
10 ha nhƣng sử dụng đất chậm tiến độ ghi trong dự án đầu tƣ; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Vinh Sâm đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất 01 khu đất với diện tích 0,5 ha để thực hiện dự án Nhà 
máy sản xuất gạch block bê tông nhẹ (công nghệ bọt) nhƣng sử dụng đất chậm tiến độ ghi trong 
dự án đầu tƣ kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 
của Luật Đất đai 2013. Đến nay UBND Tỉnh đã Quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động các 
dự án tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đang 
tiến hành các bƣớc tiếp theo để thực hiện việc thu hồi đất theo quy định pháp luật. 

3.2.3. Những ngu ên nhân tác động đ n việc sử dụng đất của các tổ chức được giao, cho thuê 
đất trên địa bàn huyện Phú Hoà 

Công tác quản lý đất đai của các cơ quan chức năng đối với các tổ chức sử dụng đất còn 
chƣa chặt chẽ dẫn đến tình trạng một số tổ chức đƣợc giao đất, cho thuê đất tự chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất, hay không sử dụng hoặc sử dụng không hết phần điện tích đƣợc giao, đƣợc 
thuê gây lãng phí quỹ đất. Nguyên nhân là do công tác giám sát tình hình sử dụng đất sau khi đã 
giao, cho thuê chƣa đƣợc quan tâm, chú trọng. Trƣờng hợp nếu có thanh tra, kiểm tra, phát hiện 
các tổ chức xảy ra vi phạm trong việc sử dụng đất thì cũng chƣa có chế tài xử lý nghiêm đối với 
các cơ quan quản lý cũng nhƣ tổ chức sử dụng đất. 

Công tác quản lý đất đai trên cũng còn một số bất cập nhƣ: Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin vào trong quản lý đất đai còn chƣa đƣợc đồng bộ. Công tác thực hiện chỉnh lý bản đồ 
địa chính chƣa đƣợc chú trọng, còn thực hiện chỉ là hình thức qua loa, cầm chừng hoặc để đối 
phó do đó chƣa theo kịp với tình bình biến động ngoài thực địa dẫn đến không xử lý kịp thời các 
trƣờng hợp tự ý xây dựng các công trình sử dụng vào mục đích khác so với mục đích đã đƣợc 
Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. 

Công tác của các cán bộ khi thẩm địnhnhu cầu sử dụng đất còn chƣa đƣợc cân nhắc, điều 
tra xem xét kỹ về điều kiện và năng lực thực hiện của chủ đầu tƣ, việc xem xét năng lực tài chính 
để thực hiện dự án của Chủ đầu tƣ chƣa đƣợc chú trọng, việc báo cáo tài chính do Chủ đầu tƣ 
thành lập và tự xác nhận chƣa thật sự chính xác, thiếu đi tính độc lập, xác thực của các đơn vị 
kiểm toán tài chính độc lập dẫn đến một số trƣờng hợp chủ đầu tƣ thực sự không có năng lực về 
tài chính nhƣng vẫn lập dự án chiếm, giữ đất, chậm đƣa vào sử dụng hoặc bỏ hoang lãng phí. 

Sự hiểu biết pháp luật về đất đai của các tổ chức sử dụng đất nhất là các tổ chức kinh tế 
còn hạn chế dẫn đến việc sử dụng đất còn theo ý chủ quan của tổ chức sử dụng đất không tuân 
thủ theo những quy định đã ban hành. 

Đối với các đối tƣợng sử dụng đất thuộc trƣờng hợp đƣợc Nhà nƣớc miễn hoặc giảm tiền 
thuê đất, tiền sử dụng đất mặc dù không còn nhu cầu sử dụng đất nhƣng vẫn nhất quyết giữ đất 
để cho thuê lại không đúng thẩm quyền hoặc tự ý chuyển mục đích để sử dụng vào mục đích 
khác nhằm thu lợi. 
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Các đối tƣợng sử dụng đất chƣa nghiên cứu kỹ về điều kiện tự nhiên tại vị trí thực hiện dự 
án, chƣa tìm đƣợc giải pháp đầu ra cho sản phẩm của mình trong quá trình nghiên cứu lập dự án 
đầu tƣ. Do đó, dẫn đến việc khi đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất để tiến hành thực hiện dự án lại gặp 
khó khăn trong quá trình triển khai cũng nhƣ việc tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra. 

3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện 
Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

Giả  p áp tăng  ường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức. 
Thƣờng xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất để thanh tra, kiểm 
tra việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi giao đất, cho thuê đất, từ đó kịp thời phát hiện và xử 
lý các trƣờng sai phạm trong quá trình sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có 
hiệu quả. Cần có chế tài mạnh hơn, thực hiện xử lý kiên quyết hơn đối với các đơn vị vi phạm 
pháp luật đất đai, kiên quyết thu hồi các diện tích sử dụng không hiệu quả. 

Giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và áp dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý đất đ  . Cần chú trọng công tác lƣu trữ các hồ sơ, sổ sách, số liệu phục vụ công tác quản lý đất 
đai một cách khoa học, đầy đủ, có tính đồng bộ, nhất quán cao. Các cơ quan quản lý Nhà nƣớc 
phải thƣờng xuyên kiểm tra hiện trạng và cập nhật các biến động trong quá trình sử dụng đất nhƣ 
về ngƣời sử dụng đất, diện tích ranh giới thửa đất trên hồ sơ, sổ sách. Đầu tƣ các trang thiết bị 
cần thiết phục vụ công tác quản lý đất đai. 

Giả  p áp nâng   o trìn  độ, năng lực cán bộ chuyên môn, nâng cao sự hiểu biết của 

người dân về pháp luật đất đ  . Thƣờng xuyên quan tâm đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác quản lý 
đất đai nói chung và quản lý, sử dụng đất của các tổ chức nói riêng, đặc biệt là cán bộ tham gia 
góp ý chủ trƣơng đầu tƣ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất trƣớc 
khi lập thủ tục cho thuê đất, giao đất. Tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai 
trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng, tới các tổ chức kinh tế xã hội nhằm nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của các tổ chức trong việc quản lý và sử dụng đất.  

Giải pháp về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong quá trình lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất cần xem xét cụ thể nhu cầu sử dụng đất của từng đơn vị, cá nhân để bố trí quỹ 
đất cho từng mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với nhu cầu. Tránh trƣờng hợp quy hoạch 
theo nhiệm kỳ và chạy theo dự án. Kiên quyết thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của 
Luật Đất đai 2013 để điều chỉnh sang mục đích khác cần thiết hơn hoặc hủy bỏ các diện tích đã 
đƣợc đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

Giải pháp về chính sách pháp luật. Ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất đảm 
bảo sát giá thị trƣờng để tiền thuê đất, tiền sử dụng đất mà các tổ chức sử dụng đất phải nộp đƣợc 
sát với giá thị trƣờng để các tổ chức xem xét nhu cầu sử dụng đất cho hợp tránh trƣờng hợp xin 
đất nhiều nhƣng sử dụng đất không hiệu quả. 

4. KẾT LUẬN 

Trong những năm qua công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn huyện đạt đƣợc 
nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt công tác giao đất, cho thuê đất đã từng bƣớc đi vào nề nếp 
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góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Trong giai đoạn 2015 - 2018, 
huyện Phú Hoà đã thực hiện giao đất, cho thuê đất cho 66 tổ chức với tổng diện tích là 933,81 ha. 
Trong đó, tổ chức kinh tế đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất với diện tích là 891,69 ha,               
chiếm 95,49%.  

Việc sử dụng đất của các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất đảm bảo theo tiến 
độ sử dụng đất đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng đúng với mục đích. Tuy 
nhiên, một số trƣờng hợp sử dụng đất không đúng mục đích hoặc không sử dụng đất so với số tổ 
chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất cho thuê đất 9/66 tổ chức với diện tích là 13,44 ha chiếm 1,44%. 
Các trƣờng hợp sai phạm chủ yếu xảy ra ở loại hình sử dụng đất là tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó, 
công tác quản lý đất đai trong giao đất, cho thuê đất còn nhiều bất cập. Tình trạng giao đất không 
đúng đối tƣợng, tự ý chuyển đổi sử dụng sang mục đích khác, sử dụng đất lãng phí gây thất thu 
cho ngân sách Nhà nƣớc, tự ý cho thuê, chuyển nhƣợng trái pháp luật, đất để hoang hoá, chậm 
đầu tƣ xây dựng. Công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra tình hình sử dụng đất sau khi giao đất, cho 
thuê đất chƣa đƣợc chú trọng, quan tâm thƣờng xuyên. 

Công tác quản lý, sử dụng đất của các tồ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất trên 
địa bàn huyện Phú Hòa, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp, nhƣ: tăng cƣờng công tác kiểm 
tra, giám sát; hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý 
đất đai;nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ làm công chuyên 
môn; thực hiện tốt công tác về lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ban hành bảng giá 
đất và hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo sát giá thị trƣờng. 
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ABSTRACT 

This study was conducted in Phu Hoa district, Phu Yen province to assess the status of land 
allocation and land lease in the period of 2015 - 2018; giving solutions to improve the efficiency of land 
use in the study area. The study was used the data collection and evaluation, and descriptive statistical 
analysis as the research methods. The research results showed that in the period 2015 - 2018, Phu Hoa 
district allocated and leased land to 66 organizations with a total area of 933.81 hectares. In particular, the 
economic organizations accounted for the highest rate of 95.49%, corresponding to 819.69 ha; the state 
agencies accounted for the lowest rate of 2.28%, corresponding to 9.94 ha. Our result also indicated that 
approximately 920.37 ha were used in proper purposes, accounting for 98.56% of the total allocated and 
leased land. However, some organizations violated the land allocation regulation such as using land with 
wrong purposes, illegally transferring or subleasing allocated or leased land. This ineffective use of land 
results in a waste of land and a loss of revenue to state budget. From 2015 to 2018, there were 9 
organizations violating the land allocation regulation, corresponding to a total of 13.44 hectares of land 
areas allocated or leased by the State. Some solutions have been proposed to improve land use efficiency 
in Phu Hoa district, Phu Yen province. 

Keywords: Land allocation, land lease; land use; type of land use, Phu Hoa Province. 
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TÓM TẮT 

Dù công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ở thành phố Huế ngày càng đƣợc cải 
thiện, vẫn còn những hạn chế ảnh hƣởng đến quá trình thực hiện cần đƣợc thay đổi và cải thiện. Từ việc 

phỏng vấn ngƣời dân và phỏng vấn sâu cán bộ chuyên môn, những thông tin liên quan đƣợc thu thập 

nhằm mục đích đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế trong 

giai đoạn 2017-2019. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất còn ít đƣợc ngƣời dân quan tâm thực hiện. Trung bình mỗi năm có 289 đăng ký quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất, chiếm 2,47% trong tổng số 11.698 đăng ký. Ngoài ra, nhà ở là tài sản chiếm số lƣợng nổi 

bật (97,69%) trong các loại tài sản gắn liền với đất đã đƣợc đăng ký. Tính phức tạp của thủ tục hành 

chính, sự chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ cũng nhƣ thiếu rõ ràng trong công khai quy trình biểu 

mẫu liên quan là những hạn chế đang tồn tại. Vì lí do đó, các kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp lý và tổ 

chức thực hiện đƣợc đƣa ra để cải thiện công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời 

gian tới. 

Từ khóa: Đăng ký, quyền sở hữu, tài sản gắn liền vớ  đất, thành phố Huế. 

1. MỞ ĐẦU 

Bất động sản là tài sản có giá trị quan trọng trong phát triển nền kinh tế đất nƣớc, việc đăng 
ký bất động sản nói chung đem tới nhiều lợi ích không chỉ ở phƣơng diện kinh tế mà còn cả công 

bằng xã hội và các vấn đề liên quan khác (Feder, & Nishio, 1998; Wang, 2007). Đăng ký bất 
động sản bao gồm đăng ký đất đai, nhà ở và các loại tài sản khác gắn liền với đất. Đây chính là 

cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động 

sản (Nguyễn Đình Bồng, 2010). Khi tài sản gắn liền với đất đƣợc đăng ký, hành lang an toàn 
pháp lý sẽ đƣợc tạo lập và nhà nƣớc sẽ bảo hộ quyền sở hữu cho ngƣời có tài sản. Bên cạnh đó, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có đủ điều kiện để đăng ký bảo đảm khi có nhu cầu (Nguyễn 

Ngọc Điện, 2018; Trần Thị Thu Hà, 2018). Vì những lý do trên, việc đăng ký bất động sản nói 

chung và đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nói riêng có ý nghĩa quan trọng. Hiện 

nay, mặc dù hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản ngày càng đƣợc hoàn thiện, tuy nhiên 

trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số khiếm khuyết liên quan đến quy trình thực hiện 

và các quy định liên quan cần đƣợc nghiên cứu để điều chỉnh và cải thiện (Bộ Tƣ pháp, 2018).  

mailto:lengocphuongquy@huaf.edu.vn
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Công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế mặc dù đã đƣợc các ngành, các cấp quan tâm thực hiện nhƣng đến nay vẫn còn nhiều 

bất cập. Việc tìm hiểu, đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký giúp  y ban nhân dân 

(UBND) thành phố Huế có những biện pháp sửa đổi và tiến đến hoàn thiện công tác này theo 

chủ trƣơng chung của Đảng, Nhà nƣớc (Hoàng Phi Luân, 2017). Vì vậy, nghiên cứu này đƣợc 

thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.     
(2) Phân tích khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Thực trạng công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế. 
- Phân tích khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Các số liệu đƣợc thu thập từ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế. Nội 
dung thông tin thu thập các số liệu về kết quả đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất trong giai đoạn 2017-2019. 

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

- Phỏng vấn ngƣời dân: Nghiên cứu đƣợc thực hiện trong giai đoạn nằm trong đợt dịch 
Covid-19 (tháng 1/2020-4/2020) nên số lƣợng ngƣời dân thực hiện đăng ký quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất rất hạn chế, chỉ 20 ngƣời. Chính vì vậy nhóm tác giả đã tiến hành phỏng vấn 20 
hộ gia đình, cá nhân này để tìm hiểu các thông tin về: loại đăng ký sở hữu tài sản gắn liền với 
đất, ý kiến về thủ tục hành chính: trình tự thủ tục, số lần đến cơ quan để đăng ký, thời gian hoàn 
thành thủ tục, việc công khai quy trình, biểu mẫu và thủ tục, nguồn thông tin về thủ tục, đóng 
góp ý kiến để cải thiện quá trình thực hiện thủ tục đăng ký.  

- Phỏng vấn sâu cán bộ: Nghiên cứu tiến hành khảo sát 8 cán bộ chuyên môn chịu trách 
nhiệm trực tiếp thực hiện công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm hiểu rõ 
thực trạng công tác đăng ký, ƣu điểm, hạn chế, vƣớng mắc trong quá trình thực hiện. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng công tác đăng    quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế  

3.1.1. Công tác đăng ký qu ền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Hu  theo năm 

Từ Luật Đất đai năm 2013, quy định về việc đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
đã đƣợc đề cập nhƣng ngƣời dân vẫn chƣa nắm rõ hoặc không biết về quy định này. Bên cạnh 
việc bắt buộc đăng ký quyền sử dụng đất, các loại tài sản gắn liền với đất đƣợc yêu cầu đăng ký 
bổ sung thƣờng là nhà ở, các công trình xây dựng khác nhau nhƣ nhà kho, nhà xe, rừng trồng, 
cây lâu năm… 
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Bảng 1. Số lƣợng đăng    quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế                                      
giai đoạn 2017-2019 

Chỉ tiêu 

2017 2018 2019 Trung bình 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Đăng ký quyền sử dụng đất 12.788 100,00 13.673 100,00 8.606 100,00 11.689 100,00 

Đăng ký quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất 

305 2,39 276 2,02 286 3,32 289 2,47 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ   t àn  p ố Huế, 2020 

Từ Bảng 1, qua các năm, số lƣợng đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất luôn thấp 
hơn rất nhiều so với đăng ký quyền sử dụng đất. Trung bình mỗi năm có 11.689 đăng ký nhƣng 
trong đó, chỉ có 289 đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (chiếm 2,47%) đƣợc bổ sung 
kèm theo.  

Qua khảo sát tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế, ngoài vấn đề có rất 
ít đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thì số lƣợng hồ sơ nộp vào ban đầu còn có sự 
chênh lệch với lƣợng hồ sơ đƣợc chấp thuận. Trong 3 năm, có 1.182 hồ sơ nộp vào và số hồ sơ 
đƣợc chấp thuận đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là 867 hồ sơ, chiếm 73,35% 
(Bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả hồ sơ đƣợc chấp thuận đăng    quyền sở hữu tài sản                                                                     
gắn liền với đất tại thành phố Huế 

Năm 

 Tổng số hồ 
sơ nộp vào 
yêu cầu bổ 
sung tài sản 

Đăng    
quyền sở hữu 

tài sản gắn 
liền với đất 

Đăng    quyền 

sở hữu nhà ở 

Đăng    quyền sở hữu tài 
sản khác gắn liền với đất 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

2017 399 305 300 98,36 5 1,64 

2018 374 276 269 97,46 7 2,54 

2019 409 286 278 97,20 8 2,80 

Tổng số 1.182 867 847 97,69 20 2,31 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ   t àn  p ố Huế, 2020 

Ở Bảng 2, dù lƣợng hồ sơ nộp vào để yêu cầu đăng ký tăng lên (từ 399 hồ sơ năm 2017 trở 
thành 409 hồ sơ năm 2019), lƣợng hồ sơ đƣợc cho phép đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất lại giảm, tỷ lệ hồ sơ đƣợc thông qua các năm lần lƣợt là 76,44%; 73,80% và 69,93%. 
Trong đó, chủ yếu các tài sản gắn liền với đất đăng ký quyền sở hữu tài sản là nhà ở với 847 
đăng ký chiếm 97,69% (trong ba năm). Đối với quyền sở hữu cho các tài sản khác gắn liền với 
đất chỉ gồm 20 đăng ký, chiếm 2,31%. Việc chủ động đăng ký kê khai khi có sự thay đổi tài sản 
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là rất ít. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải thích rằng, nguyên nhân tỷ lệ đăng ký quyền 
sở hữu tài sản khác gắn liền với đất rất thấp là do nhiều ngƣời dân chƣa ý thức đƣợc việc đăng 
ký này sẽ giúp họ đƣợc nhà nƣớc bảo hộ tài sản.  

3.1.2. Tình hình đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế theo phường 

Bảng 3. Tỷ lệ đăng    quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế                                                
từ năm 2 17 đến 2019 

STT Phƣờng 

Đăng    quyền sở 
hữu tài sản gắn liền 

với đất 

Đăng    quyền sở 
hữu nhà ở 

Đăng    quyền sở 
hữu tài sản khác 
gắn liền với đất 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 An Cựu 56 6,46 56 6,61 0 0 

2 An Tây 27 3,11 27 3,19 0 0 

3 Kim Long 16 1,85 16 1,89 0 0 

4 Phú Hậu 30 3,46 29 3,42 1 5 

5 Phú Hội 28 3,23 28 3,31 0 0 

6 Phƣớc Vĩnh 36 4,15 34 4,01 2 10 

7 Thuận Hòa 27 3,11 27 3,19 0 0 

8 Thủy Biều 18 2,08 18 2,13 0 0 

9 Vỹ Dạ 28 3,23 25 2,95 3 15 

10 An Đông 24 2,77 24 2,83 0 0 

11 Hƣơng Long 15 1,73 15 1,77 0 0 

12 Phú Bình 43 4,96 42 4,96 1 5 

13 Phú Hiệp 31 3,58 30 3,54 1 5 

14 Phú Nhuận 18 2,08 17 2,01 1 5 

15 Phƣờng Đúc 37 4,27 35 4,13 2 10 

16 Thuận Lộc 33 3,81 33 3,90 0 0 

17 Thủy Xuân 37 4,27 36 4,25 1 5 

18 Vĩnh Ninh 40 4,61 38 4,49 2 10 

19 An Hòa 35 4,04 35 4,13 0 0 

20 Hƣơng Sơ 27 3,11 27 3,19 0 0 

21 Phú Cát 31 3,58 30 3,54 1 5 

22 Phú Hòa 43 4,96 43 5,08 0 0 
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STT Phƣờng 

Đăng    quyền sở 
hữu tài sản gắn liền 

với đất 

Đăng    quyền sở 
hữu nhà ở 

Đăng    quyền sở 
hữu tài sản khác 
gắn liền với đất 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

23 Phú Thuận 30 3,46 29 3,42 1 5 

24 Tây Lộc 33 3,81 32 3,78 1 5 

25 Thuận Thành 25 2,88 25 2,95 0 0 

26 Trƣờng An 42 4,84 41 4,84 1 5 

27 Xuân Phú 57 6,57 55 6,49 2 10 

 Tổng 867 100,0 847 100,0 20 100,0 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ   t ành phố Huế, 2020 

Trong Bảng 3, ở 27 phƣờng tại địa bàn thành phố Huế thì số trƣờng hợp đƣợc đăng ký 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhiều nhất là phƣờng Xuân Phú chiếm tỷ lệ 6,57%. Phƣờng 

Kim Long là phƣờng có tỷ lệ trƣờng hợp đăng ký thấp nhất là 1,85%. Qua 3 năm, trung bình mỗi 

phƣờng ở Huế, số lƣợng hồ sơ bổ sung đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là 32 hồ sơ, 
trong đó lƣợng hồ sơ đăng ký quyền sở hữu nhà ở là 31 hồ sơ. Riêng đăng ký quyền sở hữu tài 

sản khác gắn liền với đất có rất ít hồ sơ đƣợc thông qua trong ba năm 2017, 2018, 2019 ở các 

phƣờng, cụ thể:  
 

 

Hình 1. Tình hình đăng    quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất                                                          
ở các phƣờng tại thành phố Huế 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ   t àn  p ố Huế, 2020 

Ở Hình 1, yêu cầu đăng ký bổ sung tài sản khác gắn liền với đất tại các phƣờng trên địa 
bàn thành phố Huế là không cao. Cụ thể, trong 3 năm, có tới 13 phƣờng không có hồ sơ yêu cầu 
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cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung tài sản khác gắn liền với đất chiếm tới 48,15% tổng số 
phƣờng trên địa bàn thành phố Huế. Chỉ có duy nhất một phƣờng là Vỹ Dạ trong ba năm có ba 
hồ sơ đăng ký sở hữu tài sản khác gắn liền với đất chiếm 3,7%. Từ đó có thể thấy đƣợc tình hình 
đăng ký bổ sung tài sản khác ở địa bàn thành phố Huế là rất ít. Một trong những nguyên nhân đó 
là ngƣời dân vẫn chƣa hiểu rõ các loại tài sản trên đất cần đăng ký, không nắm rõ luật và thấy 
không cần thiết nên không đăng ký bổ sung tài sản. 

3.1.3. Ý ki n đánh giá của cán bộ và người dân về t nh h nh đăng ký qu ền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất tại thành phố Hu  

Để đánh giá đƣợc nguyên nhân tỷ lệ thành công đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất ngày càng ít, nghiên cứu đã tiến hành điều tra, phỏng vấn một số cán bộ chuyên môn tại Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế (Bảng 4). 

Bảng 4. Nguyên nhân hồ sơ đăng    quyền sở hữu tài sản gắn liền                                                                   
với đất chƣa đƣợc giải quyết 

Nguyên nhân Số lƣợng phiếu Tỷ lệ (%) 

Những sai phạm trong quá trình xây dựng các công 

trình, tài sản gắn liền với đất 3 
37,5 

 

Hồ sơ còn thiếu sót, không đáp ứng đƣợc các yêu cầu 
theo quy định 

3 37,5 

Do quy định ngày càng siết chặt trong việc đăng ký 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

1 12,5 

Xử lý không kịp tạo nên sự tồn đọng hồ sơ 1 12,5 

Tổng 8 100 

Nguồn: Phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2020 

Số liệu Bảng 4 cho thấy, nguyên nhân chủ yếu của việc tồn tại các hồ sơ yêu cầu đăng ký 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chƣa đƣợc giải quyết là do những sai phạm trong quá trình 
xây dựng của các công trình, tài sản gắn liền với đất nhƣng không có giấy phép hoặc tiếp tục xây 
dựng sau giấy phép, hay không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. Trên thực tế, sau khi kiểm 
tra thực địa, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác định các công trình xây dựng là 
không phù hợp để chứng nhận tài sản thì phải yêu cầu ngƣời dân bổ sung hồ sơ, đồng thời phải 
lấy ý kiến của địa phƣơng (các phƣờng, xã,…) hoặc cơ quan quản lý địa phƣơng về tính phù hợp 
của công trình. Ngoài ra, quá trình bổ sung hồ sơ, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan thƣờng kéo 
dài, không đảm bảo yêu cầu về thời gian. Sự chậm trễ của các cơ quan phối hợp thực hiện nhƣ 
Sở Xây dựng, Phòng quản lý đô thị, Ban quản lý đã dẫn đến vi phạm về thời hạn đăng ký, chứng 
nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Đồng 
thời, sự chậm trễ này cũng ảnh hƣởng đến quá trình thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp liên 
quan đến sử dụng tài sản gắn liền với đất của ngƣời dân. Một số nguyên nhân khác dẫn đến hồ sơ 
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đăng ký không đƣợc chấp nhận, chậm trễ là các quy định ngày càng siết chặt trong quá trình bổ 
sung đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mặt khác lƣợng hồ sơ thụ lý tại Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai quá lớn dẫn đến sự chậm trễ, không kịp xử lý.  

Bên cạnh những nguyên nhân đƣợc đƣa ra từ phía cán bộ thì ngƣời dân vẫn có những 
vƣớng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khiến hồ sơ đăng ký không đủ chất lƣợng 
để đƣợc chấp thuận. Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất, nghiên cứu đã tiến hành điều tra, phỏng vấn 20 hộ gia đình, cá nhân tại Văn 
phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Huế. 

 

Hình 2. Khó  hăn của ngƣời dân khi thực hiện thủ tục đăng                                                                  
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Nguồn: Phỏng vấn người dân, 2020 

Hình 2 đã xác định đƣợc ba khó khăn chính của ngƣời dân thƣờng phải đối mặt khi thực 

hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Kết quả điều tra cho thấy, 45% ngƣời 

dân cho rằng thủ tục đăng ký là khó khăn lớn nhất khi thực hiện chứng nhận tài sản gắn liền với 

đất. Khó khăn tiếp theo là sự không thuận lợi trong thời gian làm hồ sơ chiếm 35%. Còn lại 20% 

ý kiến về việc ngƣời dân gặp khó khăn đối với đóng phí, lệ phí trƣớc bạ.  

Để hiểu rõ hơn về những khó khăn này cũng nhƣ nguyên nhân hình thành, nhóm tác giả đã 
tiến hành đi sâu phân tích từng khó khăn, và thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 

- Đối với khó khăn từ thủ tục đăng ký  

Hai yếu tố chính tạo nên khó khăn này là sự hạn chế trong tiếp cận thông tin về thủ tục 

đăng ký; và sự phức tạp trong quy trình đăng ký. Khi đến làm thủ tục thì cách tiếp cận của ngƣời 

dân đối với nguồn thông tin về thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đƣợc thể 
hiện qua Bảng 5. 

45% 

35% 

20% 
Thủ tục đăng ký 

Thời gian làm hồ sơ 

Bất cập trong đóng phí/lệ phí 
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Bảng 5. Phƣơng pháp tiếp cận thủ tục đăng    quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Phƣơng pháp tiếp cận thủ tục đăng    quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Hỏi cán bộ chuyên môn 16 80 

Tìm hiểu trên đài, mạng, báo chí 2 10 

Đọc thông tin tại Trung tâm hành chính công 2 10 

Tổng 20 100 

Nguồn: Phỏng vấn người dân, 2020 

Ở Bảng 5, đa số ngƣời dân chƣa từng đọc hoặc chỉ xem qua các thông tin tại Trung tâm 
hành chính công. Họ không để ý bảng thông tin, không muốn đọc và đọc không hiểu. Ngƣời 
đƣợc phỏng vấn cho biết, vì họ không có thời gian nên việc hỏi trực tiếp cán bộ sẽ thuận tiên 
hơn, trao đổi dễ dàng hơn, số này chiếm lƣợng lớn 80%. Một số ít ngƣời dân tự tìm hiểu thông 
tin trên đài, mạng, báo chí chiếm 10%. 

Sau khi tìm hiểu cách tiếp cận nguồn thông tin, tiếp theo là quy trình thực hiện thủ tục 
đăng ký, nghiên cứu cũng khảo sát ý kiến đánh giá của ngƣời dân đối với các thủ tục hành chính 
cần thiết (Hình 4). 

 

Hình 3. Kết quả về đánh giá của ngƣời dân về trình tự thủ tục đăng                                                      
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Nguồn: Phỏng vấn người dân, 2020 

Hình 3 cho thấy, tỷ lệ ngƣời dân đánh giá phức tạp khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất rất cao chiếm đến 65%. Một số ngƣời dân cho rằng trong hồ sơ thủ 
tục yêu cầu nộp cần đến rất nhiều giấy tờ trong đó giấy phép xây dựng và bản vẽ hiện trạng 
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thƣờng là những thông tin mà ngƣời dân khó có thể cung cấp chính xác, khiến hồ sơ không hợp 
lệ và phải làm lại nhiều lần. Những quy định nhƣ về chỉ giới xây dựng, hay những sửa đổi trong 
các văn bản pháp luật mà ngƣời dân chƣa kịp cập nhật làm cho họ gặp khó khăn khi đến cơ quan 
thực hiện thủ tục. Các đối tƣợng đƣợc phỏng vấn đều cho biết, dù đƣợc sự chỉ dẫn của cán bộ 
hay đọc thông tin trên báo đài nhƣng khi thực hiện thủ tục thì vẫn gặp không ít khó khăn, rắc rối. 
Để phân tích cụ thể các khó khăn mà ngƣời dân gặp phải trong quá trình đăng ký quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất, một số đánh giá chi tiết đã đƣợc thực hiện. 

- Đối với khó khăn về thời gian làm hồ sơ 

Để hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ngƣời dân đã phải 
đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế khá nhiều lần. Các số liệu đƣợc thể 
hiện rõ ở Bảng 6:  

Bảng 6. Số lần đến cơ quan nhà nƣớc để đăng    quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Số lần đến cơ quan nhà nƣớc để thực hiện thủ tục đăng 
ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Một lần 1 5 

Hai lần 7 35 

Nhiều hơn hai lần 12 60 

Tổng 20 100 

Nguồn: Phỏng vấn người dân, 2020 

Đa số ngƣời dân đều phải đến nhiều hơn hai lần khi thực hiện đăng ký quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất (chiếm 60% tổng số phiếu). Theo điều tra, số lần nhiều nhất đến cơ quan đăng 
ký để thực hiện hồ sơ là năm lần. Lý do là đối tƣợng đăng ký không hiểu rõ các thủ tục, giấy tờ 
có liên quan. Sau khi bổ sung giấy tờ thì lại có nhiều vấn đề phát sinh nhƣ bản vẽ hiện trạng 
không đúng với thực địa. Sau đó, đối tƣợng đã nộp hồ sơ xin đo vẽ hiện trạng tài sản trên đất thì 
lại phát hiện ra nhà ở hiện tại không đúng yêu cầu chỉ giới xây dựng theo quy định của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này dẫn đến việc đối tƣợng đăng ký phải đến cơ quan nhiều lần để 
thực hiện thủ tục cần thiết. Chỉ có duy nhất một hộ gia đình đến cơ quan đăng ký thực hiện thủ 
tục một lần do đã tìm hiểu trƣớc các thông tin liên quan đến đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ có liên quan.  

Theo khảo sát, thì trung bình số lần ngƣời dân đến để thực hiện thủ tục đăng ký 3 lần. 
Nguyên nhân chủ yếu ngƣời dân phải thực hiện thủ tục đăng ký nhiều lần là do không hiểu rõ về 
thủ tục đăng ký, thiếu những giấy tờ có liên quan, không đủ điều kiện để đƣợc đăng ký quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, việc phải lui tới cơ quan đăng ký nhiều lần nhằm hoàn thành 
đủ yêu cầu thủ tục là điều dễ hiểu. Kéo theo đó, thời gian hoàn thiện thủ tục kéo dài không đúng 
tiến độ đƣợc biểu thị cụ thể tại Hình 5 nhƣ sau: 
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Hình 4. Đánh giá của ngƣời dân về thời gian hoàn thành thủ tục đăng                                               
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Nguồn: Phỏng vấn người dân, 2020 

Hình 4 cho thấy, chỉ có 2/20 phiếu cho rằng thực hiện đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất là đúng quy định (chiếm 10%). Trong khi đó, số còn lại đều nhận xét về thời gian 
thực hiện công tác này là trễ hẹn và trễ hẹn quá nhiều so với quy định (chiếm 90%).  

Một số nguyên nhân xuất phát từ những sai phạm trong quá trình xây dựng, nhà ở xây 
không đúng diện tích, tài sản trên đất không đúng với những gì đã kê khai khi đăng ký. Do đó, 
cơ quan đăng ký phải yêu cầu ngƣời dân bổ sung hồ sơ, đồng thời phải lấy ý kiến của địa phƣơng 
(các phƣờng, xã,…) hoặc cơ quan quản lý nơi có công trình xây dựng hiện hữu đó về tính phù 
hợp của công trình. Đồng thời việc chứng nhận tài sản cần phải có sự phối hợp của các cơ quan, 
ban ngành khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây chậm trễ trong tiến độ thực hiện 
đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.   

- Đối với khó khăn về bất cập trong đóng phí, lệ phí 

Hiện nay, chƣa có quy định cụ thể về việc thu thuế, lệ phí trƣớc bạ đối với cây lâu năm khi 
các cá nhân, hộ gia đình đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Việc các khoản phí và lệ 
phí chƣa có quy định công khai khiến ngƣời dân không thể chủ động trong việc chuẩn bị các 
khoản nộp cũng nhƣ xác minh tính chính xác và phù hợp của số tiền cần nộp kèm trong quá trình 
đăng ký hồ sơ. 

3.2.  Những  hó  hăn và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác đăng    quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế 

3.2.1. Đối với động lực đăng ký qu ền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người dân  

Hiện nay, ngƣời dân chƣa chú trọng đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất. Mỗi năm lƣợng hồ sơ đăng ký bổ sung tài sản rất hạn chế. Lí do là việc đăng ký chủ yếu 
nhằm mục đích để Nhà nƣớc bảo hộ quyền sở hữu cho ngƣời có tài sản, đồng thời ngƣời có tài 
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sản đƣợc chứng nhận sở hữu có đủ điều kiện để thực hiện đăng ký bảo đảm khi có nhu cầu. Tuy 
nhiên, ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhiều giải pháp để tự bảo vệ quyền sở hữu tài 
sản hợp pháp của mình nên động lực để họ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn 
chƣa cao.    

Để giải quyết vấn đề này, việc điều chỉnh quy định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất theo hƣớng bắt buộc đối với mọi chủ sở hữu, khi đăng ký quyền sử dụng 
đất nếu tài sản trên đất đã có hoặc khi có phát sinh mới tài sản phải bắt buộc các tổ chức đăng ký. 
Đồng thời, cần chú trọng rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký 
quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sao cho kịp thời, đầy đủ bảo 
đảm tính thống nhất và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời dân dễ dàng đăng ký. 

3.2.2. Đối với sự c ng kềnh của bộ máy thực hiện 

Để phê duyệt đƣợc một bộ hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải 
thông qua nhiều cơ quan ban ngành có liên quan nhƣ Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Ban 
quản lý hoặc trong quá trình thực hiện phải lấy ý kiến của địa phƣơng (các phƣờng, xã). Sự tồn 
tại những quan hệ ràng buộc, phụ thuộc vào nhiều đơn vị khác khiến Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai không thể chủ động giải quyết dứt điểm các công việc đảm trách. Điều này dẫn đến 
nhiều hồ sơ quá hạn, chậm, muộn thời gian hẹn trả kết quả, lỗi do các đơn vị khác nhƣng Văn 
phòng Đăng ký đất đai lại thƣờng xuyên phải trả lời những thắc mắc, giải quyết khiếu nại của 
công dân. Kết quả dẫn đến thời gian của quá trình đăng ký bị kéo dài, chất lƣợng quá trình thực 
hiện các thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bị giảm sút.  

Do đó, cần hƣớng tới xây dựng một cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
độc lập, có năng lực và thẩm quyền để xử lý mọi thủ tục liên quan. Cơ quan này có thể đƣợc 
hình thành từ bộ phận đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, bộ phận quản lý xây dựng của Sở Xây dựng và bộ phận quản lý rừng trồng, cây lâu năm 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.2.3. Đối với quá trình công khai thủ tục đăng ký    

Một trong những khó khăn cho quá trình đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hiện 
nay là việc công khai quy trình biểu mẫu thủ tục đăng ký chƣa rõ ràng. Việc cung cấp thông tin 
chƣa trực diện khách quan, thiếu sáng tạo nên việc tiếp cận thông tin về thủ tục đăng ký của ngƣời 
dân còn hạn chế. Theo số liệu điều tra, phần lớn ngƣời dân nắm thông tin bằng cách trực tiếp hỏi 
cán bộ chuyên môn. Trên thực tế, số lƣợng cán bộ hạn chế, không chỉ thực hiện duy nhất một công 
việc là đăng ký bổ sung tài sản mà còn kiêm nhiệm các công việc chuyên môn khác. Thêm vào đó, 
số lƣợng hồ sơ phải thụ lý mỗi ngày rất lớn nên việc họ phải phụ trách thêm nhiệm vụ hƣớng dẫn 
ngƣời dân khiến quá trình thực hiện mất nhiều thời gian, không hiệu quả cho công việc.   

Vì vậy, yêu cần đặt ra lúc này là cần củng cố và nâng cấp hệ thống các phần mềm quản lý 
đất đai, bổ sung thông tin đầy đủ để đẩy mạnh hình thức đăng ký đất đai điện tử. Các trang thông 
tin trực tuyến, cổng Thông tin tại Trung tâm Hành chính công cần công khai rõ ràng, minh bạch 
các nội dung giấy tờ, quy trình thủ tục thực hiện, thời gian nhận trả kết quả, từng mức thuế, phí, 
lệ phí cho từng loại thủ tục và cách tính thuế. Nhƣ vậy, ngƣời dân có thể tiếp cận một cách dễ 
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dàng hơn các nội dung về đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giảm thời gian thực hiện 
cho cán bộ và ngƣời dân.  

4. KẾT LUẬN 

Sau quá trình đánh giá tình hình đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành 
phố Huế, nghiên cứu rút ra kết luận sau:   

Thứ nhất, quy trình đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế cần sự 
tham gia của nhiều sở, ban, ngành nên còn rƣờm ra, tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Dù 
vậy, đây vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng trong công tác quản 
lý nhà nƣớc. Trong 3 năm (2017, 2018, và 2019), thành phố Huế đã thực hiện 35.067 đăng ký, 
tuy nhiên, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ là 867 trƣờng hợp, chiếm 2,47% cho 
thấy công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chƣa đƣợc ngƣời dân chú trọng và 
chủ động thực hiện.  

Thứ hai, qua số liệu nghiên cứu thấy rằng vẫn có không ít hồ sơ không đƣợc chấp thuận, trả 
về với nguyên nhân lớn nhất chiếm 75% là những sai phạm trong quá trình xây dựng các công 
trình, tài sản gắn liền với đất, hồ sơ còn thiếu sót, không đáp ứng đƣợc các yêu cầu quy định. 

Thứ ba, thực tế cho thấy khi ngƣời dân thực hiện đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất gặp không ít khó khăn, lí do từ thủ tục đăng ký chiếm 45% và thời gian làm hồ sơ chiếm 35%. 

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất, nhóm tác giả có một số kiến nghị nhƣ sau: (1) Cần tăng cƣờng chỉ đạo, kiểm tra, 
giám sát việc đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để kịp thời xem xét chỉ đạo tháo gỡ 
các trƣờng hợp vƣớng mắc. (2) Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai thành phố Huế để thực hiện nhiệm vụ đăng ký, xem xét phƣơng án giao quyền 
cho một cơ quan chuyên trách vấn đề đăng ký. (3) Hoàn thiện và công khai thông tin liên quan 
đến công tác chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (4) Thƣờng xuyên tổ 
chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về mọi mặt, đáp 
ứng cho yêu cầu công việc trong thời đại đổi mới, có khả năng áp dụng đƣợc những thành tựu 
khoa học công nghệ vào công việc.   
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ABSTRACT 

Although the registration in Hue city has been increasingly improved, there were still some 
limitations affecting the implementation process that need to be changed and improved. By household 
questionnaire and in-depth interviews with professional staff, the relevant information was collected for 
analysis to evaluate the registration of land-attached assets ownership certificates in Hue city in the period 
2017-2019. The research results showed that people were less interested in registering land-attached 
assets ownership certificates. On average, there are 289 property registrations each year, accounting for 
2.47% out of 11,698 registrations. In addition, housing as an asset accounted for an outstanding amount 
(97.69%) of all types of land-attached assets already registered. The complexity of administrative 
procedures, delays in the processing of records, as well as lack of clarity in the publicity of the related-
forms were existing limitations. For that reason, the recommendations to complete the legal system and 
implementation process would be made to improve the registration of land-attached assets ownership in 
the near future. 

Key words: Hue city, land-attached assets, ownership, real estate registration. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đƣợc tiến hành nhằm đánh giá tình hình chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất (QSDĐ) 
giữa các hộ gia đình, cá nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn trong công tác 
này cho huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam. Nhằm đạt đƣợc mục tiêu đã đặt ra, nghiên cứu đã thu thập 
và xử lý các số liệu có liên quan đến việc chuyển nhƣợng QSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân tại huyện 
Tiên Phƣớc trong giai đoạn 2015 - 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, huyện Tiên Phƣớc có 695 hồ sơ 
chuyển nhƣợng QSDĐ với tổng diện tích đất chuyển nhƣợng là 1.702.938,61 m2. Bên nhận chuyển 
nhƣợng QSDĐ chủ yếu là các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại huyện Tiên Phƣớc. Số hồ sơ chuyển 
nhƣợng QSDĐ phi nông nghiệp nhiều hơn so với số hồ sơ chuyển nhƣợng QSDĐ nông nghiệp. Phần lớn 
hồ sơ chuyển nhƣợng có giá ghi trong hợp đồng thấp hơn so với giá chuyển nhƣợng thực tế. Việc chuyển 
nhƣợng QSDĐ gặp phải một số khó khăn nhƣ huyện Tiên Phƣớc chƣa có cơ sở dữ liệu đất đai dạng số; 
phần lớn các hộ gia đình, cá nhân không biết hoặc chỉ tìm hiểu qua về quy trình thủ tục trƣớc khi thực 
hiện chuyển nhƣợng; bảng giá đất của UBND tỉnh Quảng Nam áp dụng cho huyện Tiên Phƣớc có sự 
chênh lệch lớn với giá thị trƣờng. Nghiên cứu đã đề xuất đƣợc 4 giải pháp để khắc phục các khó khăn tồn 
tại trong công tác chuyển nhƣợng QSDĐ tại huyện Tiên Phƣớc. 

Từ khoá: Cá n ân,   uyển n ượng quyền sử dụng đất,  ộ g   đìn , T ên P ướ . 

1. MỞ ĐẦU 

Trao đổi, mua bán, chuyển nhƣợng đất đai là hình thức giao dịch đƣợc hình thành từ rất 
sớm gần nhƣ đồng thời với sự xuất hiện của sự chiếm hữu tƣ nhân về đất đai. Hiện nay, mua bán, 
chuyển nhƣợng đất đai đang diễn ra sôi động và phổ biến trong giao dịch dân sự và thƣơng mại ở 
hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, các đối tƣợng sử dụng đất gồm, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân có QSDĐ theo quản lý của nhà nƣớc. Theo quy định của pháp luật đất đai, các hộ 
gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhƣợng QSDĐ (Quốc hội, 2013), đồng thời để đáp ứng yêu 
cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội, Nhà nƣớc đã xây dựng khuôn khổ pháp lý cho sự ra đời 
và vận hành của thị trƣờng chuyển nhƣợng QSDĐ theo xu hƣớng công khai, minh bạch (Nguyễn 
Thị Hồng Nhung, 2012).  

Với sự ra đời Luật Đất đai 2013, việc giao dịch dân sự về đất đai đƣợc đảm bảo, cùng với 
đó, giá quyền chuyển nhƣợng sử dụng đất đƣợc thừa nhận là công cụ không thể thiếu trong việc 
thực hiện các quan hệ tài chính về đất đai (Phan Thị Thanh Huyền, 2016). Các quy định về 
chuyển nhƣợng QSDĐ vẫn còn tồn tại một số mâu thuẫn, bất cập ảnh hƣởng đến hoạt động kinh 
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doanh bất động sản và thị trƣờng bất động sản, làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nƣớc đối với 
loại thị trƣờng này (Nguyễn Anh Kiệt, 2015; Nguyễn Văn Thiện, 2016). 

Tiên Phƣớc là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam. Trong 
những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của dân số và sự phát triển của nền kinh tế - xã hội đã 
làm cho nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Điều này đã kéo theo sự gia 
tăng việc chuyển nhƣợng QSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân. Hoạt động này đã góp phần thúc 
đẩy nền kinh tế xã hội của huyện Tiên Phƣớc phát triển do nhu cầu sử dụng đất của ngƣời dân 
đƣợc đáp ứng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn huyện vẫn còn 
một số vấn đề cần quan tâm nhƣ một số trƣờng hợp chuyển nhƣợng không đủ điều kiện, chuyển 
nhƣợng không ghi đúng giá chuyển nhƣợng thực tế trên hợp đồng. Xuất phát từ các vấn đề trên, 
nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm đánh giá thực trạng chuyển nhƣợng QSDĐ của các hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2015-2018, từ đó 
đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế các khó khăn, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện 
công tác này cho địa phƣơng. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Tình hình chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc trong giai đoạn                   
2015 - 2018. 

- Giá chuyển nhƣợng QSDĐ trong hợp đồng chuyển nhƣợng. 

- Tình hình đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc từ hoạt động chuyển nhƣợng 
QSDĐ tại huyện Tiên Phƣớc. 

- Những khó khăn tồn tại trong hoạt động chuyển nhƣợng QSDĐ tại huyện Tiên Phƣớc. 

- Một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn tồn tại trong việc thực hiện chuyển 
nhƣợng QSDĐ tại huyện Tiên Phƣớc. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 

Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu tiến hành thu thập các tài liệu số liệu thứ cấp có liên 
quan tại các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam nhƣ: Văn phòng 
Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và  y ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tiên Phƣớc, Chi cục Thống kê huyện, Chi cục 
Thuế huyện Tiên Phƣớc... Các số liệu, tài liệu đƣợc thu thập bao gồm: Các hồ sơ chuyển nhƣợng 
QSDĐ trong giai đoạn 2015-2018; số liệu về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trƣớc bạ từ chuyển 
nhƣợng QSDĐ đóng góp vào ngân sách huyện Tiên Phƣớc và các số liệu khác có liên quan. 

2.2.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 

- Phƣơng pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi 

Nghiên cứu đã phỏng vấn 10 cán bộ thực hiện công tác giải quyết hồ sơ về chuyển nhƣợng 
QSDĐ trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc. Nội dung của bảng hỏi tập trung vào một số vấn đề nhƣ 
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những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện việc chuyển nhƣợng QSDĐ cũng nhƣ các giải 
pháp nhằm khắc phục các khó khăn, tồn tại này. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành phỏng 
vấn 60 hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc. 
Nội dung phỏng vấn tập trung vào các vấn đề nhƣ quy trình thực hiện chuyển nhƣợng, những 
thuận lợi và khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình thực hiện quyền chuyển nhƣợng…  

- Phƣơng pháp tham vấn: 

Để thực hiện các nội dung đã đặt ra, nghiên cứu tiến hành tham vấn ý kiến của những 
ngƣời am hiểu về tình hình chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc. Những ngƣời 
đƣợc tham vấn ý kiến gồm lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trƣờng và lãnh đạo của Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Phƣớc. Nội dung tham vấn tập trung vào tìm hiểu các 
giải pháp để khắc phục những khó khăn trong công tác chuyển nhƣợng QSDĐ cho địa bàn 
nghiên cứu. 

2.2.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập đƣợc xử lí trên máy vi tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Dữ liệu 
sau khi xử lý sẽ đƣợc phân tích theo bảng, biểu đồ hoặc đồ thị tùy thuộc nội dung nghiên cứu. 
Các số liệu dạng cơ cấu đƣợc thể hiện trên nền biểu đồ hình tròn, số liệu liệt kê sẽ thể hiện trên 
nội dung bảng đơn hoặc bảng so sánh để thể hiện trực quan và logic vấn đề phân tích. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Tình hình chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc trong giai 
đoạn 2015 - 2018 

Trong giai đoạn 2015-2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Phƣớc đã 
làm thủ tục chuyển nhƣợng QSDĐ cho 695 hồ sơ với tổng diện tíchlà 170,29 ha. Số hồ sơ 
chuyển nhƣợng QSDĐ và diện tích đất đƣợc chuyển nhƣợng trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc                  
có xu hƣớng tăng trong giai đoạn 2015 - 2018. Riêng năm 2018, số hồ sơ đăng ký chuyển nhƣợng 
tăng đột biến với tổng số 346 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển nhƣợng lên tới 84,89 ha (Hình 1). 
Điều này cho thấy nhu cầu của ngƣời dân đối với việc chuyển nhƣợng QSDĐ tăng. Nguyên nhân 
dẫn đến kết quả này là do sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Phƣớc, kết hợp với thành 
quả của quá trình xây dựng huyện nông thôn mới trong những năm qua đã thúc đẩy việc xây 
dựng và phát triển các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Hệ quả làm gia tăng giá trị sử 
dụng đất dẫn đến nhu cầu sử dụng đất tăng cao, từ đó đã kéo theo sự gia tăng về số hồ sơ và diện 
tích đất đƣợc chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn huyện. 
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Hình 1. Kết quả chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo từng năm                                                          
trong giai đoạn 2015-2018 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ    uyện T ên P ước 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số các trƣờng hợp nhận chuyển nhƣợng QSDĐ tại huyện 
Tiên Phƣớc trong giai đoạn 2015-2018 là các hộ gia đình, cá nhân đang sinh số trên trên địa bàn 
huyện. Số liệu chi tiết đƣợc thể hiện tại Bảng 1. 

Bảng 1. Thống kê số hồ sơ chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tính theo hộ khẩu thƣờng trú 
của ngƣời nhận chuyển nhƣợng trong giai đoạn 2015-2018 

Đơn vị tính: Hồ sơ 

Năm Hộ khẩu thƣờng trú của ngƣời nhận chuyển nhƣợng QSDĐ Tổng 

Trong huyện Tiên 

Phước 

Các địa phương khác 
trong tỉnh Quảng Nam 

Ngoài tỉnh 

Quảng Nam 

2015 78 4 1 83 

2016 109 8 1 118 

2017 127 17 4 148 

2018 287 48 11 346 

Tổng 601 77 17 695 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ    uyện T ên P ước 
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Số liệu tại Bảng 1 cho thấy, ngƣời nhận chuyển nhƣợng có hộ khẩu thƣờng trú tại các xã, 
thị trấn trên địa bàn huyện là 601 hồ sơ chiếm 86,47%. Trong khi đó, đối tƣợng nhận chuyển 
nhƣợng QSDĐ có hộ khẩu thƣờng trú tại các địa phƣơng khác trong tỉnh Quảng Nam là 77 hồ sơ 
(chiếm tỷ lệ 11,08%) và 17 hồ sơ (2,45%) có đối tƣợng nhận chuyển nhƣợng QSDĐ là hộ gia 
đình, cá nhân có hộ khẩu thƣờng trú ngoài tỉnh Quảng Nam. Đối tƣợng nhận chuyển nhƣợng là 
các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thƣờng trú ngoài huyện Tiên Phƣớc chiếm tỷ lệ nhỏ nhƣng 
có xu hƣớng tăng trong giai đoạn 2015-2018. Điều này cho thấy giá trị sử dụng đất đai của 
huyện Tiên Phƣớc đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với các hộ gia đình cá nhân đang sinh 
sống trên địa bàn huyện và các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống ở các địa phƣơng khác ngoài 
huyện Tiên Phƣớc, ngoài tỉnh Quảng Nam. 

Bảng 2. Kết quả chuyển nhƣợng của từng loại đất trong giai đoạn 2015-2018 

STT Loại đất Tính theo hồ sơ chuyển 
nhƣợng 

Tính theo diện tích 
chuyển nhƣợng 

Số lượng  
(h  sơ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp 156 22,45 1.525.116,61 89.56 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 25 3,60 1.337.069,73 78.52 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 55 7,91 170.508,04 10.01 

1.3 Đất rừng sản xuất 76 10,94 17.538,84 1.03 

2 Đất phi nông nghiệp 539 77,55 177.822,00 10.44 

2.1 Đất ở 539 77,55 177.822,00 10.44 

Tổng 695,00 100 1.702.938,61 100 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ    uyện Tiên P ước 

Trong giai đoạn 2015-2018, huyện Tiên Phƣớc có số lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng QSDĐ 
phi nông nghiệp cao gấp 3,45 lần so với số lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng QSDĐ nông nghiệp. 
Diện tích chuyển nhƣợng đất nông nghiệp lại cao gấp 12,94 lần so với diện tích chuyển nhƣợng 
của đất phi nông nghiệp. Chuyển nhƣợng QSDĐ phi nông nghiệp là 359 hồ sơ chiếm 77,55% (và 
156 hồ sơ chuyển nhƣợng đất nông nghiệp chiếm 22,45%. Xét về diện tích chuyển nhƣợng thì 
trong 1.702.938,61 m2 đất đƣợc chuyển nhƣợng trong giai đoạn này thì chỉ có 10,44% diện tích 
chuyển nhƣợng là đất phi nông nghiệp và có đến 89,56% diện tích chuyển nhƣợng là đất                        
nông nghiệp. 

Chuyển nhƣợng QSDĐ nông nghiệp đƣợc thực hiện với ba loại đất là đất rừng sản xuất, 
đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm. Điều này đã làm cho đất rừng sản xuấtcó sự 
vƣợt trội về hồ sơ và diện tích chuyển nhƣợng so với các loại đất khác trong nhóm đất nông 
nghiệp. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ chuyển nhƣợng của đất rừng sản xuất đạt 48,72% tổng số hồ sơ 
chuyển nhƣợng và diện tích chuyển nhƣợng chiếm đến 87,67% tổng diện tích chuyển nhƣợng 
của nhóm đất nông nghiệp.  
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Huyện Tiên Phƣớc có tổng số 15 đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 14 xã và 1 thị trấn. 
Trong giai đoạn 2015-2018, chuyển nhƣợng QSDĐ diễn ra ở tất cả các xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện. Tuy nhiên, hồ sơ và diện tích chuyển nhƣợng là không đồng đều giữa các địa phƣơng. Số 
liệu chi tiết về việc chuyển nhƣợng QSDĐ của các xã và thị trấn trên địa bàn huyện đƣợc thể 
hiện ở Bảng 3.  

Bảng 3. Tình hình chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tại các xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Tiên Phƣớc trong giai đoạn 2015-2018 

TT Đơn vị hành 
chính 

Số lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng 
(hồ sơ) 

Diện tích chuyển nhƣợng 

(m2) 

1 Thị trấn Tiên Kỳ 181 39.043,55 

2 Xã Tiên Cảnh 167 153.472,42 

3 Xã Tiên Hiệp 25 167.409,12 

4 Xã Tiên An 15 16.899,13 

5 Xã Tiên Ngọc 23 203.568,12 

6 Xã Tiên Lãnh 74 706.516,28 

7 Xã Tiên Châu 16 56.905,14 

8 Xã Tiên Cẩm 20 111.793,10 

9 Xã Tiên Hà 16 47.630,02 

10 Xã Tiên Sơn 27 66.834,00 

11 Xã Tiên Mỹ 36 43.283,90 

12 Xã Tiên Phong 33 22.192,62 

13 Xã Tiên Thọ 23 14.205,11 

14 Xã Tiên Lộc 16 14.950,10 

15 Xã Tiên Lập 23 38.236,00 

Tổng 695 1.702.938,61 

Nguồn: C   n án  Văn p òng Đăng ký đất đ   T ên P ước 

Diện tích chuyển nhƣợng thì xã Tiên Lãnh có diện tích chuyển nhƣợng cao vƣợt trội so với 
các xã còn lại với 706.516,28 m2 chiếm 41,49% tổng diện tích đất chuyển nhƣợng của toàn 
huyện. Nguyên nhân là do xã Tiên Lãnh có diện tích đất tự nhiên lớn nhất huyện và việc chuyển 
nhƣợng QSDĐ chủ yếu tập trung vào chuyển nhƣợng đất rừng sản xuất. Xét về số lƣợng hồ sơ 
chuyển nhƣợng thì thị trấn Tiên Kỳ và xã Tiên Cảnh là hai địa phƣơng có số lƣợng hồ sơ chuyển 
nhƣợng nhiều nhất trong huyện. Các xã gồm Tiên An, Tiên Châu, Tiên Hà và Tiên Lộc có số 
lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng thấp nhất dao động với 15-16 hồ sơ đƣợc đăng ký. Nguyên nhân dẫn 
đến sự chênh lệch về số lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 
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do nhu cầu sử dụng đất, giá trị sử dụng đất và giá đất của mỗi địa phƣơng là khác nhau. Thị trấn 
Tiên Kỳ và các xã có số lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng lớn là những địa phƣơng có điều kiện thuận 
lợi, kinh tế xã hội phát triển hơn so với các xã còn lại trên địa bàn huyện. 

3.2. Giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trong hợp đồng chuyển nhƣợng 

Để đánh giá đƣợc thực trạng về giá chuyển nhƣợng QSDĐ đƣợc thể hiện trong hợp đồng 
chuyển nhƣợng, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 60 hộ gia đình, cá nhân thực hiện chuyển 
nhƣợng QSDĐ trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc. Kết quả khảo sát đƣợc thể hiện trong Hình 2. 

 

Hình 2.Kết quả khảo sát về giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ghi trong hợp đồng                       
so với giá chuyển nhƣợng thực tế 

Nguồn: Số liệu đ ều tra thực tế 

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 18,33% số hộ gia đình, cá nhân ghi giá chuyển nhƣợng 
trong hợp đồng chuyển nhƣợng bằng giá chuyển nhƣợng thực tế của thửa đất. Nguyên nhân dẫn 
đến hiện tƣợng này là do đa số những ngƣời nhận chuyển nhƣợng QSDĐ trong các trƣờng hợp 
chuyển nhƣợng này có nhu cầu vay vốn ngân hàng bằng cách thế chấp QSDĐ của mảnh đất nhận 
chuyển nhƣợng, nên hộ đã yêu cầu bên chuyển nhƣợng ghi đúng giá trị chuyển nhƣợng thực tế 
vào hợp đồng nhằm tạo cơ sở để ngân hàng xem xét cho vay vốn với số tiền lớn nhất có thể. 
Nguyên nhân là do theo quy định của nhiều ngân hàng thì ngân hàng sẽ cho ngƣời có tài sản đảm 
bảo là QSDĐ vay vốn với số tiền tối đa đạt 70% giá trị của thửa đất. Bên cạnh đó, có một số 
trƣờng hợp do ngƣời nhận chuyển nhƣợng nhằm đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ thiệt hại cho 
bản thân trong giao dịch khi hợp đồng chuyển nhƣợng bị vô hiệu do lỗi của bên mua nên họ đã 
yêu cầu ghi đúng giá chuyển nhƣợng thực tế vào hợp đồng và chấp nhận nộp đúng số tiền lệ phí 
trƣớc bạ theo quy định. 

Kết quả khảo sát cho thấy, 81,67% số ngƣời đƣợc hỏi xác nhận họ ghi giá trị chuyển 
nhƣợng QSDĐ trong hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá trị chuyển nhƣợng thực tế và ngang với 
giá quy định trong bảng giá đất của UBND tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân là do theo quy định 
của pháp luật, ngƣời chuyển nhƣợng QSDĐ sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (trừ một số 

18.33% 

81.67% 

Giá trong hợp đồng bằng 
giá chuyển nhƣợng thực tế 

Giá trong hợp đồng thấp 
hơn giá chuyển nhƣợng 
thực tế 
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trƣờng hợp đƣợc miễn theo quy định nhƣ chuyển nhƣợng toàn bộ thửa đất duy nhất, chuyển 
nhƣợng giữa những ngƣời trong gia đình với nhau...). Trong trƣờng hợp giá ghi trong hợp đồng 
chuyển nhƣợng cao hơn giá đất quy định của UBND tỉnh thì giá đất đƣợc sử dụng để xác định 
nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động chuyển nhƣợng QSDĐ là giá chuyển nhƣợng ghi 
trong hợp đồng. Đối với trƣờng hợp giá trong hợp đồng chuyển nhƣợng thấp hơn hoặc bằng giá 
đất quy định của UBND tỉnh thì giá tính thuế sẽ là giá đất đƣợc quy định trong bảng giá của 
UBND tỉnh. Biết đƣợc quy định này nên các bên chuyển nhƣợng, nhận chuyển nhƣợng QSDĐ 
thƣờng thỏa thuận với nhau để ghi giá chuyển nhƣợng trong hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá 
chuyển nhƣợng thực tế nhằm giảm bớt số tiền phải nộp cho nhà nƣớc theo quy định. Từ đó cho 
thấy, việc xây dựng bảng giá đất của UBND tỉnh Quảng Nam chƣa thật sự phù hợp với giá trị 
của đất đai trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, một số ngƣời dân đã biết lợi dụng các kẽ hở trong quy 
định của pháp luật để trốn một phần nghĩa vụ tài chính phải thực hiện đối với nhà nƣớc. 

3.3. Tình hình đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc từ hoạt động chuyển 
nhƣợng quyền sử dụng đất tại huyện Tiên Phƣớc 

Việc chuyển nhƣợng QSDĐ đã đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc hai khoản thu đó là thuế 
thu nhập từ hoạt động chuyển nhƣợng QSDĐ và lệ phí trƣớc bạ. Các khoản thu này trên địa bàn 
huyện Tiên Phƣớc trong giai đoạn 2015-2018 đƣợc thể hiện trong Bảng 4. 

Bảng 4. Thống kê số tiền thu đƣợc cho ngân sách nhà nƣớc từ hoạt động chuyển nhƣợng 
quyền sử dụng đất giai đoạn 2015-2018 

Đơn vị t n : Tr ệu đồng 

Năm Thuế thu nhập cá nhân  ệ phí trƣớc  ạ Tổng 

2015 93,40 23,20 116,60 

2016 137,19 34,13 171,32 

2017 172,63 42,86 215,49 

2018 404,02 100,36 504,38 

Tổng 807,24 200,55 1007,79 

Nguồn: P òng Tài chính -  ế  oạ    uyện T ên P ướ  

Chuyển nhƣợng QSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân từ năm 2015 đến năm 2018 đã đóng 
góp vào ngân sách của huyện Tiên Phƣớc 1.007,79 triệu đồng. Tổng số tiền từ thuế thu nhập cá 
nhân tăng trong giai đoạn 2015-2018. Cụ thể, năm 2015 huyện thu đƣợc 93,4 triệu đồng thì đến 
năm 2018 thu đƣợc 404 triệu đồng, gấp 4,34 lần so với năm 2015. Tiền thu từ lệ phí trƣớc bạ 
cũng tăng trong giai đoạn này. Cụ thể, số tiền lệ phí trƣớc bạ đóng góp vào ngân sách của huyện 
Tiên Phƣớc của năm 2018 đã tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2015. Có đƣợc kết quả này là do 
việc quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn huyện chặt chẽ, số lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng 
QSDĐ có đăng ký theo quy định tăng nhanh. Điều này chứng tỏ thị trƣờng bất động sản và thị 
trƣờng đất đai trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc ngày càng phát triển. 
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3.4. Những  hó  hăn tồn tại trong hoạt động chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tại huyện 
Tiên Phƣớc 

Kết quả khảo sát các hộ gia đình, cá nhân và các cán bộ chuyên môn cho thấy việc chuyển 
nhƣợng QSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân tại huyện Tiên Phƣớc có những khó khăn và tồn tại 
nhƣ sau: 

- Có 78,33% các hộ gia đình, cá nhân đƣợc khảo sát không biết hoặc chỉ tìm hiểu qua về 
quy trình thủ tục trƣớc khi thực hiện chuyển nhƣợng QSDĐ. Điều này dẫn đến ngƣời dân nộp hồ 
sơ chuyển nhƣợng không đúng cơ quan giải quyết, thành phần hồ sơ đem nộp không đảm bảo 
quy định dẫn tới phải đi lại nhiều lần mới thực hiện xong thủ tục. 

- Cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Tiên Phƣớc ở dạng giấy, đƣợc xây dựng từ năm 1995 đến 
nay đã hƣ hỏng và biến động rất lớn so với thực tế nên đã gây khó khăn trong quá trình cung cấp 
thông tin, trích lục các loại hồ sơ địa chính phục vụ công tác chuyển nhƣợng QSDĐ. 

- 80% cán bộ chuyên môn thực hiện công tác liên quan đến chuyển nhƣợng QSDĐ cho 
rằng địa hình của huyện Tiên Phƣớc ở dạng đồi núi chia cắt mạnh nên cũng gây khó khăn trong 
quá trình kiểm tra, xác lập các hồ sơ liên quan đến đất đai nói chung và việc chuyển nhƣợng 
QSDĐ nói riêng. 

- Bảng giá đất của UBND tỉnh Quảng Nam áp dụng cho huyện Tiên Phƣớc có sự chênh 
lệch lớn so với giá thị trƣờng, do vậy đã gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc khi 
xác định thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trƣớc bạ mà các bên liên quan đến chuyển nhƣợng 
QSDĐ phải nộp. 

- Giá chuyển nhƣợng trong các hợp đồng chuyển nhƣợng thƣờng đƣợc ghi thấp hơn so với 
giá chuyển nhƣợng thực tế. Vẫn có tồn tại nhiều trƣờng hợp đã mua bán trao tay nhƣng chƣa làm 
thủ tục chuyển nhƣợng và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nƣớc, do vậy đã gây thất thoát 
nguồn thu cho ngân sách cũng nhƣ ảnh hƣởng đến sự minh bạch của thị trƣờng đất đai nhƣng 
huyện vẫn chƣa có biện pháp hạn chế đƣợc việc này.  

- Công tác giải quyết tranh chấp khiếu nại đất đai còn chậm trễ, ảnh hƣởng đến việc 
chuyển nhƣợng QSDĐ tại những khu vực trong vùng tranh chấp và những khu vực có liên quan. 

3.5. Một số giải pháp nhằm khắc phục những  hó  hăn tồn tại trong việc thực hiện chuyển 
nhƣợng quyền sử dụng đất tại huyện Tiên Phƣớc 

Để khắc phục các khó khăn tồn tại trong công tác chuyển nhƣợng QSDĐ tại huyện Tiên 
Phƣớc cần phải thực hiện một số giải pháp sau: 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai nói chung và các quy 
định liên quan đến chuyển nhƣợng QSDĐ nói riêng nhằm giúp cho ngƣời dân hiểu biết đầy đủ 
về trình tự, thủ tục cũng nhƣ quyền và nghĩa vụ liên quan khi thực hiện chuyển nhƣợng QSDĐ, 
từ đó giúp cho việc chuyển nhƣợng QSDĐ diễn ra thuận lợi hơn.  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của bàn huyện Tiên Phƣớc ở dạng số nhằm phục vụ tốt 
hơn cho quá trình cung cấp thông tin, trích lục các loại hồ sơ địa chính phục vụ công tác chuyển 
nhƣợng QSDĐ. 
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- Cần xây dựng bảng giá đất áp dụng cho các khu vực trên địa bàn huyện Tiên Phƣớc sát 
với giá thị trƣờng hơn nhằm tránh tình trạng ngƣời dân ghi giá chuyển nhƣợng trên hợp đồng 
thấp hơn giá chuyển nhƣợng thực tế để trốn thuế. 

- Cần có quy định về xử lý vi phạm đối với các trƣờng hợp chuyển nhƣợng QSDĐ không 
đăng ký với cơ quan nhà nƣớc trƣớc khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận cho ngƣời nhận chuyển 
nhƣợng QSDĐ. 

4. KẾT  UẬN 

Trong giai đoạn 2015-2018, huyện Tiên Phƣớc có 695 hồ sơ chuyển nhƣợng QSDĐ với 
tổng diện tích đất chuyển nhƣợng là 1.702.938,61m2. Trong đó, số hồ sơ chuyển nhƣợng và diện 
tích đất đƣợc chuyển nhƣợng có xu hƣớng tăng. Chuyển nhƣợng QSDĐ đã đóng góp vào ngân 
sách của huyện Tiên Phƣớc 1.007,79 triệu đồng chủ yếu từ thuế thu nhập và lệ phí trƣớc bạ. Bên 
nhận chuyển nhƣợng QSDĐ chủ yếu là các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại huyện Tiên 
Phƣớc. Bên cạnh đó vẫn có một số ít ngƣời nhận chuyển nhƣợng QSDĐ có hộ khẩu thƣờng trú 
tại các địa phƣơng khác trong tỉnh Quảng Nam và ngoài tỉnh Quảng Nam. Số lƣợng hồ sơ 
chuyển nhƣợng QSDĐ phi nông nghiệp nhiều hơn so với chuyển nhƣợng QSDĐ nông nghiệp, 
nhƣng diện tích chuyển nhƣợng của đất phi nông nghiệp lại ít hơn so với diện tích chuyển 
nhƣợng của đất nông nghiệp. Phần lớn các hồ sơ chuyển nhƣợng có giá chuyển nhƣợng ghi trong 
hợp đồng thấp hơn so với giá chuyển nhƣợng thực tế.  

Chuyển nhƣợng QSDĐ nhƣ huyện Tiên Phƣớc chƣa có cơ sở dữ liệu đất đai ở dạng số 
đồng thời cơ sở dữ liệu đất đai bị biến động lớn so với thực tế; phần lớn các hộ gia đình, cá nhân 
không biết hoặc chỉ tìm hiểu qua về quy trình thủ tục trƣớc khi thực hiện chuyển nhƣợng QSDĐ; 
bảng giá đất của UBND tỉnh Quảng Nam áp dụng cho huyện Tiên Phƣớc có sự chênh lệch lớn 
với giá thị trƣờng do vậy đã gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc… 

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong việc chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn 
huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam cần thực hiện các giải pháp gồm: tăng cƣờng công tác tuyên 
truyền, phổ biến các quy định liên quan đến chuyển nhƣợng QSDĐ; xây dựng cơ sở dữ liệu đất 
đai của huyện Tiên Phƣớc ở dạng số; xây dựng bảng giá đất áp dụng cho các khu vực trên địa 
bàn huyện Tiên Phƣớc sát với giá thị trƣờng hơn; cần có quy định về xử lý vi phạm đối với các 
trƣờng hợp chuyển nhƣợng QSDĐ không đăng ký với cơ quan nhà nƣớc trƣớc khi lập thủ tục 
cấp giấy chứng nhận cho ngƣời nhận chuyển nhƣợng QSDĐ. 
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ABSTRACT 

The research was conducted to assess the limitations and shortcomings on transferring status of 
land use right for individuals, organizations and households, and to put forward the solution for these 
issues in Tien Phuoc district, Quang Nam province. The 2015 - 2018 - database in transfer of land use 
right in Tien Phuoc district was collected and processed. The result indicated that a total of 695 cases in 
transfer of land use right about 1,702,938.61m2, was proceeded from 2015 to 2018. The receivers were 
mainly individuals and households that registrated their household book in Tien Phuoc. The number of 
transferring non-agriculture land use right cases was higher than that of agriculture land. The amount of 
money in transferring contrasts was mostly much lower than that in reality. The main limitations and 
shortcomings on transferring status of land use right in Tien Phuoc were included: there was no digital 
land database; the receivers lacked of knowlegde of procedure for transferring the land use right; the 
amount of money that were in land price list that promulgated by Quang Nam People’s Committee was 
much lower than that in reality. The research suggested 4 solutions for eliminated the limitations and 
shortcomings on transferring status of land use right in Tien Phuoc district.   

Keywords: Households, individuals, Tien Phuoc, transfer land use right.  
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI                              
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM 

Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Bình, Trƣơng Đỗ Minh Phƣợng,  

Lê Ngọc Phƣơng Qu , Nguyễn Thị Hƣơng Giang 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ Email: nguyentiennhat@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Bài báo này nhằm mục đích trình bày đƣợc thực trạng công tác hòa giải tranh chấp đất đai thông 
qua phƣơng pháp thu thập và xử lý số liệu về tranh chấp đất đai tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2014 - 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Phú Ninh có 

xu hƣớng tăng qua các năm với tổng 930 đơn tranh chấp trong giai đoạn nghiên cứu. Các cơ quan có thẩm 

quyền đã tiến hành hòa giải các tranh chấp đạt tỷ lệ khá cao, cụ thể là 558/869 đơn (chiếm 64,21%) tại  y 

ban nhân dân cấp xã và 41/62 đơn (chiếm 68,33%) tại Tòa án nhân dân huyện. Nghiên cứu cho thấy, có 

70% ý kiến ngƣời dân cho rằng để hòa giải thành công thì năng lực của cán bộ hòa giải là yếu tố quan 

trọng. Trong khi đó 100%ý kiến của cán bộ hòa giải cho rằng việc thiếu hiểu biết pháp luật của ngƣời dân 

là nguyên nhân chính dẫn đến hòa giải không thành công. Nghiên cứu đã đề xuất một số các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Phú Ninh trong đó chú trọng các 
giải pháp nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức hòa giải và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
pháp luật đất đai cho ngƣời dân. 

Từ khóa: Hòa giải, huyện Phú Ninh, tranh chấp đất đ  , p áp luật đất đ  . 

1. MỞ ĐẦU 

Tranh chấp đất đai (TCĐĐ) đang thu hút sự quan tâm của dƣ luận xã hội ở nƣớc ta. Các 
biện pháp giải quyết tranh chấp theo hƣớng kịp thời và hiệu quả hơn sẽ làm cho xã hội ổn định 

và phát triển. Ngƣời dân thƣờng tìm đến các hình thức giải quyết khác trƣớc khi phải tìm đến hệ 
thống toà án để giải quyết các tranh chấp nhƣ một biện pháp cuối cùng. Pháp luật đất đai đã có 
các quy định về giải quyết vấn đề này mà một trong những biện pháp đó là hoà giải [1]. Hoà giải 
là quá trình tự nguyện khi các bên tranh chấp cùng thƣơng lƣợng để đạt tới một giải pháp đồng 
thuận với sự giúp đỡ của một ngƣời/nhóm ngƣời trung gian và trung lập. Tuy nhiên, thủ tục hành 
chính giải quyết TCĐĐ rƣờm rà, nguồn gốc lịch sử TCĐĐ phức tạp và cơ chế giải quyết tranh 
chấp còn nhiều bất cập đẩy ngƣời dân vào tranh chấp kéo dài với những hệ lụy cho bản thân và 
ổn định xã hội. Các nghiên cứu cho thấy, thực tiễn hoà giải TCĐĐ ở Việt Nam không đạt hiệu 

quả cao [5]. 

Phú Ninh là huyện thuộc tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn có có 

869 đơn yêu cầu giải quyết TCĐĐ tại  y ban nhân dân (UBND) cấp xã có 61 vụ án TCĐĐ tại 
Tòa án nhân dân huyện [3; 4]. Nhƣ vậy, theo số lƣợng đơn yêu cầu giải quyết của công dân là rất 
lớn. Tuy nhiên, trong tổng số các đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp thì các cơ quan có thẩm 
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quyền đã tiến hành hòa giải TCĐĐ với kết quả nhƣ thế nào? Tỷ lệ hòa giải thành công có cao 

không? Đã đáp ứng với tình hình quản lý đất đai tại địa phƣơng chƣa?... thì chƣa có một nghiên 

cứu cụ thể về vấn đề này tại địa phƣơng. Vì vậy, việc đánh giá công tác hòa giải TCĐĐ trên địa 

bàn huyện Phú Ninh là rất cấp thiết. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Để đánh giá đƣợc thực trạng và đề xuất đƣợc những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong 

công tác hòa giải TCĐĐ trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Nghiên cứu đã tập trung 

thực hiện các nội dung bao gồm: (i) Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú 

Ninh; (ii) Đánh giá công tác hòa giải TCĐĐ trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2014 - 2018; 

(iii) Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải TCĐĐ trên địa bàn huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

a. P ương p áp t u t ập số l ệu t ứ  ấp 

Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, số 

lƣợng đơn thƣ yêu cầu giải quyết TCĐĐ từ năm 2014 đến năm 2018 tại các cơ quan chức năng: 

Phòng Tài nguyên Môi trƣờng, Phòng Thanh tra, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh. 

b. P ương p áp t u t ập số l ệu sơ  ấp 

 - Phỏng vấn cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia vào công tác hòa giải TCĐĐ (cán bộ địa 

chính xã, Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các xã, trƣởng phòng TNMT huyện) về tình 

hình hòa giải TCĐĐ tại địa phƣơng (10 phiếu). Nội dung phỏng vấn liên quan đến các vấn đề: 
tình hình tranh chấp; trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp, thành phần tham gia hòa giải tranh 

chấp, các kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả hòa giải TCĐĐ. 

 - Phỏng vấn ngẫu nhiên 60 phiếu hỏi đối với ngƣời dân có liên quan đến TCĐĐ trên địa 

bàn huyện với. Nội dung hỏi liên quan đến các vấn đề: tình hình TCĐĐ; thành phần tham gia 

hòa giải; công tác hòa giải tranh chấp của cán bộ hòa giải. 

2.2.2. Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu thứ cấp và sơ cấp đƣợc tổng hợp và phân tích theo nội dung nghiên cứu từ đó đánh 
giá đƣợc thực trạng về tranh chấp đất đai trên địa bàn nghiên cứu. Số liệu đƣợc nhập và xử lý 

bằng phần mềm Excel để tính toán số lƣợng và tỷ lệ phần trăm của các chỉ tiêu có liên quan. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát khu vực nghiên cứu 

Huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam nằm ở vị trí từ 15018’20” đến 15031'’10” vĩ Bắc và từ 

108019’30” đến 108030’32” kinh Đông. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 25.564,68 ha trong 
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đó diện tích đất nông nghiệplà 19.442,07 ha (chiếm 76,05%); diện tích đất phi nông nghiệp là 

5.563,28 ha (chiếm 21,76%); diện tích đất chƣa sử dụng là 580,31 ha (chiếm 2,19%) [2].  

 Dân số toàn huyện là 80.706 ngƣời với 21.787 hộ, mật độ dân số316 ngƣời/km2. Tổng 
giá trị sản xuất (năm 2018) đạt 4.157,6 tỷ đồng, trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 
1.493,6 tỷ đồng (40.4%), thƣơng mại, dịch vụ 1.681,1 tỷ đồng (36,6%) và nông nghiệp 982,9 tỷ 
đồng (23%). Thu nhập bình quân đầu ngƣời (năm 2018) đạt trên 37,2 triệu đồng/ngƣời/năm, tăng 
25,82 triệu đồng so với năm 2010 [2]. 

 

 Nguồn: https://www.quangnam.gov.vn 

Hình 1. Bản đồ hành chính huyện Phú Ninh 

3.2. Đánh giá công tác hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 
2014 - 2018 

3.2.1. K t quả hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Phú Ninh giai 
đoạn 2014 - 2018 

https://www.quangnam.gov.vn/
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Bảng 1. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã giai đoạn 2014-2018 

(Đơn vị t n : đơn) 

Năm Tổng số 

đơn TCĐĐ 

Kết quả giải quyết 

Hòa giải thành Hòa giải thành Chƣa giải quyết đƣợc 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

2014 110 72 65,45 34 30,91 4 3,64 

2015 145 89 61,38 49 33,80 7 4,82 

2016 194 122 62,89 60 30,93 12 6,18 

2017 209 126 60,29 73 34,93 10 4,78 

2018 211 149 70,62 59 27,96 3 1,42 

Nguồn: Phòng Thanh tra huyện Phú Ninh 

Qua Bảng 1 cho thấy, giai đoạn 2014 - 2018, toàn huyện đã tiếp nhận số lƣợng rất lớn 869 
đơn yêu cầu giải quyết TCĐĐ. UBND các xã và thị trấn đã thực hiện công tác hòa giải thành 
công là 558 vụ, chiếm tỷ lệ trung bình là 64,21% tổng số vụ TCĐĐ phát sinh tại các xã trong giai 
đoạn. Cụ thể, năm 2018 toàn huyện đã tiếp nhận tổng cộng 211 vụ, tỷ lệ hòa giải lên đến 
70,62%, năm 2014 là 110 vụ, tỷ lệ hòa giải thành là 65,45%. Điều này chứng tỏ tại các địa 
phƣơng có sự đầu tƣ vào công tác hòa giải cơ sở. Tuy nhiên, số vụ tranh chấp đất đai tồn đọng 
vẫn còn rất cao, điển hình nhƣ năm 2016 có đến 12 vụ chƣa giải quyết và năm 2017 là 10 vụ. 
Điều này phản ánh một thực trạng là TCĐĐ đang diễn ra phức tạp, theo đà tăng trƣởng và phát 
triển kinh tế của địa phƣơng.  

3.2.2. K t quả hòa giải tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh giai đoạn 
2014 - 2018 

Trong giai đoạn 2014 - 2018, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh đã tiếp nhận 61 đơn khởi 
kiện về vụ án tranh chấp đất đai. Trong quá trình thụ lý và giải quyết cho thấy việc hòa giải 
TCĐĐ tại Tòa án nhân dân đạt hiệu quả cao. 

Bảng 2. Số lƣợng các vụ việc hòa giải tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân  ân                                      
huyện Phú Ninh giai đoạn 2 14 - 2018 

(Đơn vị t n : đơn) 

Năm Số vụ tranh 
chấp đất đai 

Số vụ hòa giải thành công Số vụ hòa giải khôngthành công 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

2014 10 5 50 5 50 

2015 13 11 84,62 2 15,38 

2016 11 11 100 0 0 
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2017 13 8 61,54 5 38,46 

2018 14 6 42,86 8 57,14 

Tổng cộng 61 41 67,21 20 32,79 

Nguồn: Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh 

Số liệu tại Bảng 2 cho thấy, trong giai đoạn 2014 - 2018 Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh 

đã tổ chức hòa giải thành công 41 vụ chiếm 67,21%. Điển hình nhƣ năm 2016 Tòa tiếp nhận 11 

đơn và đã tổ chức hòa giải thành công 100%, năm 2015 là 84,62%. Các vụ tranh chấp do Tòa án 

tiếp nhận rất phức tạp, kéo dài nhƣng với sự nhiệt tình, và am hiểu pháp luật của cán bộ tại Tòa 

án đã hòa giải đƣợc rất nhiều vụ án. Những trƣờng hợp khác nếu hòa giải không thành thì đều 

đƣợc Tòa án xét xử theo quy định của pháp luật. 

3.2.3. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Phú Ninh 

Qua thực tế điều tra, khảo sát các đối tƣợng có liên quan, có thể thấy đƣợc một số nguyên 
nhân dẫn đến TCĐĐ trên địa bàn huyện Phú Ninh. 

Bảng 3. Những nguyên nhân  ẫn đến TCĐĐ trên địa  àn huyện Phú Ninh 

Các nguyên nhân gây ra TCĐĐ ở địa phƣơng 
Ý kiến của cán bộ Ý kiến của ngƣời  ân 

Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ% 

Giá đất cao 10 100 38 63,33 

Thiếu hiểu biết pháp luật của ngƣời dân 9 90 15 25 

Công tác quản lý chƣa tốt 3 30 42 70 

Quyền thừa kế không rõ ràng 1 10 5 8,33 

Khác (nội bộ gia đình, vợ chồng ly hôn…) 0 0 2 3,33 

Tổng số 10 100 60 100 

Nguồn: Đ ều tr  t ự tế, 2019 

Bảng 3 cho thấy, nguyên nhân TCĐĐ trên địa bàn huyện Phú Ninh xảy ra xuất phát từ 
các nguyên nhân sau: Nguyên nhân phát sinh chủ yếu là do nhu cầu sử dụng đất ngày một tăng 
đã đẩy giá đất tăng theo dẫn đến tình trạng TCĐĐ để dành quyền lợi kinh tế, hơn nữa do ngƣời 
dân không am hiểu pháp luật nên dẫn đến tình trạng tình trạng lấn đất, chiếm đất trong quá trình 
sử dụng đất... Ngoài ra, quyền thừa kế không rõ ràng cũng là nguyên nhân gây ra TCĐĐ.  

3.2.4. Nguyên nhân hòa giải thành công và không thành công  

a. Nguyên nhân hòa giải thành công 

Các vụ TCĐĐ mà UBND cấp xã hòa giải thành công thƣờng là các vụ việc đơn giản, cơ sở 
pháp lý để giải quyết tƣơng đối rõ ràng và bên cạnh đó, các đối tƣợng tranh chấp là những ngƣời 
trọng tình làng nghĩa xóm và có thiện chí hòa giải.  
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Bảng 4. Tổng hợp ý kiến về nguyên nhân hòa giải thành công 

Các nguyên nhân hòa giải thành công 
Ý kiến của cán bộ Ý kiến của ngƣời dân 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Năng lực cán bộ hòa giải 8 80 42 70 

Nỗ lực của gia đình 2 20 15 25 

Sự hợp tác các bên 10 100 38 63,34 

Khác (quy định pháp luật, tranh chấp nhỏ…) 1 10 2 3,33 

Nguồn: Đ ều tr  t ự  tế, 2019 

Qua Bảng 4 thấy, sự hợp tác của các bên là nguyên nhân chính hòa giải thành công để hòa 
giải các vụ TCĐĐ (100%). Ngoài ra, 8 phiếu cho rằng năng lực của cán bộ hòa giải sẽ giúp cuộc 
hòa giải đó thành công. Bên cạnh đó, ngƣời dân cho rằng năng lực cán bộ hòa giải (42 phiếu), 
phiếu cho rằng sự hợp tác của các bên sẽ giúp cho phiên hòa giải diễn ra thành công (38) và nổ 
lực của gia đình (15 phiếu) là những nguyên nhân để hòa giải thành công các vụ án TCĐĐ.  

Tóm lại, để hòa giải thành công thì sự hợp tác của các bên tham gia tranh chấp là rất quan 
trọng, ngoài ra năng lực của cán bộ hòa giải cũng đóng một vai trò thiết yếu giúp hòa giải diễn ra 
thành công. 

b. Nguyên nhân hòa giải không thành công 

Qua các thời kỳ thực hiện chính sách đất đai, nguồn gốc đất phức tạp, một số vụ thiếu cơ 
sở pháp lý để giải quyết (hồ sơ địa chính thiếu, không có hoặc thay đổi việc trích lục giấy tờ về 
nhà đất tại cơ quan gặp khó khăn…) làm cho vụ việc hòa giải không thành công. 

Bảng 5. Tổng hợp ý kiến về nguyên nhân hòa giải không thành công 

Các nguyên nhân hòa giải thành công 

 

Ý kiến của cán bộ Ý kiến của ngƣời dân 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Năng lực cán bộ hòa giải 0 0 5 8,33 

Nỗ lực của gia đình 0 0 0 0 

Sự hợp tác các bên 8 80 15 25 

Ngƣời dân thiếu hiểu biết pháp luật 10 100 0 0 

Tranh chấp phức tạp 3 20 0 0 

Khác (quy định pháp luật, tranh chấp nhỏ…) 0 0 0 0 

Nguồn: Đ ều tr  t ự  tế, 2019 

 Bảng 5 kết quả điều tra, phỏng vấn cán bộ tham gia hòa giải TCĐĐ thì 10 ý kiến cho rằng 
nguyên nhân chủ yếu làm cho vụ việc hòa giải không thành là ngƣời dân thiếu hiểu biết và 8 ý 
kiến cho rằng thiếu sự phối hợp, hợp tác giữa các bên tranh chấp, ngoài ra mức độ phức tạp của 
vụ việc cũng một phần dẫn đến hòa giải không thành. Về ý kiến của ngƣời dân đã từng xảy ra 
TCĐĐ (những ngƣời hòa giải không thành), cũng đồng quan điểm với cán bộ thì có đến 15 
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ngƣời dân cho rằng nguyên nhân chủ yếu là thiếu sự phối hợp, hợp tác của các bên. Bên cạnh đó, 
một số ngƣời dân có ý kiến cho rằng năng lực của cán bộ tham gia hòa giải TCĐĐ còn yếu kém, 
chƣa đáp ứng đƣợc những yêu cầu cần có của một cán bộ tham gia hòa giải.  

Có thể thấy nguyên nhân chính của việc hòa giải không thành là sự thiếu hiểu biết pháp 
luật của ngƣời dân và thiếu sự phối hợp của các bên tham gia tranh chấp. 

3.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn 
huyện Phú Ninh 

Trƣớc thực trạng và nguyên nhân trên đây, để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải TCĐĐ 
thì việc đƣa ra các giải pháp khắc phục là vấn đề cần đƣợc chú tâm thực hiện một cách đồng bộ. 

- Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, nhất là công tác kiểm tra, thanh tra về 
quản lý, sử dụng đất, phát hiện chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, sai phạm, xử lý nghiêm minh 
các trƣờng hợp vi phạm. 

- Tổ chức kịp thời, hiệu quả các lớp bồi dƣỡng pháp luật về đất đai cho tất cả cán bộ Phòng 
TN&MT và cán bộ địa chính, lãnh đạo UBND các xã nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ để xử 
lý tốt trong công tác quản lý đất đai nói chung và trong công tác hòa giải TCĐĐ nói riêng, xử lý 
các trƣờng hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cƣờng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sao cho thiết 
thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm nhƣ là các cơ quan thông tin, tuyên truyền nên tạo một 
chuyên mục riêng để thƣờng xuyên tuyên truyền pháp luật thông qua việc giải đáp vƣớng mắc về 
pháp luật đất đai, giới thiệu các quy định của pháp luật đất đai trên các phƣơng tiện thông tin đại 
chúng để cấp phát đến các thôn, xóm, tổ dân phố và đến từng hộ gia đình. 

- Tăng cƣờng việc tiếp dân, không chỉ tổ chức tại trụ sở tiếp công dân mà cán bộ đƣợc 
phân công tiếp công dân còn phải chủ động trực tiếp xuống cơ sở hoặc những nơi phát sinh các 
vụ việc phức tạp để trực tiếp nghe ý kiến của ngƣời dân, hƣớng dẫn pháp luật và nắm tình hình 
để đề xuất hƣớng giải quyết cho phù hợp. 

4. KẾT  UẬN 

Trong giai đoạn 2014 - 2018, huyện Phú Ninh có 930 đơn yêu cầu và khởi kiện để giải 
quyết TCĐĐ, trong đó tại  y ban nhân dân cấp xã là 869 đơn và tại Tòa án nhân dân huyện là 61 
đơn. Tổng số đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 
và xu hƣớng tăng. Nguyên nhân TCĐĐ là do cơ chế thị trƣờng làm cho giá đất ngày càng cao 
nên ảnh hƣởng đến lợi ích kinh tế và sự hiểu biết của ngƣời dân về pháp luật.  

Trong quá trình giải quyết TCĐĐ, các cơ quan có thẩm quyền đã hòa giải thành công 558 
đơn, chiếm 64,21 đơn ở cấp xã và 41 đơn (chiếm 68,33%) ở cấp Tòa án nhân dân huyện. Điều 
này cho thấy công tác hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Phú Ninh đƣợc thực hiện 
khá tốt trong giai đoạn 2014 - 2018. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, có 70% ngƣời dân cho 
rằng để hòa giải thành công thì năng lực của cán bộ hòa giải là yếu tố quan trọng, trong khi đó, 
100% cán bộ hòa giải cho rằng việc thiếu hiểu biết pháp luật của ngƣời dân là nguyên nhân chính 
dẫn đến hòa giải không thành công.  
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Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải TCĐĐ, trong đó chú 
trọng các giải pháp nhƣ tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, nâng cao năng lực 
cho các cán bộ, công chức hòa giải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật đất đai cho 
ngƣời dân. 
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ABSTRACT 

This paper aims to present the results of assessing the current situation of land dispute conciliation 
by collecting and processing data on the number of land disputes and conciliation success rates from 2014 
to 2018 in Phu district, Quang Nam province. The research result showed that the quantity of land 
disputes in Phu Ninh district increased over the years with total of 930 disputes in the study period. The 
competent authorities conciliated land disputes with a fairly high rate, which including 558/869 cases 
(accounting for 64.21%) conciliated at the People's Committee of commune level and 41/62 cases 
(accounting for 68.33%) conciliated at the District People's Court. The research results also showed that 
70% of surveyed people believed the conciliator capacity plays a crucial role in successful dispute 
mediation while according to 100% staff opinions, the lack of knowledge of land law is the main cause of 
unsuccessful mediation. The research also proposed a number of solutions to improve the efficiency of 
land dispute conciliation in Phu Ninh district, in which focusing on capacity building for conciliator and 
promote propaganda on land law for the people. 

Keywords: Conciliation, Phu Ninh district, land dispute, land law. 
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ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ,         

TỈNH QUẢNG NAM 

Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thị Phƣợng, Hồ Việt Hoàng 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: nguyenbichngoc@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng đối với công tác bồi 
thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu phân bố mẫu điều tra 
trên 3 dự án: (i) Xây dựng đƣờng nối từ đƣờng Điện Biên Phủ đến đƣờng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
(Đợt 3,4); (ii) Trồng cây xanh công cộng và hạ tầng kỹ thuật nút giao thông đƣờng Nguyễn Chí Thanh - 
Trƣng Nữ Vƣơng tại phƣờng Tân Thạnh thành phố Tam Kỳ; (iii) Khu tái định cƣ và khu ở cho ngƣời có 
thu nhập thấp (Phƣờng Trƣờng Xuân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam). Cỡ mẫu đƣợc xác định là 41 
mẫu cho 3 dự án; sử dụng thang đo để đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân theo 5 mức thông qua 
thống kê tỷ lệ phần trăm nhận xét của ngƣời dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ đánh giá của 
ngƣời dân về diện tích đất bị thu hồi tại 3 dự án phần lớn tập trung ở mức độ tạm hài lòng đến hài lòng, 
còn lại các đánh giá có mức độ đồng ý ở mức thấp. Lý do haì lòng về diện tích thu hồi đất chiếm tỷ lệ cao 
nhất là 71% là do không còn chỗ ở nguyên nhân chính là những hộ này đồng ý với nhà nƣớc là thu hồi hết 
để họ đƣợc bố trí chỗ ở mới và 50% cho rằng tạm đủ chỗ ở. Dự án Khu tái định cƣ và khu ở cho ngƣời có 
thu nhập thấp có mức độ hài lòng của ngƣời dân trong vùng dự án tập trung vào mức độ hài lòng cao nhất 
là 100%. Lý do hài lòng cao nhất là đủ chỗ ở 50%, và 50% đủ đất xuất kinh doanh mức độ hài lòng của 
ngƣời dân đang sinh sống tại khu định cƣ thuộc dự án Đƣờng Điện Biên Phủ tập trung cao nhất là mức độ 
hài lòng (76,92%), tạm hài lòng (23,08%), lý do hài lòng đủ chỗ ở (75%) tạm đủ chỗ ở (15%). 

Từ khóa: Bồ  t ường, hài lòng, hỗ trợ, tá  địn   ư, Quảng Nam. 

1. MỞ ĐẦU 

Mặt bằng đất đai là một trong những nhân tố quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả trong 
công tác đầu tƣ của các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc cũng nhƣ ảnh hƣởng đến cả tiến trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hóa của đất nƣớc (Lê Du Phong, 2007). Để xây dựng các công trình 
kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành kinh tế, công nghiệp, giao thông, xây dựng, thƣơng mại 
dịch vụ, giáo dục, y tế... Nhà nƣớc thu hồi đất của ngƣời sử dụng đất và thực hiện bồi thƣờng cho 
ngƣời bị thu hồi. Việc thực hiện bồi thƣờng có tính quyết định trong toàn bộ quá trình thực hiện 
dự án (Nguyễn Thị Dung, 2009). Trong những năm vừa qua công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt 
bằng (GPMB) gặp rất nhiều khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện (giá đất 
biến động, ý thức của ngƣời dân chƣa cao...). Các chính sách đền bù thiệt hại GPMB chƣa đồng 
bộ, hay thay đổi do đó gây nhiều khó khăn cho việc xác định và phân loại mức bồi thƣờng, giá 
bồi thƣờng. Việc tuyên truyền phổ biến các chính sách có liên quan đến công việc này chƣa thực 
hiện tốt. Chƣa có biện pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm mới cho ngƣời 
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dân bị thu hồi đất (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015). Do đó, đòi hỏi phải có các 
phƣơng án bồi thƣờng thật hợp lý, công bằng đảm bảo mọi ngƣời dân đều thấy thỏa đáng và 
phấn khởi thực hiện  

Tam Kỳ là một trong hai thành phố của tỉnh Quảng Nam, có điều kiện thuận lợi để phát 
triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, đòi hỏi phải có một quỹ đất tƣơng đối rộng lớn để sử dụng, cần 
phải quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 
Thu hồi đất để phục vụ cho xây dựng cơ cấu hạ tầng và các dự án đầu tƣ. UBND thành phố Tam 
Kỳ cũng đã và đang áp dụng và ban hành nhiều chủ trƣơng chính sách trong công tác giải toả, 
bồi thƣờng và tái định cƣ theo hƣớng có lợi cho ngƣời dân. Tuy nhiên, việc áp dụng luật và chủ 
trƣơng vẫn chƣa đáp ứng yêu cầu, do đó công tác thu hồi đất còn gặp nhiều khó khăn. Giá bồi 
thƣờng còn nhiều bất cập và hỗ trợ tái định cƣ chƣa đảm bảo công bằng dẫn đến tranh chấp 
khiếu nại thƣờng xuyên xảy ra làm chậm tiến độ đầu tƣ, cuộc sống của ngƣời dân có đất bị thu 
hồi bị ảnh hƣởng không ít (Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Nam, 2017). Vì vậy, việc 
điều tra, khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân nhằm tăng cƣờng 
hiệu quả của công tác GPMB khi Nhà nƣớc thu hồi đất, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, góp phần thiết lập trật tự, kỷ cƣơng pháp luật, hạn 
chế tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trong việc bồi thƣờng GPMB khi Nhà nƣớc thu hồi đất là 
cần thiết đối với thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu là đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng đối với công 
tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ một số dự án tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì bài 
báo tập trung vào các nội dung chính sau: Tổng quan về 3 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam; Đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân đối với công tác bồi thƣờng hỗ trợ tái 
định cƣ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 . P ương p áp đ ều tra, thu nhập số liệu 

- Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp: Chủ yếu tài liệu về chính sách bồi thƣờng, 
hỗ trợ, tái định cƣ từ thƣ viện, các cơ quan chức năng. Các tài liệu chủ yếu tập trung vào: Luật 
đất đai 2013; các Thông tƣ, Nghị định và các Quyết định khác có liên quan đến công tác bồi 
thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ; các báo cáo kết quả thực hiện, tiến độ thực hiện dự án; phƣơng án 
tổng thể bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ. 

- Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin để kế 
thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu về thống kê, kiểm kê đất đai, các số liệu có liên quan đến đề 
tài chủ yếu các tài liệu về chính sách bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ từ thƣ viện các cơ quan chức 
năng. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Điều tra phỏng vấn hộ dân: Xây dựng phiếu điều tra hộ theo phƣơng pháp bảng câu hỏi 
chuẩn. Nội dung bảng câu hỏi dành cho những hộ gia đình bị ảnh hƣởng bởi các dự án. Nội dung 
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điều tra tập trung vào các vấn đề thông tin về thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ, mức độ 
hài lòng và nguyện vọng của hộ gia đình cá nhân. 

+ Phân bố mẫu và cỡ mẫu điều tra: Đề tài phân bố mẫu điều tra trên 3 dự án cỡ mẫu điều 
tra đƣợc xác định là 41 phiếu phỏng vấn hộ dân bị ảnh hƣởng. Cụ thể, công trình: Xây dựng 
đƣờng nối từ đƣờng Điện Biên Phủ đến đƣờng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Đợt 3,4) là 26 
phiếu; (2) Công trình: Trồng cây xanh công cộng và hạ tầng kỹ thuật nút giao thông đƣờng 
Nguyễn Chí Thanh - Trƣng Nữ Vƣơng tại phƣờng Tân Thạnh thành phố Tam Kỳ là 7 phiếu; (3) 
Công trình: Khu tái định cƣ và khu ở cho ngƣời có thu nhập thấp (Phƣờng Trƣờng Xuân thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là 8 phiếu.  

b. P ương p áp đán  g á mứ  độ hài lòng củ  người dân  

Đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân về các tiêu chí liên quan đến việc thu hồi đất, bồi 
thƣờng hỗ trợ tái định cƣ thông qua thống kê tỷ lệ phần trăm nhận xét của ngƣời dân ở 5 thang 
đánh giá gồm: rất hài lòng, hài lòng, không hài lòng, miễn cƣỡng chấp nhận (Nguyễn Thuận An, 
2012). Đặc điểm của từng thang đánh giá nhƣ sau: 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ thang đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân 

c. P ương p áp  ử lý số liệu 

Dùng phần mềm Excel để tính toán số liệu và phƣơng pháp thống kê mô tả trong phần 

mềm SPSS để tiến hành phân tích, đánh giá so sánh các tiêu chí. So sánh kết quả công tác bồi 

thƣờng hỗ trợ tái định cƣ tại 03 dự án. Đánh giá sự giống nhau và khác nhau, những mặt đạt 
đƣợc và hạn chế của kết quả, các quy trình thu thập đƣợc, đánh giá những khó khăn, vƣớng mắc 

trong quá trình bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ từ đó rút ra những khó khăn chung và khó khăn đặc 

thù của các dự án. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng quan về các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Qua Bảng 1 cho thấy, đối với công trình: Xây dựng đƣờng nối từ đƣờng Điện Biên Phủ 
đến đƣờng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là dự án thực hiện tiêu chí góp phần phát triển đô thị, 
phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tam Kỳ. Dự án có tổng diện tích 11719,3 m2, có 26 hộ 

dân bị ảnh hƣởng và với tổng vốn đầu tƣ là 13.637.891.697 đồng. Dự án do Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tƣ đƣợc thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2018. 

Đối với dự án Trồng cây xanh công cộng và hạ tầng kỹ thuật tại nút giao thông đƣờng Nguyễn 

Chí Thanh - Trƣng Nữ Vƣơng. Dự án có tổng diện tích 339,9m2, có 7 hộ dân bị ảnh hƣởng và 

với tổng vốn đầu tƣ là 3.594.658.025 đồng đƣợc thực hiện từ năm 2015-2016. Đối với công trình 

khu tái định cƣ và khu ở cho ngƣời có thu nhập thấp có tổng diện tích là 961,66 m2, có 8 hộ dân 

Miễn cƣỡng 
Tạm hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Không hài lòng 

    1                2                  3               4                  5                  6                    7                 8                    9               10 
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bị ảnh hƣởng và tổng vốn đầu tƣ là 1.184.128.947 đồng từ nguồn vốn nhà nƣớc với 8 hộ dân bị 
ảnh hƣởng, tổng diện tích là 961,66 m2, đƣợc thực hiện từ năm 2016-2017. 

Bảng 1. Quy mô thực hiện 3 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Nội dung thực hiện 

Tên công trình 

Xây dựng đường nối 

từ đường Điện Biên 

Phủ đ n đường cao 

tốc Đà Nẵng - Quảng 

Ngãi 

Tr ng cây xanh công 

cộng và hạ tầng kỹ 

thuật tại nút giao 

thông đường             

Nguyễn Chí Thanh - 

Trưng Nữ Vương 

Khu tái định cư và 
khu ở cho người có 

thu nhập thấp 

Nguồn vốn Nhà nƣớc Nhà nƣớc Nhà nƣớc 

Tổng vốn đầu tƣ (đồng) 13.637.891.697 3.594.658.025 1.184.128.947 

Diện tích thu hồi (m2) 11719,3 339,9 961,66 

Số hộ bị ảnh hƣởng của 

dự án 

26 7 8 

Chủ đầu tƣ Trung tâm phát triển 

quỹ đất thành phố Tam 

Kỳ 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố 
Tam Kỳ 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố 
Tam Kỳ 

Năm thực hiện 2016-2018 2015-2016 2016-2017 

Lợi ích của dự án Phát triển kinh tế xã 

hội địa phƣơng 
Chỉnh trang đô thị, tạo 

cảnh quan môi trƣờng 

Phát triển kinh tế xã 

hội địa phƣơng 

Nguồn: UBND thành phố Tam Kỳ, 2016-2018 

3.2. Đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời  ân và những vấn đề  ất cập trong công tác  ồi 
thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ  hi nhà nƣớc thu hồi đất 

3.2.1. Về diện tích thu h i đất 

Diện tích thu hồi đất là yếu tố rất quan trọng đến việc xây dựng nhà ở, tái sản xuất kinh 

doanh, tạo thu nhập cho gia đình sau dự án. Mức độ đánh giá của ngƣời dân về diện tích đất bị 
thu hồi tại 3 dự án phần lớn tập trung ở mức độ tạm hài lòng đến hài lòng, còn lại các đánh giá 
có mức độ đồng ý ở mức thấp (Hình 2; 3). 

- Dự án Xây dựng đƣờng nối từ đƣờng Điện Biên Phủ đến đƣờng cao tốc Đà Nẵng-Quảng 

Ngãi: Ý kiến của ngƣời dân tập trung vào mức độ tạm hài lòng 11,54% hài lòng 69,23% và                 

rất hài lòng 11,54%, ý kiến đánh giá chiếm tỷ lệ 7,69% tập trung vào mức độ không hài lòng 

(Hình 2). Nguyên nhân do dự án có mục đích là phát triển kinh tế-xã hội khu vực, chỉnh trang đô 
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thị, đem lại phúc lợi cho xã hội. Diện tích đất sau thu hồi còn lại vẫn đủ để ở chiếm 23% và đủ 

để sản xuất kinh doanh 12%, trong khi đó, ngƣời dân cho rằng diện tích đất còn lại sau thu hồi% 

không đủ chỗ ở, tạm đủ chỗ ở 15% và không đủ đất để sản xuất kinh doanh lần lƣợt là 38%, 15% 

và 12% ( Hình 3). Đa số ngƣời dân chấp thuận vì dự án mang lại nhiều thuận lợi cho ngƣời dân 

sau khi hoàn thành diện tích còn lại đủ điều kiện để sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, ngƣời dân 

không hài lòng chiếm khoảng 7,69%, nguyên nhân là do dự án thu hồi hết diện tích nên không 

còn chỗ để gia đình duy trì hoạt động kinh doanh. 

Dự án trồng cây xanh công cộng - hạ tầng tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Trƣng Nữ 

Vƣơng: Có 3 hộ dân là đƣợc bồi thƣờng về đất, 4 hộ dân đƣợc hỗ trợ về tiền sử dụng đất và 

không thuộc trong trƣờng hợp đƣợc xét bố trí tái định cƣ. Qua kết quả khảo sát (Hình 2) cho thấy 

mức độ hài lòng và tạm hài lòng của ngƣời dân khi khi nhà nƣớc thu hồi đất chiếm 58%, trong 

khi đó, 42% không hài lòng. Nguyên nhân không hài lòng của ngƣời dân là do khu vực họ đang 
ở có vị trí nằm trên mặt tiền đƣờng Nguyễn Chí Thanh vô cùng thuận lợi cho sinh hoạt cũng nhƣ 
sản xuất kinh doanh, nhƣng tại khu vực tái định cƣ không đủ điều kiện sản xuất kinh doanh. 

- Dự án: Khu tái định cƣ và khu ở cho ngƣời có thu nhập thấp nhằm mục đích cộng đồng, 

nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân, văn minh đô thị. Qua kết quảng khảo sát (Hình 2) 

cho thấy, số ngƣời dân miễn cƣỡng chấp nhận là 50% và 50% ngƣời dân hài lòng với dự án. 

Nguyên nhân dẫn đến miễn cƣỡng chấp nhận là vì những hộ dân chỉ bị thu hồi các phần mộ, họ 

không muốn phải di chuyển mộ của ngƣời thân mình đi nơi khác nhƣng vì xét thấy đây là dự án 

có ý nghĩa cho cộng đồng nên họ chấp nhận. Lý do hài lòng về diện tích thu hồi đất chiếm tỷ lệ 
cao nhất là 100% là do không còn chỗ ở nguyên nhân chính là những hộ này đồng ý với nhà 

nƣớc là thu hồi hết để họ đƣợc bố trí chỗ ở mới và 50% cho rằng tạm đủ chỗ ở (Hình 3). 

 

Hình 2. Biểu đồ mức độ hài lòng về diện tích bị thu hồi đất 
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Hình 3. Biểu đồ lý do hài lòng về diện tích bị thu hồi đất 

3.2.2. Mức độ hài lòng về nơi ở cũ của người dân 

Qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời dân đối với nơi ở trƣớc khi bị thu hồi đất. 
Dự án xây dựng đƣờng nối từ đƣờng Điện Biên Phủ đến đƣờng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 
(Hình 4) có mức độ hài lòng của ngƣời dân trong vùng dự án tập trung vào mức độ rất hài lòng 
7,69%, hài lòng là 53,39% và tạm hài lòng 26,92%, trong khi đó, 11,54% không hài lòng.Lý do 
hài lòng cao nhất là đủ chỗ ở 57,69%, tạm đủ chỗ ở 11,54%, đủ đất sản xuất kinh doanh 
30,77% và thấp nhất là không đủ chỗ ở và không đủ đất sản xuất kinh doanh là 0% (Hình 5). 
Dự án trồng cây xanh công cộng và hạ tầng kỹ thuật nút giao thông đƣờng Nguyễn Chí Thanh 
- Trƣng Nữ Vƣơng (Hình 4) có mức độ hài lòng của ngƣời dân trong vùng dự án tập trung vào 
mức độ rất hài lòng là 71,43% và hài lòng 28,57%. Lý do hài lòng cao nhất là đủ chỗ ở 
57,14%, đủ đất xuất kinh doanh 28,57% và tạm đủ chỗ ở 14,29% (Hình 5). Dự án Khu tái định 
cƣ và khu ở cho ngƣời có thu nhập thấp có mức độ hài lòng của ngƣời dân trong vùng dự án 
tập trung vào mức độ hài lòng cao nhất là 100% (Hình 4) do đủ chỗ ở và sản xuất kinh doanh 
(Hình 5).  

 

Hình 4. Biểu đồ mức độ hài lòng về nơi ở cũ của ngƣời dân 
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Hình 5. Biểu đồ lý do hài lòng về chỗ ở cũ của ngƣời dân 

3.2.3. Mức độ hài lòng về diện tích bố trí tái định cư  

Qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời dân về diện tích bố trí tái định cƣ thuộc 3 
dự án đƣợc thể hiện ở Hình 6 và Hình 7. 

 

Hình 6. Biểu đồ mức độ hài lòng của ngƣời dân về diện tích bố trí TĐC 

 

Hình 7. Biểu đồ lý do hài lòng của ngƣời dân về diện tích đƣợc bố trí TĐC 

Theo Hình 6 mức độ hài lòng của ngƣời dân đang sinh sống tại khu định cƣ thuộc dự án 
Đƣờng Điện Biên Phủ tập trung cao nhất là mức độ hài lòng (76,92%), tạm hài lòng (23,08%). 
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Lý do hài lòng (Hình 7) đủ chỗ ở (75%) tạm đủ chỗ ở (15%). Dự án Trồng cây xanh công cộng và 
hạ tầng kỹ thuật tại nút giao thông đƣờng Nguyễn Chí Thanh-Trƣng Nữ Vƣơng thì 66,67% ngƣời 
dân hài lòng và 33,33% ngƣời dân tạm hài lòng. Lý do hài lòng là 66,67% là đủ chỗ ở và 33,33% 
tạm đủ chỗ ở (Hình 7). Dự án Khu Tái định cƣ và nơi ở mới cho ngƣời có thu nhập thấp có 100% 
hộ dân hài lòng với một ý kiến chung về lý do hài lòng chính là 100% đủ chỗ ở (Hình 6). 

3.2.4. Về hình thức nhận tái định cư 

Từ Hình 8 cho thấy, 100% các hộ dân của các dự án đều đồng tình nhận nền tái định cƣ, 
tuy có một số ý kiến cho rằng, giá bán nền tái định cƣ cao hơn so vơi khả năng (Khu tái định cƣ 
và khu ở cho ngƣời có thu nhập thấp) nhƣng họ vẫn chấp nhận nhận nền và nhà nƣớc cũng có 
chính sách hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ chênh lệch về giá đất bên cạnh đó các khu vực TĐC đều là 
những khu vực sôi động của thành phố và nằm ngay hoặc gần trung tâm thành phố, thuận lợi cho 
họ trong việc di chuyển củng nhƣ sinh hoạt. Những ngƣời còn lại có đất không bị thu hồi hết thì 
họ sửa chữa và tiếp tục sinh sống, sản xuất trên đất ở còn lại. Còn những trƣờng hợp còn lại họ 
đều đồng thuận với giá bán đất củng nhƣ vị trí của khu tái định cƣ nên họ rất đồng thuận và nhận 
nền tái định cƣ. Tuy nhà nƣớc đã tạo điều kiện cho ngƣời đân trong việc lựa chọn việc nhận tái 
định cƣ nhƣ: Tập trung, phân tán và tự tìm nơi ở mới, tuy nhiên hầu hết ngƣời dân đều dồng 
thuận với việc nhận nền tái định cƣ mà nhà nƣớc đã bố trí sẵn tuy rằng có một số trƣờng hợp 
không hài lòng về giá bán nền tái định cƣ. 

 

Hình 8. Biểu đồ hình thức nhận tái định cƣ 

3.2.5. Mức độ hài lòng, phương án triển khai dự án và tác phong cán bộ 

Phƣơng án triển khai dự án và tác phong cán bộ mang lại hài lòng cho ngƣời dân của 3 dự 
án. Đối với thái độ phục vụ, tác phong nghề nghiệp của cán bộ, công chức và phƣơng án họp 
triển khai hầu hết đều đƣợc đánh giá cao và mang lại hiệu quả đến hiệu quả tốt, một phần đánh 
giá mức độ tạm đƣợc dân chƣa hiểu chính sách rất ít trƣờng hợp đánh giá kém. Điều này cho 
thấy tác phong cán bộ có tính chuyên nghiệp, chỉ số ít cần tập huấn và bồi dƣỡng them về nghiệp 
vụ. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ đƣợc đánh giá “tạm hài lòng” do đó về mặt đạo đức và thái độ 
phục vụ nhân dân của cán bộ cần quan tâm. 
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Bảng 2. Mức độ hài lòng, phƣơng án triển khai dự án và tác phong cán bộ 

 Mức độ hài lòng Đƣờng Điện 
Biên Phủ 

Trồng cây 
xanh 

Khu tái 
định cƣ 

Thái độ của cán bộ (%) Không hài lòng 

Tạm hài lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Miễn cƣỡng chấp nhận 

0 

73 

27 

0 

0 

0 

57 

29 

14 

0 

0 

75 

12,5 

12,5 

0 

Tác phong cán bộ (%) Tốt, nhiệt tình 

Khá nhiệt tình 

Tạm đƣợc 

Thực hiện cho có 

Kém 

62 

30 

8 

0 

0 

71 

14,28 

14,72 

0 

0 

62,5 

25 

12,5 

0 

0 

Phƣơng án họp triển khai (%) Tốt, hiệu quả 
Khá hiệu quả 
Tạm đƣợc, dân chƣa hiểu 

Kém 

46,15 

15,38 

38,47 

0 

57,14 

14,28 

14,28 

14,3 

50 

37,5 

12,5 

0 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 

- Dự án: Xây dựng đƣờng nối từ đƣờng Điện Biên Phủ đến đƣờng cao tốc Đà Nẵng-                
Quảng Ngãi. 

+ Về thái độ của cán bộ: Đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân về thái độ của cán bộ 
chỉ có 27% số phiếu hài lòng còn lại có 73% số phiếu tạm hài lòng, điều này cho thấy kỹ năng 
giao tiếp, trình độ về chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ cần đƣợc cải 
thiện tốt hơn. 

+ Về tác phong cán bộ: Tiến hành lấy phiếu điều tra kết quả cho thấy chỉ có 62% số 
phiếu cho rằng tác phong của cán bộ tốt, nhiệt tình, 30% khá nhiệt tình, 8% tạm đƣợc. Nguyên 
nhân do một số bộ phận không nhỏ cán bộ chƣa thực hiện phong cách nhanh gọn, hiệu quả 
trong công việc. 

+ Về phƣơng án họp triển khai: Đối với phƣơng thức họp triển khai dự án, đề tài lấy 
phiếu điều tra của 26/26 phiếu, đƣa ra 4 mức độ. Kết quả điều tra cho thấy có 46,15% phiếu cho 
rằng phƣơng thức họp triển khai dự án hiệu quả tốt, 15,38% khá hiệu quả, 38,47% tạm đƣợc. 
Cho thấy các cơ quan chức năng tổ chức họp dân để triển khai kế hoạch thực hiện, công bố các 
chế độ chính sách cho ngƣời dân để triển khai chế dộ thực hiện, công bố các chế độ chính sách 
cho ngƣời dân trong vùng dự án chƣa chặt chẽ, chƣa rõ ràng, ngƣời dân chƣa hiểu. Chính vì vậy, 
ngƣời dân không chấp hành chủ trƣơng thu hồi đất của địa phƣơng, không đồng tình về các chế 
độ chính sách và khiếu nại kéo dài làm chậm triển khai dự án. 

- Dự án Trồng cây xanh công cộng và hạ tầng kỹ thuật tại nút giao thông đƣờng Nguyễn 
Chí Thanh-Trƣng Nữ Vƣơng: 

+ Về mức độ hài lòng về thái độ cán bộ: Có 57% ngƣời dân cho rằng thái bộ của cán bộ, 
công chức tham gia của dự án ở mức độ tạm hài lòng, còn hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ 
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thấp, điều này chứng tỏ rằng, ngƣời dân rất quan tâm đến thái độ, đạo đức, cách hành xử phục vụ 
nhân dân đối với cán bộ, công nhân viên chức hiện nay. 

+ Về tác phong của cán bộ: Nhìn chung, dự án đƣợc đánh giá cao tác phong cán bộ làm 
tốt, nhiệt tình chiếm 71%, 14,72% đánh giá là tạm đƣợc, điều này làm ảnh hƣởng đến tiến độ của 
dự án sẽ gây thất thoát kinh phí cho nhà nƣớc và nhân dân. 

+ Về phƣơng án họp triển khai: Cần phải họp triển khai dự án một cách cụ thể rõ ràng, 
ngắn gọn và dễ hiểu. Qua số liệu điều tra ta có thể nhận định phƣơng án họp triển khai của dự án 
đạt yêu cầu, có 57,14% đánh giá triển khai tốt, hiệu quả 28,56% khá hiệu quả và tạm đƣợc dân 
chƣa hiểu chính sách. Tuy nhiên, có 14,3% đánh giá phƣơng án triển khai kém chƣa đạt yêu cầu, 
cán bộ giải thích chƣa rõ ràng, mời họp chƣa đủ và chƣa biết bồi thƣờng nhƣ thế nào. 

- Dự án: Khu tái định cƣ và khu ở cho ngƣời có thu nhập thấp 

+ Về mức độ hài lòng, về thái độ cán bộ: Có 75% đánh giá tạm hài lòng, mức độ hài lòng 
và rất hài lòng đƣợc đánh giá ngang nhau chiếm 25%, không có phiếu đánh giá là không hài 
lòng. Cho thấy ngƣời dân đánh giá thái độ cán bộ rất thấp chỉ tạm chấp nhận. 

+ Về tác phong của cán bộ: Tác phong cán bộ đƣợc đánh giá cao, phần lớn cán bộ công 
chức nhiệt tình chiếm 62,5% khá nhiệt tình 25%, tạm đƣợc 12,5%. 

+ Về phƣơng án hop triển khai: Phƣơng thức tổ chức họp triển khai dự án, kế hoạch thực 
hiện, họp triển khai các chế độ chính sách về thu hồi đất đƣợc đánh giá ở mức độ không cao, 
mức độ tốt, hiệu quả chiếm 50%, khá hiệu quả chiếm 37,5%, tạm đƣợc, dân chƣa hết chính sách 
chiếm 12,5%. 

3.2.6. Đánh giá về giá b i thường đất 

Từ Bảng 3 cho thấy, giá đất bồi thƣờng cả 3 dự án có sự chênh lệch giá rất cao giữa ƣớc 
giá của ngƣời dân so với giá của nhà nƣớc. 

Bảng 3. So sánh sự chênh lệch giá bồi thƣờng với sự ƣớc giá của ngƣời dân  

                                             (ĐVT: Tr ệu đồng/m2) 

 Ước giá của người dân Giá bồi thƣờng Chênh lệch (%) 

Trung 

bình 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Trung 

bình 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Trung 

bình 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Đƣờng Điện Biên Phủ 3,55 6,00 1,10 1.285 1.90 0,665 276,26 315,79 165,41 

Trồng cây xanh 7,95 12,5 3,4 9,332 8,532 1,6 85,19 146,51 212,5 

Khu tái định cƣ 1,75 1,9 1,6 0,72 0,72 0,72 243,06 263,89 222,22 

Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra, 2019 

Giá ƣớc của ngƣời dân không phải là giá thị trƣờng do cơ quan nhà nƣớc điều tra, thực 
hiện theo quy trình định giá đất mà giá này là do ngƣời dân tự thu thập thông tin, đúc kết từ các 
hợp đồng mua bán đất diễn ra trong thời gian gần đây. Kết quả cho thấy dự án Đƣờng Điện Biên 
Phủ có mức chênh lệch lớn biến động từ 165,41% đến 315,79% và Trồng cây xanh từ có mức 
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chênh lệch từ 85,19% đến 212,5%. Qua kết quả điều tra thu thập số liệu cho thấy 100% ngƣời 
dân cho rằng giá bồi thƣờng thấp hơn nhiều so với giá thị trƣờng. 

3.2.7. Thời gian nhận tiền b i thường 

Theo Bảng 4 thời gian nhận tiền bồi thƣờng của ngƣời dân của 3 dự án nằm trong thời gian 
quy định. Dự án Đƣờng Điện Biên Phủ 35 ngày, dự án Trồng cây xanh 26 ngày, Dự án Khu tái 
định cƣ 20 ngày. Dự án Đƣờng Điện Biên Phủ có thời gian nhận tiền trễ hơn so với quy định 5 
ngày nhƣng không ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng dự án. Ngƣời dân đánh giá thời gian nhận 
tiền bồi thƣờng từ tạm hài lòng đến rất hài lòng. 

Bảng 4. Mức độ hài lòng thời gian nhận tiền bồi thƣờng của ngƣời dân 

Thời gian nhận tiền bồi thƣờng 
Đƣờng                    

Điện Biên Phủ 
Trồng                    

cây xanh 
Khu tái                   
định cƣ 

Thời gian từ ngày 
có quyết định phê 
duyệt phƣơng án 
BTHTTĐC 
(ngày) 

Trong 30 ngày 

30-60 ngày 

60-90 ngày 

>90 ngày 

- 

35 

- 

- 

26 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

- 

Mức độ hài lòng 
về thời gian nhận 
tiền (%) 

Không hài lòng 

Tạm hài lòng 

Hài lòng 

Rất hài lòng 

Miễn cƣỡng chấp nhận 

0,00 

61,54 

38,46 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

71,43 

28,57 

0,00 

0,00 

25 

50 

25 

0,00 

Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra, 2019 

3.2.8. Sử dụng tiền b i thường hỗ trợ tái định cư 

Hình 9 cho thấy, sau khi nhận tiền bồi thƣờng ngƣời dân sử dụng vào nhiều mục đích khác 
nhau. Tuỳ theo dự án nhƣng chủ yếu là mua đất, xây dựng nhà để ở hoặc đầu tƣ học nghề, 
chuyển đổi nghề nghiệp và trang trải phục vụ tiêu dung trong sinh hoạt gia đình. 

 

Hình 9. Biểu đồ việc sử dụng tiền của ngƣời  ân  hi đƣợc nhận tiền bồi thƣờng 
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Dự án đƣờng Điện Biên Phủ phần lớn những ngƣời dân cho rằng số tiền bồi thƣờng không 
đủ để mua đất trong khu tái định cƣ mà phải vay thêm mới đủ tiền xây nhà chiếm 23%, chỉ có 
15% là đủ tiền xây nhà, chiếm 4/10 (40%) phiếu hộ đƣợc bố trí tái định cƣ và chiếm 4/26 phiếu 
điều tra), còn đối với các hộ đƣợc bồi thƣờng còn lại thì 47% cho rằng, sẽ sử dụng số tiền đó để 
chi tiêu và 15% cho rằng sẽ dùng vào mục đích đầu tƣ kinh doanh và gửi tiết kiệm. Dự án trồng 
cây xanh: 71% số tiền đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ đƣợc dùng để mua đất xây nhà. Trong đó, 43% đủ 
tiền xây nhà và 28% cho rằng thiếu tiền xây nhà và phải vay thêm, 29% còn lại dùng để kinh 
doanh. Dự án khu tái định cƣ: Trong 8 hộ đƣợc thu hồi đất thì có 2 hộ là bị giải toả trắng, hai hộ 
này cần đƣợc xây dựng nhà để ổn định chỗ ở. Theo Hình 9 cho thấy 13% sử dụng số tiền vào 
mục đích tiêu dùng, 12% thiếu tiền phải vay, mƣợn thêm và 75% là đủ xây nhà. Nhƣ vậy, qua 
phân tích cho thấy, ngƣời dân của 3 dự án khi nhà nƣớc thu hồi đất đƣợc bồi thƣờng tiền họ đã 
sử dụng tiền đúng mục đích, không có tình trạng lãng phí, tiêu xài không đúng mục đích, hầu hết 
ngƣời dân chủ yếu là để mua đất xây nhà và chi tiêu cho gia đình. Tuy nhiên, có 13 - 28% ngƣời 
dân cho rằng số tiền nhà nƣớc bồi thƣờng không đủ để cất đất mà phải vay thêm từ ngân hàng do 
điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ diện tích đất đƣợc bồi thƣờng và tiền nền phải trả 
khi bố trí tái định cƣ. Vì vậy, nhà nƣớc cần nghiên cứu thêm vấn đề này để giúp ngƣời dân có 
cuộc sống tốt hơn. 

3.2.9. Thu nhập của người dân trước và sau khi thu h i đất 

Bảng 5. Thu nhập trƣớc và sau của ngƣời dân bị ảnh hƣởng của 3 dự án 

Dự án Trƣớc khi thu hồi 

(Triệu đồng/tháng) 

Sau khi thu hồi 

(Triệu đồng/tháng) 

Tăng giảm 

(Triệu đồng/tháng) 

Đƣờng Điện Biên Phủ Cao nhất:      7.5 

Thấp nhất:    1,5 

Trung bình:  4,5 

 Cao nhất:       7,5 

Thấp nhất:      1,5 

Trung bình:     4,5 

 

0 

Trồng cây xanh Cao nhất:      8,0 

Thấp nhất:    4,0 

Trung bình:  6,0 

 Cao nhất:       6,0 

 Thấp nhất:     3,0 

Trung bình:    4,5 

 

1,5 

Khu tái định cƣ Cao nhất:      5,0 

Thấp nhất:    3,0 

Trung bình:  4,0 

Cao nhất:       5,0 

Thấp nhất:     3,0 

Trung bình:   4,0 

 

0 

Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra, 2019 

Qua Bảng 5 cho thấy, thu nhập của ngƣời dân trƣớc và sau khi thực hiện dự án là không 
nhiều. Các dự án dƣờng Điện Biên Phủ và dự án Khu tái định cƣ không có sự thay đổi về thu 
nhập của ngƣời dân, dự án trồng cây xanh do có một số hộ thực hiện buôn bán kinh doanh ở đây 
nên khi nhà nƣớc thu hồi đất họ bị mất một phần thu nhập. Đa số ngƣời dân đều có công việc 
làm riêng của mình, không phụ thuộc vào đất nông nghiệp và trên địa bàn phạm vi 3 dự án 
nghiên cứu cũng có rất ít các hộ sử dụng phần đất sinh sống để kinh doanh dịch vụ. Do đó, thu 
nhập của ngƣời dân không mấy thay đổi sau khi thu hồi đất. 
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3.2.10. Chất lượng về cuộc sống của người dân về nơi ở mới khi nhà nước thu h i đất 

Qua Hình 10 cho thấy, đối với khu TĐC và khu ở cho ngƣời có thu nhập thấp lần lƣợt có 
khoảng 70% và 100% cho rằng tốt và sẵn sàng, có 25-30% cho rằng là tạm chấp nhận đƣợc. 
Nhìn chung cả 2 khu tái định cƣ này đều đƣợc đầu tƣ xây dựng về cơ sở hạ tầng rất tốt đáp ứng 
đƣợc đầy đủ nhu cầu cần thiết cho ngƣời dân.     

 

Hình 10. Biểu đồ đánh giá về điều kiện sống của các  hu tái định cƣ 

Bảng 6. Đánh giá các tiêu chí của ngƣời dân về nơi ở mới 

 Chỗ ở Kinh tế, 
gia đình 

Chi tiêu 
sinh hoạt 

Quan hệ 
hàng xóm 

Học 
hành 

Sức 
khoẻ 

Tinh thần, 
tình cảm 

Đƣờng 
Điện Biên 
Phủ (%) 

Tốt hơn 

Kém hơn 

Nhƣ trƣớc 

80 

0 

20 

0 

30 

70 

0 

50 

60 

40 

0 

60 

70 

0 

30 

30 

0 

70 

70 

0 

30 

Trồng cây 
xanh (%) 

Tốt hơn 

Kém hơn 

Nhƣ trƣớc 

57 

43 

0 

43 

57 

0 

29 

0 

71 

86 

0 

14 

86 

0 

14 

0 

29 

71 

71 

0 

29 

Khu tái 
định cƣ 

(%) 

Tốt hơn 
Kém hơn 

Nhƣ trƣớc 

100 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

50 

50 

75 

0 

25 

25 

0 

75 

25 

0 

75 

0 

0 

100 

Nguồn: Xử lí số liệu đ ều tra, 2019 

Qua Bảng 6 cho thấy, cuộc sống ngƣời dân sau khi bị thu hồi đất tại dự án đƣờng Điện 
Biên Phủ về chỗ ở có 80% cho rằng tốt hơn, 20% cho rằng nhƣ trƣớc. Về kinh tế, 30% cho rằng 
kém hơn và 70% cho rằng nhƣ trƣớc. Các tiêu chí về chi tiêu sinh hoạt, quan hệ hàng xóm, học 
hành, sức khoả và tinh thần tình cảm đều đƣợc đánh giá tốt hơn. Đối với dự án Trồng cây xanh 
57% cho rằng chỗ ở tốt hơn và 43% cho rằng kém hơn trong khi đó về kinh tế gia đình có 43% 
cho rằng tốt hơn và 57% cho rằng kém hơn. Các tiêu chí về quan hệ hàng xóm, học hành, tinh 
thần tình cảm đều đƣợc đánh giá tốt hơn, riêng về sức khoẻ lại đƣợc đánh giá có 29% kém hơn. 
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Dự án Khu tái định cƣ 100% đánh giá nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, các tiêu chí về kinh tế gia đình, 
chi tiêu sinh hoạt đều đánh giá 50% chiếm hơn và 50% nhƣ cũ, tinh thần tình cảm 50% cho rằng 
tốt hơn và 50% cho rằng không thay đổi. Các vấn đề về quan hệ và hàng xóm đều đƣợc đánh giá 
tốt hơn trƣớc khi thực hiện dự án. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng đối với công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái 
định cƣ một số dự án tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho thấy: Mức độ đánh giá của 
ngƣời dân về diện tích đất bị thu hồi tại 3 dự án phần lớn tập trung ở mức độ tạm hài lòng đến 
hài lòng, còn lại các đánh giá có mức độ đồng ý ở mức thấp. Dự án Khu tái định cƣ và khu ở cho 
ngƣời có thu nhập thấp có mức độ hài lòng của ngƣời dân trong vùng dự án tập trung vào mức 
độ hài lòng cao nhất là 100%. Mức độ hài lòng của ngƣời dân đang sinh sống tại khu định cƣ 
thuộc dự án đƣờng Điện Biên Phủ tập trung cao nhất là mức độ hài lòng (76,92%), tạm hài lòng 
(23,08%), lý do hài lòng đủ chỗ ở (75%) tạm đủ chỗ ở (15%). 
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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the communities’ satisfaction towards compensation, 
assistance and resettlement in Tam Ky city, Quang Nam province. The research on sample distribution on 
3 projects: (i) Construction of road connecting Dien Bien Phu road to Da Nang - Quang Ngai expressway 
(Phase 3, 4); (ii) Planting public trees and technical infrastructure of Nguyen Chi Thanh - Trung Nu 
Vuong street intersection in Tan Thanh ward, Tam Ky city; (iii) Resettlement area and low-income 
residential area (Truong Xuan ward, Tam Ky city, Quang Nam province). The sample size was defined as 
41 samples for 3 projects; use the scale to evaluate people's satisfaction by 5 levels through statistics on 
the percentage of people's comments. The study revealed that, the level of people's assessment of the 
acquired land area in 3 projects was mostly on the level of temporary satisfaction to satisfaction, while the 
assessment had a low level of consent. The reason for being satisfied with the highest percentage of the 
acquired land area was 71% because of no place to live. The main reason was that these households agree 
with the government to take all the land so that they can be allocated new housing and 50% think that 
there is enough room to live. Additionally, the study also revealed the resettlement area and low-income 
residential area project had the highest level of satisfaction of people in the project area focusing on the 
highest satisfaction level of 100%. The highest satisfaction reason was to have enough accommodation 
for 50%, and 50% to have enough land for business purposes. Satisfaction level of people living in the 
settlement area of the Dien Bien Phu project is the highest level of satisfaction, satisfied (76.92%), 
temporarily satisfied (23.08%), reasons satisfied with enough accommodation (75%), temporarily enough 
accommodation (15%). 

Key words: Assistance, compensation, satisfaction, resettlement, Quang Nam. 
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TÓM TẮT 

Nhu cầu của những ngƣời làm kinh doanh đóng một vai trò rất lớn trong hoạt động của thị trƣờng. 
Nhu cầu của ngƣời kinh doanh luôn luôn là mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh, vì vậy ngƣời làm 
kinh doanh phải thuê hay mua mặt bằng để làm đƣợc điều này. Đất nền là một trong những mặt hàng có 
giá khá vừa phải và có thể là mặt hàng đƣợc ngƣời kinh doanh rất quan tâm vì phù hợp với khả năng kinh 
tế của bản thân và cũng là địa điểm mới có cơ hội phát triển kinh doanh hơn. Vì vậy nghiên cứu này 
nghiên cứu về nhu cầu của ngƣời làm kinh doanh đối với sản phẩm và có kết quả là: ngƣời dân làm kinh 
doanh rất quan tâm về giá, hình thể và mặt tiền của mảnh đất. Đối với hƣớng nhà thì lại phụ thuộc vào 
tuổi của ngƣời mua đối với ngƣời mua để sử dụng theo lý thuyết về mặt phong thủy; còn đối với ngƣời 
đầu tƣ “lƣớt” thì lại không quan tâm về hƣớng mà chỉ quan tâm đến khả năng sinh lời. Nghiên cứu đã đƣa 
ra đƣợc một số giải pháp chủ yếu tập trung cho các công ty bất động sản thực hiện đầu tƣ các dự án với 
phân khúc đa dạng, kết hợp với nhiều phƣơng thức thanh toán và hƣớng đến ngƣời giao dịch hơn nữa. 

Từ khóa: Ngườ  làm k n  do n , bất động sản, đất nền, t àn  p ố Huế. 

1. MỞ ĐẦU  

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng và không thể thiếu cho bất kỳ hoạt động 
nào của con ngƣời và là tƣ liệu sản xuất quý báu của các ngành công nông nghiệp nhằm tạo ra 
của cải vật chất trực tiếp nuôi sống con ngƣời. Hơn nữa, đất đai còn là căn cứ để xác định vùng 
lãnh thổ và ranh giới của các quốc gia, là nơi xây dựng các công trình nhà ở, bất động sản và đó 
cũng là nơi để tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho đời sống tinh 
thần của con ngƣời. Nhƣ vậy, đất đai và bất động sản là đối tƣợng không thể thiếu trong đời sống 
vật chất lẫn tinh thần của con ngƣời. Trong đó, bất động sản là tài sản gắn liền với cuộc sống của 
mọi thành viên trong xã hội. Nó là một loại hàng hóa đặc biệt, các hoạt động giao dịch bất động 
sản là các giao dịch về tài sản và quyền, lợi ích chứa đựng của chủ sở hữu đƣợc quy định tại các 
văn bản quy phạm pháp luật.  

Ở nƣớc ta, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, thị trƣờng bất động sản đƣợc 
hình thành và phát triển ngày một mạnh mẽ. Tuy thị trƣờng bất động sản mới đƣợc hình thành 
nhƣng đã từng bƣớc góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, tăng cƣờng hiệu quả và 
kinh doanh đất đại, bƣớc đầu biến bất động sản trở thành nguồn động lực quan trọng trong việc 
đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. 
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Thành phố Huế là một đô thị lớn ở miền Trung và là trung tâm hành chính, văn hóa, chính 
trị, y tế, giáo dục,… của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên đà phát triển và phấn đấu để đi lên làm đô 
thị trực thuộc Trung ƣơng thành phố đã triển khai rất nhiều công trình dự án đầu tƣ, hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng. Kết hợp với nhu cầu của ngƣời dân nói chung và ngƣời dân kinh doanh nói riêng 
thì ngoài công việc kinh doanh vốn có, việc mua bán đất nền cũng là một kênh kiếm đƣợc lợi 

nhuận lớn. Ngƣời dân ngoại tỉnh bắt đầu có xu hƣớng tiến về thành phố Huế để định cƣ vì nơi 
đây có nhiều cơ hội hơn. Vì vậy, nhu cầu mua đất nền nhằm xây dựng nên ngôi nhà để định cƣ 
ngày càng tăng. Đặc biệt, trên đà phát triển lên đô thị trực thuộc trung ƣơng thì việc phát triển 
kinh doanh, buôn bán càng đƣợc quan tâm, hỗ trợ để phát triển, cho nên nhu cầu của ngƣời thuê 
đất và mua đất ngày càng tăng lên, nhất là ở khu vực các đƣờng có mặt tiền đông dân cƣ để kinh 
doanh buôn bán. Bởi các lí do trên, thị trƣờng bất động sản tại thành phố Huế ngày một sôi động 

hơn, nhu cầu về đất đai cũng tăng lên. Do đó, việc tiến hành nghiên cứu nhu cầu của những 
ngƣời làm nghề kinh doanh buôn bán là hết sức quan trọng cho thị trƣờng bất động sản nói 
chung và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.  

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

Để hoàn thành nghiên cứu này, tiến hành thu thập các số liệu thứ cấp qua các văn bản, báo 
cáo, thống kê hàng năm liên quan đến địa bàn nghiên cứu nhƣ về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã 
hội, thực trạng phát triển kinh tế... 

Ngoài ra, nghiên cứu còn thu thập số liệu sơ cấp qua tiến hành phỏng vấn những ngƣời làm 
nghề kinh doanh buôn bán thông qua phiếu điều tra soạn sẵn. Số lƣợng phiếu điều tra ngẫu nhiên 
của những ngƣời làm nghề kinh doanh có nhu cầu mua bất động sản là 60 phiếu. Nội dung của 
bảng hỏi bao gồm: tên, tuổi, nghề nghiệp, các nhu cầu (giá, diện tích, kích thƣớc, pháp lý, chất 
lƣợng môi trƣờng…). 

2.2. Phƣơng pháp xử lí, phân tích và tổng hợp số liệu 

Trên cơ sở các số liệu đã thu thập, đề tài tiến hành phân tích, xử lí và tổng hợp số liệu liên 
quan đến đề tài. Sản phẩm của quá trình phân tích xử lý số liệu chính là hệ thống các bảng biểu, 
biểu đồ nhằm phục vụ cho nghiên cứu. Việc phân tích, xử lý số liệu đƣợc thực hiện bằng phần 
mềm Excel… 

2.3. Phƣơng pháp tham vấn 

Trong quá trình thực hiện, đề tài tiến hành tham khảo ý kiến của cán bộ, chuyên viên kinh 
doanh bất động sản của một số công ty Bất động sản tại thành phố Huế về các giải pháp nhằm 
phát triển phân khúc thị trƣờng đất nền tại địa bàn nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Thông tin về đối tƣợng đƣợc phỏng vấn làm  inh  oanh có nhu cầu giao  ịch sản 
phẩm đất nền 
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Độ tuổ  
Bảng 1. Độ tuổi của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Độ tuổi Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 
Dƣới 30 tuổi 15 25 

Từ 30 - 40 tuổi 24 40 

Từ 41 - 50 tuổi 10 16,67 

Trên 50 tuổi 11 18,33 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Từ bảng 1cho thấy, Ở độ tuổi từ 30- 40 thông thƣờng đều có công việc ổn định và đều có 
tài sản tích lũy, kết hợp với ở độ tuổi này rất nhạy bén với thị trƣờng cũng nhƣ có tầm nhìn chiến 
lƣợc khá tốt nên ở độ tuổi này chiếm tỷ lệ cao nhất là 40%. Với tỷ lệ là 25% là những ngƣời có 

độ tuổi dƣới 30 tuổi là ngƣời kinh doanh buôn bán có nhu cầu mua sản phẩm đất nền. Đối với 
đội tuổi từ 41 - 50 và trên 50 thì có xu hƣớng tham gia vào thị trƣờng mua bán đất nền này, bởi 
lẽ với lối sống của ngƣời dân kinh doanh sinh sống tại thành phố Huế lại có xu hƣớng mở rộng 
cơ sở kinh doanh nên nhu cầu về đất nền cũng rất cao chiếm tỷ lệ lần lƣợt là 16,67% và 18,83%. 

G ớ  t n  

Bảng 2. Giới tính của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Giới tính Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

Nam 31 51,67 

Nữ 29 48,33 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu,2020 

Từ số liệu của Bảng 2 cho thấy, có sự bình đẳng giới đối với các đối tƣợng kinh doanh có 
nhu cầu về giao dịch sản phẩm đất nền với tỷ lệ của nam là 51,67% và nữ là 48,33%. 

T u n ập 

Bảng 3. Thu nhập của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Thu nhập Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

Dƣới 5 triệu/tháng 20 33,33 

Từ 5 đến 10 triệu/tháng 37 61,67 

Trên 10 triệu/tháng 3 5 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 
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Dựa vào kết quả ở Bảng 3 cho thấy, những ngƣời làm nghề kinh doanh buôn bán có mức 
thu nhập dƣới 5 triệu/tháng chiếm tỷ lệ là 33,33% đây tƣơng ứng với phần lớn độ tuổi dƣới 30 và 
từ 30 - 40, là những ngƣời mới kinh doanh hoặc chƣa thể mở rộng cơ sở kinh doanh. Chiếm tỷ lệ 
cao nhất 61,67% là mức thu thập từ 5 - 10 triệu/tháng, bởi lẽ, phần lớn ngƣời có mức lƣơng này 
nằm ở độ tuổi từ 30 - 50 là thời điểm bắt đầu đi vào kinh doanh tốt và phát triển. Và những 
ngƣời làm nghề kinh doanh buôn bán có mức thu nhập trên 10 triệu/tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất 
là 5%. 

3.2. Nhu cầu về sản phẩm đất nền của những ngƣời làm  inh  oanh tại  hu vực nghiên cứu  

3.2.1. Nhu cầu về giá 

Bảng 4. Nhu cầu về giá của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Giá (triệu m²) Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

2 9 15 

3 13 21,67 

4 14 23,33 

5 4 6,67 

6 7 11,67 

7 4 6,67 

8 4 6,67 

9 2 3,33 

10 1 1,67 

11 1 1,67 

12 1 1,67 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Qua Bảng 4 cho thấy, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ theo hộ gia đình sẽ luôn luôn huớng tới 
những đất nền với giá từ 2 triệu m2 đến 4 triệu/m2. Bởi vì họ chỉ cần đủ diện tích để kinh doanh, 
đây là giá hợp lí so với những mặt bằng chung của thị trƣờng bất động sản. Bên cạnh đó họ luôn 
luôn có những chỉ tiêu tiết kiệm để kinh doanh những lĩnh vực khác, những ngƣời chọn với mức 
giá này thì họ sẽ luôn hƣớng tới những sự an toàn hay rủi ro xảy ra khắp nơi, họ chỉ cần lƣợng 
khách hàng đủ để phát triển kinh doanh; ở mức giá từ 2 - 4 triệu/m2 chiếm tỷ lệ cao nhất lên                  
tới 60%. Còn đối với những ngƣời làm nghề kinh doanh buôn bán chọn giá từ 10 triệu/m2 đến      
12 triệu/m2 chiếm tỷ lệ 5,01% thì đó là những cơ sở kinh doanh có tiếng tăm và có giá trị thƣơng 
mại trong ngành lớn nổi tiếng, thu nhập bình quân mỗi tháng cao và hiểu biết rõ đƣợc tình hình 
thửa đất nền mình muốn mua. 
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3.2.2. Nhu cầu về diện tích 

Bảng 5. Nhu cầu về  iện tích của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Diện tích (m²) Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

<100 - 120 40 33,33 

>120 - 140 5 8,33 

>140 - 160 4 6,67 

>160 - 180 5 8,33 

>180 - 200  6 10 
Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Bảng 5 cho thấy, với diện tích dƣới 100 m2 tới 120 m2 là sự lựa chọn ƣu tiên hàng đầu của 
những ngƣời làm nghề kinh doanh buôn bán và nó có diện tích vừa đủ để kinh doanh và vừa là 
nơi ở thuận tiện cho việc đi lại, phù hợp để phát triển cơ sở kinh doanh buôn bán theo mô hình 
hiện đại và ngƣời có mức thu nhập trung bình. Tiếp đến với sản phẩm đất nền từ >180m2 - 200m2 
chiếm tỷ lệ 10% thì chỉ dành cho những cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp lớn, họ đã có những giá 
trị đạt đƣợc thành tựu trong lĩnh vực đó. Đặc biệt, họ có những khả năng phát triển kinh doanh, 
điều hành doanh nghiệp và thu nhập hàng tháng cao, thích hợp cho những ngƣời kinh doanh 
hoặc đầu tƣ. Ở các phân khúc diện tích khác là >120 m2 - 140 m2, >140 m2 - 160 m2, >160 m2 - 
180m2 thì chiếm tỷ lệ gần tƣơng tự nhau lần lƣợt là 8,33%, 6,67% và 8,33%. 

3.2.3. Nhu cầu về vị trí thửa đất  

Bảng 6. Nhu cầu về vị trí thửa đất của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Vị trí Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

Kiệt/hẻm nhỏ 28 46,67 

Kiệt/hẻm vừa 22 36,67 

Mặt tiền 10 16,66 

   Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Theo kết quả thống kê từ Bảng 6 cho thấy: 
Có 46,67% khách hàng có nhu cầu về đất nền ở kiệt/hẻm nhỏ thì sẽ dành cho những ngƣời 

làm kinh doanh buôn bán nhƣ tạp hoá, bán hàng online. Bởi vì đa số họ sẽ làm việc trên điện 
thoại hoặc máy tính nhiều hơn. Và lƣợng khách sẽ có mức ổn định nhƣ khách hàng xóm, ngƣời 
dân và bạn bè và gia đình. Có 36,67% khách hàng có nhu cầu về đất nền ở vị trí kiệt vừa bởi vì 
họ mong muốn thuận tiện cho việc đi lại, môi trƣờng hoạt động hàng ngày sạch sẽ hơn, vì vậy rất 
dễ thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, yếu tố về phong thuỷ sẽ đƣợc phát triển hơn. Tiếp đến, 
khách hàng có nhƣ cầu về đất nền ở vị trí mặt tiền chiếm tỷ lệ thấp nhất là 16,66% vì thu nhập 
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thấp và không đủ đều kiện để mua, đa phần dành cho những ngƣời kinh doanh buôn bán lớn có 
thƣơng hiệu đƣợc nhiều ngƣời biết đến và muốn mở rộng thị trƣờng. 

3.2.4. Nhu cầu về h nh thể thửa đất 

Bảng 7. Nhu cầu về hình thể thửa đất của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Hình thể Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

Hình khác 3 5 

Vuông vắn, hình chữ nhật 57 95 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Từ số liệu thống kê Bảng 7 cho thấy: 
Dù hiện tại hay trong tƣơng lai, những ngƣời kinh doanh buôn bán luôn luôn đƣa ra những 

nhu cầu và dịch vụ ngày càng cao và thông minh hơn, cho nên những ngƣời làm nghề kinh 
doanh buôn bán sẽ tìm những vị trí đất nền có hình thù phù hợp để đáp ứng những điều kiện nhƣ 
thuận lợi, bố trí hợp lý ngăn nắp, gọn gàng, không bị gò bó chật chội nên với hình thể vuông vắn 
và hình chữ nhật là sự lựa chọn hàng đầu với tỷ lệ cao nhất là 95%. Còn về các hình thể khác 
nhƣ tam giác, hình thóp hậu thì những chủ kinh doanh buôn bán ít chọn lựa vì vị trí phong thủy 
khí hậu, hƣớng, bố cục tƣơng khắc nhau nên tỷ lệ chọn chỉ với 5%. 

3.2.5. Nhu cầu về hướng của thửa đất 

Bảng 8. Nhu cầu về hƣớng thửa đất của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Hƣớng Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

Đông 7 11,67 

Tây 7 11,67 

Nam 6 10 

Bắc 7 11,67 

Đông Bắc 8 13,33 

Tây Bắc 8 13,33 

Đông Nam 8 13,33 

Tây Nam 9 15 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Nhìn chung, số liệu ở Bảng 8 thể hiện ở 8 hƣớng nhà đều có sự lựa chọn khá là đồng đều 
chỉ giao động từ 10 - 15%. Mặc dù, nếu xét về lý luận kiến trúc thì các hƣớng Nam, Đông Nam 
là sự lựa chọn tối ƣu nhất cho nhà hay khối nhà để ở hay kinh doanh. Bởi lẽ, các nhà hay khối 
nhà ở hƣớng này chỉ đón nắng buổi sáng và không bị ánh nắng gắt chiếu vào nhà vào buổi chiều 
nên rất thuận lợi cho ở hay kinh doanh. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong những nƣớc chịu ảnh 
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hƣởng rất lớn của văn hóa phƣơng Đông, đặc biệt Huế lại là kinh đô của triều Nguyễn lại chịu 
ảnh hƣởng cực kỳ lớn về kinh dịch, Nho giáo và Phong thủy. Đây là một yếu tố tâm linh cực kì 
đƣợc coi trọng trong thiết kế kiến trúc nhà ở, nhà kinh doanh. Và bởi tƣ tƣởng ăn sâu nhƣ vậy, 
mỗi ngƣời lại có một hƣớng của đất hay hƣớng của nhà phù hợp với bản thân nên những ngƣời 
kinh doanh này thông thƣờng lựa chọn chất nền ”hợp mạng” để thỏa mãn và an ủi đƣợc về mặt 
tinh thần kể trả trong mua bán, chuyển nhƣợng hay sử dụng mảnh đất nền đó. 

3.2.6. Nhu cầu về kích thước mặt tiền (độ rộng) của thửa đất 

Bảng 9. Nhu cầu về  ích thƣớc mặt tiền thửa đất của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Bề rộng thửa đất (m) Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ% 

5 20 33,34 

6 24 40 

7 5 8,33 

8 5 8,33 

9 3 5 

10 3 5 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Dựa vào Bảng 9 ta thấy: Với bề rộng thửa đất từ 5-6 m thì những ngƣời làm nghề kinh 
doanh buôn bán chọn nhiều lên tới 33,34% vì không gian diện tích phù hợp là lựa chọn thích 
đáng cho từng đối tƣợng khác nhau, đủ để đi lại, bố trí nội thất bên trong phù hợp kinh doanh 
nhỏ lẻ. Tiếp đến với bề rộng 7-8 m thì phù hợp để kinh doanh lớn hơn và buôn bán vừa tầm cần 
nhiều diện tích hơn để bỏ mặt hàng kinh doanh của mình và đem đến cho khách hàng có nhiều 
sự lựa chọn thoải mái trong sinh hoạt. Còn lại với tỷ lệ 5% là bề rộng thửa đất từ 9m tới 10m thì 
những ngƣời làm nghề kinh doanh buôn bán lựa chọn ít, vì họ không cần phải dƣ diện tích quá 
nhiều. Và bên cạnh đó Huế là một thị trƣờng chƣa đủ để phát triển kinh doanh lớn hơn. 

3.2.7. Nhu cầu về pháp lý của thửa đất 

Bảng 1 . Nhu cầu về pháp l  thửa của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Tình trạng pháp l  Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ% 

Đảm bảo pháp lý 60 100 

Không đảm bảo pháp lý 0 0 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Bảng 10 cho thấy, những ngƣời kinh doanh buôn bán có nhu cầu về tính pháp lý của thửa 
đất chiếm tỷ lệ 100%, bởi vì mỗi cơ sở kinh doanh buôn bán khi muốn phát triển lâu dài thì 
những ngƣời chủ luôn luôn mong muốn cơ sở của mình phải chắc chắn về mặt pháp lý và đó là 
điều kiện cần và đủ để họ kinh doanh buôn bán không lo lắng về pháp luật, sự đền bù, thoải mái, 
thỏa sức phát triển mô hình kinh doanh của chính mình. Còn với nhu cầu khách hàng của thửa 
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đất về tình trạng pháp lý không đảm bảo với tỷ lệ thấp nhất 0% là điều không ai muốn vì theo 
Luật Công chứng và các văn bản hƣớng dẫn thì đất chƣa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
(Sổ đỏ) sẽ không đƣợc công chứng khi tiến hành các giao dịch liên quan. Do không đƣợc công 
chứng, nếu có tranh chấp thì các bên sẽ phải chứng minh các giấy tờ đó hợp pháp và hợp lệ. 
Trƣờng hợp này rất khó khăn cho bên mua vì pháp luật đã quy định trong các trƣờng hợp nhƣ 
trên thì văn bản, hợp đồng mua bán phải đƣợc công chứng nếu không có thì sẽ rất bất lợi cho 
khách hàng. 

3.2.8. Nhu cầu về chất lượng môi trường 

Bảng 11. Nhu cầu về chất lƣợng môi trƣờng của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Chất lƣợng môi trƣờng Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ% 

Sạch sẽ, trong lành 54 90 

Thoáng mát, yên tĩnh 6 10 

Bụi, ồn ào 0 0 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Dựa vào Bảng 11 cho thấy, tất cả mọi ngƣời dù ở, đi làm, kinh doanh hàng hóa gì đều 
mong muốn nơi mình đang sinh sống có môi trƣờng trong lành thoát mát, sạch sẽ, thoáng đãng, 
phong thủy thuận lợi đem lại cho họ nhiều tiền tài, sự may mắn để làm ăn, kinh doanh. Do vậy 
đã có tới 90% khách hàng đƣợc khảo sát và có nhu cầu về bất động sản toạ lạc ở nơi có môi 
trƣờng sạch sẽ, trong lành. Bên cạnh đó, với tỷ lệ 10% họ hƣớng tới môi trƣờng thoáng mát yên 
tĩnh, thì ngƣời kinh doanh, buôn bán muốn họ dễ dàng làm ăn hơn, không muốn bị quấy rầy hay 
tác động bởi những yếu tố gây ồn ào. Đƣơng nhiên, những nơi nhƣ khói bụi, ồn ào, không sạch 
sẽ thì không ai lựa chọn hay hƣớng tới. Vì sẽ ảnh hƣởng đến việc kinh doanh cũng nhƣ sức khỏe 
của khách hàng. Do vậy, không có khách hàng nào lựa chọn chiếm tỷ lệ 0%. 
3.2.9. Nhu cầu về điều kiện ti p cận cơ sở hạ tầng 

Bảng 12. Nhu cầu về điều  iện tiếp cận cơ sở hạ tầng của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Mức độ quan tâm Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ% 

Quan tâm 28 46,67 

Ít quan tâm 25 41,67 

Không quan tâm 7 11,66 

Tổng 60 100 

Nguồn: Xử l  số l ệu, 2020 

Theo Bảng 12 về điều kiện tiếp cận cơ sở hạ tầng của khách hàng cho thấy, những nơi có 
điều kiện cơ sở hạ tầng tốt, tiện nghi thì vô cùng thuận lợi cho việc đi lại, giáo dục, y tế, giao tiếp 
xã hội, giao thông,... nên những ngƣời kinh doanh buôn bán sẽ rất quan tâm tới. Do vậy đã có tới 
46,67% khách hàng đƣợc khảo sát đã có nhu cầu về bất động sản có điều kiện cơ sở hạ tầng 
thuận lợi. Mặt khác, vẫn có một số ngƣời ít quan tâm đến chiếm 41,67% và những ngƣời quan 
tâm đến cơ sở hạ tầng chiếm tỷ lệ thấp nhất là 11,66%, bởi vì mục đích mua để đầu cơ chứ 
không phải để sử dụng hoặc ngƣời mua nghĩ điều đó không cần thiết. 



CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
 

141| 
 

3.2.10. Nhu cầu về phương thức thanh toán 

Bảng 13. Nhu cầu về phƣơng thức thanh toán của những ngƣời đƣợc  hảo sát 

Phƣơng thức thanh toán Số lƣợng (phiếu) Tỷ lệ (%) 

Trả góp từng đợt 28 46,67 

Trả trực tiếp 1 lần 32 53,33 

Tổng 60 100 

Nguồn:  ử l  số l ệu, 2020 

Bảng 13 cho thấy, những ngƣời làm nghề kinh doanh buôn bán muốn trả thanh toán 1 lần 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 53,33% vì có đủ những khả năng chi trả, thu nhập của ngƣời mua cao 
hoặc không muốn có nợ nần, cái gì xong cái đấy và cho rằng những ngƣời kinh doanh là những 
ngƣời xử lý nhanh gọn lẹ. Bên cạnh đó, với tỷ lệ 46,67% còn lại là những ngƣời làm kinh doanh 
buôn bán muốn trả góp từng đợt thì lại muốn số tiền còn lại đó chi tiêu vào mục đích khác tiền 
lãi phát sinh phù hợp với túi tiền cũng nhƣ thu nhập mặc dù việc thanh toán là sự cần thiết và 
quan trọng nhƣng không gấp gáp. 

3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao  hả năng đáp ứng nhu cầu của những ngƣời 
làm  inh  oanh đối với sản phẩm đất nền tại  hu vực nghiên cứu 

- Chăm sóc khách hàng là một phần trong lý thuyết marketing. Chăm sóc khách hàng đƣợc 
hiểu theo nghĩa rộng là nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, bằng cách đƣa 
đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ phù hợp với giá trị mong đợi.  

- Đối với khách hàng ở công ty nên phát triển các sản phẩm đất nền với giá từ 2 triệu 
đồng/m2 đến 4 triệu đồng/m2, diện tích trên 120m2, bề rộng mặt tiền của thửa đất từ 6m trở lên và 
với các nhu cầu khác phải có đầy đủ cơ sở hạ tầng, đầy đủ các tiện ích nhƣ: vui chơi giải trí, gần 
chợ, gần trƣờng họ,... mới có thể đáp ứng đƣợc cái mà các nhóm khách hàng muốn hƣớng đến.  

- Đƣa ra nhiều dự án với các phân khúc đa dạng hơn để khách hàng có nhiều sự lựa chọn 
khi giao dịch, các sản phẩm phải không ngừng đổi mới, thiệt kế và tiện ích phải phù hợp với thị 
hiếu. Cùng với đó là cơ sở hạ tầng xung quanh các dự án phải đƣợc nâng cấp, hoàn thiện và đồng 
bộ hóa với các khu xung quanh. 

- Với tiềm năng lớn lao của thị trƣờng, cũng nhƣ nhiều chính sách mở cửa cho đầu tƣ 
phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh nhà, cùng với đó là cách nhìn thay đổi của các 
nhà đầu tƣ đối với thị trƣờng bất động sản thành phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói 
chung, chắc chắn rằng xu hƣớng đầu tƣ và phân khúc khách hàng đầu tƣ sẽ là xu hƣớng  mới 
lên ngôi trong tƣơng lai gần. Và đặc biệt, các công ty bất động sản cần tìm đƣợc các nguồn 
hàng thỏa mãn cho nhu cầu ngƣời mua đặc biệt là ngƣời kinh doanh nhƣ các yếu tố về hƣớng 
nhà, cơ sở hạ tầng. 

- Các công ty phải không ngừng nâng cao tìm cách để thoả mãn nhu cầu của khách hàng 
cách đa dạng hóa loại hình dịch vụ để khách hàng có nhiều lựa chọn. Ví dụ nhƣ có thể thêm các 
phƣơng thức giao dịch nhƣ trả góp theo từng đợt hay hỗ trợ vay vốn ngân hàng. 
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4. KẾT  UẬN 

Nghiên cứu đã xác định đƣợc đối tƣợng nghiên cứu là ngƣời kinh doanh với độ tuổi từ khá 
rộng từ dƣới 30 đến trên 50, đây là độ tuổi mà mọi ngƣời thƣờng đƣợc xem là có nền kinh tế 
vững từ đó có thể có các giao dịch bất động sản. Phân khúc đất nền với mức giá từ 2 - 6 triệu/m2 
và có diện tích từ 100-140m2. Kết hợp thêm các điều kiện nhƣ hình dạng thửa đất vuông vắn với 
các hƣớng phù hợp với từng ngƣời thực hiện giao dịch cũng nhƣ khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng. 
Nghiên cứu đã đƣa ra đƣợc các giải pháp chủ yếu tập trung cho các công ty bất động sản thực 
hiện đầu tƣ các dự án với phân khúc đa dạng, kết hợp với nhiều phƣơng thức thanh toán và 
hƣớng đến ngƣời giao dịch có độ tuổi trên hơn nữa. 
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ABSTRACT 

The businessmen’s demand have a huge role in the operation of thereal estate market. The 
businessmen’s demand is always the desire to expand the business so they has to rent or buy premises to do 
this. Foundations are one of the items with a fairly affordable price and can be a commodity that traders are 
very interested in because, they are suitable for their own economic capacity and also a new place for 
business development opportunities. So, this study studies the businessmen’s demand for the product and 
the result is: businessmen are very concerned about the price, shape and facade of the land. As for the 
direction of the house, it depends on the buyer's age for the buyer to use according to the theory of “Feng 
Shui”; while for "surfing" investors, they are not interested in direction but only interested in profitability. 
The study has shown a number of solutions mainly focused on real estate companies investing in projects 
with diverse segments, combined with more payment methods and targeting more traders. 

Key words: Businessmen, real estate, foundations. 
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TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Phúc Khoa1, Nguyễn Hữu Ngữ1, Trần Trọng Tấn1, Hồ Văn Hiệp2 

1Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 
thị xã Hƣơng Trà năm 2018 và 2019. Để đạt đƣợc mục tiêu đã đặt ra, nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp 
thu thập và xử lý số liệu liên quan đến việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của thị xã Hƣơng Trà. 
Kết quả cho thấy: (i) Thị xã Hƣơng Trà đã thực hiện 17 đợt đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 
thực hiện là 48.070,7m2 đƣợc phân thành 223 lô; (ii) Hiệu quả kinh tế mang lại đƣợc thể hiện thông qua 
tổng ngân sách thu đƣợc 116.541,9 triệu đồng trong giai đoạn 2018-2019. Trong đó, thu ngân sách năm 
2018 đạt 45.829,0 triệu đồng và năm 2019 đạt 70.712,9 triệu đồng; (iii) Đấu giá quyền sử dụng đất mang 
lại hiệu quả tích cực về mặt xã hội, công tác quản lý đất đai và thị trƣờng bất động sản của công; (iv) Tuy 
nhiên, công tác đấu giá quyền sử dụng đất vẫn còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện. Do đó, 
nghiên cứu đề xuất cần thiết phải áp dụng các giải pháp về xây dựng giá sàn, hoàn chỉnh quy hoạch và cơ 
sở hạ tầng, thực hiện triệt để công tác sau đấu giá và triển khai các văn bản về giá đất và tăng cƣờng tuyên 
truyền để nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất.  

Từ khóa: Đấu g á quyền sử dụng đất, Hương Trà, ngân sá  , t ị trường bất động sản. 

1. MỞ ĐẦU  

Quá trình đổi mới kinh tế và cơ chế thị trƣờng đã từng bƣớc hình thành các thành phần 
kinh tế phát triển mạnh. Theo đó, mọi yếu tố nguồn lực đầu vào cho sản xuất và sản phẩm đầu ra 
đều trở thành hàng hóa xu hƣớng tất yếu, trong đó có đất đai (Nguyễn Hữu Ngữ và cs 2020). Từ 
năm 1993,Thủ tƣớng Chính phủ đã cho phép thực hiện chủ trƣơng sử dụng quỹ đất tạo vốn xây 
dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc (Nguyễn Đình Bồng 
2005). Sự hoàn thiện của cơ chế pháp lý, các chủ thể sử dụng đất nhận thức đƣợc vai trò và tiềm 
năng kinh tế của đất đai trong nền kinh tế đã tác động lớn tới thị trƣờng bất động sản. Thị trƣờng 
bất động sản luôn đƣợc sự quan tâm vì ảnh hƣởng tới nền kinh tế và đóng góp vào sự phát triển 
của đất nƣớc (Lê Ngọc Phƣơng Quý và Nguyễn Phúc Khoa 2015). Công tác đấu giá QSDĐ là 
một trong những giải pháp tối ƣu để tạo ngân sách, hiệu quả xã hội và công tác quản lý đất đai 
(Xuân Thị Thu Thảo và cs 2014). Đánh giá đƣợc hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ và xác 
định mức độ ảnh hƣởng của một số yếu tố đến công tác đấu giá QSDĐ là cần thiết, có ý nghĩa 
quan trọng trong việc thúc đẩy thị trƣờng bất động sản. 

Thị xã Hƣơng Trà có tổng diện tích tự nhiên là 51.710,47 ha, tổng dân số là 118.354 nhân 
khẩu thuộc 07 phƣờng và 08 xã. Hƣơng Trà là một trong ba trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội 
của tỉnh Thừa Thiên Huế có tốc độ phát triển nhanh (Phòng Tài nguyên thị xã Hƣơng Trà 2020). 
Theo đó, đất đai đƣợc sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và các khu đô thị, khu công 
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nghiệp, khu dân cƣ ở thị xã ngày càng gia tăng (UBND thị xã Hƣơng Trà 2019). Trong những 
năm qua, thị xã đã thực hiện nhiều đợt đấu giá QSDĐ để tạo nguồn ngân sách phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội và môi trƣờng. Cụ thể, một số dự án tái định cƣ và mở rộng khu dân cƣ ở các 
phƣờng nhƣ Hƣơng Toàn, Tứ Hạ, Hƣơng Văn, Hƣơng Chữ thực hiện thành công đóng góp vào 
ngân sách của thị xã. Việc thực hiện đấu giá QSDĐ giúp cho nhà nƣớc giảm thất thoát nguồn 
ngân sách thông qua các khâu trong quy trình thực hiện. Bênh cạnh đó, đấu giá QSDĐ là một 
trong những giải pháp tích cực kiểm soát thị trƣờng bất động sản. Tuy nhiên, bên cạnh một số 
kết quả đạt đƣợc thì công tác đấu giá QSDĐ vẫn còn một số hạn chế cần phải quan tâm nhƣ tình 
trạng thực hiện giải phóng mặt bằng chậm, nhiều văn bản ban hành liên quan cùng ban hành, giá 
sàn chƣa khoa học, cơ chế giao đất sau đấu giá còn chậm. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu 
này đƣợc thực hiện nhằm đánh giá thực trạng đấu giá QSDĐ để tạo ngân sách trên địa bàn thị xã 
Hƣơng Trà giai đoạn 2018-2019. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội  ung nghiên cứu 

Nghiên cứu đã làm rõ thực trạng đấu giá QSDĐ trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà năm 2018 
và 2019. Bên cạnh đó, thực trạng đấu giá ở các đơn vị hành chính phƣờng/xã cũng đƣợc nghiên 
cứu. Hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ về mặt kinh tế, xã hội và quản lý đất đai đƣợc làm rõ 
trong nghiên cứu này. Trên cơ sở kết quả thực hiện, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nâng 
cao hiệu quả đấu giá trong những năm đến. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 

Các tài liệu, số liệu là văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và thị xã 
Hƣơng Trà có liên quan đến công tác đấu giá QSDĐ đƣợc thu thập để phục vụ cho các nội dung 
nghiên cứu. Các thông tin đƣợc thu thập gồm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, tình hình quản lý 
đất đai thu thập ở phòng Tài nguyên và môi trƣờng. Các thông tin về việc thực hiện và kết quả 
đấu giá QSDĐ năm 2018 và 2019 trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà đƣợc thu thập ở trung tâm phát 
triển quỹ đất. Các văn bản liên quan đến giá đất thị trƣờng, các quyết định đấu giá QSDĐ, giá đất 
theo quy định của nhà nƣớc đƣợc thu thập tại ủy ban nhân dân thị xã. 

2.2.2. Phương pháp tham vấn 

Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu đã tiến hành tham vấn ý kiến của những ngƣời am 
hiểu về việc thực hiện công tác đấu giá QSDĐ nhƣ: giá đất, giải phóng mặt bằng, thị trƣờng bất 
động sản, quy trình đấu giá và chính sách liên quan. Những ngƣời đƣợc tham vấn ý kiến đang 
làm việc tại trung tâm phát triển quỹ đất (5), phòng Tài Chính- Kế hoạch (5), phòng Tài nguyên 
và Môi trƣờng (5), Phòng Quản lý đô thị (5). Nội dung tham vấn tập trung vào tìm hiểu các tồn 
tại, khó khăn trong công tác thực hiện đấu giá QSDĐ. 

2.2.3. Phương pháp xử lý thống kê 

Các số liệu sau khi thu thập đƣợc phân loại theo từng nhóm đối tƣợng có mối quan hệ với 
nhau, sau đó đƣợc xử lý bằng mềm Excel. Các số liệu đã thu thập đƣợc sắp xếp một cách khoa 
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học trong bảng thống kê nhằm so sánh đối chiếu, phân tích theo nhiều phƣơng pháp khác nhau, 
đánh giá bản chất hiện tƣợng nghiên cứu. Kết hợp các yếu tố định tính và định lƣợng để phân 
tích, mô tả, so sánh và đánh giá tình hình, hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ. Bên cạnh việc 
thể hiện bằng bảng biểu, các số liệu đƣợc xử lý còn đƣợc thể hiện bằng các đồ thị hình cột để 
biểu thị các chỉ tiêu phân tích. Sự kết hợp giữa bảng biểu và biểu đồ nhằm phân tích và đánh giá 
các vấn đề nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy và chính xác của thông tin ngiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái quát  hu vực nghiên cứu 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí của thị xã Hƣơng Trà 

Thị xã Hƣơng Trà nằm về phía bắc của thành phố Huế 17 km, thuộc hành lang kinh tế Huế 
- Đông Hà với vị trí tọa độ địa lý 16016'30'' đến 16036'30'' vĩ độ Bắc và từ 107036'30'' đến 
107004'45'' kinh độ Đông. Tổng diện tích tự nhiên của thị xã khoảng 51.710,57 ha, với 3 dạng 
địa hình gồm: địa hình đồi núi chiếm 60,7%, địa hình đồng bằng 34,3% và địa hình đầm phá ven 
biển khoảng 5,0%. Hệ thống giao gồm đƣờng sắt, đƣờng tránh thành phố, quốc lộ 1A, 49A, 49B 
kết nối với thành phố Huế và các huyện lân cận, nên thị xã có điều kiện thuận lợi để phát triển 
kinh tế - xã hội (Phòng Tài nguyên thị xã Hƣơng Trà 2020). 
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Trong những năm gần đây, thị xã Hƣơng Trà có tốc độ tăng trƣởng kinh tế khá cao, bình 
quân giai đoạn 2017 - 2019 đạt 17,7%/năm. Trong cơ cấu kinh tế năm 2019 của thị xã, lĩnh vực 
thƣơng mại dịch vụ chiếm 41,5%, lĩnh vực công nghiệp chiếm 35,5% và nông nghiệp chiếm 
23,0% ( y ban nhân dân thị xã Hƣơng Trà, 2019). Theo đó, lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ vẫn giữ 
vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Để tăng ngân sách đầu tƣ cho phát 
triển kinh tế - xã hội trong những năm đến, thị xã Hƣơng Trà tập trung khai thác tài nguyên đất 
đai thông qua việc thực hiện đấu giá QSDĐ thông qua các dự án đấu giá ở các phƣờng/xã. Hiệu 
quả của công tác đấu giá QSDĐ đã tạo ra ngân sách để phát triển kinh tế - hiệu quả xã hội cũng 
nhƣ công tác quản lý đất đai. 

3.2. Cơ cấu sử  ụng đất thị xã Hƣơng Trà 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2019, tổng diện tích tự nhiên của thị xã 51.710,47 
ha,trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích là 39.933,05 ha, chiếm 76,68% diện tích tự nhiên. Đất 
phi nông nghiệp (kể cả đất ở đô thị và nông thôn) có diện tích là 11.436,51 ha, chiếm 22,71% 
diện tích tự nhiên; đất chƣa sử dụng có diện tích là 340,91 ha, chiếm 0,67% diện tích tự nhiên. 
Nhƣ vậy, 99,33% diện tích tự nhiên của thị xã đã đƣợc đƣa vào sử dụng cho các mục đích 
khácnhau, trong đó chủ yếu cho mục đích nông, lâm nghiệp và phi nông nghiệp. 

 

Hình 2. Cơ cấu sử  ụng đất thị xã Hƣơng Trà năm 2 19 

Nguồn: P òng Tà  nguyên và Mô  trường t ị    Hương Trà, 2020 

3.3. Thực trạng đấu giá quyền sử  ụng đất trên địa  àn thị xã Hƣơng Trà 

3.3.1. Thực trạng đấu giá qu ền sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2018 - 2019 

Thực trạng đấu giá QSDĐ trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà diễn ra với tốc độ nhanh. Trong 
hai năm, tổng số đợt đấu giá của toàn thị xã là 17 đợt, với tổng diện tích là 48.707,7m2 gồm 223 
lô đất. Phần lớn diện tích đƣợc đấu giá trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà thuộc dự án quy hoạch mở 
rộng thị xã, khu dân cƣ xen ghép, các dự án tái định cƣ do thu hồi đất để xây dựng đƣờng giao 
thông và cơ sở hạ tầng của thị xã. Cụ thể, năm 2018, thị xã Hƣơng Trà diễn ra 12 đợt đấu giá với 
tổng diện tích đấu giá là 31,537,6 m2 đƣợc phân thành 153 lô, tổng số tiền thu vào ngân sách là 
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45.829,0 triệu đồng. Năm 2019, diễn ra 5 đợt đấu giá QSDĐ với diện tích là 16.533,1m2 đƣợc 
phân thành 88 lô đất, và tổng số tiền thu đƣợc đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc là 70.712,9 
triệu đồng (Bảng 1). Điều này cho thấy, đấu giá QSDĐ đã đóng góp rất lớn vào ngân sách của thị 
xã trong thời gian qua. Bảng 1 cho thấy, tổng số tiền thu đƣợc năm 2019 cao hơn năm 2018 mặc 
dù diện tích thực hiện đấu giá nhỏ hơn năm 2018. Nguyên nhân là do thị xã đã đầu tƣ cơ sở hạ 
tầng giao thông ở các khu vực trƣớc khi thực hiện đấu giá QSDĐ. Sau khi đầu tƣ về cơ sở hạ 
tầng giao thông thì giá đất tăng rất nhanh và thể hiện đƣợc chính sách quyết liệt trong khai thác 
quỹ đất để tăng nguồn thu ngân sách của thị xã.  

Bảng 1. Thực trạng đấu giá quyền sử  ụng đất tại thị xã Hƣơng Trà 

Năm Số đợt đấu giá Diện tích đấu giá 
(m2) 

Tổng số lô đất 
đấu giá 

Số tiền thu đƣợc 
(triệu đồng) 

2018 12 31.537,6 135 45.829,0 

2019 5 16.533,1 88 70.712,9 

Tổng 17 48.070,7 223 116.541,9 

Nguồn: UBND t ị    Hương Trà, 2018; 2019 

3.3.2. Thực trạng đấu giá qu ền sử dụng đất theo đơn vị hành chính xã/phường 

Thực trạng đấu giá QSDĐ trên địa bàn các xã/phƣờng diễn ra công khai minh bạch và 
đúng với quý định của nhà nƣớc. Năm 2018, thị xã Hƣơng Trà tổ chức đấu 12 đợt đấu giá đất ở 
07 phƣờng/xã với tổng diện tích đƣợc đấu giá là 31.537,6m2. Diện tích đấu giá ở phƣờng Hƣơng 
Vân là 10.259,3m2, phƣờng Hƣơng Xuân có diện tích 9.446,4m2 và phƣờng Hƣơng Văn có diện 
tích là 5.504,5m2, diện tích thực hiện đấu giá ở phƣờng Tứ Hạ là 2.809,0m2. Các phƣờng/xã còn 
lại có diện tích thực hiện đấu giá nhỏ lẻ và xen ghép, dao động trong khoảng từ 774,5m2 đến 
1.235,1m2. Giá đất thực hiện giao dịch trong các đợt đấu giá cao nhất ở phƣờng Tứ Hạ là 2.883 
nghìn/m2 do thuộc phƣờng trung tâm của thị xã. Bên cạnh đó, giá đấu ở một số phƣờng nhƣ 
Hƣơng Xuân, Hƣơng Văn lần lƣợt là 1.762 nghìn/m2 và 1.626 nghìn/m2 do hệ thống cơ sở hạ 
tầng giao thông cơ sở hạ tầng đồng nhất. Bên cạnh đó, một số khu vực đấu giá có điều kiện dịch 
vụ và cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ thì giá đất cũng ở mức cao nhƣ xã Hải Dƣơng, phƣờng 
Hƣơng Xuân và Hƣơng Văn. Ngoài ra, các xã Hƣơng Thọ, Bình Điền, và phƣờng Hƣơng Vân 
thực hiện đấu giá với các diện tích ở nông thôn với các tuyến đƣờng quy hoạch 7,5m nên giá đất 
thấp hơn. Cụ thể, giá đất thực hiện đấu giá ở xã Bình Điền là 0.894 nghìn/m2, phƣờng Hƣơng 
Vân là 0,888 nghìn/m2 và xã Hƣơng Thọ 0.247,0 nghìn/m2. Mặc dù, Uỷ ban nhân thị xã có chính 
sách cho các địa phƣơng thực hiện đấu giá QSDĐ đề tăng nguồn thu ngân sách nhƣng một số 
phƣờng/xã chƣa triển khai đấu giá trong năm 2018 nhƣ phƣờng Hƣơng Toàn, Hƣơng Chữ, xã 
Hƣơng Phong xã Hƣơng Bình. Nguyên nhân đƣợc xác định là các xã này chƣa thực hiện xong 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và công tác giải phóng mặt bằng. 

Năm 2019 thị xã Hƣơng Trà thực hiện 5 đợt đấu giá ở 09 phƣờng/xã với tổng diện tích là 
16.533,1m2. Diện tích đất thực hiện đấu giá cao nhất là phƣờng Hƣơng Toàn 5.940,9m2, xã 
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Hƣơng Bình là 3.257,4m2, xã Hƣơng Phong là 2.571,7m2 và phƣờng Hƣơng Chữ là 2.059,4m2 
(Bảng 2). Nguyên nhân đƣợc xác định là năm 2018 các phƣờng/xã này chƣa hoàn thành việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng, nhƣng năm 2019 đã hoàn thành và tiến hành đấu giá. Các phƣờng Tứ Hạ, 
Hƣơng Xuân, Hƣơng Văn và các xã Hải Dƣơng, Bình Điền cơ bản đã thực hiện đấu giá năm 
2018 nên năm 2019 diện tích đấu giá còn lại rất ít. Bảng 2 cho thấy, giá đất bình quân thực hiện 
giao dịch ở phƣờng Hƣơng Toàn là 7.245 nghìn/m2, Tứ Hạ là 5.770,0 nghìn/m2, Hƣơng Chữ là 
5.529,0 nghìn/m2. Nguyên nhân giá đất thực hiện đấu giá đất năm 2019 cao hơn so với năm 2018 
là yếu tố thị trƣờng và các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, các phƣờng/xã nằm 
gần trung tâm thị xã, và đƣợc đầu tƣ toàn diện về hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ và 
tập trung khối cơ quan nhà nƣớc. Các khu vực thực hiện đấu giá ở phƣờng Hƣơng Toàn, Hƣơng 
Chữ nằm trên hệ thống đƣờng giao thông quan trọng của thị xã nhƣ: đƣờng tránh thành phố Huế 
và đƣờng giao liên huyện. Giá đất ở xã Hƣơng Phong là 3.081 nghìn/m2, phƣờng Hƣơng Xuân là 
2.798,0 nghìn/m2, Hải Dƣơng là 2.800 nghìn/m2. Nguyên nhân là do các đơn vị này thực hiện 
đấu giá ở các lô đất xen ghép và hệ thông giao thông chƣa đồng bộ. Giá đất bình quân thấp nhất 
thực hiện đấu giá QSDĐ năm 2019 ở xã miền núi nhƣ Bình Điền 0,840 nghìn/m2 và ở xã Hƣơng 
Bình 0,310 nghìn/m2. Một số xã chƣa thực hiện đấu giá trong năm 2019 sẽ tổ chức đấu giá trong 
năm 2020. Chủ trƣơng của thị xã là các đơn vị phƣờng/xã lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và 
trình Uỷ ban nhân dân thị xã duyệt và tiến hành đấu giá sau khi hoàn thành xây dựng cơ sở hạ 
tầng. Các đơn vị tổ chức các đợt đấu giá với quy mô khác nhau là do điều kiện kinh tế xã hội của 
các phƣờng/xã, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

Bảng 2. Thực trạng đấu giá  iễn ra tại các  hu vực trên địa  àn thị xã Hƣơng Trà 

Năm Đơn vị hành chính Diện tích đấu giá 
(m2) 

Đơn giá  
(nghìn/m2) 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Năm 2018 Tứ Hạ 2.809,0 2.883 8.096,6 

Hƣơng Xuân 9.446,4 1.762 16.647,1 

Hƣơng Văn 5.804,5 1.626 9.439,3 

Bình Điền 1.029,0 0.894 919,5 

Hải Dƣơng 774,3 1.691 1309,7 

Hƣơng Thọ 1.235,1 0.247 305,2 

Hƣơng Vân 10.259,3 0.888 9.110,6 

Tổng 31.537,6 1.453 45.829,00 

Năm 2019 Tứ Hạ 639,0 5.770 3.687,0 

Hƣơng Xuân 496,8 2.798 1.390,0 

Hƣơng Văn 258,0 2.415 623,0 

Hải Dƣơng 408,9 2.800 1.145,0 

Bình Điền 601,0 0.840 505,1 

Hƣơng Bình 3.257,4 0.310 1.011,0 
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Hƣơng Phong 2.571,7 3.081 7.923,3 

Hƣơng Toàn 5.940,9 7.245 43.043,1 

Hƣơng Chữ 2.059,4 5.529 11.385,4 

Tổng 16.533,1 4.289 70.712,9 

Nguồn: UBND t ị    Hương Trà, 2018; 2019 

3.3.3. Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá qu ền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Trà 

 . H ệu quả k n  tế từ v ệ  tổ   ứ  đấu g á quyền sử dụng đất 
Công tác đấu giá QSDĐ đã giúp Nhà nƣớc khai thác hợp lý quỹ đất tạo ngân sách phục 

vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Quỹ đất trên địa bàn Thị xã Hƣơng Trà còn khá nhiều nhƣng 
nằm rải rác, manh mún trên 15 phƣờng/xã. Để khắc phục tình trạng này UBND thị xã Hƣơng 
Trà giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thống kê, khảo sát lập quỹ đất xen ghép để có thể 
phân lô bán nền một cách hiệu quả hơn và tránh đƣợc tình trạng thất thu cho ngân sách, khai 
thác triệt để quỹ đất. 

Đấu giá QSDĐ mang lại hiệu quả kinh tế cao từ nguồn lực đất đai và nguồn thu chính cho 
ngân sách địa phƣơng, trong khi hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, tạo vốn đầu tƣ xây 
dựng cơ sở hạ tầng, tạo đà thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Hình 3 
cho thấy, tổng số ngân sách của thị xã thu đƣợc từ công tác đấu giá QSDĐ là 116.542,9 triệu 
đồng. Trong đó, ngân sách thu đƣợc năm 2018 là 45.829,0 triệu đồng và năm 2019 là 70.712,9 
triệu đồng. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đấu giá QSDĐ giữa những ngƣời 
tham gia đấu giá, ngƣời trả giá cao nhất sẽ là ngƣời nhận đƣợc QSDĐ.  

 

Hình 3. Hiệu quả  inh tế từ việc tổ chức đấu giá quyền sử  ụng đất theo đơn vị hành chính 
phƣờng xã trên địa  àn thị xã Hƣơng Trà năm 2 18 và 2019 

Nguồn: UBND t ị    Hương Trà, 2018; 2019 
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Đấu giá QSDĐ mang lại hiệu quả kinh tế cho các đơn vị hành chính phƣờng/xã trên địa 
bàn thị xã Hƣơng Trà. Hình 3 cho thấy, tổng số tiền thu đƣợc từ đấu giá QSDĐ năm 2018 ở 
phƣờng Hƣơng Xuân là 16.647 triệu đồng, Hƣơng Vân là 9.110,6 triệu đồng, Hƣơng Văn là 
9.439,3 triệu đồng và phƣờng Tứ Hạ là 8.097,6 triệu đồng. Nguyên nhân đƣợc xác định là ở các 
phƣờng đƣợc đầu tƣ về cơ sở hạ tầng đƣờng giao thông và mật độ dân cƣ cao nên giá đất ở các 
phƣờng cao.Trong khi đó, số tiền thu đƣợc từ đấu giá QSDĐ ở các xã thấp hơn.  

Hình 3 thể hiện kết quả đấu giá QSDĐ ở các phƣờng năm 2019. Số tiền thu đƣợc cao nhất 
ở phƣờng Hƣơng Toàn là 43.043,1 triệu đồng và số tiền thu đƣợc thấp nhấp ở xã Bình điền là 
505,1 triệu đồng. Nguyên nhân đƣợc xã định là ở phƣờng Hƣơng Toàn có tổng diện tích đấu giá 
QSDĐ năm 2019 là nhiều nhất. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đƣợc xây dựng hoàn thiện, đƣờng 
giao thông kết nối giữa huyện Phong Điền với thị xã Hƣơng Trà làm cho giá đất ở phƣờng 
Hƣơng Toàn cao. Tổng số tiền thu đƣợc từ hoạt động đấu giá QSDĐ ở các xã còn lại thực hiện 
và thu đƣợc ở mức trung bình.  

b. H ệu quả     ộ  từ v ệ  tổ   ứ  đấu g á quyền sử dụng đất 
Công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà đã góp phần làm sôi động và thúc 

đẩy sự phát triển của thị trƣờng bất động sản. Nhiều khu dân cƣ đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân, và môi trƣờng sống ổn định, phù hợp 
với quy hoạch. Nguồn thu ngân sách từ đấu giá QSDĐ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhƣ: xây 
dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống đƣờng giao thông, trƣờng học, bệnh viện, trạm xá, nhà trẻ, hệ 
thống cấp thoát nƣớc, hệ thống thủy lợi, hệ thống điện, công viên, vƣờn hoa. Nguồn vốn huy 
động đƣợc từ đấu giá QSDĐ còn hỗ trợ đắc lực cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
ngành nghề, áp dụng các mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp. Nhiều mô hình sản xuất nông 
nghiệp mới đƣợc phổ biến, chuyển giao rộng rãi đến ngƣời nông dân. Nhiều ngành mới đƣợc đầu 
tƣ phát triển tạo việc làm cho lực lƣợng lao động dƣ thừa tại các vùng nông thôn.  

Đấu giá đất là một trong những cách xã hội hóa để thu hút ngƣời dân tham gia vào phát 
triển quỹ đất, từ đó tạo đƣợc nguồn vốn để giải quyết các chính sách xã hội khác nhƣ: tạo quỹ 
cho ngƣời thu nhập thấp, hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn. Nhƣ vậy, đấu giá QSDĐ đã 
góp phần làm phong phú cho hoạt động của thị trƣờng BĐS. Nhà nƣớc tham gia vào thị trƣờng 
không phải với tƣ cách nhà quản lý cùng với mệnh lệnh hành chính cứng nhắc mà tham gia trực 
tiếp vào thị trƣờng BĐS với tƣ cách là một bên đối tác. Giá đất đƣợc công bố trong đấu giá 
QSDĐ sẽ loại bỏ tâm lý hoang mang, giao động về giá đất của các chủ thể tham gia thị trƣờng, 
xóa “giá ảo” về BĐS, góp phần tạo sự bình ổn về giá đất, tạo điều kiện cho thị trƣờng BĐS phát 
triển lành mạnh, bền vững.  

 . H ệu quả đố  vớ   ông tá  quản lý đất đ   và sử dụng đất 
Hình thức đấu giá QSDĐ là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác 

quản lý đất đai. Đất đai tham gia vào thị trƣờng và đƣợc khai thác giá trị, tạo nguồn thu phục vụ 
cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nƣớc, có thể khẳng định đấu giá QSDĐ là biện 
pháp tích cực khai thác quỹ đất hiệu quả. Kết quả thu đƣợc từ đấu giá QSDĐ khẳng định vai trò 
của đất đai trong nền kinh tế thị trƣờng, thừa nhận đất đai, QSDĐ là hàng hóa trong hoạt động 
thị trƣờng BĐS. Đấu giá QSDĐ là một trong những cơ sở, căn cứ để Nhà nƣớc định giá đất, hình 
thành thị trƣờng BĐS và góp phần tạo mặt bằng giá cả, tạo sự ổn định cho thị trƣờng BĐS. 



CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
 

151| 
 

Thông qua đấu giá QSDĐ công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ triển khai thực hiện nhanh 
chóng, thuận lợi đối với các cơ quan quản lý đất đai, tạo niềm tin đối với ngƣời sử dụng đất. 

Đấu giá QSDĐ giúp thị xã Hƣơng Trà thống kê đƣợc giá đất chuyển nhƣợng thực tế đối 
với từng xã, phƣờng trong những khoảng thời gian nhất định. Đây là căn cứ, cơ sở quan trọng 
giúp thị xã định giá đất sát với giá chuyển nhƣợng đất thực tế, hạn chế sự thất thu cho ngân sách 
từ đất đai.  

Đấu giá QSDĐ ở Hƣơng Trà với phƣơng thức, thủ tục tiến hành đơn giản, nhanh gọn, 
không phải qua nhiều cấp nhƣ cơ chế giao, cấp đất, thủ tục rƣờm rà, gây lãng phí thời gian. Giải 
quyết chuyển mục đích cho các khu vực đất nông nghiệp nằm xen lẫn trong khu dân cƣ, các khu 
vực đất do các đơn vị không sử dụng, các thửa đất nằm lẫn giữa các công trình khác.  

Đấu giá QSDĐ là một hình thức khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, kinh tế, tạo ra 
sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đối tƣợng tham gia đấu giá nhằm huy động tối đa nguồn thu cho 
ngân sách nhà nƣớc, đồng thời loại bỏ đƣợc yếu tố tiêu cực trong cơ chế “xin, cho”, góp phần lành 
mạnh hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nƣớc.  

Tiền thu đƣợc từ đấu giá QSDĐ đƣợc sử dụng để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
đã góp phần cho việc sử dụng đất trong khu vực đƣợc đầu tƣ công trình kỹ thuật đi vào nề nếp 
hơn, giảm tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép. 

3.4. Một số hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền 
sử  ụng đất tại thị xã Hƣơng Trà 

3.4.1. Một số hạn chế trong quá trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở thị xã Hương Trà 

Đấu giá QSDĐ là một trong những giải pháp tối ƣu trong việc tạo ngân sách, hiệu quả xã 
hội và công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đấu QSDĐ vẫn còn một số hạn 
chế trong quy trình thực hiện và trong công tác quản lý đất đai ở thị xã Hƣơng Trà. 

Việc quy định về xác định giá khởi điểm còn có sự chồng chéo, gây khó khăn cho  y ban 
nhân Tỉnh, thị xã, các phòng ban ở thị xã Hƣơng Trà. Cụ thể, Thông tƣ số 02/2015/TT-BTC 
ngày 5/1/2015 của Bộ Tài chính xác định giá khởi điểm và Thông tƣ liên tịch 14/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ tƣ pháp.  

Một số thủ tục về quy hoạch sử dụng đất ở thị xã khi đấu giá còn thiếu; còn hạn chế trong 
việc quản lý mốc giới các thửa đất khi nhân dân xây dựng nhà ở. Một số nhóm đối tƣợng thông 
đồng, dìm giá hoặc nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá, gây thất thoát nguồn thu ngân sách và 
ảnh hƣởng đến quyền lợi ngƣời tham gia đấu giá.  

 Một số dự án xen ghép và bố trí tái định cƣ còn lúng túng trong việc thực hiện quy định về 
lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chƣa thực hiện tốt quy định về việc thông báo công khai lựa 
chọn tổ chức đấu giá tài sản, vai trò giám sát của UBND cấp huyện chƣa nghiêm túc, không 
đúng trình tự, thủ tục theo quy định; một số đợt đấu giá niêm yết thông báo việc đấu giá tài sản 
chƣa đầy đủ thông tin, còn tình trạng để lộ thông tin về ngƣời đăng ký tham gia đấu giá trƣớc khi 
cuộc đấu giá diễn ra. 

Đối với việc tránh thông thầu khi thực hiện đấu giá hiện chƣa có quy định để phòng tránh 
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và chế tài xử phạt. Việc phổ biến thông tin trƣớc những phiên đấu giá cũng nhƣ hoạt động đấu 
giá đất còn thiếu. Mặc dù đƣợc công khai nhƣng việc quảng cáo cho khu vực đấu giá chƣa đƣợc 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chƣa cao. 

3.4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá qu ền sử dụng đất 

Hoàn thiện pháp luật và các văn bản liên quan đến đấu giá QSDĐ. Thống nhất các nội 
dung quy định trong các văn bản giữa các Bộ, Tỉnh, Thị xã đến các địa phƣơng và ngƣời dân. 
Thông báo kế hoạch đấu giá đất hàng năm qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng cho ngƣời 
dân biết. Thay đổi phƣơng thức định giá sàn nhƣ điều tra khảo sát giá thị trƣờng để áp váo giá 
sàn đảm bảo công bằng cho ngƣời tham gia và nguồn ngân sách của thị xã. Giảm nhẹ các thủ tục 
trong quá trình thực hiện đấu giá, sau khi đấu giá cần tiến hành bàn giao mặt bằng và đƣa đất vào 
sử dụng tránh lãng phí hoặc giao dịch nhiều lần. 

Hoàn chỉnh quy hoạch và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm nâng cao đƣợc giá trị 
QSDĐ. Quy hoạch các khu đấu giá đất ở phải có tầm nhìn xa, gắn với quy hoạch tổng thể của 
Tỉnh, hƣớng tới đô thị văn minh, hiện đại, việc sử dụng đất phải tuân theo các chính sách, pháp 
luật về quản lý, sử dụng đất đai của nhà nƣớc. Kiểm kê đầy đủ diện tích các loại đất, đầu tƣ cho 
quy hoạch chi tiết sử dụng đất đến từng xã, phƣờng xác định cụ thể quỹ đất, tiến hành lập dự án 
đấu giá QSDĐ. Số lƣợng lô đất đƣa ra đấu giá phải đƣợc tính toán dựa vào chiến lƣợc phát triển 
kinh tế của Hƣơng Trà và nhu cầu của ngƣời dân tại địa phƣơng. 

Giao công tác đấu giá đất cho đơn vị chuyên trách để ngƣời dân có thể dễ dàng tìm hiểu 
đƣợc thông tin về kế hoạch triển khai đấu giá QSDĐ. Giảm bớt một số khâu không cần thiết 
trong quá trình thực hiện đấu giá. Các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện 
các nhiệm vụ chuyên môn của mình, có chính sách tạo điều kiện cho đơn vị đƣợc giao tổ chức 
đấu giá làm tốt công tác đấu giá.  

Rút ngắn thời gian đấu giá từ 10 phút xuống 5 phút, xây dựng giá sàn gần sát với khung giá 
thị trƣờng và thực hiện ít nhất là 2 vòng. Thống nhất quy chế đấu giá của các dự án để ngƣời dân 
đỡ mất công tìm hiểu khi tham gia các dự án khác nhau.  

Trích một phần kinh phí thu đƣợc từ đấu giá đất để đầu tƣ phát triển nhà ở cho các đối 
tƣợng chính sách, ngƣời thu nhập thấp, tạo lập sẵn quỹ nhà cho thuê, nhà bán trả góp và tái định 
cƣ để khi cần thu hồi có thể có chỗ cho ngƣời bị thu hồi tái định cƣ ngay.  

4. KẾT LUẬN 

Đấu giá QSDĐ là một chủ trƣơng đúng và là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao nguồn thu 
ngân sách, tăng hiệu quả xã hội, ổn định thị trƣờng QSDĐ (thị trƣờng bất động sản), nhất là khu 
vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhƣ thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 2 năm thị xã đã thực hiện đƣợc 17 đợt đấu giá QSDĐ 
với tổng diện tích là 48.070,7m2 với 223 lô đất đƣợc đấu giá thành công. Nguồn thu ngân sách 
của thị xã từ đấu giá QSDĐ là 116.541,9 triệu đồng, cụ thể năm 2018 nguồn ngân sách từ đất là 
45.829,0 triệu đồng và năm 2019 là 70.712,9 triệu đồng. Hoạt động đấu giá QSDĐ đƣợc thực 
hiện ở các đơn vị xã/phƣờng với nguồn thu ngân sách cao ở các phƣờng trung tâm và đƣợc                    
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đầu tƣ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nhƣ Hƣơng Toàn, Hƣơng Xuân, Hƣơng Chữ, Hƣơng Văn và 
Tứ Hạ.  

Hoạt động đấu giá QSDĐ đã giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai ở thị xã 
Hƣơng Trà. Thị xã đã khai thác triệt để quỹ đất sử dụng cho các dự án tái định cƣ, khu đất xen 
ghép ở các phƣờng xã. Bên cạnh đó, công tác đấu giá đã khẳng định vai trò của đất đai trong nền 
kinh tế thị trƣờng, công nhận đất đai và giá trị đất đai tham gia vào thị trƣờng hàng hóa bất động 
sản ở thị xã trong những năm qua. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đấu giá QSDĐ trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà vẫn còn một 
số hạn chế nhất định về quy trình thực hiện, các văn bản liên quan và giá sàn. Để khắc phục 
những hạn chế và khai thác triệt để tài nguyên đất đai, nghiên cứu cũng đƣa ra một số giải pháp 
nhằm thúc đẩy thị trƣờng bất động sản và nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ. 
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ABSTRACT 

The present study was to evaluate the status of land use right acution in Huong Tra district from 
2018 to 2019. To reach the archivement, our research collected data of land use right acution in Huong 
Tra. The results indicated that (i) there were 17 times of land use right auctions, with a total implemented 
area of 48.070,7m2, and divided into 223 cells; (ii) approximately 116,541.9 million VND was 
contributed to budget of the district. In which, the budget reached 45,829.0 million VND and 70,712.9 
million VND in 2018 and 2019, respectively; (iii) the auction of land use right has brought positive social 
effects, land management, and real estate market; (iv) the limitations were still in the process of land use 
right auction. In order to improve the efficiency of land use right auction, some solutions should be 
applied, such as building standard prices, completing planning and infrastructure, thoroughly 
implementing post-auction work and implementing land price documents and enhancing communication. 

Keywords: Budget, Huong Tra, land use right auction, real estate market. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH BẤT 
ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Nguyễn Văn Tiệp, Trƣơng Đỗ Minh Phƣợng, Nguyễn Hữu Ngữ 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: nguyenvantiep@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Bài báo này thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động 
sản trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2019, từ đó đề xuất những giải pháp 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản phù hợp trên địa bàn nghiên 
cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện có khoảng 14 sàn giao dịch bất động sản và công ty kinh doanh 
bất động sản, có 25 ngân hàng với nhiều chi nhánh phòng giao dịch khác nhau đang hoạt động trên địa 
bàn quận Hải Châu. Hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu diễn ra khá 
sôi nổi trong giai đoạn nghiên cứu. Trong 90 hộ gia đình, cá nhân điều tra thì có đến 71 trƣờng hợp tham 
gia giao dịch bất động sản trên thị trƣờng có sử dụng các loại hình dịch vụ bất động sản khác nhau, trong 
đó dịch vụ môi giới bất động sản đƣợc tin dùng nhiều nhất và dịch vụ hỗ trợ từ định giá bất động sản 
chiếm tỷ lệ thấp nhất. Trong thời gian tới, quận Hải Châu cần tập trung thực hiện đồng bộ hơn nữa các 
giải pháp nhầm nâng cao chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản, góp phần vào sự phát triển 
chung của thị trƣờng bất động sản Đà Nẵng trong tƣơng lai. 

Từ khóa: Bất động sản, dịch vụ hỗ trợ, kinh doanh, môi giớ , Đà Nẵng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thị trƣờng bất động sản là thị trƣờng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có mối 
quan hệ mật thiết với các thị trƣờng khác nhƣ: thị trƣờng vật liệu xây dựng, thị trƣờng lao động, 
thị trƣờng khoa học công nghệ và đặc biệt là với thị trƣờng tài chính, tiền tệ. Theo phân tích 
đánh giá của các chuyên gia kinh tế, ở các nƣớc phát triển nếu đầu tƣ vào bất động sản tăng lên  
1 USD sẽ thúc đẩy các lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển 1,5 - 2 USD (Minh Hoàng và 
Văn Bình, 2015). 

Dịch vụ bất động sản là những hoạt động hỗ trợ cho thị trƣờng bất động sản phát triển bao 
gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tƣ vấn 
bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. Ngoài ra với 
hình thức tổ chức kinh doanh sàn giao dịch bất động sản thì đây đƣợc kì vọng là công cụ để minh 
bạch hóa thông tin thị trƣờng, kết nối ngƣời bán với ngƣời mua, hạn chế rủi ro cho các bên tham 
gia giao dịch, hỗ trợ Nhà nƣớc trong việc điều tiết quản lý thị trƣờng bất động sản và thu ngân 
sách (Mạnh Hùng, 2018). 

Ở Việt Nam, do các đặc điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội trong những thập kỉ qua có 
nhiều biến động lớn đã ảnh hƣởng lớn đến quá trình hình thành, phát triển của thị trƣờng bất 
động sản và các dịch vụ bất động sản. Cùng với xu thế phát triển chung của các ngành trong cơ 
cấu đổi mới, vấn đề phát triển thị trƣờng bất động sản để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa ở nƣớc ta là 
vấn đề lớn và có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi nƣớc ta chuyển sang cơ chế thị trƣờng trong 
điều kiện các thiết chế về quản lý Nhà nƣớc đối với công tác quy hoạch chƣa đƣợc thực thi có 
chất lƣợng và hiệu quả, thì việc phát triển và quản lý thị trƣờng bất động sản ở đô thị phải đi đôi 
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với tăng cƣờng công tác quy hoạch để khắc phục những tốn kém và vƣớng mắc trong tƣơng lai 
(Minh Hoàng và Văn Bình, 2015). 

Đà Nẵng là thành phố có mật độ dân số cao, đứng thứ 13 trong cả nƣớc trong khi diện tích 
chỉ xếp thứ 59, bên cạnh đó là sự chênh lệch khá lớn giữa dân số của các quận, huyện. Khu vực 
trung tâm gồm 2 quận Hải Châu, Thanh Khê và các quận liền kề chiếm tới 4/5 dân số nhƣng chỉ 
sở hữu 1/4 diện tích của toàn thành phố. Đáng chú ý, tỷ lệ nhập cƣ vào Đà Nẵng luôn cao hơn tỷ 
lệ xuất cƣ và xu hƣớng này tăng dần theo hằng năm. Chính những yếu tố tăng trƣởng dân cƣ 
nêu trên tạo ra áp lực về mặt nhà ở, cơ sở hạ tầng giao thông tại Đà Nẵng (Tổng cục Thống kê, 
2017). Trên thị trƣờng bất động sản Đà Nẵng nói chung và ở quận Hải Châu nói riêng, các tập 
đoàn, công ty môi giới, địa ốc, nơi nhận ký gửi nhà đất mọc lên rất nhiều. Nguyên nhân là do xu 
thế phát triển năng động và đầy tiềm năng của lĩnh vực này cũng nhƣ số lƣợng dân nhập cƣ vào 
Đà Nẵng ngày càng tăng qua các năm, khiến cho nhu cầu nhà ở tăng vọt (Nguyên Đức, 2019). 
Chính vì sự ra đời của nhiều công ty bất động sản, các sàn giao dịch nên các dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh bất động sản cũng đƣợc đẩy mạnh, phát triển rất đa dạng, phong phú. Vì vậy, việc tìm 
hiểu và đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động cũng nhƣ hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu là hết sức thiết thực trong lĩnh vực kinh doanh 
bất động sản. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của bài báo này là các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản và 
những ngƣời dân sử dụng các dịch vụ hỗ trợ này, các công ty môi giới, sàn giao dịch, các công ty 
địa ốc, các ngân hàng đang hoạt động trên pham vi địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. 
Các số liệu nghiên cứu đƣợc thu thập trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết quý 1 năm 2019. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu 

- Thu thập số liệu thứ cấp từ các cơ quan về quản lý đất đai, sở xây dựng, các công ty môi 
giới, sàn giao dịch bất động sản, các công ty địa ốc… trên địa bàn quận Hải Châu gồm: các văn 
bản pháp lý, báo cáo thống kê, các số liệu về các công ty, sàn giao dịch bất động sản, các ngân 
hàng hỗ trợ, số lƣợng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, các giao dịch bất động sản 
đƣợc thực hiện trong thời gian qua. 

- Thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn 90 hộ gia đình có tham gia vào thị trƣờng 
bất động sản để điều tra về các loại hình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản đã sử dụng và 
đánh giá mức độ hài lòng đối với các dịch vụ này. Ngoài ra, nghiên cứu còn tiến hành tham khảo 
ý kiến của cán bộ địa chính, chuyên viên môi giới bất động sản, chuyên viên giao dịch bất động 
sản để làm rõ hơn về thực trạng các dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn nghiên cứu. 

2.2.2. Phương pháp phân tích thống kê, xử lý số liệu 

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập đƣợc từ kết quả điều tra, phỏng vấn, tiến hành lựa 
chọn, phân tích, tổng hợp những thông tin liên quan để thống kê, xử lý và minh họa dƣới dạng 
các bảng, biểu bằng phần mềm Microsoft Excel nhằm đƣa ra các nhận xét, đánh giá cho các nội 
dung nghiên cứu. 



CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
 

157| 
 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

3.1.1. Về đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu 

Theo số liệu thống kê từ Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng, từ năm 2016 đến quý I năm 
2019 số lƣợng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đƣợc cấp trên địa bàn là 744 chứng 
chỉ với số liệu thống kê từng năm đƣợc thể hiện qua Bảng 1. 

Bảng 1. Số lƣợng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới  ất động sản                                                          
trên địa bàn quận Hải Châu từ năm 2 16 đến qu  I năm 2 19 

STT Năm Số lƣợng 

1 2016 119 

2 2017 195 

3 2018 259 

4 Quý I năm 2019 171 

Nguồn: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, 2019 

Qua Bảng 1 cho thấy, số lƣợng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tăng qua từng 
năm. Trong năm 2016, số chứng chỉ đƣợc cấp là 119, đến năm 2018 đã tăng lên 259 chứng chỉ 
và chỉ tính riêng trong quý I năm 2019 số chứng chỉ đƣợc cấp đã cao hơn rất nhiều so với cả năm 
2016 với 171 chứng chỉ. Nguyên nhân là do thị trƣờng bất động sản Đà Nẵng trong thời gian này 
phát triển sôi động, nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đổ xô đầu tƣ vào thành phố Đà Nẵng dẫn 
đến nhiều công ty kinh doanh môi giới nhà đất đƣợc ra đời. Tuy nhiên muốn thành lập các công 
ty đó bắt buộc phải có tối thiểu 2 ngƣời trong công ty có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 
sản. Vì vậy, có nhiều ngƣời tham gia học và đƣợc cấp chứng chỉ trong thời gian này. 

3.1.2. Tình hình giao dịch bất động sản của hộ gia đ nh, cá nhân trên địa bàn quận Hải Châu 

 

                                                                 Nguồn: Văn p òng Đ ĐĐ quận Hải Châu, 2018 

Hình 1. Tình hình giao  ịch  ất động sản  o hộ gia đình cá nhân thực hiện trên                                 
địa  àn quận Hải Châu từ năm 2 15 đến 2 18 
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Hình 1 cho thấy, số lƣợng giao dịch thực hiện chuyển quyền bất động sản của các hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn quận Hải Châu từ năm 2015 đến 2017 tăng nhẹ từ 4.012 lên 4.590 
giao dịch, nhƣng đến năm 2018 số lƣợng giao dịch chuyển quyền sử dụng bất động sản đã giảm 
rất mạnh từ 4590 giao dịch năm 2017 giảm còn 2197 giao dịch của năm 2018. Nguyên nhân là 
do cơn sốt đất tăng mạnh ở các địa phƣơng lân cận nhƣ Quảng Nam, Huế,… khiến ngƣời dân đổ 
xô vào đầu tƣ kinh doanh bất động sản với hình thức buôn bán nhỏ lẻ, nên họ thực hiện các giao 
dịch thế chấp tài sản tại quận Hải Châu nhiều hơn là chuyển quyền bất động sản để kiếm vốn đầu 
tƣ, cho nên có thể thấy số giao dịch thực hiện thế chấp trong thời gian này là rất lớn và tăng qua 
từng năm từ 7.771 giao dịch của năm 2015 lên đến 8.126 giao dịch của năm 2018. 

3.1.3. Thực trạng các chủ thể tham gia dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản trên địa bàn 
quận Hải Châu  

a. Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

Quận Hải Châu là trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, là nơi tập trung các doanh 
nghiệp, tập đoàn lớn của miền Trung và Tây Nguyên. Vì vậy thị trƣờng bất động sản ở đây phát 
triển rất sôi động, đƣợc thể hiện qua việc nhiều công ty bất động sản tham gia vào thị trƣờng và 
hoạt động nhộn nhịp trên địa bàn quận. 

 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 

Hình 2. Số lƣợng các công ty kinh doanh bất động sản của các phƣờng                                                      
trên địa bàn quận Hải Châu năm 2 19 

Hình 2 cho thấy, tính đến năm 2019 trên địa bàn quận Hải Châu có 40 công ty bất động sản 
đang hoạt động và hầu nhƣ phân bố đều trên tất cả 13 phƣờng của quận Hải Châu. Chỉ có 2 
phƣờng có số lƣợng chênh lệch hơn là phƣờng Hải Châu 1 với 6 công ty và phƣờng Thanh Bình 
với 5 công ty đang hoạt động. Hai phƣờng này có số lƣợng công ty nhiều hơn là do đây là những 
nơi phát triển nhất của quận Hải Châu, tập trung rất đông dân cƣ và cũng có nhiều khu dân cƣ 
mới mở nên nhiều công ty bất động sản mở ra để tập trung hƣớng đến thị trƣờng này. 
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Đa số các công ty bất động sản trên địa bàn quận hiện nay đều hƣớng đến kinh doanh các 
loại hình bất động sản nhƣ: nghỉ dƣỡng, homestay, đất nền, căn hộ, shophouse,… cùng với nhiều 
loại hình dịch vụ đa dạng cùng đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực bất động 
sản để phục vụ cho các khách hàng có nhu cầu. 

b. Sàn giao dịch bất động sản 

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch 
vụ cho kinh doanh bất động sản. Tạo ra môi trƣờng giao dịch minh bạch về giá cả sản phẩm, 
minh bạch về thông tin của sản phẩm. Giúp cho nhà nƣớc quản lý bất động sản chính xác hơn, 
để đƣa ra các chính sách phù hợp, nhằm thúc đẩy thị trƣờng bất động sản phát triển theo đúng 
quy định của pháp luật. Là trung tâm của thành phố Đà Nẵng, thị trƣờng bất động sản quận Hải 
Châu luôn sôi động và phát triển kéo theo sự hình thành ngày càng nhiều sàn giao dịch trên địa 
bàn quận. 

 

Nguồn: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, 2019 

Hình 3. Số lƣợng sàn giao  ịch  ất động sản tại quận Hải Châu từ năm 2 14 đến năm 2 19 

Hình 3 cho thấy, hiện nay trên địa bàn quận Hải Châu có 14 sàn giao dịch bất động sản 
đang hoạt động, phân bố không đều giữa các phƣờng. Tập trung nhiều nhất ở hai phƣờng Thanh 
Bình với 5 sàn và phƣờng Thạch Thang là 3 sàn giao dịch bất động sản. Bên cạnh 7 phƣờng có 
sàn đang hoạt động nhƣ trên hình 3 còn có 6 phƣờng không có sàn giao dịch nào hoạt động. 
Nguyên nhân là do các sàn giao dịch bất động sản thƣờng tập trung ở các khu vực đông dân cƣ, 
có hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải tốt, đồng thời là trung tâm của quận Hải Châu để 
thuận lợi cho việc kinh doanh phát triển.  

c. Các chủ thể tài chính 

Sự tham gia của các tổ chức kinh doanh tài chính vào thị trƣờng bất động sản là rất cần 
thiết. Các hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản đòi hỏi một nguồn vốn lớn, 
các nguồn vốn này đƣợc huy động chủ yếu từ các ngân hàng. Ngân hàng chính là chủ thể cung 
cấp vốn cho các nhà đầu tƣ thông qua việc cho vay thế chấp bất động sản vì mặt hàng này là tài 
sản có giá trị lớn nên có thể huy động đƣợc một lƣợng vốn lớn. Mặt khác, khi tiến hành thế chấp 
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bất động sản tại ngân hàng, ngƣời đi thế chấp vẫn đƣợc sử dụng bất động sản chứ không nhƣ 
những loại tài sản khác.  

Qua số liệu khảo sát năm 2019 cho thấy, quận Hải Châu hiện có 25 ngân hàng đang hoạt 
động với nhiều chi nhánh, phòng giao dịch khác nhau. Sự có mặt của các ngân hàng hay nói cách 
khác là các tổ chức kinh doanh tiền tệ, các chủ thể tài chính đóng một vai trò không thể thiếu đối 
với thị trƣờng bất động sản và thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ bất động sản. 

3.2. Kết quả giao dịch bất động sản thông qua các dịch vụ bất động sản trên địa bàn quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

3.3.1. K t quả sử dụng dịch vụ bất động sản của hộ gia đ nh, cá nhân  

Từ số liệu thu thập điều tra 90 hộ dân trải đều trên toàn địa bàn quận Hải Châu, kết quả 
tổng hợp số lƣợng hộ gia đình, cá nhân sử dụng dịch vụ bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu 
năm 2018 đƣợc thể hiện ở Hình 4.  

 
Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 

Hình 4. Kết quả sử  ụng  ịch vụ  ất động sản của hộ gia đình, cá nhân năm 2 18                           
trên địa bàn quận Hải Châu 

Số liệu ở Hình 4 cho thấy, hoạt động kinh doanh bất động sản ở quận Hải Châu diễn ra khá 
sôi nổi. Trong 90 hộ gia đình, cá nhân điều tra thì có đến 71 trƣờng hợp khi tham gia giao dịch 
bất động sản trên thị trƣờng có sử dụng có sử dụng các loại hình dịch vụ bất động sản khác nhau. 
Cụ thể, có 64 trƣờng hợp đƣợc hỗ trợ của dịch vụ môi giới bất động sản, chiếm tỷ lệ cao nhất 
71,11%. Có 05 trƣờng hợp đƣợc sự hỗ trợ của dịch vụ định giá bất động sản, chiếm tỷ lệ thấp 
nhất 5,56%, các dịch vụ khác có 12 trƣờng hợp, chiếm tỷ lệ 13,33%. Dịch vụ môi giới bất động 
sản là dịch vụ đƣợc ngƣời dân tin dùng nhất trên địa bàn quận, do lực lƣợng nhân viên hành nghề 
môi giới bất động sản trong sàn giao dịch bất động sản và ngoài sàn giao dịch trên địa bàn quận 
khá đông đảo, có trình độ, tác nghiệp có sự chuyên nghiệp đáp ứng đƣợc nhu cầu, mong muốn 
kịp thời của khách hàng. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 09 trƣờng hợp (chiếm tỷ lệ 10%) không sử dụng các dịch 
vụ hỗ trợ của thị trƣờng dịch vụ bất động sản, nhóm này tham gia vào thị trƣờng nhà đất một 
cách tự phát không qua sàn giao dịch bất động sản, tự tìm đến các “cò đất” khi có nhu cầu và tự 
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thỏa thuận giá cả, hay nói cách khác nhóm này chƣa có sự tin tƣởng đối với các sàn giao dịch bất 
động sản nên họ chỉ tìm kiếm nhu cầu về bất động sản thông qua các mối quan hệ cá nhân. 

3.3.2. Đánh giá mức độ hài lòng của hộ gia đ nh, cá nhân 

Mức độ hài lòng của ngƣời dân đối với các dịch vụ bất động sản trên địa bàn quận Hải 
Châu đƣợc thể hiện qua Hình 5 nhƣ sau: 

 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 

Hình 5. Đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời  ân đối với các  ịch vụ  ất động sản                                      
trên địa  àn quận Hải Châu 

Hình 5 cho thấy, các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tham gia thị trƣờng bất động sản đã đáp 
ứng đƣợc sự hài lòng của ngƣời dân trên toàn địa bàn quận. Cụ thể, mức độ rất hài lòng chiếm tỷ 
lệ 12,22% tƣơng ứng với 11 phiếu đánh giá; mức độ hài lòng chiếm tỷ lệ lớn với 75,56% tƣơng 
ứng 68 phiếu đánh giá; hai mức độ còn lại chiếm tỷ lệ tƣơng đối thấp với 2,22% cho sự không 
hài lòng và 10% là không đánh giá. Từ đây, có thể thấy đƣợc các dịch vụ hỗ trợ thị trƣờng bất 
động sản ở quận Hải Châu rất linh hoạt trong việc làm các thủ tục pháp lý về nhà đất, các dịch vụ 
môi giới với lực lƣợng nhân viên đông đảo, có đầy đủ kiến thức về pháp lý, am hiểu rõ về các 
bất động sản trong khu vực, tác phong nghiệp vụ tốt, nhanh nhẹn, tƣ vấn nhiệt tình, dễ hiểu, giá 
các dịch vụ bất động sản nằm trong mức hợp lý, vừa phải. 

3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các  ịch vụ hỗ trợ  inh  oanh 
bất động sản 

- Đối với các công ty môi giới, kinh doanh bất động sản: đảm bảo quản lý hiệu quả và chặt 
chẽ, đồng bộ trong các cấp của công ty, tăng cƣờng các hoạt động Marketing, PR cho các loại 
hình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản tới ngƣời mua để họ nắm đƣợc thông tin về bất 
động sản và hài lòng với chất lƣợng của các dịch vụ hỗ trợ. 

- Nhà nƣớc cần thắt chặt tình trạng hoạt động trái phép của những cá nhân hành nghề “cò 
đất” không chính thống. 
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- Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tƣ kinh doanh bất động sản với tƣ cách là ngƣời cung 
cấp hàng hóa cho thị trƣờng phải đảm bảo chất lƣợng, uy tín và thƣơng hiệu của doanh nghiệp. 
Hàng hóa bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải đƣợc giao dịch thông 
qua sàn giao dịch, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh mới có thể nâng cao 
chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản. 

- Nghiên cứu bổ sung thêm cơ chế cho thuê đất đối với trƣờng hợp đầu tƣ xây dựng nhà ở 
để cho thuê, góp phần thúc đẩy thị trƣờng cho thuê bất động sản nhà ở phát triển, qua đó mở 
rộng hoạt động của các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản qua lĩnh vực này. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động 
sản trong nhân dân để họ có cái nhìn toàn diện và hiểu sâu hơn về các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
bất động sản, từ đó làm tăng thêm các cuộc giao dịch chính thống giữa ngƣời có nhu cầu về bất 
động sản với các công ty kinh doanh, môi giới bất động sản. 

- Chú trọng phát triển năng lực, trau dồi kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ nhân viên hoạt 
động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản trên địa bàn quận. Có sự liên kết chặt 
chẽ giữa các công ty kinh doanh bất động sản với các sàn giao dịch bất động sản, tạo ra một thị 
trƣờng bất động sản lớn mạnh, đa dạng với nhiều thành phần tham gia, để thực hiện các dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh bất động sản đạt hiệu quả cao hơn. 

4. KẾT  UẬN 

- Số lƣợng giao dịch thế chấp bất động sản trên địa bàn quận Hải Châu có xu hƣớng tăng 
trong giai đoạn 2015-2019, tuy nhiên số lƣợng thực hiện chuyển quyền bất động sản của các hộ 
gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Hải Châu lại giảm mạnh. Nguyên nhân là do cơn sốt đất tăng 
mạnh ở các địa phƣơng lân cận khiến ngƣời dân đổ xô vào đầu tƣ kinh doanh bất động sản với 
hình thức buôn bán nhỏ lẻ, nên họ thực hiện các giao dịch thế chấp tài sản tại quận Hải Châu 
nhiều hơn là chuyển quyền bất động sản để kiếm vốn đầu tƣ. 

- Trên địa bàn quận Hải Châu hiện đang có 14 sàn giao dịch, 40 công ty kinh doanh bất 
động sản và 25 ngân hàng với nhiều chi nhanh đang hoạt động và phân bố không đồng đều trên 
tất cả 13 phƣờng của quận. Các chủ thể này thƣờng tập trung ở các khu vực đông dân cƣ, có hệ 
thống cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải tốt, đồng thời là trung tâm của quận Hải Châu để thuận 
lợi cho việc kinh doanh phát triển.  

- Qua điều tra phỏng vấn các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn quận Hải Châu cho thấy, 
hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn quận diễn ra khá sôi động. Trong 90 hộ 
đƣợc điều tra thì có đến 81 trƣờng hợp khi tham gia giao dịch bất động sản trên thị trƣờng có sử 
dụng có sử dụng các loại hình dịch vụ bất động sản khác nhau, trong đó dịch vụ hỗ trợ môi                     
giới bất động sản đƣợc tin dùng nhiều nhất và dịch vụ định giá bất động sản có tỷ lệ sử dụng  
thấp nhất. 

- Trong thời gian tới, quận Hải Châu cần tập trung thực hiện đồng bộ hơn nữa các giải 
pháp nhầm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bất động sản, 
góp phần vào sự phát triển chung của thị trƣờng bất động sản Đà Nẵng trong tƣơng lai. 
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ASSESSMENT OF SUPPORTING SERVICES FOR REAL ESTATE BUSINESS IN HAI 
CHAU DISTRICT, DA NANG CITY 

Nguyen Van Tiep, Truong Do Minh Phuong, Nguyen Huu Ngu 

University of Agriculture and Forestry, Hue University 

Contact email: nguyenvantiep@huaf.edu.vn 

ABSTRACT 

This paper was conducted to assess the situation of supporting services for real estate business in 
Hai Chau district, Da Nang city in the period 2015 - 2018, hence propose solutions consistent with the 
study area to better the effectiveness of supporting services for real estate business. The research results 
show that there are currently 14 real estate transaction floors, 40 real estate companies and 25 banks 
with varied branches operating in Hai Chau district. The supporting services for real estate business in 
Hai Chau district worked fairly lively during the research period. Among the 90 households and 
individuals surveyed, there are 71 cases using different types of real estate services, of which real estate 
brokerage services are trusted the most and real estate valuation services occupy the lowest rate. Hai 
Chau district should focus on implementing more synchronous solutions to improve the quality of 
supporting services for real estate business, contributing to the general development of the Danang real 
estate market in the future. 

Keywords: Real estate, supporting services, brokerage, market, Hai Chau - Da Nang. 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY                             
LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

Trần Thị Ánh Tuyết2, Huỳnh Văn Chƣơng1, Trần Thị Minh Châu2, Phan Thanh Nga2 
1Đại học Huế 

2Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: tranthianhtuyet93@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Bài báo này nhằm phân tích tình hình sử dụng đất của 3 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk 
Lắk. Nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp khảo sát thực địa; phỏng vấn với Lãnh đạo, cán bộ phụ trách 
chuyên môn của ba Công ty về tình hình quản lý, sử dụng đất và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn 
vị. Từ đó, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cả ba công ty trên địa bàn nghiên cứu bao gồm Công ty TNHH 
Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, Công ty 
TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lắk. Ba công ty đều đƣợc giao, cho thuê đất để phục vụ cho mục đích 
sản xuất kinh doanh cũng nhƣ khoanh nuôi, bảo vệ rừng với diện tích lần lƣợt là 27.656,42 ha; 8.837,03 
ha và 24.062,16 ha. Sau khi thực hiện chủ trƣơng sắp xếp, đổi mới, diện tích đất đƣợc giữ lại để sử dụng 
của các công ty đều giảm đáng kể, lần lƣợt là 22.440,49 ha; 3.639,18 ha và 18.927,13 ha. Phần diện tích 
còn lại đƣợc các công ty bàn giao lại cho địa phƣơng. Tuy nhiên hiện tƣợng lấn, chiếm đất đai vẫn còn 
xảy ra và chƣa đƣợc giải quyết triệt để gây ra nhiều khó khăn trong việc sử dụng đất của các công ty. 
Nghiên cứu cũng đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác sử dụng đất của 
các công ty trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Từ khóa: Công ty lâm nghiệp, sử dụng đất, tỉn  Đắk Lắk. 

1. MỞ ĐẦU 

Các nông, lâm trƣờng quốc doanh đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo nhất là những 
nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số [1]. Đồng thời, việc giao đất, cho thuê 
đất, không chỉ phát huy đƣợc nguồn lực của đất đai, làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà 
nƣớc, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, mà còn còn thể hiện sự công bằng, chính sách ƣu việt 
của Nhà nƣớc đối với các chủ thể sử dụng đất [2]. 

Đắk Lắk là tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, có diện tích lớn thứ 4 của cả nƣớc. Theo kết 
quả thống kê đất đai năm 2018, có tổng diện tích là 1.303.050 ha; trong đó diện tích đất nông 
nghiệp chiếm 88,37% [8]. Hiện trên địa bàn tỉnh có 38 công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử 
dụng 244.933,9 ha đất [4]. Qua các thời kỳ, các đơn vị đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ổn định tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa 
bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng đất: buông 
lỏng quản lý, sử dụng đất đƣợc giao, thuê trong một thời gian dài dẫn đến diện tích đất bị lấn, bị 
chiếm lớn; tình trạng lấn chiếm, tranh chấp vi phạm chính sách pháp luật đất đai xảy ra ở nhiều 
lâm trƣờng chƣa đƣợc giải quyết kịp thời và dứt điểm; vị trí, ranh giới chƣa đƣợc xác định cụ 
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thể, quản lý không tốt dẫn đến suy giảm diện tích rừng tự nhiên, đất bị bỏ hoang không sử dụng 
trong thời gian dài, sử dụng không đúng mục đích; chuyển nhƣợng, cho thuê trái phép, gây lãng 
phí tài nguyên… Do vậy, việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả diện tích đất tại các công ty 
lâm nghiệp là yêu cầu cấp thiết. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp thu thập thứ cấp 

Các số liệu thứ cấp bao gồm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu, 
các văn bản pháp lý liên quan, hình quản lý và sử dụng đất, phƣơng án, kế hoạch sử dụng đất của 
các công ty đƣợc lựa chọn đƣợc thu thập tại sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Đắk Lắk; số liệu 
về tranh chấp, lấn chiếm, chồng lấn đất đai với các hộ gia đình, cá nhân đƣợc thu thập tại phòng 
Tài nguyên và Môi trƣờng cấp huyện có liên quan. 

2.2. Phƣơng pháp thu thập sơ cấp 

Nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát thực địa, trao đổi với lãnh đạo, cán bộ phụ trách 
chuyên môn của ba công ty đƣợc lựa chọn về tình hình quản lý, sử dụng đất và hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị. 

2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Trên cơ sở những thông tin, tài liệu số liệu thu thập đã thu thập, nghiên cứu tiến hành tổng 
hợp, phân tích lựa chọn các thông tin phù hợp, sắp xếp số liệu theo từng nội dung, thời kỳ để 
đánh giá, nhận xét đƣợc tình hình sử dụng đất, những thuận lợi và khó khăn của các công ty lâm 
nghiệp trên địa bàn. Các số liệu đƣợc thể hiện, minh họa thông qua hệ thống bảng và biểu đồ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát về  a công ty đƣợc lựa chọn để nghiên cứu 

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài lựa chọn ba công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk bao gồm:  

- Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk 

Công ty đƣợc thành lập năm 2016 với nhiệm vụ là cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng 
hữu hình khác; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; trồng cây 
Cao su; khai thác gỗ; sản xuất plastic và Cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; buôn bán đồ uống; 
chăn nuôi khác; chăn nuôi Trâu, Bò; buôn bán máy móc thiết bị và phụ tùng khác; trồng cây gia 
vị, cây dƣợc liệu; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; trồng rừng và chăm sóc rừng; buôn bán thực 
phẩm; sản xuất, truyền tải và phân phối điện; lắp đặt hệ thống điện. Lâm phần của công ty                     
nằm trên địa giới hành chính của 4 xã: Ea Rốk, Cƣ Kbang, Ea Lê, Cƣ M’lan, huyện Ea Súp, tỉnh 
Đắk Lắk. 

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 

Có tiền thân là Lâm trƣờng Buôn Ja Wầm, tới năm 1996 đƣợc chuyển đổi thành công ty 
Đầu tƣ phát triển Buôn Ja Wầm, năm 2010, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 
đƣợc thành lập theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND, ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk. 
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Lâm phần của công ty nằm trên địa giới hành chính của xã Ea Kiết và xã Ea Kuêh, huyện Cƣ 
Mgar, tỉnh Đắk Lắk, với 4 đơn vị thành viên bao gồm: Lâm trƣờng Buôn Ja Wầm, xí nghiệp cà 
phê, xí nghiệp dịch vụ thƣơng mại và chế biến nông sản, xí nghiệp sản xuất phân vi sinh.  

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lắk 

Công ty đƣợc thành lập năm 2007, tiền thân là Lâm trƣờng Lắk có nhiệm vụ tổ chức quản 
lý, bảo vệ vốn rừng đƣợc giao, sản xuất lâm, nông nghiệp kết hợp, Xây dựng và phát triển vốn 
rừng, khai thác, chế biến lâm sản. Ngoài ra, công ty còn đƣợc giao thực hiện các nhiệm vụ công 
ích khác để hỗ trợ ngƣời dân trên địa bàn tham gia các hoạt động nghề rừng. Lâm phần Công ty 
quản lý thuộc địa giới hành chính 3 xã Đắk Phơi, Đắk Nuê và Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh                
Đắk Lắk. 

3.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất của  a công ty trên địa bàn nghiên cứu 

3.2.1. Công ty TNHH Ch  bi n Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk 

Trƣớc thời kỳ sắp xếp, đổi mới, công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk 
Lắk đƣợc giao và cho thuê tổng cộng 27.656,42 ha đất để phục vụ cho các mục đích sử dụng 
khác nhau, trong đó chủ yếu là đất rừng tự nhiên công ty đƣợc giao để khoanh nuôi, bảo vệ rừng; 
diện tích đất phi nông nghiệp chủ yếu sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công ty, xây dựng 
công trình hạ tầng, đất giao thông nội vùng. Tuy nhiên, do một số sai sót trong quá trình đo vẽ và 
thống kê, trong thực tế, tổng diện tích đất mà công ty đƣợc giao theo đo đạc năm 2018 là 
27.684,68 ha. 

Bảng 1. Diện tích đất đƣợc giao của công ty TNHH Chế biến Thực phẩm                                                
và Lâm nghiệp Đắk Lắk 

STT Loại đất 
Diện tích giao 
đất, thuê đất 
trƣớc sắp xếp 

Diện tích 
đo đạc 

năm 2 17-
2018 

Biến động 
Tăng - 
Giảm 

 
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 27.656,42 27.684,68 28,26 Tăng 

1 Đất nông nghiệp 27.156,36 16.721,11 10.435,25 Giảm 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 701,54 5.250,72 4.549,18 Tăng 

1.1.1 Đất trồng lúa - 533,21 533,21 Tăng 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 701,54 4.717,51 4.015,97 Tăng 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 46,60 4.840,07 4.793,47 Tăng 

1.3 Đất rừng sản xuất 23.331,15 5.928,34 17.402,81 Giảm 

1.3.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất 23.331,15 5.801,02 17.530,13 Giảm 

1.3.2 Đất có rừng trồng sản xuất - 127,32 127,32 Tăng 

1.4 Đất rừng phòng hộ 3.077,07 701,06 2.376,01 Giảm 
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1.4.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 3.077,07 673,31 2.403,76 Giảm 

1.4.2 Đất có rừng trồng phòng hộ - 27,75 27,75 Tăng 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản - 0,92 0,92 Tăng 

2 Đất phi nông nghiệp 144,28 441,98 297,70 Tăng 

2.1 
Đất trụ sở công ty và                           
trạm BVR 

2,14 3,17 1,03 Tăng 

2.2 Đất giao thông 11,17 182,34 171,17 Tăng 

2.3 
Đất sông, ngòi, kênh,                        
rạch, suối 

130,97 256,47 125,50 Tăng 

3 Đất chƣa sử dụng 355,78 10.521,59 10.165,81 Tăng 

Nguồn: Số liệu đ ều tra, thu thập 

Qua Bảng 1 có thể thấy, diện tích đất nông nghiệp thực tế đƣợc công ty sử dụng thấp hơn 
nhiều so với kế hoạch, trong đó đặc biệt là đối với diện tích đất có rừng tự nhiên sản xuất giảm 
17.402,81ha do hiện tƣợng khai thác rừng trái phép và đốt nƣơng làm rẫy. Diện tích đất phi nông 
nghiệp tăng nhẹ do có sự mở rộng diện tích đƣờng giao thông và xây dựng thêm trụ sở cơ quan.  

Tới thời điểm hiện tại, mặc dù toàn bộ diện tích đất rừng do Công ty quản lý, sử dụng đã 
đƣợc UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ nhƣng lại chƣa đƣợc cắm mốc ranh giới trên thực địa nên dẫn 
đến nhiều hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý đất, rừng đồng thời phát sinh tranh chấp, 
hiện tƣợng các hộ lấn chiếm đất vẫn còn tƣơng đối nhiều. 

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp đổi mới phát triển 
công ty nông lâm nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo việc lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; 
đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận đối với phần đất của các công ty lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk, 
diện tích đất sau khi thực hiện chủ trƣơng đổi mới đƣợc thể hiện tại Bảng 2. 

Bảng 2. Hiện trạng sử dụng đất của công ty TNHH Chế biến Thực phẩm                                     
và Lâm nghiệp Đắk Lắk 

STT  oại đất 

Diện tích giữ lại SXKD và QLBVR 

Tổng 
 iện tích 

(ha) 

Trong đó 

Trực ti p 
(ha) 

Giao 
khoán (ha) 

Lấn chi m 
(ha) 

Bàn giao 
(ha) 

            Tổng diện tích đất 22.440,49 15.424,49 142,95 6.873,05 5.244,19 

1 Đất nông nghiệp 13.220,42 6.204,42 142,95 6.873,05 3.500,69 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 4.065,39 - - 4.065,39 1.185,33 

1.1.1 Đất trồng lúa 451,80 - - 451,80 81,41 
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1.1.2 
Đất trồng cây hàng   
năm khác 

3.613,59 - - 3.613,59 1.103,92 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 2.806,74 - - 2.806,74 2.033,33 

1.3 Đất rừng sản xuất 5.646,31 5.531,11 115,20 - 282,03 

1.3.1 
Đất có rừng tự nhiên 
sản xuất 

5.518,99 5.518,99 - - 282,03 

1.3.2 
Đất có rừng trồng      
sản xuất 

127,32 12,12 115,20 - - 

1.4 Đất rừng phòng hộ 701,06 673,31 27,75 - - 

1.4.1 
Đất có rừng tự nhiên 
phòng hộ 

673,31 673,31 - - - 

1.4.2 
Đất có rừng trồng 
phòng hộ 

27,75 - 27,75 - - 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản 0,92 - - 0,92 - 

2 Đất phi nông nghiệp 347,17 347,17 - - 94,81 

2.1 
Đất trụ sở và trạm 
QLBVR 

3,17 3,17 - - - 

2.2 Đất giao thông 114,39 114,39 - - 67,95 

2.3 Đất sông, suối 229,61 229,61 - - 26,86 

Nguồn: Sở Tà  nguyên và Mô  trường tỉn  Đắk Lắk 

Qua Bảng 2 cho thấy, sau khi sắp xếp, đổi mới, diện tích đất của Công ty đƣợc giữ lại sản 
xuất kinh doanh và quản lý bảo vệ rừng là 22.440,49 ha, trong đó trạm Bảo vệ rừng Chƣ Ma 
Lanh 10.717,04 ha và trạm Bảo vệ rừng Rừng Xanh 11.723,45 ha. 

Diện tích đất bị lấn chiếm trái phép lên tới 6.873,05 ha, trong đó chủ yếu lấn chiếm để 
trồng cây hằng năm. Đối với diện tích này, công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phƣơng 
các cấp cùng với cơ quan chức năng tổ chức rà soát, lập phƣơng án hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, 

thu hồi lại diện tích đất lâm nghiệp bị ngƣời dân chặt phá, lấn chiếm trái phép sau đó tiến hành 

thực hiện Dự án lâm nông kết hợp theo quy định nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phủ xanh đất 
trống đồi trọc. Đồng thời, công ty cũng tiến hành bàn giao đất cho địa phƣơng quản lý với tổng 

diện tích là 5.244,19 ha, bao gồm đất công ty trực tiếp quản lý 2.025,53 ha và đất bị lấn chiếm 

3.218,66 ha. 

Đến năm 2020, công ty có kế hoạch lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng diện tích 1.388 

ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng dự án Cụm 

nhà máy năng lƣợng sạch Rừng Xanh tại xã Cƣ M’lan, huyện Ea Súp và đã đƣợc thông qua. Bên 

cạnh đó, công ty cũng đã gửi hồ sơ dự án đến Sở NN&PTNT xem xét trình UBND tỉnh để đề 
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nghị Thủ tƣớng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.116,20 ha đất lâm nghiệp không 

có rừng sang đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện dự án trồng cây ca cao.  

3.2.2. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 

Trƣớc khi đƣợc sắp xếp, đổi mới, công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm đƣợc 
giao, cho thuê đất với diện tích là 8.837,03 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp với mục đích trồng 
các loại cây lâu năm và trồng rừng sản xuất. Trong đó, diện tích công ty đang trực tiếp sử dụng, 
tổ chức sản xuất 5.302,75 ha (chiếm 60,01%). Trong thực tế, diện tích bị lấn, chiếm bởi các hộ 
gia đình, cá nhân là tƣơng đối lớn, 3.154,46 ha (chiếm 35,70%). Một phần nhỏ diện tích còn lại 
đƣợc công ty giao khoán hoặc liên doanh, liên kết. 

Sau khi có chủ trƣơng sắp xếp, đổi mới lại, hiện trạng sử dụng đất của công ty đã có sự 
thay đổi tƣơng đối lớn, trong đó công ty chỉ giữ lại 3.639,18 ha đất, phần còn lại đƣợc bàn giao, 
trả lại cho địa phƣơng quản lý. 

Bảng 3. Hiện trạng sử  ụng đất của công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 

STT  oại đất 

Diện tích giữ lại SXKD và Q BVR 

Tổng 
 iện tích 

(ha) 

Trong đó 

 

Trực ti p 
(ha) 

Giao 
khoán (ha) 

Lấn chi m 
(ha) 

Bàn giao 
(ha) 

Tổng diện tích đất 22.440,49 15.424,49 142,95 6.873,05 5.244,19 

1 Đất nông nghiệp 13.220,42 6.204,42 142,95 6.873,05 3.500,69 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 4.065,39 - - 4.065,39 1.185,33 

1.1.1 Đất trồng lúa 451,80 - - 451,80 81,41 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 3.613,59 - - 3.613,59 1.103,92 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 2.806,74 - - 2.806,74 2.033,33 

1.3 Đất rừng sản xuất 5.646,31 5.531,11 115,20 - 282,03 

1.3.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất 5.518,99 5.518,99 - - 282,03 

1.3.2 Đất có rừng trồng sản xuất 127,32 12,12 115,20 - - 

1.4 Đất rừng phòng hộ 701,06 673,31 27,75 - - 

1.4.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 673,31 673,31 - - - 

1.4.2 Đất có rừng trồng phòng hộ 27,75 - 27,75 - - 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản 0,92 - - 0,92 - 
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2 Đất phi nông nghiệp 347,17 347,17 - - 94,81 

2.1 Đất trụ sở và trạm QLBVR 3,17 3,17 - - - 

2.2 Đất giao thông 114,39 114,39 - - 67,95 

2.3 Đất sông, suối 229,61 229,61 - - 26,86 

Nguồn: Sở Tà  nguyên và Mô  trường tỉn  Đắk Lắk 

Đối với diện tích 365,12 ha đất đang bị ngƣời dân lấn, chiếm trồng cây nông nghiệp và cây 
công nghiệp, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP, công ty đã rà soát, xem xét, tiếp nhận và thực hiện ký hợp đồng giao khoán 
đất. Trƣờng hợp ngƣời dân không nhận giao khoán đất với công ty thì công ty tiếp tục phối hợp 
với chính quyền địa phƣơng tổ chức rà soát, lập phƣơng án xử lý các trƣờng hợp vi phạm, thu 
hồi theo qui định của pháp luật về đất đai. Sau khi thực hiện thu hồi các diện tích bị ngƣời dân 
lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, công ty đã tiến hành trồng lại rừng để phủ xanh đất trống, đồi 
núi trọc, nâng cao độ che phủ rừng. 

Để quản lý kinh doanh tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn có hiệu quả, công ty 
đã có sự phân bổ đất đai cho 4 đơn vị trực thuộc, cụ thể: 

- Lâm trƣờng Buôn Ja Wầm: Đƣợc giao diện tích 3.396,6 ha trong đó chủ yếu là đất có 
rừng trồng và rừng tự nhiên, có trách nhiệm tổ chức quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có, tổ 
chức trồng rừng và thực hiện các dự án lâm sinh khác theo sự chỉ đạo của công ty. 

- Xí nghiệp cà phê: Đƣợc giao diện tích 239,84 ha chủ yếu là đất trồng cây lâu năm (cà 
phê). Đối với diện tích này, công ty tiếp tục thực hiện giao khoán cho các hộ nhận khoán đất, 
chăm sóc và giao nộp sản lƣợng cà phê (quả tƣơi) hàng năm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại đơn 
vị đang gặp khó khăn trong công tác quản lý do có một số đối tƣợng kích động, xúi giục ngƣời 
dân nhận khoán chống lại việc giao nộp sản lƣợng cho công ty và khiếu kiện đòi đất nên không 
thể thanh lý hợp đồng khoán và tổ chức thu hồi diện tích khoán. 

- Xí nghiệp Dịch vụ thƣơng mại và Chế biến nông sản: Đƣợc giao diện tích 1,73 ha đất phi 
nông nghiệp phục vụ xây dựng trụ sở làm việc và khu vui chơi thể thao. 

- Xí nghiệp sản xuất phân bón vi sinh: Đƣợc giao diện tích: 0,75 ha để xây dựng trụ sở làm việc. 
Tổng diện tích công ty bàn giao về địa phƣơng là tƣơng đối lớn, trong đó chủ yếu là đất rừng 

sản xuất và một số diện tích đất trồng cây cà phê sau khi đã thanh lý đối với các hộ nhận khoán. 

3.2.3. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk 

Theo kết quả điều tra, khảo sát, trƣớc khi đƣợc sắp xếp đổi mới tổng diện tích đất mà công 
ty đƣợc giao, cho thuê là 24.062,16 ha, trong đó diện tích công ty đang trực tiếp sử dụng, tổ chức 
sản xuất 14.421,27 ha (chiếm 59,93%); diện tích giao khoán 8.172,30ha (chiếm 33,96%); diện 
tích liên doanh, liên kết 1.105,39 ha (chiếm 4,59%); và một phần nhỏ diện tích bị lấn, chiếm. 

 Thực hiện chủ trƣơng sắp xếp, đổi mới nâng cao hoạt động, công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Lắk đã rà soát, lập phƣơng án sử dụng đất và đƣợc UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, tổng 
diện tích công ty đang quản lý, sử dụng là 24.074,69ha, đƣợc bố trí sử dụng nhƣ Bảng 4. 
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Bảng 4. Hiện trạng sử dụng đất tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk 

STT  oại đất 
Diện tích đo đạc 
năm 2 18(ha) 

Diện tích giữ lại 
SXKD và 

QLBVR (ha) 

Diện tích  àn 
giao cho địa 
phƣơng (ha) 

Tổng diện tích đất 24.074,69 18.927,13 5147,56 

1 Đất nông nghiệp 24.036,31 18.904,89 5.131,42 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 896,65 263,03 633,62 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 849,07 108,72 740,35 

1.3 Đất rừng sản xuất 7.033,94 3.276,49 3.757,45 

1.4 Đất rừng phòng hộ 15.256,65 15.256,65 - 

2 Đất phi nông nghiệp 38,38 22,24 16,14 

2.1 Đất trụ sở công ty  0,05 0,05 - 

2.2 Đất trạm quản lý bảo vệ rừng 0,27 0,27 - 

2.3 Đất giao thông 4,29 2,26 2,03 

2.4 Đất sông, suối 33,78 19,67 14,11 

Nguồn: Sở Tà  nguyên và Mô  trường tỉn  Đắk Lắk 

Qua số liệu Bảng 4 cho thấy, diện tích đất của Công ty đƣợc giữ lại sản xuất kinh doanh                 

và QLBVR là 18.927,13 ha; theo quy hoạch ba loại rừng đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt cụ thể 
(1) Diện tích đất thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ: 15.649,29 ha, là những diện tích nằm trên 

địa hình đồi núi cao, có nguy cơ xói mòn lớn, vì vậy cần đƣợc quản lý bảo vệ nghiêm ngặt nhằm 

phát huy vai trò phòng hộ của rừng; đồng thời cung cấp các dịch vụ môi trƣờng rừng; (2) Diện 

tích đất thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất: 3.277,53 ha; (3) Diện tích đất ngoài quy hoạch ba 

loại rừng: 0,31ha. 

Diện tích đất bàn giao cho địa phƣơng quản lý là 5.147,56 ha chủ yếu là đất rừng sản xuất. 
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của công ty đó là tuy đã thực hiện xong việc sắp xếp đổi 
mới nhƣng diện tích đất bị lấn chiếm vẫn chƣa đƣợc xử lý dứt điểm. Hiện Công ty đã hoàn thiện 

hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để tổng hợp, tham mƣu trình UBND tỉnh thu hồi đất, 
điều chỉnh diện tích đất giao, cho thuê theo phƣơng án sử dụng đất đƣợc duyệt. 

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất của các 

công ty lâm nghiệp 

Thông qua đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất tại ba công ty lâm nghiệp nêu trên, 

nghiên cứu đã một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác này tại địa phƣơng, cụ thể: 

- Đối với các công ty lâm nghiệp: 
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+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng hoàn thành việc bàn giao đất về địa 
phƣơng theo phƣơng án sử dụng đất đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt. Các công ty có diện tích đất 
bị thu hồi phải bàn giao toàn bộ hồ sơ về quỹ đất bị thu hồi cho UBND cấp huyện quản lý theo 
đúng quy định. 

+ Phát triển các loại giống cây lâm nghiệp mang lại hiệu quả cao, đa dạng về loại cây 

trồng, không nên trồng đồng loạt trên toàn bộ diện tích nhằm tránh việc khai thác đồng loạt tạo 
ra những quả đồi trọc gây xói mòn, rửa trôi, lũ quét, thiếu nƣớc do không giữ đƣợc nguồn nƣớc 
ngầm,... làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh thái, gây biến đổi khí hậu. 

+ Chủ động trong rà soát, bố trí, sắp xếp, tuyển dụng ngƣời lao động có năng lực, phẩm 

chất, có chuyên môn về công tác quản lý đất đai, tài nguyên rừng đảm bảo cho việc hoạt động 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo hƣớng phát triển bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Đối với chính quyền địa phƣơng: 

+ Sở TNMT cần đẩy mạnh thực hiện hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, 
đặc biệt là hồ sơ ranh giới sử dụng đất, tăng dày hệ thống mốc ranh giới trên thực địa để thuận 

lợi hơn cho công tác quản lý, sử dụng đất, tránh tình trạng tranh chấp, lấn, chiếm đất đai nhƣ 
trƣớc đây. Đồng thời, hƣớng dẫn, đôn đốc các Công ty hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 
điều chỉnh diện tích đất, cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ trong năm 2020 nhằm tạo điều kiện cho 

các công ty thực hiện các quyền của ngƣời sử dụng đất.  

+ UBND cấp huyện rà soát các trƣờng hợp đã cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân 

chồng lên diện tích đất đã giao cho ba công ty và có biện pháp xử lý hài hòa, hợp lý giữa công ty 
và ngƣời dân. 

+ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc lập và phê duyệt phƣơng án sử 
dụng đối với quỹ đất các công ty bàn giao về địa phƣơng để chính quyền địa phƣơng tiến hành 
giao hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật, trong đó ƣu tiên giao đất cho hộ dân, nhất là 
đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất. 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu về tình hình quản lý và sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Đắk Lắk có thể rút ra một số kết luận nhƣ sau: 

- Diện tích đất đƣợc giao, cho thuê của cả ba công ty trên địa bàn nghiên cứu chủ yếu phục 
vụ mục đích sản xuất nông nghiệp và trồng rừng đều có sự biến động trƣớc và sau thời kỳ đổi 
mới, sắp xếp lại. 

- Sau khi đƣợc đo đạc lại, các công ty đã bàn giao một phần diện tích lại cho địa phƣơng 
quản lý, đồng thời bên cạnh việc sử dụng trực tiếp, một hình thức mới hiện nay đang đƣợc thực 
hiện tại các công ty đó là liên kết với các doanh nghiệp khác hoặc giao khoán cho các hộ gia 
đình cá nhân để mang lại hiệu quả sử dụng đất cao hơn. 

- Bên cạnh những mặt thuận lợi đã đạt đƣợc, hiện nay việc quản lý và sử dụng đất của ba 
công ty trên địa bàn vẫn còn gặp phải một số khó khăn trong đó chủ yếu do quá trình lấn, chiếm 
đất của các hộ dân chƣa đƣợc giải quyết một cách triệt để, còn vƣớng mắc trong hợp đồng giao 
khoán dẫn tới tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo vẫn còn xảy ra. 
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- Nghiên cứu cũng đã đề xuất đƣợc một số giải pháp đối với các công ty cũng nhƣu chính 
quyền địa phƣơng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất tại các công ty lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 
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ABSTRACT 

This paper aims to analyze the land use situation of 3 forestry companies in Dak Lak province. The 
study used field survey method; interview with leaders, professional officers of the three companies on 
the situation of management, land use and business activities of the unit. Since then the research results 
show that, all three companies in the study area include Dak Lak Food Processing and Forestry Company 
Limited, Buon Ja Wam Forestry Company Limited, One Member LLC. Lak Forestry. The three 
companies are all assigned and leased land for production and business purposes as well as for zoning and 
protection of forests with an area of 27.656.42 ha respectively; 8.837.03 ha and 24.062.16 ha. After 
implementing the policy of arrangement and renovation, the land area retained for use by companies has 
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decreased significantly, respectively 22.440.49 ha; 3.639.18 ha and 18.927.13 ha. The rest of the area is 
handed over to the locality by the companies. However, the phenomenon of land encroachment and 
encroachment still occurs and has not been completely resolved, causing many difficulties in using land 
of companies. The study also proposes a number of solutions to improve the efficiency of land use by 
companies in Dak Lak province. 

Key words: Land use, forestry company, Dak Lak province. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện trên địa bàn huyện A Lƣới, với 3 xã nghiên cứu là Hồng Trung, 
Hồng Vân và Bắc Sơn nhằm đánh giá đƣợc thực trạng công tác giao đất, giao rừng từ đó đề xuất đƣợc các 
giải pháp nâng cao hiệu quả đối với công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS tại huyện A Lƣới, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã sử dụng các phƣơng pháp thu thập số liệu, chọn mẫu, điều tra có sự 
tham gia của ngƣời dân (PRA) và phân tích, xử lý thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy, huyện A Lƣới 
có 109.581,32 ha đất lâm nghiệp, chiếm 89,44% diện tích đất tự nhiên, trên địa bàn toàn huyện. A Lƣới là 
huyện miền núi vùng cao có 5 dân tộc chính sinh sống là dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số: Pa Cô, Tà 
Ôi, Pa Hy, Cơ Tu. Tính đến năm 2018, trên địa bàn huyện đã giao 20.278,907 ha rừng tự nhiên có 191 
nhóm hộ, 26 hộ gia đình, 39 cộng đồng dân cƣ thôn và 02 Đồn Biên phòng quản lý, trong đó, giao mới 
đạt 15.072,807 ha và hoàn thiện hồ sơ đã giao rừng trƣớc đây là 5.206,100 ha. Công tác giao đất, giao 
rừng tại huyện A Lƣới chịu sự ảnh hƣởng của các nhóm yếu tố về chính sách, tổ chức thực hiện, quy 
hoạch, tự nhiên và ngƣời dân. Để nâng cao hiệu quả công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện A 
Lƣới cần thực hiện các nhóm giải pháp về chính sách, quản lý, quy hoạch, tài chính và ngƣời dân. 

Từ khoá: G  o đất, g  o rừng, dân tộ  t  ểu số,  uyện A Lướ . 

1. MỞ ĐẦU 

Việt Nam là quốc gia đa thành phần dân tộc, với 54 dân tộc anh em, trong đó có tới 53 dân 
tộc thiểu số gần 13,38 triệu ngƣời, chiếm 14,52% dân số cả nƣớc. Khu vực miền núi là địa bàn 
cƣ trú chủ yếu của cộng đồng các dân tộc thiểu số và chiếm 3/4 diện tích đất tự nhiên của cả 
nƣớc. Hiện nay, vấn đề chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mối quan 
tâm hàng đầu của Nhà nƣớc, bởi vai trò và ý nghĩa quan trọng của cộng đồng các dân tộc thiểu 
số (DTTS). Tuy nhiên, ở nhiều nơi kết quả đạt đƣợc từ các chính sách vẫn còn hạn chế, ngƣời 
dân tộc thiểu số vẫn cần rất nhiều những sự hỗ trợ của Nhà nƣớc. Vì vậy, để phát triển sản xuất 
nâng cao đời sống, ngƣời dân tộc thiểu số đã chuyển dần từ phƣơng thức canh tác dựa trên 
nƣơng rẫy quy mô nhỏ, lẻ sang hình thức trồng rừng sản xuất, thu lợi trên quy mô lớn. Do đó, đất 
đai và tài nguyên rừng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp và quyết định 
đến điều kiện sống của ngƣời dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

Giao đất giao rừng cho ngƣời dân là một trong những chủ trƣơng đƣợc Chính phủ hình 
thành từ đầu những năm 1980. Năm 1983, Ban Bí thƣ đã có Chỉ thị 29 ban hành ngày 12 tháng 
11 về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng, chỉ thị nhấn mạnh “làm cho mỗi khu đất, mỗi cánh 
rừng, mỗi quả đồi đều có ngƣời làm chủ”. Kể từ khi Chỉ thị ra đời, Chính phủ đã thực hiện các 
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cơ chế chính sách nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, mới nhất nhƣ Quyết định số 2085/QĐ-TTg 
Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2017 - 2020. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách cho ngƣời DTTS vẫn chƣa đáp 
ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn, công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS đƣợc thực hiện với tỷ lệ hoàn thành còn hạn chế, hộ 
ngƣời DTTS thiếu đất rừng sản xuất vẫn còn cao. Nguyên nhân chủ yếu là do phƣơng pháp thực 
hiện chƣa hiệu quả, lúng túng trong giải quyết, chƣa tiến hành nghiên cứu một cách đồng bộ từ 
lý luận đến thực tiễn để đánh giá tổng thể chính sách giao đất, giao rừng lâm nghiệp cho đồng 
bào DTTS vào nội dung thực hiện. Vấn đề giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS trong thời 
gian qua đã nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan và tổ chức nghiên cứu trên cả nƣớc 
(Vũ Dũng, 2011; Trần Hồng Hạnh, 2015). Tuy nhiên, do địa bàn rộng lớn, đồng bào DTTS khá 
đông với nhiều nét bản sắc văn hóa và phong tục tập quán canh tác theo mỗi dân tộc cũng khác 
nhau, các nghiên cứu mới chỉ nêu ra đƣợc vấn đề tại một số địa bàn cụ thể mà chƣa bao quát hết 
đƣợc đến các cộng đồng ngƣời DTTS. 

Huyện A Lƣới có 20 xã và 01 thị trấn, ngƣời Kinh và ngƣời DTTS sinh sống chủ yếu là 
ngƣời dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy phân bố rời rạc dọc theo đƣờng mòn Hồ Chí Minh từ 
phía Tây đến phía Bắc, cộng đồng ngƣời DTTS định cƣ ở đây khá lâu, chịu khó lao động và có ý 
thức cao trong việc nhận đất, nhận rừng để mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống. Huyện A lƣới 
là một huyện có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn, độ che phủ rừng đứng trên 70%. Đất lâm 
nghiệp đƣợc phân bố chủ yếu tại các xã miền núi, nơi có nhiều DTTS sinh sống, kinh tế chậm 
phát triển và đời sống còn có nhiều khó khăn. Công tác giao đất, giao rừng sản xuất lâm nghiệp 
cho ngƣời DTTS nơi đây để ổn định đời sống là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lƣợc, bền 
vững cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phƣơng. 
Hiện nay, số lƣợng các nghiên cứu về chính sách đất đai nói chung và giao đất, giao rừng nói 
riêng cho ngƣời DTTS trên địa bàn huyện A Lƣới còn ít, mức độ đóng góp còn hạn chế và chƣa 
thể tác động mạnh mẽ đến cơ quan quản lý trong việc ƣu tiên ban hành chính sách đất đai cho 
đồng bào DTTS trong thời gian qua. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu này 
nhằm đánh giá đƣợc thực trạng công tác giao đất, giao rừng từ đó đề xuất đƣợc các giải pháp 
nâng cao hiệu quả đối với công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS tại huyện A Lƣới, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

- Phƣơng pháp điều tra thu thập các số liệu, tài liệu thứcấp: Thu thập các số liệu, tài liệu cơ 
bản của vùng nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng sử dụng đất nông 
nghiệp của huyện; các văn bản về chính sách giao đất, giao rừng cho ngƣời đồng bào dân tộc 
thiểu số trên địa bàn huyện; các số liệu thống kê, các báo cáo của một số xã trên địa bàn huyện 
liên quan đến việc sử dụng đất lâm nghiệp. 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp: Tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 90 hộ tại 03 xã và 
10 cán bộ trên địa bàn huyện về các nội dung liên quan đến công tác giao đất, giao rừng. Các câu 
hỏi trên phiếu phỏng vấn đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với đối tƣợng đƣợc phỏng vấn nhằm mang 
lại số liệu cần thiết cho công tác nghiên cứu.  
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2.2. Phƣơng pháp chọn mẫu 

Căn cứ vào hiện trạng và tình hình giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên 
địa bàn huyện A Lƣới, trong giai đoạn 2015 - 2018, tại ba xã Hồng Trung, xã Hồng Vân, xã Bắc 
Sơn thực hiện công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nhất. Vì vậy, để 
đánh giá đƣợc đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc 
thiểu số tại huyện A Lƣới, nghiên cứu tiến hành điều tra ngẫu nhiên 90 hộ dân tại ba xã Hồng 
Trung, Hồng Vân và Bắc Sơn bằng bảng hỏi đƣợc soạn sẵn, mỗi xã 30 phiếu phỏng vấn. 

2.3. Phƣơng pháp điều tra nhanh có sự tham gia của ngƣời  ân(PRA) 

Nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp PRA (Participatory Rural Appraisal), phƣơng pháp 
điều tra nhanh có sự tham gia của ngƣời dân nhằm phối hợp với ngƣời dân địa phƣơng để tiến 
hành điều tra, đi khảo sát thực địa. Thành lập các nhóm nhỏ để thu thập dữ liệu, đánh giá trên các 
loại bản đồ về địa hình, địa chính đất lâm nghiệp, sơ đồ các khu vực dân cƣ dân tộc thiểu số 
(DTTS) để có cách nhìn tổng thể, chi tiết các đối tƣợng phục vụ cho nội dung nghiên cứu. Sự 
tham gia của ngƣời dân có vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự việc một cách khách quan và 
chính xác.  

2.4. Phƣơng pháp phân tích, xử l  số liệu thống ê 

Thực hiện phân loại các số liệu, tài liệu thu thập và điều tra, phỏng vấn theo từng nhóm có 
mối quan hệ với nhau, sau đó sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tổng hợp, thống kê và phân 
tích những nguồn dữ liệu, số liệu hữu ích cho nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Hiện trạng quản l  và sử  ụng đất lâm nghiệp trên địa  àn huyện A  ƣới 

A Lƣới là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, từ thành phố Huế theo 
quốc lộ 49 khoảng 70 km về phía tây sẽ đi tới thị trấn, có 84 km chiều dài đƣờng biên giới quốc 
gia và tiếp giáp với biên giới nƣớc bạn Lào. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh 
hƣởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam. Nhiệt độ trung bình trong năm 
khoảng 22 - 250C. A Lƣới thuộc kiểu địa hình uốn nếp nâng trung bình, có quá trình bào mòn, 
xâm thực và phân cắt mạnh. Độ cao trung bình của huyện là 500 - 1.000 m. Do kết quả vận động 
kiến tạo mà hình thành nên ở đây một thung lũng sụt lún A So, đây là khu vực tập trung dân cƣ 
sinh sống chủ yếu của các dân tộc tại huyện A Lƣới. 

Với đặc trƣng địa hình và khí hậu nhƣ đã nêu ở trên, huyện A Lƣới phát triển 2 kiểu rừng 
chính: ở độ cao dƣới 700 m là rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới, từ độ cao 700 m trở lên 
là kiểu rừng kín thƣờng xanh á nhiệt đới. Qua điều tra khảo sát nơi đây hội tụ nhiều loài thực vật, 
ở các độ cao khác nhau có những loài thực vật đặc trƣng khác nhau, nhƣ các loài thƣờng gặp 
trong vùng là cây dẻ, đỗ quyên, chau me, dâu da, dƣơng xỉ thân gỗ và các cây ƣa bóng họ riềng, 
họ gừng,... nằm ở độ cao trên 1000 m; các cây gỗ nhƣ sến, táu, re, trƣờng, gụ, gội, kiền kiền, dỗi, 
huỳnh,... thì nằm ở độ cao thấp hơn. Ở những nơi gần dân cƣ thƣờng gặp các loài cây nhƣ: gáo, 
nứa, giang cùng với các loài thực vật thứ sinh khác hình thành sau nƣơng rẫy và khai thác lâu 
năm. Đây là loại hình diễn thế thứ ba thiên về hƣớng thoái hóa, nếu đƣợc bảo vệ tốt thì có thể 
phục hồi lại trạng thái rừng gỗ ban đầu trong khoảng thời gian tƣơng đối ngắn. 
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Huyện A Lƣới có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 110.610,02 ha, trong đó: rừng tự 
nhiên là 81.334,67 ha, rừng trồng là 9.461,51 ha và đất chƣa có rừng quy hoạch cho Lâm nghiệp 
là 19.813,84 ha. Phân bố rộng trên địa bàn 21 xã, thị trấn, trải dài trên 100 km đƣờng Hồ Chí 
Minh và 30 km đƣờng Quốc lộ 49. Độ che phủ rừng của huyện đạt 74,99%. 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2018, huyện A Lƣới có 109.581,32 ha đất lâm nghiệp, 
chiếm 89,44% diện tích đất tự nhiên, chiếm 94,64% diện tích đất nông nghiệp (115.784,26 ha) 

trên địa bàn toàn huyện. Phân bố ở các xã, thị trấn, trong đó, tập trung nhiều ở các xã nhƣ Hƣơng 
Nguyên (30.944,36 ha), Hồng Hạ (13.142,15 ha), Hồng Thủy (9.787,24 ha) và Hƣơng Phong 
(7.773,33 ha).  

- Đất rừng sản xuất có diện tích là 45.846,43 ha, chiếm 37,42% diện tích đất tự nhiên, phân 
bố tập trung tại các xã Hƣơng Nguyên, Hồng Hạ, Hồng Thủy và Hồng Vân. Cây trồng chủ yếu là 
loại cây lấy gỗ, cây nguyên liệu.  

- Đất rừng phòng hộ có diện tích là 48.398,04 ha, chiếm 39,5% diện tích đất tự nhiên, phân 
bố hầu hết ở các xã, thị trấn, trong đó, tập trung nhiều ở xã Hƣơng Nguyên (8.841,24 ha), Hồng 
Hạ (7.022,73 ha), Hồng Thủy (6.211,69 ha) riêng xã Hồng Quảng không có đất rừng phòng hộ. 

- Đất rừng đặc dụng có diện tích là 15.336,85 ha, chiếm 12,52% diện tích đất tự nhiên phân 
bố ở các xã gồm Hƣơng Nguyên, Hồng Kim, Hồng Hạ, Phú Vinh và Sơn Thủy chủ yếu cho các 
khu vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo tồn loài, sinh quyển... 

 y ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản về tăng cƣờng công tác lãnh đạo của các 
cấp uỷ Đảng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn.Tập 
trung chỉ đạo lực lƣợng kiểm lâm, các chủ rừng, các phòng ban chuyên môn, cấp ủy và chính 
quyền địa phƣơng các xã, thị trấn tiến hành đồng bộ các giải pháp tổng hợp trong công tác quản 
lý bảo vệ rừng nhằm hạn chế thiệt hại do cháy rừng, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về 
pháp luật lâm nghiệp, hạn chế các vụ phá rừng trái phép, xóa bỏ và không để phát sinh các điểm 
về khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ và săn bẫy động vật hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ 
tốt tài nguyên rừng trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại nhƣ: Tình trạng 
chặt phá rừng, chiếm đất, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn còn diễn ra tinh vi 
dƣới nhiều hình thức, đòi hỏi cần có những giải pháp quyết liệt mang tính đồng bộ, hiệu quả của 
lực lƣợng Kiểm lâm lẫn cấp ủy, chính quyền địa phƣơng, các ban ngành, đoàn thể, lực lƣợng vũ 
trang cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ, nhân dân trên toàn huyện. 

3.2. Thực trạng giao đất, giao rừng cho đồng  ào  ân tộc thiểu số tại huyện A  ƣới, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

3.2.1. Tổng quan về người dân tộc thiểu số trên địa bàn Hu ện A lưới 

“Dân tộc thiểu số” là thuật ngữ phổ biến trong nghiên cứu về dân tộc học ở Việt Nam và 
trên thế giới hiện nay. Các học giả phƣơng Tây quan niệm rằng, đây là một thuật ngữ chuyên 
ngành dân tộc học (minority ethnic) dùng để chỉ những dân tộc có dân số ít. Việt Nam là quốc 
gia có đa thành phần dân tộc, trong 54 dân tộc có tới 53 dân tộc thiểu số.  
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A Lƣới là huyện miền núi vùng cao có tổng diện tích tự nhiên là 122.521,20 ha.  Gồm 5 
dân tộc chính sinh sống là dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số: Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy, Cơ Tu. 
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện A Lƣới năm 2019, toàn huyện có 13.719 hộ với 
52.180 khẩu, trong đó ngƣời dân tộc thiểu số có 10.093 hộ, 38.170 nhân khẩu, mức thu nhập khá 
thấp, khoảng 01 triệu đồng/tháng/01 nhân khẩu; nguồn thu chủ yếu từ nông, lâm nghiệp, thủy 
sản chiếm tỷ trọng khoảng 53%. Số hộ nghèo giảm 476 hộ so với năm 2018 còn lại 2.585 hộ, 
chiếm 18,50%, hộ cận nghèo 1.802 hộ, chiếm 14,16%. Đây là số hộ không chỉ có mức thu nhập 
thấp mà còn thiếu hụt nhiều chỉ số về tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, nhƣ: giáo dục, nhà ở, y tế, 
nƣớc sạch sinh hoạt, nhà vệ sinh,… số xã chiếm tỷ lệ hộ nghèo trên 25% với 17 xã. Hiện nay, 
mức sống của ngƣời dân A Lƣới đã tăng lên đáng kể nhƣng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung 
toàn tỉnh. 

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất Lâm nghiệp tại các xã nghiên cứu 

Đất lâm nghiệp là nhóm đất chính trong cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện A Lƣới nói 
chung và ba xã Hồng Trung, Hồng Vân, Bắc Sơn nói riêng. Với tổng diện tích 10.689,0749 ha, 
chiếm 87,86% diện tích tự nhiên của ba xã, trong đó: Diện tích đất rừng phòng hộ là 4.068,9219 
ha chiếm 33,44% diện tích đất tự nhiên và 61,94% đất lâm nghiệp; diện tích rừng sản xuất 
6.621,153ha, chiếm 54,42% diện tích đất tự nhiên và chiếm 61,94% đất lâm nghiệp.  

Bảng 1. Hiện trạng sử  ụng đất lâm nghiệp tại các xã nghiên cứu năm 2 18 

Đơn vị t n : ha 

STT  oại đất Hồng Trung Hồng Vân Bắc Sơn Tổng 

1 Tổng  iện tích tự nhiên 6.740,04 4.392,27 1.033,59 12.165,96 

2 Đất lâm nghiệp 6.061,60 3.753,32 875,15 10.689,07 

2.1 Đất rừng sản  uất 2.997,30 3.007,36 616,49 6.621,15 

2.2 Đất rừng p òng  ộ 3.064,30 745,96 258,66 4.068,92 

2.3 Đất rừng đặ  dụng 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nguồn: Tổng  ợp số l ệu từ 3    năm 2018 

Qua Bảng 1 cho thấy, đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn trong cơ cấu sử dụng đất của các 
xã nghiên cứu, chiếm trung bình trên 87,86% tổng diện tích tự nhiên của ba xã và chiếm 9,75% 
diện tích đất lâm nghiệp trên toàn huyện. Phân bố giữa các loại đất rừng sản xuất và rừng phòng 
hộ theo từng xã cũng không đồng đều, do tính chất xung yếu khác nhau của thảm thực vật rừng 
trên mỗi xã. Điều đó thể hiện rõ ở các xã Hồng Trung, Hồng Vân, Bắc Sơn diện tích đất rừng 
phòng hộ rất lớn, trung bình trên 38,06% tổng diện tích đất lâm nghiệp, xã Hồng Trung có diện 
tích rừng phòng hộ 50,55%, xã Hồng Vân 19,87%, xã Bắc Sơn 29,55%. 

Tuy nhiên, về cơ cấu chủ sử dụng đất lâm nghiệp ở đây còn rất nhiều bất cập. Đất đƣợc 
giao cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh tế Nhà nƣớc quản lý, sử dụng chiếm diện tích khá lớn 
so với diện tích đất lâm nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất, canh tác. Cơ cấu sử dụng 
đất lâm nghiệp theo chủ sử dụng đƣợc thể hiện rõ ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Thống  ê đất lâm nghiệp theo chủ sử  ụng và quản l                                                                         
tại các xã nghiên cứu năm 2 18 

Diện tích đất theo đối tƣợng sử dụng (ha)  

Diện tích đất 
giao để UBND 
xã quản lý (ha) 

Xã nghiên 
cứu 

Tổng diện 
tích giao sử 

dụng 

Hộ gia 
đ nh, cá 

nhân 

Tổ chức 
kinh t  

Tổ chức sự 
nghiệp công 

lập 

Cộng đ ng 
dân cư và Tổ 

chức khác 

Hồng Trung 1.260,64 980,42 269,22 1,21 4.562,51 916,88 

Hồng Vân 1.316,74 1.187,74 111,76 4,48 1.676,7 1.399,28 

Bắc Sơn 324,139 315,285 0,018 0,728 430,854 278,596 

Tổng 2.900,519 2.483,445 380,998 6,418 6.670,064 2.594,756 

Nguồn: Tổng  ợp số l ệu từ 3    năm 2018 

Qua số liệu Bảng 2 cho thấy phần lớn diện tích đất lâm nghiệp thuộc quyền sử dụng của 
các tổ chức kinh tế và đơn vị sự nghiệp nhà nƣớc, với 387,416ha chiếm 13,35% tổng diện tích 
đất lâm nghiệp đƣợc giao sử dụng và chiếm 3,62% tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn. 
Tại xã Hồng Trung đất các tổ chức sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế chiếm 9,32% tổng diện 
tích đất lâm nghiệp đƣợc giao sử dụng và chiếm 4,46% diện tích đất lâm nghiệp. Đất lâm nghiệp 
đƣợc giao cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã Hồng Trung, Hồng Vân và Bắc Sơn chỉ chiếm 
trung bình 2,41% diện tích đất lâm nghiệp. Trong đó, quỹ đất lâm nghiệp do các UBND xã quản 
lý rất hạn chế, với 2.594,756ha chỉ chiếm 2,42% diện tích đất lâm nghiệp, điều này đã ảnh hƣởng 
rất lớn đến diện tích quỹ đất lâm nghiệp phục vụ giao cho đồng bào DTTS trên địa bàn. 

 

Hình 1. Cơ cấu  iện tích đất lâm nghiệp theo đối tƣợng quản l , sử  ụng tại 3 xã năm 2 18 

3.2.3. K t quả giao đất, giao rừng tính đ n năm 2018 

Để thực hiện chính sách giao đất, giao rừng hiệu quả, giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho 
đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân huyện đã thƣờng xuyên đôn đốc, chỉ 

Diện tích đất giao 
để các UBND xã 
quản lý  2,42% 

 Cộng đồng dân 

 cƣ 62,40% 

Hộ gia đình, cá 
nhân 2,41% 

Tổ chức sự 
nghiệp công 
lập 13,17% 

Tổ chức kinh 
tế 13,13% 
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đạo đẩy mạnh thực hiện các công tác chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang rừng sản xuất; đo đạc địa 
chính đất lâm nghiệp phục vụ giao đất và tập trung rà soát thu hồi đất lâm nghiệp từ các tổ chức, 
nông lâm trƣờng giao về địa phƣơng quản lý,... với mục đích tạo thêm quỹ đất, giao đất lâm 
nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất.  y ban nhân dân huyện A Lƣới đã thành lập Ban 
chỉ đạo giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện nhằm triển khai xây dựng Đề án giao rừng, cho thuê 
rừng và tổ chức thực hiện. Giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ban, 
ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn có rừng để thực hiện việc giữ rừng. 

Kết quả tính đến năm 2018 trên địa bàn huyện đã giao 20.278,907 ha rừng tự nhiên có 
191 nhóm hộ, 26 hộ gia đình, 39 cộng đồng dân cƣ thôn và 02 Đồn Biên phòng quản lý, cụ thể 
nhƣ sau: 

* Giao mới: 15.072,807 ha, trong đó: 
- 191 nhóm hộ gia đình với diện tích: 11.383,953 ha. 
- 11 hộ gia đình với diện tích: 149,354 ha. 
- 20 cộng đồng dân cƣ thôn với diện tích: 2.182,500 ha. 
- 02 tổ chức với diện tích: 1.357,00 ha. 
* Hoàn thiện hồ sơ đã giao rừng trƣớc đây: 5.206,100 ha, trong đó: 
- 15 hộ gia đình với diện tích: 144,300 ha. 
- 19 cộng đồng dân cƣ thôn với diện tích: 5.061,800 ha. 
Nhìn chung, đa số các xã đã quan tâm, thƣờng xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hƣớng dẫn các 

chủ rừng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ rừng đƣợc giao. Qua đó, 
các chủ rừng đã có ý thức tổ chức quản lý, bảo vệ rừng đƣợc giao.  

Trong những năm trở lại đây, trên địa bàn nghiên cứu thƣờng xảy ra nhiều vấn đề liên quan 
đến rừng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện A Lƣới luôn để xã hội quan tâm. Vì vậy, từ năm 
2014, chính quyền đã thực hiện đẩy mạnh các công tác thu hồi đất, tạo quỹ đất lâm nghiệp để 
tiến hành giao đất cho đồng bào DTTS. Kết quả trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, 
công tác giao đất giao rừng đƣợc thực hiện tập trung tại 03 xã Hồng Trung, Hồng Vân và Bắc 
Sơn và đã giao đƣợc 6.405,0 ha diện tích GĐGR cho đối tƣợng ngƣời DTTS, chiếm 31,58% tổng 
diện tích rừng đƣợc giao cho đồng bào DTTS từ trƣớc đến nay trên địa bàn nghiên cứu.  

Bảng 3. Kết quả giao đất giao rừng cho đồng  ào DTTS tại 3 xã nghiên                                                
cứu từ trƣớc đến năm 2 18 

STT Tên xã 

Diện tích giao đất 
giao rừng hộ gia 
đình, cá nhân đang 

sử dụng (ha) 

Diện tích giao đất 
giao rừng cho đồng 

bào DTTS (ha) 

 

Chiếm tỷ lệ 
(%) 

1 Hồng Trung 4.320,9 4.320,9 100 

2 Hồng Vân 1.715,9 1.715,9 100 

3 Bắc Sơn 368,2 368,2 100 

Tổng 6.405,0 6.405,0 31,58 

Nguồn: P òng TN & MT 2018  uyện A Lướ  
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Trong tổng số diện tích 6.405,0 ha đất rừng đƣợc giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, có 
6.405,0 ha của ngƣời dân tộc thiểu số có nguồn gốc đƣợc nhà nƣớc giao sử dụng, chiếm 100%. 
Tại 3 xã Hồng Trung, Hồng Vân, Bắc Sơn công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào 
dân tộc thiểu số đã có nhiều bƣớc chuyển biến tích cực, tuy nhiên, kết quả giao đất giao rừng cho 
đồng bào DTTS vẫn còn nhiều hạn chế, diện tích giao đất, giao rừng chƣa gắn với lực lƣợng sản 
xuất ở vùng đồng bào DTTS.  

Công tác giao đất giao rừng vẫn còn gặp một số khó khăn, vƣớng mắc nhất định nhƣ từ 
năm 2016 đến nay cả 3 xã chƣa thực hiện giao đất, giao rừng thuộc rừng 661 của Ban quản lý 
rừng phòng hộ (BQLRPH) A Lƣới cho các hộ gia đình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
nhận khoản bảo vệ là 378,7 ha. Lý do chƣa thực hiện là vì các lô, khoảnh khi kiểm tra không xác 
định tọa độ, vị trí, một thẻ quyền sử dụng đất có ba, bốn hộ sử dụng, số diện tích đã giao cho xã 
đa số bị ngƣời dân lấn chiếm. Vì vậy, công tác giao đất, giao rừng 611 của BQLRPH A Lƣới đã 
giao cho các xã gặp khó khăn. Qua kết quả điều tra phỏng vấn, ông Hồ Văn Rao, Chủ tịch 
UBND xã Hồng Vân cho biết: “Đất ở là một trong những điều kiện cần thiết cho đồng bào 
DTTS tại địa phƣơng. Tuy nhiên, do chỉ thực hiện đƣợc việc giao đất ở, còn chƣa bố trí đƣợc 
quỹ đất sản xuất thuộc rừng 661 của BQLRPH A Lƣới đã giao cho xã do khó khăn về chính 
sách, một số hộ lấn chiếm, công tác thu đất rất khó khăn. Hiện nay UBND xã đang tiến hành xây 
dựng Đề án giao đất, giao rừng cho các hộ thiếu đất sản xuất”. 

3.3. Hiệu quả của công tác giao đất, giao rừng đối với ngƣời  ân 

Qua trao đổi với một số hộ gia đình và chính quyền địa phƣơng, phần lớn các ý kiến đều 
cho rằng, giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cƣ thôn, nhóm hộ, hộ gia đình thì công tác quản 
lý, bảo vệ rừng tốt hơn trƣớc khi rừng chƣa giao. Ý thức bảo vệ rừng của các thành viên trong 
cộng đồng dân cƣ, hộ gia đình cao hơn, ngƣời dân không chỉ cung cấp thông tin cho thôn, Trạm 
kiểm lâm mà tự họ trực tiếp đấu tranh với kẻ xấu để bảo vệ rừng. Rừng đƣợc phát triển từ nguồn 
hỗ trợ của các dự án, tổ chức phi chính phủ, một số cộng đồng ở huyện A lƣới đã nhận đƣợc hỗ 
trợ tài chính, nâng cao năng lực nhằm thực hiện tốt công tác công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển nguồn tài nguyên rừng. Đến nay, 73% diện tích rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, nhóm 
hộ, hộ gia đình đƣợc chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng. 

Bảng 4. Độ tuổi chủ yếu đƣợc giao đất, giao rừng 

Độ tuổi Số phiếu phỏng vấn đƣợc Tỷ lệ (%) 

Dƣới 16 tuổi 1 1,10 

Từ 16 đến 40 tuổi 40 44,5 

Từ 41 đến 60 tuổi 38 42,2 

Trên 60 tuổi 11 12,2 

Tổng 90 100 

Nguồn: Đ ều tr  p ỏng vấn  ộ g   đìn  
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Qua kết quả điều tra tại 03 xã Hồng Trung, Hồng Vân, Bắc Sơn cho thấy, tỷ lệ giao đất cho 
đồng bào DTTS tập trung chủ yếu vào độ tuổi trung bình từ 16 đến 40 tuổi và từ 41 đến 60 tuổi 
(Bảng 4), bởi đây là lực lƣợng lao động chủ yếu của các hộ gia đình. Bên cạnh đó, trong độ tuổi 
này đa số là các hộ gia đình vừa lập gia đình (từ 16 đến 40 tuổi) chiếm 44,5% tổng số phiếu 
phỏng vấn cho thấy nhu cầu cần đất để an cƣ lạc nghiệp rất cao; độ tuổi từ 41 đến 60 tuổi là độ 
tuổi chiếm 42,2% tổng số phiếu phỏng vấn cho thấy nhu cầu về đất sản xuất cao vì trong nhóm 
độ tuổi này nhân khẩu trung bình của gia đình từ 3-5 nhân khẩu. 

Đánh giá của ngƣời dân về hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trƣờng sau khi thực hiện giao 
đất giao rừng đƣợc thể hiện nhƣ Bảng 5. 

Bảng 5. Hiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng 

Hiệu quả Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 10 11,1 

Hiệu quả môi trƣờng 12 13,3 

Cả 2 ý trên 51 56,7 

Không hiệu quả 17 18,9 

Tổng 90 100 

Nguồn: Đ ều tr  p ỏng vấn  ộ g   đìn  

Giao đất, giao rừng đã góp phần giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất của đồng bào DTTS, 
bên cạnh đó 56,7% kết quả phỏng vấn các hộ gia đình cho thấy rõ hiệu quả của chính sách giao 
đất giao rừng đem lại về cả hai mặt kinh tế - xã hội và môi trƣờng. Với sự hỗ trợ kịp thời của 
chính quyền địa phƣơng nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, chuyển nghề bƣớc đầu có kết quả và 
đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Góp phần chấm dứt tình trạng du canh, 
du cƣ, đốt rừng làm nƣơng rẫy, quỹ đất đƣợc khai thác để canh tác hợp lý, bảo vệ tốt rừng phòng 
hộ các đầu nguồn. Mức sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao về thu nhập, sản phẩm 
nông nghiệp, lâm nghiệp. 

Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách vẫn còn chƣa thể hiện rõ rệt, do đó có đến 18,9% ngƣời 
đƣợc phỏng vấn cho rằng, sau khi đƣợc giao đất, giao rừng thì họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
trong công tác sử dụng đất hợp lý, canh tác loại nông lâm sản phù hợp, chƣa có kỹ thuật phù hợp 
dẫn đến việc sâu bệnh, hƣ hỏng giống gây ra việc mất thu nhập, không hiệu quả khi sử dụng đất 
đƣợc giao.                                                                        

Bảng 6. Ảnh hƣởng của chính sách giao đất, giao rừng đến mức sống thu nhập                                    
của đồng  ào DTTS ở huyện A  ƣới. 

Hiệu quả Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Diện tích đất rừng tăng 10 11,1 

Quy mô dân số tăng 17 18,9 
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Chất lƣợng cuộc sống tăng 50 55,6 

Cơ sở hạ tầng đảm bảo 13 14,4 

Tổng 90 100 

Nguồn: Đ ều tr  p ỏng vấn  ộ g   đìn  

Chính sách giao đất, giao rừng đã mang đến hiệu quả rõ rệt với nguồn thu từ các sản phẩm 
nông nghiệp, không những giúp đồng bào DTTS nâng cao chất lƣợng từ bữa ăn, đến việc trao 
đổi mua bán nâng cao thu nhập từ các sản phẩm sạch và có nguồn gốc. Hơn 55,6% số hộ đƣợc 
phỏng vấn khẳng định chất lƣợng cuộc sống của họ đã tăng lên rất nhiều sau khi chính sách đƣợc 
thực hiện, ngoài ra cơ sở hạ tầng đƣợc đảm bảo là niềm vui đối với các bản làng nơi đây khi sức 
khỏe ngƣời dân đƣợc chăm sóc, điện sáng đến từng nhà. 

Bảng 7. Thu nhập của đồng  ào DTTS trƣớc và sau  hi chính sách giao đất,                                         
giao rừng đƣợc thực hiện 

Nội dung Trƣớc  hi giao đất Sau  hi giao đất 

Thu nhập Từ 300 - 500 nghìn đồng/tháng Từ 1500 - 2000 triệu đồng/tháng 

Sản phẩm lâm nghiệp 20 kg/tháng 50 kg/tháng 

Sản phẩm nông nghiệp 30 kg/tháng 1000 kg/tháng 

Nguồn: Đ ều tr  p ỏng vấn  ộ g   đìn  

Thu nhập của đồng bào DTTS có cải thiện và thay đổi đáng kể sau khi chính sách giao đất, 
giao rừng của Nhà nƣớc đƣợc thực hiện. Phần lớn thu nhập của các hộ tăng lên gấp 3 đến 4 lần 
trƣớc khi chƣa có đất, nhờ vào việc đƣờng xá đƣợc đầu tƣ xây dựng thuận lợi cho việc trao đổi 
mua bán hàng hóa, các sản phẩm quý từ lâm nghiệp, lâm sản. Ngoài ra, đồng bào DTTS còn 
đƣợc hƣớng dẫn, thay thế phƣơng thức sản xuất để tiếp cận với những giống cây trồng mới, có 
năng suất cao phù hợp với địa phƣơng do đó kết quả đem lại là rõ rệt. 

Từ kết quả phỏng vấn 10 cán bộ tham gia vào công tác giao đất giao rừng trên địa bàn, có 
80% cán bộ thực hiện cho rằng, việc giao đất, giao rừng cho DTTS là cực kì cần thiết, 20% còn 
lại cho rằng cần thiết khi thực hiện giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS để đồng bào phấn 
khởi, yên tâm lao động sản xuất, không du canh, di cƣ tự do, ổn định cuộc sống, nỗ lực vƣơn lên 
thoát nghèo. Để đạt đƣợc hiệu quả cao của chính sách giao đất giao rừng, các cán bộ thực hiện 
dự án đề xuất việc phối hợp chặt chẽ giữa địa phƣơng với nhân dân, với lãnh đạo và chính quyền 
cấp trên để có những giải pháp kịp thời hoàn thành dự án theo kế hoạch, đề án của các xã. Ông 
Hồ Văn Khuých - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Trung cho biết: “UBND xã đang xây dựng Đề 
án và kiến nghị đề xuất kinh phí với cấp trên để hỗ trợ cho công tác đo đạc. Khi có Quyết định 

phê duyệt chính sách hỗ trợ trong công tác đo đạc mới thực hiện cấp đất sản xuất cho các hộ 
thiếu đất”. 
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3.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác giao đất, giao rừng tại huyện A lƣới, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

3.4.1. Nhóm về chính sách 

Nhận thức về chính sách giao đất giao rừng còn đơn giản, mặc dù chính sách này đƣợc thể 
chế hóa trong văn bản pháp luật của nhà nƣớc. Các tiêu chí để đánh giá chính sách giao đất, giao 
rừng một cách khoa học, không toàn diện, đầy đủ, mạng tính phiền diện, chỉ phản ánh nhận xét 
của các cơ quan nhà nƣớc mà không quan tâm đủ mức đến sự phản hồi từ xã hội, từ những đối 
tƣợng mà chính sách giao đất, giao rừng hƣớng vào. Bên cạnh đó, sau khi triển khai thực hiện, 
các cơ quan chức năng thƣờng không quan tâm tổ chức đánh chính sách giao đất, giao rừng. 
Trên thực tế, rất ít khi chính sách giao đất, giao rừng đƣợc tổ đánh giá một cách nghiêm túc, bài 
bản. Nguyên nhân là do không có đủ nhân lực, không có nguồn tài chính, thiếu kinh phí dành 
cho việc xây dựng chính sách giao đất, giao rừng. Trên thực tế, ngƣời quản lý nhận ra đƣợc 
những khuyết điểm trong chính sách giao đất, giao rừng sau một thời gian dài thực hiện, chỉ đến 
khi bộc lộ bất cập trong thực tiễn, ngƣời ta mới nhận ra đƣợc những khuyết điểm. Nên việc xem 
xét chỉnh sửa, thay đổi trong chính sách giao đất, giao rừng chỉ đƣợc thực hiện khi xuất hiện bất 
cập trong thực tiễn thực hiện chính sách.  

3.4.2. Nhóm về tổ chức thực hiện 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cƣ, hộ gia đình và mọi ngƣời dân đối 
với công tác bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều mặt hạn chế. Công tác sự phối hợp hiệu quả 
giữa cơ quan chức năng, các bên liên quan và địa phƣơng để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án, quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cƣ tự do tại cả 
nơi đi và nơi đến chƣa thật sự chặt chẽ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về đất đai, chú trọng 
vào chính sách dân tộc, nâng cao sự lãnh đạo và đứng đầu của già làng, trƣởng bản trong công 
tác tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhìn chung là chƣa cao. Công tác rà soát, đánh giá 
thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp hiện nay cho những doanh nghiệp, hộ gia đình có năng lực 
sản xuất còn nhiều vấn đề bất cập, tồn tại. Tại một số xã, việc giao đất, giao rừng cho đồng bào 
dân tộc gặp khó khăn do toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc quyền quản lý của Lâm 
trƣờng. Việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nƣớc về lâm nghiệp thống nhất từ Trung ƣơng đến 
cơ sở chƣa thật sự phối hợp chặt chẽ. Việc thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa các 
thủ tục hành chính gây ách tắc, phiền hà cho ngƣời dân còn hạn chế. 

3.4.3. Nhóm về qu  hoạch 

Quy hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ trong công tác đo đạc, quy hoạch sử dụng đất lâm 
nghiệp, cán bộ tiếp dân nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp của hộ gia đình về 
lâm nghiệp, vƣớng mắc trong quá trình triển khai trồng rừng trên diện tích quy hoạch còn nhiều 
bất cập, tồn tại. Việc lắng nghe, lấy ý kiến của ngƣời dân trong quá trình lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng, tình trạng quy hoạch còn chồng chéo, không phù hợp với loại rừng 
của các thôn bản. Giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS chƣa đảm bảo đất rừng có thể sản 
xuất và canh tác, phù hợp với việc đi lại để sản xuất và bảo vệ rừng. 
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3.4.4. Nhóm về tự nhiên 

Quần thể của loài rừng tự nhiên rất đa dạng có nhiều loại gỗ và động vật quý hiếm. Nguồn 
tài nguyên rừng ở một số địa phƣơng hiện nay đang bị suy giảm đáng kể. Dấu hiệu của sự suy 
giảm này đƣợc thể hiện qua sự biến động về quần thể các loài động vật, thực vật rừng theo thời 
gian. Sự suy giảm tài nguyên rừng là do khai thác quá mức, sự yếu kém trong công tác quản lý, 
do ảnh hƣởng của chất độc Da cam trong chiến tranh làm cho tài nguyên rừng ở một số địa 
phƣơng bị tàn phá nặng nề, đất bị cằn cỗi nên cây rừng khó có thể tái sinh và phát triển. 

3.4.5. Nhóm về người dân 

Do nhận thức hiểu biết của ngƣời dân còn nhiều mặt hạn chế, còn xảy ra nhiều hoạt động 
khai thác gỗ và động vật quý hiếm, trái pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động 
của địa phƣơng chƣa thật sự vào cuộc. Công tác quản lý của cán bộ quản lý chƣa thực sự có kết 
nối với ngƣời dân địa phƣơng, những ngƣời sinh sống và phụ thuộc nhiều vào đất rừng. Khi thực 
hiện giao đất, giao rừng việc phân ranh giới, lô, khoanh không rõ ràng, ngƣời dân thiếu đất sản 
xuất nên một số dân đã tự xâm lấn một cách tự phát. 

3.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác giao đất, giao rừng trên địa  àn huyện 
A  ƣới 

3.5.1. Chính sách 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về giao đất, giao rừng, quản lý 
và phát triển tài nguyên đất, rừng khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ. Gắn mục tiêu 
bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo 
đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho ngƣời dân địa phƣơng, đồng bào dân tộc miền núi, 
biên giới, nhất là cho ngƣời dân làm nghề rừng. Cần hỗ trợ kinh phí trong quá trình thực hiện 
chính sách phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để giao rừng cho đồng 
bào dân tộc thiểu số chăm sóc, quản lý, hƣởng lợi từ nghề rừng; rà soát đất sử dụng không hiệu 
quả của các tổ chức, doanh nghiệp để tiến hành thu hồi, giao lại cho đồng bào dân tộc thiểu số 
chƣa có đất sản xuất. Nhà nƣớc cần chú trọng đến chính sách an sinh xã hội cho ngƣời dân tham 
gia vào công tác nhận rừng, các hộ dân sống ở vùng rừng, làm nghề rừng đều là các hộ dân 
nghèo, ngƣời dân tộc thiểu số. Cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhằm sử dụng đất nông 
nghiệp theo hƣớng phải tạo ra đƣợc nông sản hàng hóa có chất lƣợng giá trị cao. 

3.5.2. Quản lý 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý 
thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cƣ, hộ gia đình và mọi 
ngƣời dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cƣờng sự phối hợp hiệu quả giữa cơ 
quan chức năng, các bên liên quan và địa phƣơng để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát quá trình thực hiện dự án. Quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cƣ tự do tại cả nơi đi 
và nơi đến. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về đất đai, chú trọng vào chính sách 
dân tộc, nâng cao sự lãnh đạo và đứng đầu của già làng, trƣởng bản trong công tác tổ chức quản 
lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nƣớc về lâm nghiệp thống nhất từ 
Trung ƣơng đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành 
chính gây ách tắc, phiền hà cho ngƣời dân. 
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3.5.3. Qu  hoạch 

Việc giao đất, giao rừng cần đƣợc coi là nội dung cốt lõi trong quá trình xã hội hóa ngành 
lâm nghiệp. Đào tạo cán bộ trong công tác đo đạc, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, cán bộ 
tiếp dân nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp của hộ gia đình về lâm nghiệp, 
vƣớng mắc trong quá trình triển khai trồng rừng trên diện tích quy hoạch. Cần lắng nghe, lấy ý 
kiến của ngƣời dân trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng, tránh tình 
trạng quy hoạch chồng chéo hoặc quy hoạch không phù hợp với loại rừng của các thôn bản. Giao 
đất, giao rừng cho đồng bào DTTS phải đảm bảo đất rừng có thể sản xuất và canh tác, phù hợp 
với việc đi lại để sản xuất và bảo vệ rừng. 

3.5.4. Tài chính 

Cần Quan tâm đầu tƣ kinh phí giao đất, giao rừng cho địa phƣơng; hỗ trợ vốn, giống cây 
trồng, chuyển giao kỹ thuật cho ngƣời dân. Đảm bảo đầu ra cho sản phẩm rừng trồng, kiểm tra 
giám sát và hỗ trợ sau giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS. 

3.5.5. Người dân 

Cần nâng cao hiểu biết, năng lực tự quản lý rừng một cách có hiệu quả cho ngƣời dân. Phát 
triển rừng theo hƣớng tích cực, tự quản lý và bảo vệ rừng, đấu tránh với kẻ xấu, phối hợp với 
chính quyền địa phƣơng, kiểm lâm trong mọi tính huống để bảo vệ, quản lý rừng đƣợc giao có 
hiệu quả và phát triển rừng. 

4. KẾT  UẬN 

Huyện A Lƣới có diện tích đất tự nhiên là 122.521,20 ha, chiếm 1/4 diện tích của tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Huyện A Lƣới có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 110.610,02 ha, trong đó: 
rừng tự nhiên là 81.334,67 ha, rừng trồng là 9.461,51 ha và đất chƣa có rừng quy hoạch cho Lâm 
nghiệp là 19.813,84 ha. Phân bố rộng trên địa bàn 21 xã, thị trấn, trải dài trên 100 km đƣờng Hồ 
Chí Minh và 30 km đƣờng Quốc lộ 49. Độ che phủ rừng của huyện đạt 74,99%. Huyện A Lƣới 
có 109.581,32 ha đất lâm nghiệp, chiếm 89,44% diện tích đất tự nhiên, chiếm 94,64% diện tích 
đất nông nghiệp (115.784,26 ha) trên địa bàn toàn huyện. A Lƣới là huyện miền núi vùng cao 
với 13.075 hộ dân với 50.547 nhân khẩu và gồm 5 dân tộc chính sinh sống là dân tộc Kinh và 
các dân tộc thiểu số: Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy, Cơ Tu. 

Các công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đƣợc thực 
hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Đất đai 2013. Tính đến năm 2018 trên địa bàn huyện đã 
giao 20.278,907 ha rừng tự nhiên có 191 nhóm hộ, 26 hộ gia đình, 39 cộng đồng dân cƣ thôn và 
02 Đồn Biên phòng quản lý. Trong đó, giao mới đạt 15.072,807 ha và hoàn thiện hồ sơ đã giao 
rừng trƣớc đây là 5.206,100 ha. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, công tác giao đất 
giao rừng đƣợc thực hiện tập trung tại 03 xã Hồng Trung, Hồng Vân và Bắc Sơn và đã giao đƣợc 
6.405,0 ha diện tích GĐGR cho đối tƣợng ngƣời DTTS, chiếm 31,58% tổng diện tích rừng đƣợc 
giao cho đồng bào DTTS từ trƣớc đến nay trên địa bàn nghiên cứu.  

Công tác giao đất, giao rừng phần nào đã xoa dịu đƣợc vấn đề thiếu đất sản xuất của đồng 
bào DTTS, bên cạnh đó 56,7% kết quả phỏng vấn các hộ gia đình cho thấy rõ hiệu quả của chính 
sách đem lại là cả hai mặt kinh tế - xã hội và môi trƣờng. Đã chấm dứt tình trạng du canh, du cƣ, 
đốt rừng làm nƣơng rẫy. Quỹ đất đƣợc khai thác để canh tác hợp lý, bảo vệ tốt rừng phòng hộ 
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các đầu nguồn. Mức sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao về thu nhập, sản phẩm nông 
nghiệp, lâm nghiệp. 

Công tác giao đất, giao rừng tại huyện A Lƣới chịu sự ảnh hƣởng của các nhóm yếu sau: 
Nhóm về chính sách; nhóm tổ chức thực hiện; nhóm quy hoạch; nhóm tự nhiên; nhóm ngƣời 
dân. Để nâng cao hiệu quả công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện A Lƣới, có thể thực 
hiện các nhóm giải pháp về chính sách, quản lý, quy hoạch, tài chính và ngƣời dân. 
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ABSTRACT 

This study is conducted in the A Luoi district, with 3 research communes, Hong Trung, Hong Van 
and Bac Son in order to assess the situation of the allocation of land, forests which are proposed to be 
effective for land allocation and forest assignment solutions for ethnic minorities in the A Luoi district, 
Thua Thien Hue province. The study used the methods of collecting data, selecting sample, Participatory 
Rapid Assessment, analysis and statistical processing. The study found that A Luoi district has 
109.581,32 ha of forestry land, accounting for 89,44% of natural land. A Luoi is a mountainous district 
that has 5 primary ethnic groups living as Kinh and ethnic minorities: Pa Co, Ta Oi, Pa Hy, Co Tu. As of  
2018, the district assigned 20.278,907 ha of natural forest for 191 household groups, 26 households, 39 
village communities and 02 border guard stations. In there, 15.072,807 ha have been newly assigned and 
complete the 5.206,100 ha forest records that have been delivered before. Land allocation and forest 
assignment in A Luoi district shall be affected by factors: Policies, implementation, planning, natural and 
human. To improve the efficiency of land and forest allocation in A Luoi district, a group of solutions can 
be implemented in terms of policy, management, planning, finance and people. 

Keywords: Land allocation, forest allocation and ethnic minority, A Luoi district. 
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Mai Thị Khánh Vân2, Nguyễn Thị Hoài Vi3 
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TÓM TẮT 

Trong quản lý và sử dụng đất đai, hoạt động giám sát của công dân là quan trọng và cần thiết. Ở 
huyện Vĩnh Linh, do nhu cầu sử dụng đất tăng mạnh trong những năm qua, vai trò của công dân trong 
công tác giám sát nhận đƣợc nhiều sự quan tâm. Thông qua việc thực hiện phỏng vấn 170 ngƣời dân bằng 
bảng hỏi theo mẫu, kết hợp với thu thập và xử lý các số liệu thứ cấp, hoạt động giám sát của công dân 
trong quá trình quản lý và sử dụng đất đã đƣợc đánh giá. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, số ngƣời nhận 
thức đƣợc vai trò giám sát của công dân còn rất thấp (chỉ chiếm 8,24%). Đồng thời có tất cả 8 kênh thông 
tin đã đƣợc sử dụng để truyền tải các nội dung về quyền giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng 
đất, tuy nhiên, có sự chênh lệch trong mức độ phổ biến của các thông tin liên quan. Dù thông qua cơ quan 
đại diện hay công dân tự giám sát, việc thực hiện trên thực tế vẫn gặp khó khăn, chƣa đạt hiệu quả. Vì 
vậy, các biện pháp liên quan đến con ngƣời, trang thiết bị và chính sách đã đƣợc đƣa ra nhằm cải thiện 
quá trình giám sát của công dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai ở huyện Vĩnh Linh. 

Từ khóa: Huyện Vĩn  Linh, quản lý và sử dụng đất, Quảng Trị, quyền giám sát. 

1. MỞ ĐẦU  

Hoạt động giám sát là quyền mà pháp luật trao cho công dân, điều này đƣợc quy định trong 
mọi lĩnh vực khác nhau nói chung và đối với việc quản lý, sử dụng đất đai nói riêng (Đặng Hùng 
Võ, 2012; Hoàng Minh Hội, 2014). Theo đó, công dân thực hiện quyền giám sát của mình thông 
qua hai hình thức chủ yếu: thứ nhất trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, 
gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, ngƣời có thẩm quyền giải quyết; thứ hai, gửi đơn kiến nghị 
đến các tổ chức đại diện đƣợc pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát và 
phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai (Quốc hội, 2013). Hoạt động giám sát 
của công dân tiến hành càng hiệu quả thì sẽ phát hiện sai sót, hạn chế đƣợc sai phạm trong quản 
lý và sử dụng đất đai (Xuân Tuyến, 2019). 

Vĩnh Linh là một huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Trong những năm qua, do nhu 
cầu về sử dụng đất cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nên các hoạt động thực hiện các quyền 
sử dụng đất trong huyện có xu hƣớng ngày càng gia tăng (Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Linh, 
2017). Vì vậy, việc phát huy vai trò giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất là hết 
sức quan trọng và cần thiết cho việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cũng nhân dân cũng 
nhƣ nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai trên địa bàn huyện. Do vậy, nghiên cứu này nhằm mục 
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đích đánh giá thực trạng công tác giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất nhằm đề 
xuất giải pháp làm thế nào để tăng cƣờng hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn tại huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Thực trạng công tác giám sát của công dân trong công tác quản lý và sử dụng đất tại 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Giải pháp tăng cƣờng sự giám sát của công dân trong quá trình xây dựng và triển khai 
chính sách đất đai. 

2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu  

2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình công tác tiếp dân, thực trạng công 
tác giám sát của Hội đồng nhân dân đƣợc thu thập tại Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện 
Vĩnh Linh, Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Linh,  y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh 
Linh, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh.  

2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp 

- Thu thập thông tin từ công dân bằng cách sử dụng các bảng hỏi thiết kế sẵn để phỏng 
vấn; nội dung phỏng vấn tập trung vào việc nhận thức, đánh giá việc thực hiện quyền và mức độ 
hài lòng đối với việc giám sát của ngƣời dân đến công tác quản lí và sử dụng đất. Nghiên cứu 
tiến hành phỏng vấn 170 phiếu theo phƣơng thức lựa chọn ngẫu nhiên. 

Xác định số lƣợng phiếu phỏng vấn theo công thức từ phƣơng pháp phân tích nhân tố 
khám phá:         =    =     =      

Trong đó: N là số lƣợng bảng hỏi; m là số lƣợng câu hỏi trong bảng hỏi. Trong bảng hỏi có 
34 câu hỏi, do đó số lƣợng bảng hỏi cần phỏng vấn là 170 ngƣời. 

2.3. Phƣơng pháp thống kê và xử lý số liệu 

Trên cơ sở các số liệu, tài liệu khảo sát, thu thập đƣợc sử dụng dụng phần mềm Exel để 
tiến hành thống kê. Từ đó, lập bảng biểu tổng hợp số liệu qua các năm để nắm bắt đƣợc thực 
trạng công tác giám sát của công dân trong công tác quản lý và sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm vùng nghiên cứu  

Huyện Vĩnh Linh nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Trị. Phía Bắc giáp huyện Lệ Thuỷ, tỉnh 
Quảng Bình; Phía Tây giáp huyện Hƣớng Hoá; Phía Nam giáp huyện Gio Linh; Phía Đông giáp 
Biển Đông (Hình 1). 
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Hình 1. Vị trí huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Huyện có 22 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 19 xã và 03 thị trấn, có diện tích tự nhiên 
là 61.915,81 ha chiếm 13,04% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số của huyện Vĩnh Linh là 
86.984 ngƣời, nữ 43.875 ngƣời, nam 43.109 ngƣời và mật độ dân số trung bình của huyện là 
140,49 ngƣời/km2. Tuy nhiên, dân cƣ ở đây lại phân bố không đồng đều (thị trấn Hồ Xá 1.764 
ngƣời/km2, xã Vĩnh Hà 8 ngƣời/km2). Sự phân bố dân cƣ, mật độ dân cƣ, sự phát triển hệ thống 
cơ sở hạ tầng và trình độ phát triển không đồng đều. Dân số đông, tập trung chủ yếu ở khu vực 
nông thôn, lực lƣợng lao động hoạt động phần lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì vậy, 
việc tiếp cận với Luật đất đai cũng nhƣ nâng cao nhận thức của ngƣời dân về vai trò giám sát của 
công dân trong quản lý và sử dụng đất là rất khó khăn. 

Địa hình huyện Vĩnh Linh chia thành 3 vùng rõ rệt: Vùng biển, đồng bằng và vùng núi. 
Vùng biển với đƣờng bờ biển dài có phần lớn ngƣời dân làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy 
hải sản, vùng núi với đại đa số là ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, việc tuyên truyền pháp 
luật, cũng nhƣ pháp luật đất đai và quyền giám sát là rất hạn chế. 

3.2. Nhận thức của công dân về vai trò giám sát trong quản lý và sử dụng đất  

Khi đƣợc hỏi về vai trò giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất thì rất ít ngƣời 
biết mình có quyền giám sát trong các hoạt động quản lý và sử dụng đất, chỉ 14 ngƣời, chiếm 
8,24%. Trong khi đó, số ngƣời trả lời không biết là 156 ngƣời, chiếm 91,76%. Qua đó cho thấy, 
số ngƣời dân biết về vai trò giám sát của ngƣời dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai là rất 
thấp. Qua đó cho thấy “vai trò giám sát của ngƣời dân trong quản lý và sử dụng đất đai” dƣờng 
nhƣ là một cụm từ còn khá xa lạ với ngƣời dân. Ngƣời dân còn chƣa thực sự ý thức đƣợc quyền 
giám sát của mình. Do vậy, việc phát huy quyền và vai trò giám sát của công dân trong quản lý 
và sử dụng đất là rất khó khăn. 

Tuy nhiên, số lƣợng ngƣời dân biết các nội dung thông tin trong quản lý và sử dụng đất 
nhiều hơn so với số lƣợng ngƣời dân không biết và có sự chênh lệch khác biệt giữa các nội dung. 
Cụ thể, tỷ lệ ngƣời dân biết về nội dung đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) chiếm tỷ lệ cao nhất là 
91,18%. Tiếp theo là nội dung về phƣơng án thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ (THĐ, 
BT, HTTĐC) 64,71%. Trong khi đó, số lƣợng ngƣời dân biết về nội dung lập điều chỉnh, công 
bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (QH, KH SDĐ) thấp nhất so với các nội dung còn 
lại (54,71%) (Bảng 1). 

Lệ Thủy 

Hƣớng Hóa 

Gio Linh 
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Bảng 1. Hiểu biết của ngƣời dân về vai trò giám sát trong quản lý và sử dụng đất 

Nội  ung Có  iết Không  iết 

Số phi u % Số phi u % 

Vai trò giám sát của công dân 14 8,24 156 91,76 

Lập điều chỉnh, công bố, thực hiện QH, KH SDĐ 93 54,71 77 45,29 

Phƣơng án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất 

106 62,35 64 37,65 

Phƣơng án THĐ, BT, HTTĐC 110 64,71 60 35,29 

ĐKĐĐ, cấp GCN 155 91,18 15 8,82 

Nguồn: Số l ệu đ ều tr , 2018 

3.3. Các nguồn cung cấp thông tin về vai trò giám sát của công  ân trong quản l  và sử 
 ụng đất 

Nguồn thông tin cung cấp thông tin về vai trò giám sát cũng nhƣ các nội dung giám sát của 
công dân trong quản lý và sử dụng đất khá đa dạng, tuy nhiên lại không đồng đều giữa các nội 
dung giám sát (Bảng 2). 

Bảng 2. Các nguồn cung cấp thông tin về vai trò giám sát của công  ân                                           
trong quản l  và sử  ụng đất 

Nội  ung 

Nguồn thông tin 

1 
cửa 

Loa 
Họp 
dân 

Internet 

Bạn 
bè, 

người 
thân 

Trưởng 
thôn 

Bảng tin 
công 
cộng 

Tivi, 
báo 
chí 

Vai trò giám sát của công dân - - - 12 05 - - 10 

Việc lập điều chỉnh, công 
bố, thực hiện QH, KH SDĐ 

- 02 52 08 43 05 26 05 

Phƣơng án giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất 

- - 95 - 45 06 - - 

Phƣơng án THĐ, BT, HTTĐC - 13 68 21 31 11 - 10 

ĐKĐĐ, cấp GCN 155 - - 18 50 - - - 

Nguồn: Số l ệu đ ều tr , 2018 

Qua Bảng 2, cho thấy trong qua trình phỏng vấn, nghiên cứu đã đƣa ra 08 kênh thông tin 
cho ngƣời dân lựa chọn, một ngƣời dân có thể nhận đƣợc thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. 
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Tuy nhiên, chỉ có nội dung liên quan đến việc lập, điều chỉnh, công bố và thực hiện QH, KH 
SDĐ là ngƣời dân đều nhận đƣợc thông tin từ 07 kênh thông tin nêu trên, đây là nội dung mà 
ngƣời dân đƣợc tiếp cận từ nhiều nguồn thông tin nhất. Còn các nội dung khác thì dao động từ 
03 đến 04 kênh thông tin khác nhau. Trong đó, kênh thông tin từ các cuộc họp dân là đƣợc ngƣời 
dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh biết đến nhiều nhất. Đối với việc ĐKĐĐ, cấp GCN thì kênh 
thông tin thông qua cơ quan Một cửa là kênh đƣợc tất cả những ngƣời dân thực hiện thủ tục cấp 
GCN đều biết đến. 

3.4. Thực trạng giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất  

3.4.1. Thực trạng giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất thông qua cơ quan  

đại diện 

a. Các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong giám sát việc quản lý và 

sử dụng đất đai của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vĩnh Linh 

HĐND và UBND huyện Vĩnh Linh là hai cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của nhân dân trong giám sát việc quản lý và sử dụng đất. Theo Quyết định số 
3001/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch UBND huyện, vào ngày 20 hàng tháng là ngày 
tiếp công dân tại trụ sở UBND để lắng nghe, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân. Bên 
cạnh đó, định kỳ mỗi tháng 2 lần vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng chủ tịch UBND huyện 
Vĩnh Linh sẽ tiếp công dân, đối thoại với ngƣời để lắng nghe những kiến nghị quy định về lịch 
tiếp công dân thƣờng xuyên tại trụ sở tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng và ngày tiếp dân 
định kỳ hàng tháng của chủ tịch UBND huyện vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng theo quyết 
định của chủ tịch. 

Ngoài ra, trong năm 2017, HĐND phối hợp cùng với  y ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(UBMTTQVN) huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đƣợc 05 đợt tiếp xúc cử tri trƣớc 
và sau các kỳ họp HĐND huyện tại 36 thôn, bản, khóm phố, xã, thị trấn trên địa bàn, trong đó có 
12 điểm phối hợp với tiếp xúc chung với HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND huyện đã tham gia 
tiếp xúc cử tri đầy đủ với các Đoàn Đại biểu Quốc hội trên địa bàn.  

b.  ết quả g ám sát  ủ   ông dân trong quản lý và sử dụng đất đ   t ông qu  tổ   ứ  đạ  
d ện là HĐND 

 Thứ nhất về hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp thì từ ngày HĐND đƣợc thành 
lập cho đến nay HĐND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức đƣợc 06 kỳ họp. Trong 06 kỳ họp của 
HĐND huyện Vĩnh Linh thì có 02 kỳ họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, đó là kỳ 
họp thứ ba và kỳ họp thứ tƣ (kỳ họp bất thƣờng). Cụ thể, kỳ họp thứ ba vào ngày 26 đến 28 
tháng 12 năm 2016: Tại kỳ họp đã thông qua 17 nội dung và ban hành 11 nghị quyết, trong đó có 
01 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai đó là Nghị quyết về quản lý sử dụng đất để đấu giá 
quyền sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách phục vụ đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Bên cạnh đó, kỳ họp thứ tƣ (Kỳ họp bất 
thƣờng) vào ngày 30 tháng 3 năm 2017. Kỳ họp đã ban hành 04 nghị quyết, trong đó có 2 nghị 
quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai, đó là Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 của huyện Vĩnh Linh và Nghị quyết về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và 
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phát triển quỹ đất từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất (HĐND huyện Vĩnh Linh, 2017). 
 Thứ hai về hoạt động giám sát chuyên đề thì trong giai đoạn từ năm 2014 - 2017, HĐND 

huyện Vĩnh Linh đã tổ chức 4 cuộc giám sát liên quan đến lĩnh vực đất đai. Mặc dù HĐND 
huyện đã có những kiến nghị, đề xuất rõ ràng, chi tiết đối với từng đơn vị thực hiện cụ thể, nhằm 
đảm bảo quyền lợi cũng nhƣ giải quyết các bức xúc của nhân dân trong việc quản lý và sử dụng 
đất đai. Tuy nhiên, các sự việc còn kéo dài, có hai nội dung chƣa có báo cáo thực hiện kết luận 
giám sát của HĐND các đơn vị thực hiện tại Bảng 3. 

Bảng 3. Tổng hợp nội dung trong các thông báo giám sát của HĐND có liên quan đến lĩnh 
vực đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh  inh 

STT Số,    hiệu, ngày tháng năm và nội  ung thông  áo  ết luận 

1 

Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 30/12/2016 

Kết luận của TT HĐND huyện đối với UBND xã Vĩnh Thái về việc quản lý đất đai, 
cho thuê và sử dụng đất sản xuất trên địa bàn. 

2 

Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 24/8/2017 

Kết luận giám sát của ban pháp chế HĐND huyện đối với Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Bến Hải và UBND xã Vĩnh Sơn về thực hiện nội dung Điều 1, Điều 2 tại 
Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 
thu hồi, bàn giao 3.183.014m2 đất từ công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải cho 
UBND xã Vĩnh Sơn tiếp nhận, quản lý và sử dụng. 

Nguồn: HĐND  uyện Vĩn  L n , 2017 

Từ thực tế trên cho thấy, vai trò giám sát của ngƣời dân trong việc quản lý và sử dụng đất 
đai thông qua cơ quan đại diện, cụ thể trên địa bàn huyện Vĩnh Linh là HĐND chƣa phát huy 
đƣợc hiệu quả tốt. Mặc dù, thông qua HĐND, ngƣời dân đã đƣợc giải quyết nhanh chóng các vụ 
việc liên quan đến đất đai bị kéo dài, không đƣợc giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, các vụ việc 
còn ít và dù có kiến nghị/ đề xuất thực hiện nhƣng vẫn chƣa đƣợc giải quyết. Qua đây cũng cho 
thấy vai trò của cơ quan đại diện của ngƣời dân trong giám sát việc quản lý và sử dụng đất còn 
nhiều hạn chế.  

3.4.2. Thực trạng giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất thông qua cơ ch  tự 
mình thực hiện 

a. Thực trạng về giám sát trong việc lập, đ ều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

Trong tổng số 170 ngƣời dân đƣợc hỏi thì có 05 ngƣời dân trả lời rằng, đã từng thực hiện 
việc giám sát về việc lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng 
cách kiến nghị, phản ánh. Tất cả 05 trƣờng hợp trên đều thực hiện bằng hình thức phản ánh, kiến 
nghị tại cuộc họp dân. Tuy nhiên, vì không nhận đƣợc kết quả thỏa đáng nên đã có 01 trƣờng 
hợp ngƣời dân trực tiếp gửi đơn khiếu nại với Chủ tịch UBND huyện để đƣợc yêu cầu giải quyết 
nhƣng đến thời điểm hiện nay vẫn chƣa đƣợc giải quyết. 
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Bảng 4. Sự hài lòng của ngƣời dân trong giám sát về việc lập, điều chỉnh, công bố,                                      
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

STT Tổng Hài lòng Không hài lòng 

Sự hài lòng 05 03 02 

Tỷ lệ (%) 100 60 40 

Nguồn: Số liệu đ ều tra, 2018 

Qua Bảng 4, cho thấy, trong tổng số 05 trƣờng hợp kiến nghị, phản ánh về việc lập, điều 
chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì có 03 trƣờng hợp hài lòng với kết 
quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền chiếm 60%, còn 02 trƣờng hợp thì không hài lòng 
chiếm 40%. Nguyên nhân của việc chƣa hài lòng là do ngƣời dân không thỏa mãn với lý do thiếu 
vốn hay chƣa bố trí đƣợc vốn đầu tƣ, dẫn đến tình trạng phần lớn các lô đất ở không cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mặc dù chủ sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài 
chính, nộp tiền sử dụng đất, có quyết định giao đất từ năm 2003 - 2004 tại thị trấn Cửa Tùng. 
Mặc dù quyết định quy hoạch khu du lịch Cửa Tùng đã đƣợc phê duyệt từ năm 2004, cho đến 
nay đã hơn 12 năm nhƣng vẫn chƣa có dấu hiệu chấm dứt. Vấn đề này đã gây ra nhiều bức xúc 
trong nhân dân. 

b. Thực trạng giám sát trong việc thu hồ  đất, bồ  t ường, hỗ trợ và tá  địn   ư 

Trong tổng số 170 ngƣời dân đƣợc phỏng vấn thì có 22 ngƣời dân thuộc diện thu hồi đất, 
bồi thƣờng, HTTĐC đƣợc phỏng vấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong 22 
ngƣời dân thuộc diện trên thì có 09 trƣờng hợp ngƣời dân đã phản ánh, gửi đơn kiến nghị để yêu 
cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định. Trong đó 
02 trƣờng hợp phản ánh tại cuộc họp dân tại xã Vĩnh Hà về việc đƣợc tái định cƣ tại khu tái định 
cƣ Khe Trổ, xã Vĩnh Hà nhƣng thiếu đất sản xuất, thiếu nƣớc sinh hoạt, chƣa đƣợc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, 03 trƣờng hợp phản ánh, kiến nghị tại phòng tiếp 
dân đặt ở trụ sở UBND huyện về việc đền bù không thỏa đáng trong bồi thƣờng GPMB trong 
chƣơng trình mở rộng quốc lộ 1A. Cuối cùng, có 04 trƣờng hợp phản ánh, kiến nghị trực tiếp với 
Chủ tịch UBND huyện thông qua ngày tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện định kỳ vào 02 ngày 
trong một tháng. Lý do phản ánh, kiến nghị cũng liên quan đến vấn đề đền bù không thỏa đáng 
trong bồi thƣờng GPMB trong chƣơng trình mở rộng quốc lộ 1A, xây dựng đƣờng tránh Hồ Xá - 
Gio Linh. 

Bảng 5. Sự hài lòng của ngƣời dân trong giám sát về việc thu hồi đất,                                                         
bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Nội dung Tổng Hài lòng Không hài lòng 

Sự hài lòng 09 05 04 

Tỷ lệ (%) 100 55,56 44,44 

Nguồn: Số liệu đ ều tra, 2018 

Qua Bảng 5, có thể thấy: Trong tổng 09 trƣờng hợp phản ánh, gửi đơn kiến nghị về việc 
thu hồi đất, bồi thƣờng, HTTĐC thì có 05 trƣờng hợp hài lòngvới kết quả giải quyết của cơ quan 
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có thẩm quyền, chiếm 55,56%. Còn 04 trƣờng hợp trả lời là không hài lòng, chiếm 44,44% trong 
tổng số 09 trƣờng hợp phản ánh, kiến nghị của ngƣời dân.  

c. Thực trạng về giám sát của công dân trong việ  đăng ký đất đ  , tà  sản gắn liền vớ  đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớ  đất 

Trong tổng số 170 ngƣời dân đƣợc phỏng vấn về việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp GCNQSDĐ thì có 06 trƣờng hợp phản ánh, kiến nghị về nội dung trên. Trong đó có 02 
trƣờng hợp phản ánh tại cuộc họp dân tại địa phƣơng về việc tái định cƣ đất ở tại khu tái định cƣ 
Khe Trổ, xã Vĩnh Hà, nhƣng lại không có đất sản xuất, nƣớc sinh hoạt và không đƣợc cấp 
GCNQSDĐ. Đồng thời, có 01 trƣờng hợp phản ánh, gửi đơn khiếu nại tại phòng tiếp dân đặt tại 
trụ sở UBND huyện, đó là trƣờng hợp của ông Nguyễn Đức Nghiện tại xã Vĩnh Hiền về việc 
UBND xã Vĩnh Hiền chậm cấp GCNQSDĐ, làm kéo dài nhiều năm đối với cho gia đình ông. 
Mặc dù trƣờng hợp của gia đình ông là hộ đã cƣ trú ổn định, đúng quy hoạch và không có tranh 
chấp trƣớc ngày 01/7/2004 theo quy định của Luật đất đai 2013. Và 01 trƣờng hợp gặp, phản ánh 
bức xúc trực tiếp với chủ tịch UBND huyện về việc tại khu vực quy hoạch khu dân cƣ dọc 2 bên 
tuyến đƣờng du lịch Cửa Tùng - Vịnh Mốc bị đình chỉ, dẫn đến tình trạng các lô đất ở không 
đƣợc cấp GCNQSDĐ mặc dù chủ sử dụng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất 
việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhƣng chƣa đƣợc cấp GCNQSDĐ tại Cửa Tùng. Bên cạnh 
đó, có 02 trƣờng hợp phản ánh về việc chậm giao trả hồ sơ. Trong 06 trƣờng hợp phản ánh, gửi 
đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết trong việc đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, cấp GCNQSDĐ thì tất cả 06 trƣờng hợp đều thể hiện sự không hài lòng trong 
việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng Trị. 

3.5. Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng công tác giám sát trong công tác quản l  và sử  ụng 
đất đai trên địa  àn huyện Vĩnh  inh, tỉnh Quảng Trị 

3.5.1. Giải pháp về con người và trang thi t bị 

- Cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý đất 
đai có đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày 
càng cao của công tác quản lý. Đầu tƣ sơ sở vật chất, máy móc thiết bị (máy vi tính, máy đo đạc) 
để tăng cƣờng việc sử dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn (công tác chỉnh lý biến động 
đất đai, trích lục hồ sơ địa chính...).  

- Cần xây dựng và lắp đặt hệ thống đƣờng dây nóng của HĐND huyện và công bố số điện 
thoại rộng rãi đến ngƣời dân, nhằm nắm bắt, tiếp cận một cách nhanh nhất các phản ánh, kiến 
nghị của ngƣời dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

3.5.2. Giải pháp về chính sách 

- HĐND huyện cần tăng cƣờng các cuộc gặp gỡ cử tri để nắm bắt rõ hơn, cụ thể hơn tâm 
tƣ nguyện vọng của ngƣời dân. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết 
cũng nhƣ trả lời các thắc mắc của ngƣời dân một cách nhanh chóng và thỏa đáng. 

- Đối với các đơn thƣ khiếu nại, phản ánh của ngƣời dân về giám sát của công dân trong 
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việc quản lý và sử dụng đất cần phải trả lời bằng văn bản cụ thể hoặc phải trả lời trực tiếp cho 
ngƣời dân đƣợc biết. 

- Tăng cƣờng công tác giáo dục và tuyên truyền để mọi ngƣời dân nhận thức đƣợc nghĩa 
vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc chấp hành Luật đất đai. Nâng cao sự hiểu biết 
của ngƣời dân về giám sát của công dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Nhằm đảm bảo 
quyền và lợi ích chính đáng của ngƣời dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu về vai trò giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất ở 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; nhóm nghiên cứu rút ra đƣợc một số kết quả nhƣ sau: 

Thứ nhất, nhận thức của ngƣời dân về vai trò của bản thân trong giám sát quá trình quản lý 
và sử dụng đất đai còn chƣa phổ biến. Tuy nhiên, phần đông ngƣời dân đƣợc phỏng vấn đều biết 
về các thông tin trong quản lý và sử dụng đất. Đặc biệt là thông tin về vấn đề đăng ký đất đai, 
cấp GCN liên quan đến quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đƣợc biết đến rộng 
rãi (91,18% số lƣợng ngƣời phỏng vấn).  

Thứ hai, các nguồn cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giám sát của ngƣời dân khá 
đa dạng (8 kênh). Việc truyền tải các thông tin liên quan đến nội dung quản lý và sử dụng đất đai 
không thống nhất giữa các kênh. Trong đó, số lƣợng nguồn cung cấp thông tin việc lập điều 
chỉnh, công bố, thực hiện QH, KH SDĐ là nhiều nhất. Điều này có tác động đến sự chênh lệch 
mức độ phổ biến của các nội dung thông tin trong giám sát quản lý và sử dụng đất đai. 

Thứ ba, hoạt động giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất có thể thực hiện 
bằng hai cơ chế là thông qua cơ quan đại diện hoặc tự mình thực hiện. HĐND và UBND huyện 
Vĩnh Linh là những cơ quan đại diện tiến hành việc giám sát nhƣng chƣa phát huy đƣợc hiệu quả 
nhƣ mong muốn. Trong quá trình ngƣời dân tự giám sát, các phản ánh, đơn thƣ khiếu nại liên 
quan đến quản lý và sử dụng đất đai đã đƣợc gửi cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, quá trình xử 
lý chƣa làm hài lòng các đối tƣợng đƣợc phỏng vấn, chƣa giải quyết đƣợc vấn đề phát sinh. 

Từ các kết luận trên, các biện pháp cải thiện và tăng cƣờng vai trò giám sát của ngƣời dân 
trong quản lý và sử dụng đất đai là cần thiết. Cụ thể, ngƣời tiến hành cần tập trung vào hai nhóm 
giải pháp, đầu tiên là nhóm giải pháp liên quan đến con ngƣời và trang thiết bị; tiếp theo là nhóm 
giải pháp liên quan đến chính sách. 
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ABSTRACT 

In the process of land use and management, citizens participation in supervision is important and 
necessary. In Vinh Linh district, due to a sharp increase in demand for land use over the past years, the role 
of citizens on supervision has received much attention. By interviews with 170 people, and secondary data 
collection and analysis, citizen supervision to land use management was assessed. The research results 
showed that the number of people aware of their role in supervision was still very low (only accounted for 
8.24% oftotal interviewees). Eight information channels were used to convey the contents of citizens' right 
to supervision in land use management. However, there was a disparity in popularity of related information. 
Even through representative agencies or self-supervising citizens, the implementation was still facing a lot 
of difficulties and was ineffective. Therefore, measures related to people, equipment, and policies were 
introduced to improve citizen supervision in land use management in Vinh Linh district. 

Key words: Land management and use; supervision by citizens; Quang Tri province; Vinh Linh district. 
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TÓM TẮT 

Mục đích của bài báo là nhằm tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của 
Đảng và Nhà nƣớc liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủ trƣơng về 
nông nghiệp, nông thôn nói chung và vấn đề về tích tụ, tập trung đất đai nói riêng để phục vụ sản xuất 
nông nghiệp là chủ trƣơng lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nƣớc đã khẳng định nhiều lần thông qua các 
nghị quyết, văn kiện, kết luận của Đảng, chính sách về pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên 
quan. Kể từ sau đổi mới đến nay, Trung ƣơng đã ban hành nhiều chủ trƣơng liên quan đến tích tụ, tập 
trung đất đai để mở rộng quy mô sản xuất tập trung nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng đất. Theo đó, 
pháp luật đất đai cũng đã đƣợc thể chế hóa các chính sách về đất đai của Đảng, cụ thể hóa những quy 
định của Hiến pháp nƣớc ta qua các thời kỳ, hệ thống pháp luật về đất đai đã đƣợc hình thành và phát 
triển. Nhà nƣớc đã ban hành Luật Đất đai năm 1987, 1998, 2003 (sửa đổi, bổ sung 2009) và gần đây nhất 
là Luật Đất đai năm 2013, cùng với các Nghị định của Chính phủ và các Thông tƣ hƣớng dẫn của các bộ, 
ngành trung ƣơng để thực hiện chính sách đất đai của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc. Song hành cùng 
với chủ trƣơng, chính sách về pháp luật đất đai, pháp luật về đầu tƣ, tài chính, thuế,… liên quan đến nông 
nghiệp, nông thôn cũng đƣợc hoàn thiện. Các pháp luật khác về tích tụ, tập trung đất đai để phục vụ sản 
xuất nông nghiệp quy mô lớn dần đƣợc hoàn thiện, phù hợp với cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 
nghĩa. Đây là chìa khóa để ngƣời sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp 
luật thông qua các hình thức dồn điền, đổi thửa; thuê quyền sử dụng đất; liên kết, hợp tác để tổ chức sản 
xuất nông nghiệp; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển nhƣợng quyền sử 
dụng đất nông nghiệp nhằm mục đích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn. 

Từ khóa: Tích tụ, tập trung đất đ  , Luật Đất đ  . 
 

1. MỞ ĐẦU 

Ở Việt Nam, với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, sự gia tăng dân số, ảnh hƣởng của 
biến đổi khí hậu với kịch bản nƣớc biển dâng, làm cho quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp 
dần, bên cạnh đó vấn đề về dịch bệnh, thiên tai bất thƣờng xảy ra khó lƣờng. Mặt khác, do lịch 
sử để lại nên bình quân diện tích đất nông nghiệp trên hộ nhỏ và phân tán nên việc tổ chức quản 
lý và sử dụng quỹ đất trong điều kiện quy mô nhỏ, manh mún là vấn đề rất khó khăn không thể 
sản xuất tập trung, khó có hiệu quả cao. Trong khi đó, để phát triển nông nghiệp thì đất đai là tƣ 
liệu sản xuất rất quan trọng đối với phát triển nông nghiệp. Vì vậy, để tổ chức và sử dụng quỹ đất 
nông nghiệp một cách hợp lý, tiết kiệm, mang lại hiệu quả, kinh tế cao nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc 
tính bền vững trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của nƣớc ta thì cần thiết phải ban 
hành các chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về đất đai hoàn thiện hơn để 
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phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Mặc dù, đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách quy định của Đảng và Nhà nƣớc về tích tụ và 
tập trung đất đai thông qua các chủ trƣơng bằng các nghị quyết, luật và các chính sách khác 
qua các thời kỳ để khuyến khích hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, 
nông thôn với mục tiêu tập trung và tích tụ đất nông nghiệp để có quy mô lớn, nhằm cơ giới 
hóa trong sản xuất, đƣa lại hiệu quả kinh tế cao hơn, bền vững hơn. Tuy nhiên, thực tiễn cho 
thấy các chính sách, quy định về pháp luật đất đai nhìn chung vẫn còn nhiều bất cập, Nhà nƣớc 
cần phải tiếp tục nghiên cứu để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, trong đó nội dung về tích tụ và tập 
trung đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp đƣợc Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm. Trong 
nhiều năm qua, mặc dù có nhiều nghị quyết của đảng đã đề cập về nông nghiệp, nông thôn, vấn 
đề về tích tụ, tập trung đất đai tại các nghị quyết qua các thời kỳ nhƣ Nghị quyết số 26-NQ/TW 
ngày 05/8/2008, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
31/10/2012, về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn 
diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công 
nghiệp theo hƣớng hiện đại; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) đã khẳng định 
“khuyến khích tập trung ruộng đất, phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp về 
quy mô và điều kiện của từng vùng”. Chủ trƣơng này tiếp tục đƣợc khẳng định trong văn kiện 
Đại hội XII của Đảng (2016). Tuy nhiên, đến nay vẫn chƣa có quy định cụ thể về tích tụ, tập 
trung đất đai để áp dụng. 

Nhìn chung, các chính sách về đất đai liên quan đến tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất 
nông nghiệp đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm từ sau thời kỳ đất nƣớc đổi mới. Các chủ 
trƣơng, chính sách của Đảng về nông nghiệp nông thôn, Luật đất đai qua các thời kỳ đƣợc sửa 
đổi, bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn. Trong đó, chính sách về tích tụ, tập trung 
đất đai đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm, nhằm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 
phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao nhằm tạo ra khối lƣợng 
sản xuất hàng hóa nông nghiệp đạt yêu cầu về cả chất lƣợng lẫn số lƣợng. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện các chủ trƣơng, 
chính sách của Đảng và Nhà nƣớc liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai thì nghiên cứu này tập 
trung vào các nội dung chính sau: 

- Thực trạng thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của đảng và nhà nƣớc về pháp luật đất 
đai liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai. 

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tích tụ, tập trung đất đai 
để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các nội dung này, bài báo đã sử dụng phƣơng pháp điều tra thu thập các số 
liệu, tài liệu thứ cấp, gồm: 
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- Số liệu kiểm kê đất đai cả nƣớc 2015, thống kê về đất đai cả nƣớc 2018; điều tra về dân 
số; điều tra mức sống dân cƣ; niên giám thống kê hàng năm; điều tra về xã hội học. 

- Các văn kiện, nghị quyết, kết luận đại hội Đảng qua các thời kỳ có liên quan đến chuyên đề. 
- Luật Đất đai qua các thời kỳ và các luật khác, nghị định hƣớng dẫn thi hành liên quan đến 

chuyên đề nghiên cứu. 

- Các báo cáo của địa phƣơng, các sở ngành, số liệu của các cơ quan thống kê, dữ liệu của 
các tổ chức có liên quan. 

- Các chƣơng trình, dự án của nhà nƣớc, các báo cáo tổ chức ngoài nhà nƣớc đã và đang 
thực hiện. 

- Các bài viết đăng trên báo hoặc các tạp chí khoa học chuyên ngành và tạp chí mang tính 
hàn lâm có liên quan; tài liệu giáo trình hoặc các xuất bản khoa học liên quan đến vấn đề nghiên 
cứu; các công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề tích tụ và tập trung đất đai. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của đảng và nhà nƣớc về pháp luật 
đất đai liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai 

Theo số liệu kết quả Thống kê diện tích đất đai năm 2018 (tính đến 31/12/2018), cả nƣớc 

hiện có 27.289,454 ha đất nông nghiệp, chiếm 82,39% tổng diện tích đất tự nhiên cả nƣớc và 

chiếm 87,85% tổng diện tích đất đang sử dụng vào các mục đích. Hộ gia đình, cá nhân hiện đang 
sử dụng 14.990,988 ha đất nông nghiệp, chiếm 54,93% đất nông nghiệp của cả nƣớc; tổ chức 

kinh tế đang sử dụng đất 2.688,029 ha đất nông nghiệp, chiếm 9,85% đất nông nghiệp của cả 
nƣớc (chủ yếu là đất lâm nghiệp 1.935,62 ha, đất sản xuất nông nghiệp 279,937 ha); các tổ chức 

sự nghiệp công lập 4.197,791 ha, chiếm 15,38%; các tổ chức nƣớc ngoài 23,960 ha, chiếm 

0,09%. Diện tích đất bình quân đầu ngƣời hộ nông nghiệp chỉ khoảng 0,46 ha và trung bình đƣợc 

chia thành 2,83 mảnh. 

3.1.1. Đối với phương thức tích tụ đất nông nghiệp 

a. Hình thức chuyển n ượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 

Hình thức này, ngƣời sử dụng đất chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nông nghiệp của 

mình cho ngƣời khác sử dụng nhƣ việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, 
cá nhân với nhau hoặc hộ nông dân có đất nông nghiệp chuyển quyền sử dụng đất cho các doanh 

nghiệp đầu tƣ về nông nghiệp thông qua hình thực thực hiện dự án. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 

rằng, đối với trƣờng hợp nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất giữa các hộ dân vẫn còn tình 

trạng giữa các hộ viết giấy trao tay, có trƣờng hợp có xác nhận của ngƣời làm chứng là bên thứ 

ba trong xóm, làng.  

Ƣu điểm (doanh nghiệp nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất của dân): Ngƣời nông dân 

sẽ nhận đƣợc khoản tiền phù hợp do sự thỏa thuận giữa hai bên hình thành giá thỏa thuận theo 

quy luật thị trƣờng. Đối với doanh nghiệp, đạt đƣợc mục tiêu để thực hiện đƣợc dự án, tích tụ 

đƣợc đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn.  
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Hạn chế: Sau khi chuyển nhƣợng ngƣời nông dân không còn đất để sản xuất, không có 
việc làm, muốn có thu nhập thì phải học nghề khác, hoặc đi làm thuê lao động phổ thông. Đối 
với doanh nghiệp, mất một khoản chi phí để nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ 
dân, thông thƣờng chi phí này cao hơn so với quy định đơn giá bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng 
của nhà nƣớc; doanh nghiệp gặp khó khăn trong thỏa thuận với ngƣời dân để nhận chuyển 
nhƣợng quyền sử dụng đất. 

b. Hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp vào doanh nghiệp 

Góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp vào doanh nghiệp là hình thức ngƣời nông dân 
góp quyền sử dụng đất của mình vào doanh nghiệp và trở thành đồng chủ sở hữu doanh nghiệp.  

Ƣu điểm: Ngƣời nông dân đƣợc hƣởng lợi nhuận theo giá trị vốn góp quyền sử dụng đất 
nông nghiệp vào doanh nghiệp; doanh nghiệp thì có cơ hội tích tụ đất nông nghiệp để mở rộng 
quy mô sản xuất, có thể áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, đồng 
thời giảm đƣợc chi phí sản xuất. 

Hạn chế: Ngƣời nông dân khi tham gia vào doanh nghiệp thì họ sẽ trở thành nhƣ một cổ 
đông và giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của ngƣời nông dân so với tổng giá 
trị tài sản của doanh nghiệp là rất nhỏ. Do đó, nếu trƣờng hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ của 
doanh nghiệp thì tỷ lệ vốn góp bằng quyền sử dụng đất của ngƣời nông dân sẽ trở nên vô cùng 
nhỏ so với tỷ lệ vốn góp ban đầu. Đối với doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc thỏa thuận 
giá trị vốn góp là quyền sử dụng đất của ngƣời dân. 

3.1.2. Đối với phương thức tập trung đất nông nghiệp 

a. P ương t ức dồn đ ền, đổi thửa 

Đây là hình thức hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng 
văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Dồn điền đổi thửa không làm thay 
đổi quyền sử dụng đất của ngƣời nông dân mà chỉ giảm số thửa trên hộ lại và tạo nên thửa có 
quy mô lớn hơn. Trình tự, thủ tục dồn điền, đổi thửa cũng đã đƣợc Luật Đất đai 2013 quy định 
cụ thể tại Điều 78 Luật Đất đai. Xuất phát từ yêu cầu tập trung ruộng đất để tạo điều kiện cơ giới 
hóa sản xuất, đẩy mạnh thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất và đặc biệt là tạo ra càng nhiều 
vùng sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, chất lƣợng cao, các địa phƣơng đã triển khai mạnh 
mẽ chủ trƣơng dồn điền, đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Nhờ dồn điền đổi thửa nên 
diện tích bình quân một thửa đất sản xuất nông nghiệp tính chung cả nƣớc đã tăng từ 1.619,7m2 
năm 2011 lên 1.843,1m2 năm 2016; trong đó, Đồng bằng sông Hồng tăng từ 489,0m2/thửa lên 
604,4m2/thửa; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng từ 1.130,9m2/thửa lên 
1.195,0m2/thửa; Tây Nguyên tăng từ 5.500,2m2/thửa lên 5.711,5m2/thửa; Đông Nam Bộ tăng từ 
7.771,7m2/thửa lên 8.759,3m2 /thửa; Đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 5.056,5m2/thửa lên 
5.399,0m2/thửa. 

 Ƣu điểm phƣơng thức này là dễ thực hiện, ngƣời dân đồng thuận cao. Hạn chế của 
phƣơng thức này là quy trình thực hiện tại mỗi địa phƣơng khác nhau, quá trình thỏa thuận giữa 
các hộ nông dân có khi bế tắc, kéo dài thời gian, dẫn đến công tác dồn điền đổi thửa chậm, 
không dứt điểm, kéo dài (Đinh Thị Nga, 2017). 
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b. Thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp 

Đây là hình thức ngƣời nông dân cho doanh nghiệp thuê đất thông qua quá trình thƣơng 
lƣợng, tự thỏa thuận về giá cả, thời gian giữa hai bên để mở rộng sản xuất. Phƣơng thức này đã 
đƣợc triển khai ở một số địa phƣơng và đã đạt đƣợc những kết quả tích cực. Phƣơng thức này 
phổ biến ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ là các vùng có đất tốt, thuận lợi về cơ 
sở hạ tầng và gắn với đặc điểm tâm lý thận trọng của ngƣời ngƣời nông dân. Tuy nhiên, trên 
thực tế, thị trƣờng cho thuê đất vẫn kém hơn rất nhiều so với thị trƣờng chuyển nhƣợng đất 
nông nghiệp. 

Ƣu điểm: Quyền sử dụng đất của ngƣời dân vẫn giữ nguyên, có cơ hội thu nhập tăng thêm 
do doanh nghiệp thuê đất chi trả và trong thời gian cho thuê, ngƣời dân có thể làm cho doanh 
nghiệp, hoặc làm việc khác. Phƣơng thức này ngƣời nông dân lợi thế hơn so với phƣơng thức 
góp vốn quyền sử dụng đất vào doanh nghiêp. Về phía doanh nghiệp, không phải bỏ chi phí tiền 
nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, thực tiễn cho thấy chi phí chuyển nhƣợng quyền sử 
dụng đất nông nghiệp cao hơn so với chi phí tiền thuê đất trong thời hạn nhất định nào đó. Theo 
quy định của pháp luật đất đai thì thời hạn giao đất, cho thuê đất với tổ chức để sử dụng vào mục 
đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thực hiện dự án là không quá                       
50 năm; dự án có vốn đầu tƣ lớn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 
khăn thì thời hạn không quá 70 năm. 

Hạn chế: Đối với ngƣời dân, tiền thu đƣợc từ tiền cho thuê đất nông nghiệp không lớn, do 
quy mô diện tích bình quân trên hộ ở nƣớc ta thấp. Đối với doanh nghiệp, phải mất nhiều thời 
gian để tiếp cận, thỏa thuận với các hộ liền kề khác khai và thuyết phục đƣợc các hộ đều đồng ý 
thì dự án mới triển khai đƣợc; do là sự thỏa thuận với từng hộ dân nên tính pháp lý của hợp đồng 
là chƣa đảm bảo chắc chắn, trong thƣờng hợp vì một lý do nào đó, giả sử trong khu vực thực 
hiện dự án có một vài trƣờng hợp phá vỡ hợp đồng trƣớc thời hạn thì dẫn đến việc giải quyết 
tranh chấp hợp đồng khó khăn, tăng rủi ro cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thế chấp đƣợc 
ngân hàng để vay vốn, do quyền sử dụng đất vẫn là của các hộ dân nhƣng tài sản đầu tƣ trên đất 
là của doanh nghiệp. 

c. P ương t ức liên kết, hợp tá  để tổ chức sản xuất nông nghiệp 

Đây là phƣơng thức các hộ nông dân có đất liên kết, hợp tác với doanh nghiệp để tổ chức 
sản xuất. Trong đó, doanh nghiệp sẽ là vai trò chủ đạo cung cấp vốn, giống, khoa học kỹ thuật và 
bao tiêu sản phẩm đầu ra, ngƣời nông dân là những ngƣời trực tiếp sản xuất trên chính trên mảnh 
đất của mình. 

Ƣu điểm: Đối với ngƣời nông dân họ là ngƣời trực tiếp sản xuất trên chính mảnh đất của 
mình, quyền sử dụng đất không thay đổi. Ngƣời dân đƣợc hƣớng dẫn về mặt kỹ thuật, cung ứng 
và bao tiêu sản phẩm. Đối với doanh nghiệp, khả năng tập trung quỹ đất đủ lớn để liên kết với 
ngƣời dân cùng sản xuất mà không phải bỏ ra các chi phí để nhận chuyển nhƣợng, thuê quyền sử 
dụng đất nông nghiệp nhƣ các phƣơng thức khác.  

Hạn chế: Đối với ngƣời dân, do tính chủ quan và phong tục tập quán của từng vùng, địa 
phƣơng nên phải mất một thời gian để ngƣời dân có thể tiếp cận với phƣơng thức sản xuất mới. 
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Đối với doanh nghiệp, họ phụ thuộc nhiều vào các hoạt động sản xuất của nông dân, các quy 
định về mặt pháp lý chƣa rõ ràng. 

3.1.3. Đánh giá về thực trạng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
pháp luật đất đai liên quan đ n tích tụ, tập trung đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp 

a. Những mặt đạt được 

- Về quyền và thời hạn của ngƣời sử dụng đất nông nghiệp: đã đƣợc pháp luật đất đai hoàn 
thiện các quyền bao gồm quyền chuyển đổi, quyền cho thuê, quyền chuyển nhƣợng, quyền thừa 
kế, quyền tặng cho, quyền thế chấp, quyền góp vốn; thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia 
đình, cá nhân đƣợc kéo dài lên đến 50 năm; hạn mức sử dụng nhận chuyển nhƣợng đối với hộ 
gia đình cá nhân đƣợc mở rộng phù hợp về quy mô và điều kiện từng vùng quy định cụ thể tại  
Điều 130 Luật Đất đai và Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định cho phép hộ gia đình, 
cá nhân đƣợc tích tụ từ 20 - 30 ha đối với cây trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, làm 
muối; từ 100 - 300 ha đối với đất trồng cây lâu năm; Từ 150 - 300 ha đất rừng sản xuất là đất 
trồng rừng. Đối với thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng nông nghiệp quy định 
tại Điều 126 Luật Đất đai là 50 năm, thống nhất với các tất cả các loại đất. 

- Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bố trí quỹ đất phù hợp cho mục đích 
nông nghiệp, đã quan tâm đến việc dành quỹ đất để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 
cho phát triển nông nghiệp và nông thôn, tạo ra một diện mạo mới ở khu vực nông thôn; thúc 
đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  

- Việc hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp đã tạo điều 
kiện thuận lợi hơn cho đất đai tham gia vào thị trƣờng, là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tích tụ, 
tập trung đất đai. 

- Chính sách, pháp luật khuyến khích, hỗ trợ đã bƣớc đầu thu hút đƣợc một số doanh 
nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp và đã góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu 
sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. 

- Cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất linh hoạt, đặc biệt là các quy định liên quan đến 
chuyển đổi cơ cấu cây hàng năm, cả trên đất trồng lúa đã góp phần nâng cao đƣợc hiệu quả sản 
xuất đất nông nghiệp. 

b. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Về quyền sử dụng đất giữa các chủ thể: Quy định về mối quan hệ quyền của ngƣời sử 

dụng đất giữa các chủ thể là doanh nghiệp và ngƣời dân có đất nông nghiệp thuê đất để thực hiện 

dự án đầu tƣ về lĩnh vực nông nghiệp, quyền và lợi ích của ngƣời ngƣời nông dân chƣa đƣợc quy 

định một cách rõ ràng để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên khi đầu tƣ vào lĩnh vực nông 

nghiệp. Trƣờng hợp ngƣời nông dân góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất sẽ gặp 

rất nhiều rủi ro. Do phƣơng thức này vô hình chung đƣa ngƣời nông dân vào vị thế yếu hơn bên 
còn lại trong quan hệ hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách bảo vệ 
ngƣời nông dân tốt hơn nhƣ vấn đề bảo toàn tỷ lệ góp vốn vào trong doanh nghiệp; cơ chế bảo vệ 
ngƣời nông dân cũng nhƣ hỗ trợ pháp lý khi doanh nghiệp giải thể, phá sản; hỗ trợ doanh nghiệp 

nhận góp vốn bằng các chính sách thuế. Đối với ngƣời nông dân, chính sách, chế độ bảo hiểm, 
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an sinh xã hội chƣa đƣợc hoàn thiện. Ngƣời nông dân chƣa đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ về 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, do vậy gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi đời sống, thu nhập bấp 

bênh. Trong khi đó, lĩnh vực nông nghiệp có nhiều rủi ro cao nhƣng chính sách bảo hiểm trong 

nông nghiệp chƣa đƣợc hoàn thiện, do vậy chƣa thu hút đƣợc các doanh nghiệp đầu tƣ vào phát 
triển nông nghiệp. 

- Đối với chủ thể cần diện tích đất đủ lớn để sản xuất, kinh doanh: 

+ Về hạn mức giao đất: Luật Đất đai năm 2013 cho phép chuyển nhƣợng QSDĐ đã tạo 

điều kiện cho quá trình tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa. Theo đó, hạn 

mức giao đất nông nghiệp đã đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau: Hạn mức giao đất trồng cây hàng 

năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân không quá 03 ha đối với 

mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long; không quá 02 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không 
quá 10 ha đối với xã, phƣờng, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 ha đối với xã, phƣờng, thị trấn 

ở trung du, miền núi. Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá 
nhân không quá 30 ha. Trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân đƣợc giao nhiều loại đất bao gồm đất 
trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 

05 ha. Trƣờng hợp hộ gia đình, cá nhân đƣợc giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất 
trồng cây lâu năm là không quá 05 ha đối với các xã, phƣờng, thị trấn ở đồng bằng; không quá 

25 ha đối với các xã, phƣờng, thị trấn ở vùng trung du, miền núi. Trƣờng hợp hộ gia đình, cá 
nhân đƣợc giao thêm đất rừng sản xuất thì tổng hạn mức giao đất rừng là không quá 25 ha. Với 

việc quy định hạn mức nhƣ trên đã phần nào hạn chế quá trình tích tụ, tập trung đất đai để phục 

vụ sản xuất nông nghiệp, chƣa khuyến khích nông dân tích tụ đất đai để phát triển sản xuất. 
Nhiều doanh nghiệp khi muốn tích tụ đất đai đã phải mƣợn tên ngƣời khác đứng tên sổ đỏ để 
tránh vƣợt quá hạn mức giao đất, khi muốn vay ngân hàng thì phần vƣợt quá hạn điền không 

đƣợc thế chấp. 

+ Về quy định hạn mức nhận chuyển nhƣợng QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân: Luật Đất 
đai 2013 đã có những điểm mới, cho phép hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển QSDĐ nông nghiệp 

không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp. Dù hạn mức vẫn chỉ là 03 ha, nhƣng hạn mức 

chuyển nhƣợng đến 10 lần là điểm mới thể hiện quan điểm, chủ chƣơng của Đảng và Nhà nƣớc 

khuyến khích chính sách tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp.  

- Đối với cơ quan Nhà nƣớc: Ở một số địa phƣơng tiến hành thực hiện một số hình thức hỗ 

trợ, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai gây quan điểm trái chiều khác nhƣ sau: (i) Hình thức thứ 

nhất: một số địa phƣơng không có quỹ đất để mời doanh nghiệp lớn vào thì chính quyền đứng ra 

thuê đất của dân rồi cho doanh nghiệp thuê lại 20 năm - 50 năm; (ii) Hình thức thứ hai: Cũng có 
trƣờng hợp doanh nghiệp khảo sát, lựa chọn hộ và ký hợp đồng thuê đất và UBND sẽ là một bên 

trong hợp đồng với tƣ cách là ngƣời bảo vệ quyền lợi cho ngƣời dân, các hộ sản xuất theo yêu 

cầu, quy trình công nghệ của doanh nghiệp, đƣợc doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm theo giá của 

doanh nghiệp; (iii) Hình thức thứ ba: Cũng có trƣờng hợp chính quyền địa phƣơng vận động các 

hộ dân có ruộng nhƣng không có nhu cầu, điều kiện trực tiếp sản xuất, tự nguyện ủy quyền cho 
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ủy ban nhân dân cấp xã đại diện ký hợp đồng với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (cả trong 

và ngoài địa phƣơng) có đủ năng lực, điều kiện để tổ chức sản xuất nông nghiệp hóa hàng hóa 

tập trung quy mô lớn. (iv) Hình thức thứ tƣ: Doanh nghiệp tự thỏa thuận nhận chuyển nhƣợng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ dân, lập chủ trƣơng đầu tƣ trình cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, sau đó thuê đất để thực hiện 
dự án.  

3.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tích tụ, tập trung đất 
đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện các qu  định pháp luật 

Về hạn mức giao quyền sử dụng đất nông nghiệp: Cần nghiên cứu kỹ lƣỡng và xem xét đối 

với hạn mức giao quyền sử dụng đất nông nghiệp nhƣ quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013 
theo hƣớng nâng mức hạn mức giao đất nông nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung 

đất đai phục vụ quá trình phát triển nông nghiệp sản xuất lớn, công nghệ cao trong điều kiện kinh 

tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, pháp luật đất đai cũng cần phải bổ sung một số chế 
tài quy định chặt chẽ đối với việc sử dụng đất nông nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc đầu cơ đất 
nông nghiệp, để đất nông nghiệp hoang hóa không hiệu quả.  

Về hạn mức nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Hiện nay có hai luồng 

quan điểm về hạn mức nhận chuyển nhƣợng QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân:                    
(1) Quan điểm bỏ hạn mức nhận chuyển nhƣợng, (2) Quan điểm không bỏ quy định hạn mức 

nhận chuyển quyền đất nông nghiệp mà nên mở rộng hơn hạn mức nhận chuyển nhƣợng QSDĐ 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân so với quy định hiện hành nhƣ Điều 130 Luật Đất đai và 
Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Đối với quan điểm thứ nhất: Nếu thực hiện bỏ hạn mức 

nhận chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì cần phải cân nhắc kỹ lƣỡng các 
tác động của chính sách này về khía cạnh xã hội. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ lợi ích của ngƣời 

ngƣời nông dân. Trƣờng hợp bỏ hạn mức nhận chuyển nhƣợng QSDĐ nông nghiệp thì việc thực 

hiện mô hình này sẽ có tác động lớn đến khía cạnh xã hội, đặc biệt là việc đảm bảo lợi ích bền 

vững cho ngƣời nông dân có đất để sản xuất ổn định đời sống. Quan điểm thứ hai: Không nên bỏ 

quy định hạn mức nhận chuyển quyền đất nông nghiệp mà nên mở rộng hơn hạn mức nhận 

chuyển nhƣợng QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân so với quy định hiện hành. Trong 

điều kiện vốn, năng lực và sự tiếp cận khoa học và công nghệ của hộ gia đình, cá nhân của nƣớc 

ta hiện nay thì việc quy định hạn mức hộ chuyển nhƣợng nhƣ hiện hành là phù hợp. Mặt khác, 

pháp luật về đầu tƣ, kinh doanh đa quy định: Hộ kinh doanh (do một cá nhân hoặc một nhóm 

ngƣời gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 

hoặc một hộ gia đình làm chủ) có sử dụng 10 lao động trở lên thì phải đăng kí thành lập doanh 

nghiệp theo quy định pháp luật. Trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp thì pháp luật về đất đai 
không hạn chế quy mô diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung. Việc quy định hạn mức sử 

dụng đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đời sống kinh tế ở nông thôn đảm bảo ngƣời 

ngƣời nông dân có đất để sản xuất, hạn chế đƣợc các tác động xã hội. Để đảm bảo điều chỉnh 

quá trình tích tụ, tập trung đất đai, chuyển dịch đất đai phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
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chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp thì vẫn cần có quy định về hạn mức nhận chuyển 

nhƣợng QSDĐ. Nhà nƣớc thông qua công cụ pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ, đảm bảo 

mục tiêu tích tụ và tập trung đất đai của Đảng và Nhà nƣớc. Mặt khác, xem xét nới lỏng quy định 

cho phép cá nhân không phải hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp hoặc không sống cùng địa bàn 

đƣợc chuyển nhƣợng đất lúa nhƣ quy định tại Điều 191 Luật Đất đai năm 2013. 

Về chính sách, pháp luật về thuế, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Muốn xây 

dựng một thị trƣờng chuyển nhƣợng QSDĐ hiệu quả, thì trƣớc hết Nhà nƣớc cần nghiên cứu ban 

hành Nghị định về cơ chế, chính sách tích tụ đất nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 

quy mô lớn. Nhà nƣớc cần ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai 
và xây dựng các chính sách phù hợp với thị trƣờng chuyển nhƣợng QSDĐ, cho thuê QSDĐ dựa 

trên nguyên tắc thị trƣờng và hạn chế sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính; trên cơ sở đó 
tạo ra khung pháp lý về đất đai cho các đối tƣợng tham gia giúp tối ƣu về mặt thủ tục và chi phí 

đầu tƣ, mua bán đồng thời xóa bỏ đƣợc tiêu cực, tham nhũng, các xung đột lợi ích giữa chủ đầu 

tƣ, chính quyền địa phƣơng với ngƣời nông dân. Chính sách về thuế, lĩnh vực nông nghiệp chƣa 
thực sự thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ tham gia. Do đó, song song với quá trình tích tụ đất nông 

nghiệp, cần nghiên cứu hoàn thiện chính sách miễn, giảm tiền thuế thay thế cho các biện pháp 

can thiệp hành chính nhƣ thu hồi đất, quy định hạn chế về hạn mức nhận chuyển quyền, đối 

tƣợng nhận chuyển quyền,… trong thời gian tới, cần tăng cƣờng hơn việc sử dụng công cụ thuế 
trong quản lý, sử dụng đất.  

Đối với mô hình dồn điền, đổi thửa: Bỏ quy định giới hạn việc chỉ đƣợc phép chuyển đổi 

QSDĐ nông nghiệp trong cùng xã phƣờng thị trấn. Xây dựng cơ chế tính giá trị của các thửa đất 
để tạo thuận lợi và xây dựng căn cứ cho các hộ đổi đất với nhau. Xây dựng quy định diện tích tối 
thiểu đƣợc tách thửa đối với diện tích đất nông nghiệp đã dồn điền đổi thửa. Kết hợp với chính 

sách đánh thuế thừa kế đất nông nghiệp để hạn chế việc phân nhỏ mảnh đất. Cần có quy định về 
trình tự, thủ tục thực hiện dồn điền, đổi thửa để thống nhất thực hiện. Đồng thời, cần có chế tài 

để xử lý đối với những trƣờng hợp cố tình không thực hiện việc dồn điền, đổi thửa. 

Đối với mô hình ngƣời nông dân cho doanh nghiệp thuê đất: Sửa đổi Luật Đất đai trong đó 
có quy định cơ quan nhà nƣớc (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) đƣợc phép thuê QSDĐ nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân và cho doanh nghiệp thuê lại để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai đất nông nghiệp. 

Đối với mô hình góp vốn vào doanh nghiệp bằng QSDĐ: Quy định rõ ràng về hai trƣờng 

hợp góp vốn chuyển QSDĐ và góp vốn không chuyển QSDĐ trong Luật Đất đai 2013. Xây 
dựng nguyên tắc góp vốn bằng QSDĐ, điều kiện góp vốn, giá trị vốn góp (theo giá đất, theo sự 

phát triển của doanh nghiệp), cơ chế minh bạch trong hạch toán kinh doanh. Xây dựng cơ chế ƣu 
đãi cho doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn theo hình thức nhận vốn góp bằng đất 
của ngƣời dân tại địa bàn khó khăn. Có những chính sách khuyến khích hình thức góp vốn bằng 

QSDĐ nhƣ chính sách hỗ trợ riêng cho ngƣời nghèo, ngƣời ít đất và dân tộc thiểu số khi góp vốn 

bằng QSDĐ (về khuyến nông, đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển kinh doanh), chi phí công 

chứng, định giá đất. 
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3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về tích tụ, tập 
trung đất đai hiện nay 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ trung ƣơng tới các cấp địa phƣơng cần quan tâm 

lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động qua các phƣơng tiện truyền thông kết hợp 

trực tiếp tới từng hộ để ngƣời ngƣời nông dân thấy những lợi ích của tích tụ, tập trung đất đai; 
giới thiệu các mô hình, những tấm gƣơng điển hình thành công để mọi ngƣời học tập; đƣa ra cam 
kết về quyền và nghĩa vụ đối với ngƣời ngƣời nông dân khi tham gia tích tụ, tập trung đất đai để 
ngƣời dân an tâm chuyển nhƣợng, cho thuê, góp vốn bằng QSDĐ. Vận động thu hút đầu tƣ 
doanh nghiệp vào nông nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vƣớng mắc của doanh nghiệp 

nhƣ về thủ tục đầu tƣ, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. 

Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung 

các quy định của luật pháp, cơ chế, chính sách có liên quan đến tích tụ, tập trung ruộng đất theo 

hƣớng phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Luật pháp, cơ chế, 
chính sách cần đƣợc hoàn thiện theo hƣớng tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai cho phát 
triển nông nghiệp và ngăn chặn những trƣờng hợp dụng tích tụ, tập trung đất đai để đầu cơ, kiếm 

lời; phát huy vai trò của cơ chế thị trƣờng, đồng thời thực hiện đúng vai trò của quản lý nhà 

nƣớc. Trong điều kiện pháp luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nƣớc là đại diện 

chủ sở hữu, có quyền quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết định mục đích sử dụng 

đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, do đó, có khả năng ngăn chặn đƣợc những hộ, doanh 

nghiệp dùng tiền mua, nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, tích tụ, tập trung đƣợc diện tích 

đất lớn nhƣng mục đích không phải là để sản xuất nông nghiệp mà để thực hiện mục đích khác 
nhƣ chuyển thành đất xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp; pháp luật cũng ngăn cấm việc “phát 
canh, thu tô”, mua quyền lợi sử dụng đất rồi cho ngƣời sản xuất thuê lại, thì có thể bỏ quy định 

về hạn mức nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, cho phép tích tụ, tập trung đất đai phù hợp 

với khả năng quản lý, sử dụng có hiệu quả của ngƣời nhận chuyển nhƣợng. Bỏ hạn mức nhận 

chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thì cũng cần phải bỏ quy định “phải nộp 100% thuế sử dụng 

đất nông nghiệp” (Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội) đối với diện tích đất vƣợt hạn 

mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời cần đánh thuế vào những thửa đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, của doanh nghiệp không sản xuất, cũng không chuyển nhƣợng, 

không cho thuê đất để đƣa vào sản xuất mà để hoang hóa; riêng đối với đất của doanh nghiệp, 

cần quy định thời hạn để đất hoang hóa; không sản xuất bao nhiêu năm thì phải thu hồi để thúc 

đẩy việc đƣa đất vào sản xuất, chống đầu cơ.  

Cùng với luật pháp, cơ chế, chính sách, Nhà nƣớc cần rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các mục đích, nhu cầu khác nhau: đất công nghiệp, đất xây 

dựng đô thị, khu dân cƣ, các công trình phúc lợi xã hội, đất xây dựng kết cấu hạ tầng, đất quốc 

phòng, an ninh,… trong đó, có quy hoạch đất trồng lúa bảo đảm an ninh lƣơng thực; bảo đảm 

quy hoạch sử dụng đất gắn kết, thống nhất với quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, ở 

các vùng, địa phƣơng, phù hợp với sự thay đổi của tình hình đất nƣớc trong từng giai đoạn tạo 

thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp. 
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4. KẾT LUẬN 

Chính sách pháp luật đất đai và các pháp luật khác liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, 
về tích tụ, tập trung đất đai để phục sản xuất nông nghiệp quy mô lớn dần đƣợc hoàn thiện, phù 
hợp với cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đây là chìa khóa để ngƣời sử dụng đất 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức dồn điền, 
đổi thửa; thuê quyền sử dụng đất; liên kết, hợp tác để tổ chức sản xuất nông nghiệp; nhận góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nông nghiệp 
nhằm mục đích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn. Nhìn chung, vấn đề về 
tích tụ, tập trung đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua quá trình phát triển của đất nƣớc 
cho thấy, nội dung này đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm ban hành nhiều nghị quyết, chủ 
trƣơng và chính sách để thực hiện nhằm mục đích phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn 
phù hợp với thực tiễn hệ thống chính trị và nền kinh tế nƣớc ta. Tuy nhiên, nhƣ đã trình bày ở 
trên, vấn đề này là quá trình lâu dài, còn có nhiều góc độ nhìn nhận và có quan điểm khác nhau, 
không thể chỉ xem xét đơn thuần dƣới góc độ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mà bao gồm cả 
nhân tố chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, truyền thống,... đảm bảo hài hòa lợi ích ngƣời dân, 
doanh nghiệp và Nhà nƣớc. Vì vậy, cần đƣợc nghiên cứu một cách thấu đáo, căn cơ cả lý luận và 
thực tiễn để đƣa ra đƣợc những nhóm giải pháp phù hợp để hoàn thiện quy định pháp luật nhằm 
nâng cao hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về tích tụ, tập trung đất đai một cách phù hợp góp 
phần thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội. 
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ABSTRACT 

The aims of this research are to find out and evaluate the implementation of Vietnamese Party and 
State’s policies on land accumulation and consolidation. The research results show that the directions for 
agriculture and rural areas in general and land accumulation and concentration in particular to serve 
agricultural production are a major and thorough policy of the Communist Party and Statethat it has been 
affirmed many times through the Communist Party's resolutions, documents, conclusions, and land law. 
Since the national renovation until now, the Central Government has issued many policies related to land 
accumulation and concentration to expand the scale of concentrated production,improving the efficiency 
of land use. Accordingly, the land law has also institutionalized the land policies, concretizing the 
Constitutional Provisionsthrough the periods, whereby the legal system has been formed and developed. 
The State issued the Land Laws 1987, 1998, 2003 (amended and supplemented in 2009) and most 
recently the Land Law 2013 together with the Government’s Decrees and the Ministries'  Circulars 
guiding the implementation of land policies. Along with the land policies, law on investment, finance, 
tax... which relate to agriculture and rural areas have also been perfected. The other policies related to 
land accumulation and concentration to serve large-scale agricultural production is gradually improved, in 
accordance with the socialist-oriented market economy. These are the keys for land users to perform their 
rights and obligations according to legal Provisions through land consolidation and land exchange; 
renting land; linking and cooperating to organize agricultural production; contributing capital to use land; 
tranferring land use rights for land accumulation and consolidation to large-scale agricultural production. 

Key words: Land accumulation and consolidation, land law. 
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TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đánh giá đƣợc thực trạng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa 
chính xã Đồng Thịnh theo các yêu cầu về chuẩn kỹ thuật hiện hành. Dữ liệu không gian địa chính đã tích 
hợp và thể hiện đầy đủ thông tin của 59 tờ bản đồ địa chính. Dữ liệu thuộc tính đã tích hợp đầy đủ thông 
tin thửa đất với 38.371 thửa đất và đƣợc lƣu trữ ở khuôn dạng file*.LIS. Các dữ liệu quét (chụp) bản lƣu 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc lƣu giữ ở khuôn dạng file*.PDF với tổng số 2.916 giấy. Kết quả 
khai thác dữ liệu để phục vụ một số nội dung công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai nhƣ kê khai đăng ký 
cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động,... đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu 
tại địa phƣơng vẫn còn một số khó khăn tồn tại, đề tài đã đề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn trong thời gian tới. 

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, x  Đồng Thịnh. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài 
nguyên và Môi trƣờng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai. Thực tế cho thấy, 
hầu hết các các tƣ liệu đất đai, đặc biệt là hồ sơ địa chính còn thiếu và nhiều bất cập, không đồng 
bộ và chƣa đƣợc chỉnh lý biến động thƣờng xuyên do đó ảnh hƣởng nhiều đến hiệu quả của công 
tác quản lý nhà nƣớc về đất đai. Đối với xã Đồng Thịnh huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc công tác 
xây dựng CSDL còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, các loại tài liệu chủ yếu đƣợc lƣu trữ trên 
giấy, vấn đề tra cứu, cung cấp thông tin đất đai còn nhiều bất cập. Việc lựa chọn đề tài: Nghiên 
cứu xây dựng CSDL địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại xã Đồng Thịnh đƣợc tiến 
hành nhằm đánh giá đƣợc thực trạng hồ sơ địa chính, tiến hành xây dựng CSDL địa chính từ đó 
đề xuất một số giải pháp xây dựng CSDL địa chính đảm bảo việc quản lý, cập nhật, khai thác 
thông tin một cách thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà 
nƣớc về đất đai trên địa bàn xã. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu 

Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng 
quản lý hồ sơ địa chính; thu thập Các loại bản đồ: Bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính 
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364, bản đồ thu hồi và giao đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất... Các loại sổ địa chính, sổ mục 
kê,... và các giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

2.2. Phƣơng pháp xây  ựng CSD  

Sử dụng phần mềm Gcadas để xây dựng CSDL địa chính; sử dụng phần mềm ViLIS để 
quản lý, vận hành và khai thác CSDL địa chính. Việc xây dựng CSDL địa chính thực hiện theo quy 
định tại Thông tƣ số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: 

Bƣớc 1: Công tá    uẩn bị 
Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, máy móc, kinh phí phục vụ công tác xây dựng CSDL địa 

chính. 

Bƣớc 2: T u t ập tà  l ệu 

Thực hiện thu thập các tài liệu, dữ liệu bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính liên quan.  
Bƣớc 3: Xây dựng dữ l ệu k ông g  n đị     n  

Sử dụng phần mềm Gcadas để chuẩn hóa và sửa lỗi tƣơng quan các đối tƣợng không gian 
địa chính, chuyển gộp các đối tƣợng không gian địa chính và CSDL theo đơn vị hành chính 
cấp xã. 

Bƣớc 4: Xây dựng dữ l ệu t uộ  t n  đị     n  

Sử dụng phần mềm Gcadas để chuyển nhập các thông tin thuộc tính từ biểu Excel vào 
CSDL hệ thống. 

Bƣớc 5: Quét (  ụp) g ấy tờ p áp lý để  ây dựng bộ  ồ sơ  ấp g ấy   ứng n ận và l ên kết 
vớ  CSDL đị     n  

Sử dụng phần mềm Gcadas để liên kết, tích hợp dữ liệu quét (chụp) giấy tờ pháp lý của 
thửa đất vào CSDL hệ thống. 

Bƣớc 6: Rà soát,  oàn t  ện CSDL đị     n . 
Sử dụng các phần mềm Convert.Map2LIS, Convert.Excel2LIS, ViLis 2.0 để đƣa dữ liệu 

không gian, thuộc tính, kho hồ sơ quét vào CSDL hệ thống. 

2.3. Phƣơng pháp  iểm nghiệm thực tế 

 Kiểm nghiệm qua việc thử nghiệm khai thác, ứng dụng CSDL vào một số nhiệm vụ cụ 
thể phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai nhƣ: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, cập nhật, chỉnh lý biến động... 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng tài liệu,  ữ liệu hồ sơ địa chính xã Đồng Thịnh 

Các tài liệu, dữ liệu hồ sơ địa chính của xã Đồng Thịnh đƣợc thể hiện tại bảng 1 gồm: 59 
tờ bản đồ địa chính đƣợc đo vẽ năm 2017, 07 quyển sổ mục kê đất đai, 15 quyển sổ địa chính 
lập cùng thời điểm với bản đồ địa chính. Bên cạnh đó, bản đồ 299 có 33 tờ và 7.549 hồ sơ kê 
khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kê khai năm 2019). Ngoài ra, một số tài 
liệu khác để tham khảo nhƣ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản 
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đồ 364. Các tài liệu sử dụng để xây dựng CSDL địa chính và thể hiện chi tiết các nội dung 
thông tin. Tuy nhiên, kết quả đăng ký biến động chƣa đƣợc cập nhật thƣờng xuyêndẫn đến hồ 
sơ quản lý không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ địa chính chủ yếu đƣợc lƣu dƣới 
dạng giấy.  

Bảng 1. Hiện trạng hồ sơ địa chính xã Đồng Thịnh 

STT Tên tài liệu ĐVT Dạng giấy Dạng số Thời gian lập 

1 Bản đồ 299 Tờ 33 33 Năm 1997 

2 Sổ địa chính Quyển 15 15 Năm 1997 

3 Bản đồ địa chính Tờ 59 59 Năm 2017 

4 Sổ mục kê đất đai Quyển 7 7 Năm 2017 

5 Hồ sơ kê khai, đăng ký Hồ sơ 7.549  Năm 2019 

3.2. Xây  ựng CSD  địa chính xã Đồng Thịnh 

3.2.1. K t quả xâ  dựng dữ liệu không gian địa chính 

Chuẩn hóa các lớp đối tƣợng không gian địa chính theo chuẩn dữ liệu địa chính từ nội 
dung bản đồ địa chính. Bản đồ địa chính dạng số xã Đồng Thịnh gồm 59 tờ bản đồ thể hiện tại 
Hình 1. 

 

Hình 1. Bản đồ tổng thể xã Đồng Thịnh 

- Ứng dụng phần mềm Gcadas biên tập, chuẩn hóa xây dựng dữ liệu không gian: Từ nội 
dung bản đồ địa chính tiến hành phân lớp đối tƣợng không gian theo quy định. Biên tập, chuẩn 
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hóa nội dung đối tƣợng; kiểm tra và sửa lỗi tƣơng quan của dữ liệu không gian (topology), dữ 
liệu bản đồ địa chính nhƣ: lỗi tiếp biên chồng lấn ranh giới thửa đất; lỗi tiếp biên hở ranh giới 
thửa đất, lỗi cạnh ngắn, lỗi tiếp điểm, lỗi cạnh sai... Tạo vùng thửa đất từ ranh thửa, tiến hành 
kiểm tra các vùng chƣa đóng kín thông qua đối chiếu tâm thửa. Gán dữ liệu từ nhãn thửa, file dữ 
liệu *.txt, *.gtp trong file lƣu trữ bản đồ địa chính. 

- Chuyển đổi bản đồ từ định dạng DGN sang định dạng Shape file bằng công cụ phần 
mềm Gcadas: 

 

Hình 2. Chuyển  ữ liệu từ định  ạng DGN sang Shape file 

Dữ liệu không gian địa chính sau khi đã đƣợc chuẩn hóa, sử dụng phần mềm Arcgic 
Engine Runtime 10.1, sử dụng công cụ modul Convert.Map2LIS để chuyển dữ liệu không gian 
từ định dạng Shape file vào ViLIS. 

 

Hình 3. Tích hợp, đồng  ộ  ữ liệu  hông gian 
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Hình 4. Dữ liệu  ản đồ sau  hi đƣa vào Vi IS 

- Chuyển đổi và gộp các lớp đối tƣợng không gian địa chính vào CSDL theo đơn vị hành 
chính xã. Sử dụng công cụ của phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS để chuyển đổi dữ 
liệu vào CSDL, các nội dung chuyển đổi bao gồm toàn bộ bản đồ địa chính sau khi chuẩn hóa 
vào CSDL. 

Sử dụng phần mềm Gcadas gộp tổng 59 tờ bản đồ địa chính xã Đồng Thịnh, xuất dữ liệu 
thuộc tính ra file Excel tổng bao gồm các trƣờng dữ liệu để nhập các thông tin sau khi kê khai 
đăng ký của các chủ sử dụng và các giấy tờ thu thập đƣợc. 

- Chuyển dữ liệu từ file Excel vào ViLIS: Sau khi xuất dữ liệu excel từ file bản đồ bằng 
công cụ phần mềm Gcadas tiến hành chỉnh sửa thuộc tính cho phù hợp với dữ liệu đầu vào của 
thuộc tính.  

3.2.2. K t quả xâ  dựng dữ liệu thuộc tính địa chính 

 

Hình 5. Bảng thông tin thuộc tính địa chính đƣợc tổng hợp 
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3.2.3. Kết quả Quét (chụp) giấy tờ pháp lý xây dựng hồ sơ dạng số và liên kết vào CSDL                      
địa chính 

Việc quét các giấy tờ pháp lý nhằm xác thực thông tin của thửa đất đƣợc nhập vào CSDL. 
Các giấy tờ pháp lý quét bao gồm: Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, đơn đăng ký, hợp đồng 
thuê đất đối với trƣờng hợp thuê đất của Nhà nƣớc, chứng từ thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất. 

Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lƣu trữ dƣới khuôn 
dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa đƣợc). Chất lƣợng hình ảnh số phải sắc nét và rõ 
ràng, các hình ảnh đƣợc sắp xếp theo cùng một hƣớng, hình ảnh phải đƣợc quét vuông góc, 
không đƣợc cong vênh. 

Xử lý tập tin quét (chụp) để hình thành bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận dạng số, lƣu trữ dƣới 
khuôn dạng tập tin *.PDF đối với từng chủ sử dụng đất. 

Kết quả thực hiện:  
Đã quét (chụp) đƣợc tổng số 2916 bản lƣu giấy chứng nhận. Đã liên kết toàn bộ file tệp tin 

*.PDF lƣu trữ dữ liệu quét (chụp) của 2916 bản lƣu giấy chứng nhận (7549 hồ sơ kê khai, đăng 
ký) vào CSDL. 

 

 

Hình 6. Ảnh quyét đƣợc lƣu  ƣới  huôn  ạng *.PDF 

CSDL địa chính đƣợc xây dựng cho 59 tờ bản đồ với tổng số 38.371 thửa đất trên địa bàn 
toàn xã, kết quả đạt đƣợc thể hiện tại Bảng 2. 
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Bảng 2. Tổng hợp  ết quả xây  ựng CSD  địa chính 

TT Danh mục công việc ĐVT 
Khối 
lƣợng 

1 Công tác chuẩn bị Thửa 38.371 

2 Thu thập tài liệu Thửa 38.371 

3 Xây dựng dữ liệu không gian địa chính từ kết quả đo đạc, chỉnh lý Thửa 38.371 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính Thửa 
 

4.1 
Trong đó: Mục 4.1. Lập bảng tham chiếu số thửa cũ và số thửa mới 
đối với các thửa đất đã cấp GCN theo bản đồ cũ 

Thửa 19.553 

4.2 
Trongđó: Mục 4.2. Nhập, chuẩn hóa thông tin thuộc tính thửa đất từ 
hồ sơ địa chính (hoặc bản lƣu GCN…)  

Thửa 19.553 

4.3 

Trong đó: Mục 4.3. Nhập, chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho thửa 
đất từ hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp đổi, đăng ký biến động đối với 
trƣờng hợp cấp GCN nhƣng không có tài sản 

Thửa 
 

5 Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất Trang A4 15.377 

6 Hoàn thiện dữ liệu địa chính Thửa 38.371 

8 Thử nghiệm quản lý, khai thác, cập nhật CSDL Thửa 38.371 

9 Phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lƣợng CSDL địa chính Thửa 38.371 

10 Đóng gói, giao nộp sản phẩm CSDL địa chính Thửa 38.371 

3.3. Kết quả  hai thác sử  ụng một số nội  ung trong CSD  

3.3.1. Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 

Hình 7.  àm việc với phân hệ  ê  hai đăng    
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Vào Menu Kê khai đăng ký nhập các thông tin đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận, chủ sử 
dụng/sở hữu, thửa, căn hộ, công trình xây dựng, rừng, tài sản khác... 

3.3.2. Ứng dụng khai thác, cung cấp thông tin địa chính từ CSDL 

Trên ViLIS 2.0 cung cấp chức năng tìm kiếm hồ sơ, cung cấp các thông tin về thửa đất, 
chủ sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhƣ hình 8. 

 

Hình 8. Tìm  iếm thông tin địa chính 

3.3.3. Ứng dụng trích lập h  sơ địa chính và các tài liệu đo đạc khác từ CSDL địa chính 

ViLIS 2.0 cung cấp chức năng để lập các loại sổ của hồ sơ địa chính đúng theo quy định 
của Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT. 

3.4. Một số tồn tại và giải pháp hoàn thiện công tác xây  ựng CSD  địa chính  

3.4.1. Một số t n tại hạn ch  

Hệ thống hạ tầng cơ sở, trang thiết bị để vận hành CSDL còn thiếu, chƣa đáp ứng đƣợc 
nhu cầu hiện tại. 

Dữ liệu kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận chƣa đầy đủ, biến động về thửa đất trong 
quá trình thực hiện dẫn đến tình trạng một số trƣờng thông tin trong dữ liệu thuộc tính còn thiếu. 
Bên cạnh đó, việc nhập các thông tin từ kết quả kê khai, từ giấy chứng nhận cũ,... đƣợc nhập bộ 
vào Excel cho nên còn dẫn đến nhầm lẫn.  

Sự đồng bộ giữa CSDL thuộc tính, CSDL không gian và hệ thống hồ sơ quét vẫn còn bất 
cập, khi có biến động về thửa đất tiến hành cập nhật dữ liệu thuộc tính xong phải thực hiện biên 
tập lại bản đồ, sửa hồ sơ quét để cập nhật thay đổi. 
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3.4.2. Đề xuất giải pháp 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đầu tƣ trang thiết bị để vận hành CSDL 
giúp khai thác, sử dụng có hiệu quả CSDL đã xây dựng cho địa phƣơng.  

Việc xây dựng CSDL phải đƣợc coi là công tác bắt buộc, nếu đo đạc, đăng ký cấp Giấy 
chứng nhận hoàn thiện mà không tiến hành xây dựng CSDL ngay thì kết quả đo đạc, đăng ký cấp 
Giấy chứng nhận sẽ bị lạc hậu, không kịp cập nhật các biến động vào CSDL dẫn đến tình trạng 
CSDL không còn phù hợp so với hiện trạng quản lý đất đai. Ngoài ra, các đơn vị đã đƣợc đầu tƣ 
xây dựng CSDL xong cần đƣợc đƣa vào khai thác, sử dụng, quản lý. 

Tích hợp, đồng bộ CSDL đất đai với CSDL của các ngành khác nhƣ giao thông, xây dựng, 
thuế… Bên cạnh đó, cần lựa chọn một mô hình hệ thống, cấu trúc hệ thống thông tin đất đai tiến 
tới mục tiêu xây dựng CSDL đất đai đa mục tiêu và trên một phần mềm thống nhất cả nƣớc để 
quản lý. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả xây dựng CSDL địa chính xã Đồng Thịnh đảm bảo đƣợc các yêu cầu về chuẩn kỹ 
thuật địa chính theo quy định hiện hành. Sản phẩm gồm dữ liệu không gian địa chính hoàn chỉnh 
tích hợp đầy đủ các đối tƣợng không gian theo nội dung 59 tờ bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 1.000 xã 
Đồng Thịnh, dữ liệu đƣợc lƣu trữ ở khuôn dạng file *.SDE; dữ liệu thuộc tính đã tích hợp đầy đủ 
thông tin thửa đất theo đúng hiện trạng dữ liệu của xã tại thời điểm nghiên cứu với 38.371 thửa 
đất và đƣợc lƣu trữ ở khuôn dạng file *.LIS. Các dữ liệu quét (chụp) bản lƣu Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đƣợc lƣu giữ ở khuôn dạng file *.PDF với tổng số 2.916 giấy. Trong quá trình 
xây dựng CSDL vẫn còn một số khó khăn tồn tại, khó khăn đề tài đã đề xuất một số giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác xây dựng CSDL trong thời gian tới.  
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RESEARCH ON CONSTRUCTION OF CADASTRAL DATABASES FOR LAND 
MANAGEMENT IN DONG THINH COMMUNE, SONG LO DISTRICT,                                  
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ABSTRACT 

The research results have assessed the current status of the construction of the cadastral databases 
of Dong Thinh commune according to the current technical standards requirements. Cadastral spatial data 
has integrated and fully represents 59 sheets of cadastral maps. There are 38,371 land plots with fully 
integrated attribute data and stored in the * .LIS file format. The land use rightcertificates (LURC) is 
stored in a * .PDF file format with a total of 2,916 records. The results of data exploitation to serve some 
contents of state management of land such as registration declaration for land use right certificates, 
change adjustment,... have shown remarkable efficiency. The process of building database in the locality 
still has some existing difficulties, the topic has proposed some solutions to improve the construction of 
cadastral databases in the Dong Thinh commune in the coming time. 

Keywords: Database, data normalization, Dong Thinh Commune. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS)                           
ĐỂ THIẾT KẾ  ƯỚI ĐỊA CHÍNH TẠI HU ỆN  ÂM HÀ - TỈNH  ÂM ĐỒNG 

Nguyễn Văn Bình1, Nguyễn Đình Tiến1, Hồ Nhật  inh1                              

Nguyễn Bích Ngọc1, Bùi Huy Hoàng2 
1Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

2Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Lâm Đồng 

Liên hệ email: nguyenvanbinh@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Mục tiêu chung là thiết kế và đánh giá đƣợc độ chính xác của hệ thống lƣới địa chính bằng 
phƣơng pháp GPS phục vụ công tác đo đạc bổ sung, chỉnh lý cập nhật bản đồ địa chính cho huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng. Bài báo đã sử dụng 3 phƣơng pháp: Phƣơng pháp thu thập số liệu; phƣơng pháp xử 
lý số liệu; phƣơng pháp so sánh, đánh giá. Kết quả nghiên cứu của bài báo đã tính toán đƣợc số lƣợng 
điểm lƣới địa chính cần thiết kế cho huyện Lâm Hà để đảm bảo phủ đều phục vụ cho công tác phát triển 
lƣới khống chế đo vẽ và đo vẽ chỉnh lý BĐĐC là từ 377 điểm đến 565 điểm, bao gồm cả các điểm gốc 
(điểm địa chính cơ sở) đã có trong khu vực cần thiết kế. Trên cơ sở đó, tổng số điểm lƣới địa chính thiết 
kế: 402 điểm; trong đó: số điểm thiết kế mới: 374 điểm, tổng số điểm tọa độ địa chính cơ sở hạng II, III 
trong khu vực thiết kế: 28 điểm, tổng số điểm gốc (địa chính cơ sở hạng II, III trong khu vực thiết kế và 
khu vực lân cận) dùng để thiết kế: 41 điểm tổng số cặp cạnh thông hƣớng: 201 cặp cạnh. Qua đánh giá 
số liệu ƣớc tính độ chính xác và kết quả tính toán, bình sai lƣới địa chính cho thấy các chỉ tiêu kỹ thuật 
của lƣới thiết kế có độ chính xác cao hơn rất nhiều so với quy định. Kết quả cũng khẳng định khu vực 
địa hình đồi núi nhƣ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn có khả năng ứng dụng công nghệ GPS 
vào thành lập lƣới địa chính. 

Từ khóa: Lướ  đị     n , GPS,  uyện Lâm Hà, tỉn  Lâm Đồng. 

1. MỞ ĐẦU 

Hệ thống bản đồ địa chính và hồ sơ sổ sách địa chính trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 
Đồng trƣớc kia đƣợc thành lập theo hệ tọa độ HN-72, độ chính xác tuân thủ theo quy chuẩn, Quy 
phạm do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1991. Sổ địa chính đƣợc thành lập theo mẫu cũ, chắp 
vá thiếu đồng bộ. Đồng thời, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Lâm Hà công tác quy hoạch 
và đô thị hóa phát triển một cách mạnh mẽ nên việc mua bán, sang nhƣợng, chia tách thửa đất 
của các chủ sử dụng đất diễn ra liên tục, thƣờng xuyên. Trong khi đó, công tác cập nhật và chỉnh 
lý hồ sơ địa chính không kịp thời, đồng bộ giữa bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính đã làm cho 
tƣ liệu bản đồ địa chính cũ đi và không đáp ứng đƣợc yêu cầu của công tác quản lý đất đai hiện 
nay. Vì vậy, bản đồ địa chính nói riêng và hồ sơ địa chính nói chung trở nên lạc hậu không phù 
hợp với hiện trạng sử dụng đất gây nên nhiều khó khăn trong công tác quản lý, quy hoạch và sử 
dụng tài nguyên đất của địa phƣơng. Do đó, vấn đề cần đặt ra là khẩn trƣơng đo đạc bổ sung, 
chỉnh lý, cập nhật bản đồ địa chính kịp thời, đồng bộ trên cùng một hệ tọa độ Quốc gia (Hệ tọa 
độ VN-2000, kinh tuyến trục 107045', múi chiếu 30 - Hệ độ cao Nhà nƣớc) để phục vụ cho công 
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tác kê khai đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của huyện Lâm Hà cũng nhƣ 
thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nƣớc về đất đai theo 
hƣớng hiện đại hóa. 

Để thực hiện đƣợc công tác đo đạc bổ sung, chỉnh lý cập nhật bản đồ địa chính việc đầu 
tiên cần làm là tiến hành xây dựng mạng lƣới địa chính phủ trùm toàn bộ khu vực đất nông 
nghiệp và khu dân cƣ theo hệ tọa độ VN-2000 từ đó phát triển hệ thống lƣới đo vẽ và tiến hành 
đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính. 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và hệ thống định vị toàn cầu (GPS: Global 
Positioning System) cho phép đo đạc thành lập lƣới địa chính, lƣới khống chế đo vẽ với độ chính 
xác đạt yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của công tác tự động hóa đo vẽ thành lập bản đồ, phù 
hợp với việc tổ chức, quản lý số liệu trong các hệ thống quản trị máy tính, có nhiều tính năng ƣu 
việt so với phƣơng pháp đo vẽ thành lập bản đồ truyền thống. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu về lƣới tọa độ, bản đồ đã có và đang thực hiện trên 
địa bàn huyện Lâm Hà. 

2.2. Phƣơng pháp xử l  sốliệu 

- Các số liệu đƣợc xử lý theo quy định của quy phạm đo đạc đo đạc thành lập bản đồ địa 
chính (phần lƣới địa chính) ban hành tại Thông tƣ số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý số liệu, dự kiến sử dụng phần mềm thƣơng mại 
DpSurvey 2.9 để đánh giá độ chính xác lƣới thiết kế. 

2.3.Phƣơng pháp so sánh, đánh giá 

So sánh với quy phạm, định mức liên quan để đánh giá kết quả thực hiện công trình. Tổng 
hợp, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cụ thể cho công tác xây dựng mạng lƣới địa chính 
thống nhất theo chuẩn Quốc gia VN-2000. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Đánh giá hiện trạng tư liệu Trắc địa bản đồ trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

3.1.1. Tư liệu về lưới tọa độ 

3.1.1.1. Mạng lướ  t   độ, độ   o N à nướ , đ ểm đị     n   ơ sở 

Trên địa bàn huyện Lâm Hà có tất cả 28 điểm địa chính cơ sở (ĐCCS) trong đó có 1 điểm 
hạng II số hiệu: 90128, còn lại 26 điểm hạng III số hiệu: 901407, 901420, 901421, 901424, 
901414, 901425, 901426, 901469, 901438, 901439, 901432, 901428, 901435, 901436, 901441, 
901431, 901430, 901429, 901440, 901446, 901447, 901452, 901460, 901466, 901470, 901437, 
901423. 
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Ngoài ra, còn có 13 ĐCCS lân cận trong đó có 1 điểm hạng II số hiệu: 90125 và 12 điểm 
hạng III số hiệu: 901409, 901415, 901443, 901442, 901448, 901453, 901467, 913405, 913404, 
913401, 901458, 901422. 

3.1.1.2. Mạng lướ  đị     n   ấp 1,  ấp 2 

Toàn huyện theo số liệu thống kê có tất cả 162 mốc địa chính cấp 1, 2 đƣợc thành lập theo 
nhiều giai đoạn khác nhau phục vụ cho công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. 

Lƣới địa chính cấp 1, 2 trƣớc đây đƣợc xây dựng theo phƣơng pháp đo đƣờng chuyền nên 
chủ yếu đƣợc bố trí trên các trục giao thông chính. Lƣới đã xây dựng lâu năm, hình thức xây 
dựng các điểm lƣới đơn giản tạm thời (không có tƣờng vây và ghi chú điểm), điều kiện địa hình 
biến động phức tạp, thay đổi nhiều trong quá trình xây dựng, mở rộng, nâng cấp các công trình 
mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng với ý thức bảo vệ tài sản Nhà nƣớc của ngƣời dân 
chƣa cao nên các điểm lƣới địa chính cấp 1, 2 xây dựng trƣớc đây đã bị mất, hƣ hỏng hoặc 
không còn thông hƣớng đƣợc.  

3.1.2. Tư liệu về địa giới hành chính 

Các xã và thị trấn của huyện Lâm Hà đều đã đƣợc thành lập hồ sơ địa giới hành chính theo 
Chỉ thị 364/CP nhƣng trong quá trình khai thác sử dụng, hồ sơ địa giới hành chính bộc lộ nhiều 
bất cập và thiếu sót hiện nay đang thực hiện điều chỉnh theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 

tháng 5 năm 2012 chỉnh lý bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. 

3.1.3. Tư liệu về h  sơ địa chính và bản đ  

3.1.3.1. Hồ sơ đị     n  

Hồ sơ địa chính của huyện Lâm Hà hiện tại đang đƣợc lƣu trữ ở 2 dạng file số lƣu trữ trên 
máy tính và dạng giấy bao gồm BĐĐC, sổ mục kê, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, 
bản lƣu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) và các hồ sơ tài liệu liên quan khác đi 
kèm về công tác quản lý và thủ tục hành chính đất đai; 

Hồ sơ địa chính của huyện Lâm Hà đƣợc thành lập theo 2 giai đoạn, trƣớc năm 2004 theo 
Quyết định số 499/1995 và Thông tƣ số 1990/2001 của Tổng cục địa chính, sau năm 2004 thành 
lập theo Thông tƣ số 29/2004/TT-BTNMT ngày 1 tháng 11 năm 2004 của Bộ TN&MT. Hiện tại, 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đang sử dụng và cập nhật hồ sơ địa chính trên nền hồ sơ 
giấy và file số lƣu trữ trên máy tính nên công tác chỉnh lý bản đồ, cập nhật hồ sơ chƣa đồng bộ 
thiếu sót và còn nhiều khó khăn trong công tác lƣu trữ, khai thác sử dụng và cập nhật thông tin. 

3.1.3.2. Bản đồ đị   ìn  và  á  loạ  bản đồ   uyên đề 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000, 1:25.000, 1:5.000 lƣới chiếu GAUSS, kinh tuyến trung 
ƣơng 106o 00’00” khoảng cao đều cơ bản 10 m. Hệ tọa độ Nhà nƣớc HN-72 do Cục Đo đạc và 
Bản đồ nhà nƣớc xuất bản năm 1992. 

- Bản đồ địa hình phủ trùm tỷ lệ 1:50.000, 1:25.000 hệ tọa độ VN-2000 thành lập năm 2004. 

- Bản đồ địa hình phủ trùm tỷ lệ 1:10.000 hệ VN-2000 thành lập năm 2004. 
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- Bản đồ địa giới hành chính (Thực hiện theo Chỉ thị 364-CT) và đã đƣợc chỉnh lý theo các 
Nghị định của Chính phủ về việc thay đổi địa giới hành chính các cấp, đƣợc thể hiện trên bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1:5.000 Gauss. Bản đồ này hiện đƣợc lƣu ở cả 3 cấp chính quyền địa phƣơng. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.  
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015. 
- Bản đồ quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 

2016 - 2025, định hƣớng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 
09/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

3.1.3.3. Bản đồ đị     n  

- Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000 đƣợc thành lập bằng phƣơng pháp đo vẽ ảnh hàng 
không năm 2004 hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 107o 45’. 

- Bản đồ địa chính huyện Lâm Hà chủ yếu đo đạc theo Chỉ thị 299/TTg, thành quả bản đồ 
dạng giấy chƣa sử dụng công nghệ số vì vậy sai số lớn. Tƣ liệu bản đồ địa chính của Lâm Hà có 
đến 31/12/2018 cụ thể trên từng xã, thị trấn nhƣ sau: 

Bảng 1. Thống  ê  iện tích đã đo đạc  ản đồ địa chính của huyện  âm Hà 

TT Địa  àn 
Tổng  iện 
tích đo đạc 

(ha) 

Tổng 
số tờ 
 ản đồ 

Năm thành lập Hệ tọa độ Ghi chú 

1 TT. Đinh Văn 3.028,90 82 
1991, 2005, 
2018 

VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

2 TT. Nam Ban 1.756,00 57 2005 VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

3 Xã Mê Linh 2.677,37 40 
1996, 2008, 
2018 

HN 72, 

VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

4 Xã Đông Thanh 1.589,00 26 1995, 2008 
HN 72, 

VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

5 Xã Gia Lâm 1.201,79 16 1995, 1996 HN 72  

6 Xã Nam Hà 2.101,45 25 1992, 1995 HN 72  

7 Xã Phi Tô 2.671,32 61 1995, 1998 HN 72  

8 Xã Phú Sơn 3.624,28 77 1992, 1996 VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

9 xã Đạ Đờn 4.753,81 109 
1992, 1996, 
2018 

VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

10 Xã Tân Văn 3.706,61 53 1995, 1998 VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

11 Xã Tân Hà 3.217,58 50 1998, 2012 
HN 72, 

VN-2000 
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TT Địa  àn 
Tổng  iện 
tích đo đạc 

(ha) 

Tổng 
số tờ 
 ản đồ 

Năm thành lập Hệ tọa độ Ghi chú 

12 Xã Đan Phƣợng 4.586,85 59 1998, 2008 
HN 72, 

VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

13 Xã Liên Hà 5.191,00 54 1998, 2008 
HN 72, 

VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

14 Xã Phúc Thọ 4.021,00 83 
1998, 2005, 
2018 

HN 72, 

VN-2000 
Số hóa, chuyển HTĐ  
VN-2000 năm 2008 

15 Xã Hoài Đức 3.112,94 37 1998 HN 72  

16 Xã Tân Thanh 3.295,86 35 1998 HN 72  

Tổng 50.535,76 864  
  

Nguồn: Sở Tà  nguyên và Mô  trường tỉn  Lâm Đồng 

Ngoài các tƣ liệu về lƣới tọa độ, tƣ liệu về bản đồ và hồ sơ địa chính thì số liệu thống kê về 
cơ cấu sử dụng đất năm 2018 của huyện Lâm Hà. 

3.1.4. Đánh giá t nh h nh tư liệu bản đ  địa chính trên địa bàn hu ện Lâm Hà 

Với 16 đơn vị hành chính xã và thị trấn nêu trên hệ thống bản đồ địa chính (BĐĐC) sử 
dụng cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lâm Hà có thể chia thành 3 nhóm nhƣ sau: 

- 5 xã Gia Lâm, Nam Hà, Phi Tô, Hoài Đức, Tân Thanh: Hệ thống BĐĐC đang dùng để 
cấp GCN QSDĐ và quản lý đất đai đƣợc đo vẽ thành lập từ năm 1992, 1995, 1996 theo hệ tọa độ 
HN 72 bằng phƣơng pháp truyền thống (đo vẽ bằng máy quang cơ, biên vẽ, tính diện tích bằng 
phƣơng pháp thủ công) cho nên không còn đáp ứng đƣợc các yêu cầu kỹ thuật hiện nay; 

- Các xã Phúc Thọ, Liên Hà, Đan Phƣợng, Tân Hà, Tân Văn, Đạ Đờn, Phú Sơn, Đông 
Thanh, Mê Linh và 2 thị trấn Nam Ban, Đinh Văn hệ thống BĐĐC đƣợc thành lập theo quy định 
cũ tại các thời điểm khác nhau đƣợc số hóa và nắn chuyển về HTĐ VN-2000 nên cũng có một số 
nội dung không phù hợp, không đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuât hiện nay nhƣ: Phần cơ sở dữ liệu 
của bản đồ (TOPOLOGY) không đầy đủ, hệ thống loại đất đang thực hiện theo quy định về ký 
hiệu và phân loại đất cũ, diện tích đang làm tròn tới m2... Vì vậy, để đáp ứng đƣợc các yêu cầu 
kỹ thuật hiện hành, đảm bảo theo yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính, cần bổ sung 
một số nội dung công việc nhƣ chỉnh lý các thửa đất có biến động về ranh giới, về thuộc tính 
thửa đất chuẩn hóa về BĐĐC và sau đó tực hiện việc đăng ký cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ theo 
hệ thống bản đồ mới đƣợc chỉnh lý và chuẩn hóa; 

- Ngoài ra các xã Phú Sơn, Đạ Đờn, Phúc Thọ có một phần diện tích đƣợc đo mới theo Chỉ 
thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cƣờng biện pháp thực 
hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất, hệ thống bản đồ này đƣợc thành lập trên HTĐ VN-2000 nhƣng manh mún và 
thƣờng phân bố thành các chỏm nhỏ nên việc tiếp biên với các hệ thống bản đồ đang sử dụng 
trên địa bàn của các xã này không đƣợc chồng khớp về mặt hình thể và hồ sơ nên cũng cần đƣợc 
đo đạc ghép biên theo hệ thống bản đồ mới đƣợc chỉnh lý và chuẩn hóa cho thống nhất. 
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3.2. Xây  ựng lƣới địa chính  ằng công nghệ GPS  hu vực huyện  âm Hà 

Các yêu cầu kỹ thuật thành lập lƣới địa chính thực hiện theo nội dung quy định tại Thông 
tƣ số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Các điểm lƣới 
địa chính đƣợc thiết kế thành mạng lƣới có các cặp điểm thông nhau, đƣợc đo nối với các điểm 
địa chính cơ sở trong khu vực. 

3.2.1. Những tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản 

3.2.1.1. T  ết kế kỹ t uật 

a. Mật độ đ ểm đị     n  

Theo số liệu thống kê về cơ cấu sử dụng đất của huyện Lâm Hà và theo Quyết định số 
2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Quy hoạch đất sản xuất lâm 
nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2025, định hƣớng đến năm 2030. 
Khu vực thiết kế lƣới địa chính huyện Hà sau khi đã trừ diện tích đất rừng sản xuất và đất rừng 
phòng hộ thì tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện là: 93.023 ha, trong đó: 

- Diện tích đất lâm nghiệp: 36.544 ha. 
- Diện tích đất nông nhiệp: 56.479 ha. 
Vậy diện tích cần đo vẽ thành lập và chỉnh lý bản đồ địa chính là: 56.479 ha. 
Theo điểm b, mục 8.2, khoản 8, điều 5 của Thông tƣ số 25/2014/TT-BTNMT ngày 

19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì BĐĐC thành lập từ tỷ lệ 1:500 đến 1:2000: 
Trung bình từ 100 ha đến 150 ha có một điểm khống chế tọa độ có độ chính xác tƣơng đƣơng 
điểm địa chính trở lên (tƣơng đƣơng từ 1 km2 đến 1.5 km2/1 điểm địa chính). Mật độ điểm cần 
đủ cho khu vực thiết kế là: 

- Số điểm Địa Chính tối đa:     =      =           =     đ ể  

- Số điểm Địa Chính tối thiểu:     =      =           =     đ ể  

- Số điểm Địa Chính trung bình:         ì  =            =          =     đ ể  

Trong đó: 
F: Diện tích khu vực thiết kế (ha). 

Pmin: Diện tối thiểu cần thiết kế 1 điểm địa chính (ha). 
Pmax: Diện tích tối đa cần thiết kế 1 điểm địa chính (ha).  
Vậy số lƣợng điểm lƣới địa chính cần thiết kế cho huyện Lâm Hà để đảm bảo phủ đều 

phục vụ cho công tác phát triển lƣới khống chế đo vẽ và đo vẽ chỉnh lý BĐĐC là từ 377 điểm 
đến 565 điểm (bao gồm cả các điểm gốc (điểm địa chính cơ sở) đã có trong khu vực cần thiết kế 
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b. Đán  số   ệu cho  á  đ ểm đị     n  

Để đảm bảo tính thống nhất và thuận tiện cho công tác quản lý, bảo quản mốc sau này. 
Số hiệu điểm địa chính đƣợc đánh liên tục theo tên khu đo từ 01 đến hết của khu vực cần xây 
dựng lƣới theo nguyên tắc từ trên xuống dƣới, từ trái qua phải. Trong phạm vi một khu đo, các 
điểm địa chính không đƣợc trùng tên nhau. Trong phạm vi một tỉnh, các khu đo không đƣợc 
trùng tên nhau. 

Tên điểm Địa Chính = tên viết tắt của huyện - số thứ tự điểm bắt đầu từ 01 

Ví dụ: Thành lập bản đồ địa chính ở huyện Lâm Hà, tên điểm địa chính đƣợc ký hiệu nhƣ 
sau: LH - 001, LH - 002… 

3.2.2. K t quả thi t k  lưới địa chính hu ện Lâm Hà 

- Tổng số điểm lƣới địa chính thiết kế: 402 điểm; trong đó: 

+ Số điểm thiết kế mới: 374 điểm. 
+ Tổng số điểm tọa độ địa chính cơ sở hạng II, III trong khu vực thiết kế: 28 điểm. 
+ Tổng số điểm gốc (địa chính cơ sở hạng II, III trong khu vực thiết kế và khu vực lân 

cận) dùng để thiết kế: 41 điểm. 
+ Tổng số cặp cạnh thông hƣớng: 201 cặp cạnh. 

 

Hình 1. Sơ đồ thiết  ế lƣới địa chính huyện  âm Hà - tỉnh  âm Đồng 
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Các điểm lƣới địa chính đƣợc thiết kế thành các cặp cạnh thông hƣớng và đồ hình thiết kế 
thành các tam giác, tứ giác trắc địa nối với các điểm gốc (các điểm địa chính cơ sở). Tọa độ và 
độ cao của các điểm lƣới địa chính đƣợc xác định đồng thời, khởi tính là tọa độ và độ cao của 
các điểm địa chính cơ sở. Trong quá trình thi công cần chú ý tới việc tuân thủ quy định về loại 
máy đo, thời gian đo, đồ hình đo, chƣơng trình và phƣơng pháp xử lý dữ liệu... 

3.2.3. Đánh giá, so sánh k t quả nghiên cứu thi t k  lưới địa chính bằng phương pháp GPS 
khu vực hu ện Lâm Hà với qu  phạm 

Nghiên cứu đã sử dụng phần mềm DPSurvey 2.9 để ƣớc tính độ chính xác của lƣới thiết 
kế. Từ kết quả ƣớc tính độ chính xác của lƣới thiết kế so sánh với các chỉ tiêu kỹ thuật quy phạm 
hiện hành để đánh giá kết quả của hệ thống lƣới địa chính thiết kế. 

3.2.3.1. C ương trìn  ướ  t n  độ    n   á  DPSurvey 

DPSurvey là phần mềm xử lý số liệu trắc địa - bản đồ (ƣớc tính, bình sai, đánh giá độ ổn 
định mốc lún, mốc chuyển dịch ngang công trình, chuyển đổi các hệ tọa độ, tính toán xử lý số 
liệu đo vẽ chi tiết, các tiện ích thành lập bản đồ, tạo mô hình số địa hình từ đó tự động vẽ đƣờng 
đồng mức, vẽ và thiết kế mặt cắt, tính khối lƣợng đào đắp…). Đây là phần mềm chuyên dụng để 
tự động hóa công tác xử lý số liệu Trắc địa-bản đồ trên máy tính. 

DPSurvey quản lý đồng thời hai màn hình giao diện: dạng text và dạng đồ hoạ, cho phép 
hiển thị đồng thời kết quả tính toán và sơ đồ, đồ hình lƣới. Quản lý cùng một lúc nhiều cửa sổ 
(Multiple Document Interface). Với các thao tác: tạo mới, sao chép, cắt, dán, xoá, các kiểu thu 
phóng, xuất nhập một số tệp đồ họa của AutoCad (*.DWG),(*.DXF). Cho phép vẽ và chỉnh sửa 
các đối tƣợng đồ hoạ. 

Chƣơng trình phần mềm DPSurvey thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả Nguyễn Kim Lai do 
Cục Bản quyền, Bộ VHTT nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp số: 1282/2007/QTG 
ngày 18/6/2007. Phần mềm đƣợc pháp luật Việt Nam bảo hộ. 

3.2.3.2.  ết quả ướ  t n  độ    n   á  lướ  đị     n  t  ết kế  ủ   uyện Lâm Hà 

Sau khi nhập dữ liệu đầu vào và các thông số theo yêu cầu của lƣới thiết kế, kết quả ƣớc 
tính độ chính xác của hệ thống lƣới địa chính huyện Lâm Hà đạt đƣợc kết quả với các chỉ tiêu 
nhƣ sau: 

(1). Sai số trung phƣơng trọng số đơn vị. 
Mo = 1 

(2). Sai số vị trí điểm yếu nhất: (LH-247). 

mp = 0.0088 (m) 

(3). Sai số trung phƣơng tƣơng đối chiều dài cạnh yếu (LH-018 -*-LH-019). 

mS/S = 1/106500 

(4). Sai số trung phƣơng phƣơng vị cạnh yếu: (LH-106-*-*LH107). 

ma = 0.96” 
(5). Sai số trung phƣơng tƣơng hỗ hai điểm yếu: (LH-231-*-LH247). 

M(th) = 0.0093 (m) 
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3.2.3.3. Đán  g á kết quả ướ  t n  độ    n   á  lướ  đị     n  t  ết kế bằng p ương p áp GPS 

Sau khi phần mềm chạy ra kết quả ƣớc tính độ chính xác của lƣới thiết kế so sánh kết quả 
ƣớc tính độ chính xác lƣới thiết kế đạt đƣợc so với các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Bảng 1 mục 
18.1, Điểm 18, Điều 9, Thông tƣ số 25/2014/TT-BTNMT. 

Bảng 2. Bảng so sánh kết quả ước tính độ chính xác của lưới thiết kế với các chỉ tiêu kỹ thuật 

STT 
Tiêu chí đánh giá chất lƣợng                                    

lƣới địa chính 
Chỉ tiêu 
 ỹ thuật 

Kết quảƣớc tính độ 
chính xác lƣới thiết  ế 

Ghi chú 

1 
Trị tuyệt đối của sai số trung phƣơng 
vị trí điểm sau bình sai 

≤ 5 cm 0,88 cm Đạt yêu cầu 

2 
Sai số trung phƣơng tƣơng đối cạnh 
sau bình sai 

≤ 1:50000 1:106500 Đạt yêu cầu 

3 
Trị tuyệt đối sai số trung phƣơng tuyệt 
đối cạnh dƣới 400 m sau bình sai 

≤ 1,2 cm   

4 

Trị tuyệt đối sai số trung phƣơng 
phƣơng vị cạnh sau bình sai: 
- Đối với cạnh lớn hơn hoặc bằng 400 m 

- Đối với cạnh nhỏ hơn 400 m 

 

≤ 5 giây 

 

≤ 10 giây 

0,96 giây Đạt yêu cầu 

Kết quả ƣớc tính độ chính xác của lƣới thiết kế so với các chỉ tiêu quy định của Thông tƣ 
số 25/2014/TT-BTNMT thì đều có độ chính xác cao hơn so với quy định của Thông tƣ 25. 

Từ kết quả so sánh độ chính xác yêu cầu và kết quả ƣớc tính độ chính xác lƣới địa chính 
thiết kế của huyện Lâm Hà có kết quả cao hơn các chỉ tiêu kỹ thuật. Có thể khẳng định đây là ƣu 
điểm của phƣơng pháp thành lập lƣới địa chính bằng phƣơng pháp GPS. Kết quả cũng khẳng 
định khu vực địa hình đồi núi nhƣ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn có khả năng ứng 
dụng công nghệ GPS vào thành lập lƣới địa chính. 

4. KẾT  UẬN 

Trên địa bàn huyện Lâm Hà có tất cả 28 điểm địa chính cơ sở (ĐCCS) trong đó có 1 điểm 
hạng II, còn lại 26 điểm hạng III. Ngoài ra còn có 13 ĐCCS lân cận trong đó có 1 điểm hạng II 
12 điểm hạng III. Toàn huyện theo số liệu thống kê có tất cả 162 mốc địa chính cấp 1, 2 đƣợc 
thành lập theo nhiều giai đoạn khác nhau phục vụ cho công tác đo đạc thành lập bản đồ địa 
chính; Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000, 1:25.000, 1:5.000 hệ tọa độ VN-2000 thành lập năm 2004 
và các bản đồ chuyên đề khác nhƣ bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch… 

Số lƣợng điểm lƣới địa chính cần thiết kế cho huyện Lâm Hà để đảm bảo phủ đều phục vụ 
cho công tác phát triển lƣới khống chế đo vẽ và đo vẽ chỉnh lý BĐĐC là từ 377 điểm đến 565 
điểm (bao gồm cả các điểm gốc (điểm địa chính cơ sở) đã có trong khu vực cần thiết kế. Trên cơ 
sở đó, tổng số điểm lƣới địa chính thiết kế: 402 điểm; trong đó: số điểm thiết kế mới: 374 điểm, 
tổng số điểm tọa độ địa chính cơ sở hạng II, III trong khu vực thiết kế: 28 điểm, tổng số điểm 
gốc (địa chính cơ sở hạng II, III trong khu vực thiết kế và khu vực lân cận) dùng để thiết kế: 41 
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điểm tổng số cặp cạnh thông hƣớng: 201 cặp cạnh. Qua đánh giá số liệu ƣớc tính độ chính xác và 
kết quả tính toán, bình sai lƣới địa chính cho thấy các chỉ tiêu kỹ thuật của lƣới thiết kế có độ 
chính xác cao hơn rất nhiều so với quy định. Có thể khẳng định đây là ƣu điểm của phƣơng pháp 
thành lập lƣới địa chính bằng phƣơng pháp GPS. Kết quả cũng khẳng định khu vực địa hình đồi 
núi nhƣ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn có khả năng ứng dụng công nghệ GPS vào 
thành lập lƣới địa chính. 
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APPLICATION OF GLOBAL LOCATION SYSTEM (GPS) TECHNOLOGY TO 
DESIGNING OF CADASTRAL NET IN LAM HA DISTRICT - LAM DONG PROVINCE 
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ABSTRACT 

The general objective is to design and evaluate the accuracy of the cadastral net system by GPS 
method for additional measurement, revision and update of cadastral maps for Lam Ha district, Lam 
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Dong province. The article used 3 methods: Methods of data collection; Data processing methods; 
Method of comparison and evaluation. The research results of the paper have calculated that the number 
of cadastral grid points needed to be designed for Lam Ha district to ensure even coverage for the 
development of the network to control the geometrical drawing and plotting to adjust the geographic map 
is from 377, up to 565 points, including the base points (base sites) already in the designated area. On that 
basis, the total number of design cadastral grid points: 402 points; of which: new design: 374 points, total 
number of basic coordinates of class II and III in the designed area: 28 points, total number of original 
points (class II, III in the design area and neighboring area Approach) used to design: 41 points, total 
number of pair of unidirectional edges: 201 pairs of edges. Through assessment of accuracy estimation 
data and calculation results, cadastral grid adjustment shows that the technical specifications of the design 
grid have much higher accuracy than the regulations. The results also confirm that the mountainous 
terrain area such as Lam Ha district, Lam Dong province is completely capable of applying GPS 
technology to the establishment of the cadastral net.  

Keywords: Cadastral net, GPS, Lam Ha district, Lam Dong province. 
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XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN                       
NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG 

Phan Chí Nguyện1, Ngô Minh Thành2, Phạm Thanh Vũ1 

1Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ 
2Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang 

Liên hệ email:pcnguyen132@gmail.com 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định khả năng thích nghi đất đai cho các loại hình sản xuất nông nghiệp 
chính trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là cơ sở đề xuất vùng sản xuất nông nghiệp theo 
hƣớng tập trung. Các phƣơng pháp đã đƣợc nghiên cứu sử dụng bao gồm phƣơng pháp thu thập số liệu sơ 
cấp và thứ cấp; phƣơng pháp đánh giá thích nghi đất đai (FAO, 2007) và phƣơng pháp bản đồ. Kết quả 
nghiên cứu đã thành lập đƣợc 7 đơn vị đất đai từ điều kiện thổ nhƣỡng và ngập lũ. Từ khả năng thích hợp 
đất đai cho ba kiểu sử dụng đất lúa 3 vụ, chuyên màu và cây ăn trái, kết quả đã xác định đƣợc năm vùng 
thích nghi đất đai. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất đƣợc ba vùng sản xuất nông nghiệp theo hƣớng 
sản xuất tập trung cho huyện phù hợp với điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, kết quả cũng đã đề xuất đƣợc một 
số giải pháp nhằm khắc phục những yếu tố hạn chế làm ảnh hƣởng đến khả năng phù hợp của cây trồng 
để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới. Kết quả là cơ sở khoa học giúp các nhà 
hoạch định chiến lƣợc phát triển nông nghiệp định hƣớng sử dụng đất hợp lý cho huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. 

Từ khóa: Đán  g á đất, Tiềm năng đất đ  , đất nông nghiệp, Châu Thành - Tiền Giang. 

1. MỞ ĐẦU 

Đồng bằng sông Cửu Long đƣợc biết đến nhƣ là một trong những trung tâm nông nghiệp 
lớn nhất Việt Nam và có tầm ảnh hƣởng đến phạm vi toàn cầu với hệ thống canh tác đa dạng, các 
yếu tố về thổ nhƣỡng, nguồn nƣớc và khí hậu (Nguyễn Hiếu Trung và cs, 2012). Bên cạnh đó, 
tình hình biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã ảnh hƣởng rất nhiều đến sản xuất nông 
nghiệp của ngƣời dân (Nguyễn Văn Bé và cs, 2017). 

Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là một huyện có tiềm năng phát triển nông nghiệp với 
sự đa dạng về mô hình canh tác, tài nguyên nƣớc phong phú (Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn huyện Châu Thành, 2019). Tuy vậy, điều kiện hiện nay bị thay đổi nhiều do diễn biến 
ngập lũ ngày càng phức tạp, tình trạng khô hạn kéo dài và tình hình xâm nhập mặn đã tác động 
đến quá trình canh tác nông nghiệp của ngƣời dân trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, 2019). Thêm vào đó, tình trạng chuyển đổi sử dụng đất 
nông nghiệp mang tính tự phát, không theo quy hoạch và định hƣớng phát triển của địa phƣơng 
cũng là một vấn đề cần đƣợc quan tâm trong ngành nông nghiệp (Phạm Thanh Vũ và cs, 2019). 
Ngoài ra, hiện nay trong quá trình sản xuất nông nghiệp ngƣời dân đã sử dụng quá nhiều phân, 
thuốc bảo vệ thực vật làm tác động ảnh hƣởng xấu đến tài nguyên đất đai của huyện (Lê Văn 
Khoa và Trần Bá Linh, 2013). 
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Từ những thực tiễn trên, việc đánh giá thực trạng canh tác nông nghiệp và xác định tiềm 
năng đất đai nhằm tạo nên cơ sở khoa học giúp nhà quản lý hoạch định chiến lƣợc phát triển 
nông nghiệp mang tính bề vững và tập trung là vấn đề cần đƣợc thực hiện cho huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang hiện nay. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

Nghiên cứu tiến hành thu thập các số liệu, tài liệu và bản đồ về hiện trạng sử dụng đất, tình 
hình sản xuất nông nghiệp và thống kê đất đai trên địa bàn vùng nghiên cứu tại Phòng Tài 
nguyên và Môi trƣờng và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
cũng đã khảo sát thực địa nhằm khoanh vẽ lại các vùng sản xuất, cũng nhƣ các bản đồ tài nguyên 
nƣớc, xâm nhập mặn cho việc xác định tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp của huyện. 
Ngoài ra, nghiên cứu kế thừa dữ liệu bản đồ đất huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang từ Bộ môn 
Tài nguyên Đất đai - Trƣờng Đại học Cần Thơ để đánh giá về đặc tính thổ nhƣỡng cho sự sinh 
trƣởng và phát triển của cây trồng. 

2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Các số liệu sau khi thu thập đƣợc tổng hợp bằng phần mềm Microsoft Excel để vẽ biểu đồ 
so sánh, phân tích và đánh giá thống kê mô tả phi tham số. Bản đồ đƣợc tổng hợp bằng công cụ 
GIS với sự hỗ trợ của phần mềm Mapinfo 15.0 để xây dựng các bản đồ chuyên đề phù hợp với 
nghiên cứu. 

2.3. Phƣơng pháp đánh giá thích nghi đất đai 

Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện dựa trên quy trình đánh giá thích nghi đất đai của FAO 
(1976) để xây dựng những vùng thích nghi đất đai cho các kiểu sử dụng đất chính trên địa bàn 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với 05 bƣớc thực hiện cơ bản nhƣ Hình 1. 

 

Nguồn: FAO, 1976; Lê Quang Trí, 2010 

Hình 1. Quy trình thực hiện đánh giá thích nghi đất đai định tính 
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2.4. Phƣơng pháp  ản đồ - Geographic Imformation System (GIS) 

Các dữ liệu bản đồ đƣợc thu thập với hình thức đƣợc số hóa và dạng khoanh vẽ trên giấy 
đƣợc chuẩn hóa lên cùng hệ tọa độ VN 2000/WGS 84 zone 48 (6 Degree). Sau đó tiến hành số 
hóa lại các bản đồ đơn tính nhƣ đất, nƣớc và bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. Các bản 
đồ đơn tính đƣợc chồng xếp lại với nhau bằng công cụ hỗ trợ Mapinfo 15.0 để xây dựng bản đồ 
đơn vị đất đai và thiết lập các bản đồ chuyên đề phục vụ cho phân vùng thích nghi đất đai cho 
các kiểu sử dụng đất chính trên địa bàn vùng nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Thực trạng sử  ụng đất nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Kết quả đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp cho thấy huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang có diện tích đất nông nghiệp chiếm chủ yếu với 77,46% (Hình 2) với diện tích 
khoảng 18.016,5 ha (Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Châu Thành, 2019). Với sự phát 
triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và chuyển dần xu hƣớng sang phát triển phi nông nghiệp bởi 
vị trí thuận lợi cho việc giao thƣơng và mua bán của huyện, cơ cấu đất phi nông nghiệp cũng 
chiếm tỷ lệ tƣơng đối cao 22,54% diện tích đất tự nhiên (Hình 2). 

 

Nguồn: P òng Tà  nguyên và Mô  trường huyện Châu Thành, 2019 

Hình 2. Cơ cấu sử dụng đất năm 2 19 huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Sự phát triển nông nghiệp của huyện Châu Thành với các loại hình sản xuất nông nghiệp 
đa dạng từ sản xuất cây trồng ngắn ngày đến các loại hình cây ăn trái (Bảng 1) nhằm đa dạng sản 
phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị kinh tế của ngƣời dân. Trong đất nông nghiệp thì diện tích 
đất trồng cây ăn trái chiếm diện tích chủ yếu với các loại hình sản xuất nhƣ cây có múi, vú sữa, 
sa pô và một số loại cây trồng khác. Kế đến là diện tích đất trồng lúa với các loại hình sản xuất 
độc canh từ 2 đến 3 vụ/năm. Tiếp theo là mô hình sản xuất rau màu với các loại hình rau ăn lá và 
rau gia vị là chủ yếu. Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện chiếm không 
nhiều, chủ yếu là nuôi để đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho hộ gia đình, mang tính nhỏ lẽ và một 
số hộ nuôi dạng tập trung tại khu vực bãi bồi ven sông Tiền. Qua đó cho thấy tình hình sản xuất 
nông nghiệp tại huyện Châu Thành phát triển với các kiểu sử dụng đất chủ lực nhƣ kiểu sử dụng 
lúa 3 vụ, chuyên canh rau màu và cây ăn trái. Đây là điều kiện thuận lợi nhằm phát triển và xây 
dựng những vùng sản xuất tập trung, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu 
quả sản xuất cho ngƣời dân. 
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Bảng 1. Diện tích các loại đất nông nghiệp năm 2 19 của huyện Châu Thành,                                    
tỉnh Tiền Giang 

STT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 17.893,7 99,77 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 6.128,8 34,02 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  4.869,3 27,03 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 1.259,5 6,99 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 11.846,9 65,76 

1.2 Đất nuôi trồng thủy sản 22,7 0,13 

1.3 Đất nông nghiệp khác 18 0,1 

Nguồn: P òng Tà  nguyên và Mô  trường huyện Châu Thành, 2019 

3.2. Tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

3.2.1. Xâ  dựng bản đ  đơn vị đất đai 

Kết quả kế thừa số liệu bản đồ thổ nhƣỡng từ Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Đại học Cần 
Thơ và kết quả khảo sát thực địa tại khu vực nghiên cứu đã xác định đƣợc các đặc tính đất đai về 
độ sâu xuất hiện tầng phèn và tầng sinh phèn, độ sâu ngập và thời gian ngập là bốn đặc tính chủ 
yếu tác động đến quá trình sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân trên địa bàn huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang. Kết quả tổng hợp các lớp thông tin bản đồ đơn tính của đặc tính đất đai về điều 
kiện đất, nƣớc đã xây dựng đƣợc 07 đơn vị đất đai trên cơ sở chồng lắp 04 đặc tính đất đai, mỗi 
đơn vị đất đai có các đặc trƣng tự nhiên đồng nhất và các đơn vị đất đai mang đặc tính chuyên 
biệt nhau (Bảng 2). 

Bảng 2. Đặc tính của các đơn vị đất đai của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

ĐV
ĐĐ 

Độ sâu xuất hiện 

tầng phèn (cm) 

Độ sâu xuất hiện tầng 

sinh phèn (cm) 

Độ sâu ngập 

(cm) 

Thời gian ngập 

(tháng) 

1 Không phèn Không phèn Không ngập Không ngập 

2 Không phèn Không phèn 0 - 30 < 3 tháng 

3 Không phèn Không phèn >100 Quanh năm 

4 0-50 50-100 Không ngập Không ngập 

5 0 -50 50-100 0 - 30 < 3 tháng 

6 Không phèn 0-50 Không ngập Không ngập 

7 Không phèn 0-50 0 - 30 < 3 tháng 
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Hình 3. Bản đồ đơn vị đất đai năm 2 19 huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 3.2.2. Xâ  dựng chất lượng đất đai và  êu cầu sử dụng đất đai cho các kiểu sử dụng đất 

Trên cơ sở kiểu sử dụng đất đai có triển vọng đã đƣợc chọn lọc từ kết quả đánh giá thực 
trạng và định hƣớng phát triển của địa phƣơng nhằm sử dụng để đánh giá thích nghi đất đai. Mỗi 
kiểu sử dụng đất đai có những yêu cầu riêng biệt về chất lƣợng đất đai để đảm bảo cho cây trồng 
đƣợc tồn tại phát triển và cho năng suất cao để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Do vậy, kiểu 
sử dụng đất đai đối với các mô hình canh tác tại huyện Châu Thành có những yêu cầu sử dụng 
đất đai đƣợc trình bày qua Bảng 3. 
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Bảng 3. Yêu cầu chất lƣợng đất đai cho các mô hình sản xuất nông nghiệp                                                 
huyện Châu Thành 

STT 
Yêu cầu chất 
lƣợng đất đai 

Yếu tố chẩn đoán 

LUT 

Lúa 3 
vụ 

Chuyên 
màu 

Câ  ăn 
trái 

1 Nguy hại do phèn 
Độ sâu xuất hiện tầng phèn (cm) Y Y Y 

Độ sâu xuất hiện tầng sinh phèn (cm) Y Y Y 

2 Nguy hại do lũ 
Độ sâu ngập Y - - 

Thời gian ngập Y Y Y 

 Ghi chú: Y (Yêu cầu sử dụng đất đ  ). 

3.2.3. Phân hạng khả năng thích nghi đất đai cho các kiểu sử dụng đất chính 

Phân hạng khả năng thích nghi đất đai đƣợc thực hiện theo quy trình đánh giá đất đai của 
FAO (1976). Kết quả này có đƣợc là do sự so sánh giữa chất lƣợng đất đai của các đơn vị đất đai 
với yêu cầu sử dụng đất đai của kiểu sử dụng đất đai đƣợc diễn tả dƣới dạng phân cấp yếu tố 
(Bảng 4). 

Bảng 4. Kết quả phân hạng khả năng thích nghi hiện tại cho các kiểu sử dụng đất chính 

Đơn vị đất đai 
Kiểu sử dụng đất đai ( UT) 

Lúa 3 vụ Chuyên màu Câ  ăn trái 

1 S3 S1 S1 

2 S1 N N 

3 N N N 

4 S3 S1 N 

5 S3 N N 

6 S3 S1 N 

7 S3 N N 

Kết quả phân vùng thích nghi định tính tự nhiên tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
trong điều kiện hiện tại đƣợc dựa trên kết quả phân hạng khả năng thích nghi đất đai. Từ đó, 
nghiên cứu đã xác định đƣợc 05 vùng thích nghi đất đai cho 03 kiểu sử dụng đất chính tại huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Bảng 5). 
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Bảng 5. Kết quả phân vùng thích nghi hiện tại cho các kiểu sử dụng đất chính 

Vùng 
thích 
nghi 

Đơn vị 
đất đai 

Diện tích 
(ha) 

Kiểu sử dụng đất đai 
Yếu tố giới hạn Lúa 3 

vụ 
Chuyên 

màu 
Câ  ăn 

trái 

I 1 18.552,10 S3 S1 S1  

II 2 2.394,38 S1 N N Thời gian ngập 

III 3 129,00 N N N Thời gian ngập 

IV 4, 6 1.311,78 S3 S1 N Thời gian ngập và độ 
sâu xuất hiện tầng phèn V 5, 7 871,63 S3 N N 

Bảng 5 cho thấy mức độ thích nghi đối với các kiểu sử dụng đất, diện tích và các yếu tố 
giới hạn khả năng phù hợp của điều kiện đất đai đối với từng vùng thích nghi tại huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang. (1) Vùng có diện tích khoảng 18.552,10 ha, chiếm 79,76% tổng diện 
tích của các vùng thích nghi. Vùng này có điều kiện đất không bị nhiễm phèn và có hệ thống đê 
bao khép kín nên không chịu ảnh hƣởng của ngập lũ vào mùa mƣa, do đó có mức thích nghi cao 
(S1) cho các kiểu sử dụng chuyên màu và trồng cây ăn trái và thích nghi kém (S3) mô hình lúa 3 
vụ; (2) Vùng II có diện tích khoảng 2.394,38 ha, chiếm 10,29% diện tích của các vùng thích 
nghi. Vùng này có điều kiện đất không bị nhiễm phèn, thƣờng bị ngập vào mùa mƣa nên thích 
nghi cao (S1) cho kiểu sử dụng lúa 3 vụ và không thích nghi cho mô hình trồng cây ăn trái và 
chuyên màu do bị giới hạn bởi yếu tố thời gian ngập và độ sâu ngập; (3) Vùng III là vùng không 
thích nghi (N) cho các mô hình sản xuất nông nghiệp nhƣ lúa 3 vụ, chuyên màu, cây ăn trái do 
độ sâu ngập và thời gian ngập kéo dài, diện tích vùng này khoảng 129ha, chiếm 0,56% trên tổng 
diện tích của các vùng thích nghi; (4) Vùng IV là vùng thích nghi kém (S3) cho kiểu sử dụng lúa 
3 vụ, thích nghi cao (S1) cho mô hình chuyên màu và không thích nghi đối với mô hình trồng 
cây ăn trái do độ sâu xuất hiện tầng phèn, với tổng diện tích thích nghi là 1.311,78 ha, chiếm 5,64% 
diện tích của các vùng; (5) Vùng V có mức thích nghi kém (S3) cho mô hình lúa 3 vụ và không 
thích nghi (N) đối với mô hình chuyên màu và trồng cây ăn trái với tổng diện tích 871,63 ha 
chiếm 3,75% trên tổng diện tích thích nghi của vùng. Vùng bị hạn chế bởi thời gian ngập và độ 
sâu xuất hiện tầng phèn cạn nên không thích nghi mô hình chuyên màu và trồng cây ăn trái. 

Bảng 6. Giải pháp khắc phục những yếu tố giới hạn của các vùng thích nghi                                     
huyện Châu Thành 

Vùng thích nghi Yếu tố giới hạn Giải pháp 

II 
Thời gian ngập Bao đê, xây dựng hệ thống đê bao khép kín 

III 

IV 
Thời gian ngập, độ sâu 
xuất hiện tầng phèn 

Xây dựng hệ thống đê bao khép kín nhằm hạn chế 
mức độ ảnh hƣởng của lũ lụt; bón vôi, xây dựng hệ 
thống kênh xả phèn và giữ mực nƣớc thủy cấp ổn 
định nhằm giảm mức độ ảnh hƣởng của phèn. 

V 
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Qua các yếu tố giới hạn khả năng thích nghi đất đai cho từng vùng thích nghi nghiên cứu 
đã đề xuất các giải pháp chủ yếu về công trình và phi công trình nhằm nâng cao khả năng phù 
hợp cho các loại cây trồng chính tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nhƣ xây dựng hệ thống 
đê bao ngăn ngập lũ cho vùng II, III, IV và V vào mùa mƣa nhằm hạn chế mức độ thiệt hại đến 
cây trồng (Bảng 6). Bên cạnh đó, đối với những vùng còn bị nhiễm phèn ảnh hƣởng đến khả 
năng thích nghi cần áp dụng biện pháp bón vôi hạ phèn, xây dựng hệ thống thủy lợi xả phèn. 
Ngoài ra, cần giữ mực thủy cấp ổn định vào mùa khô, không để tầng phèn tiềm tàng bị oxy hóa 
thành tầng phèn hoạt động và bị sì phèn vào đầu mùa mƣa ảnh hƣởng đến điều kiện canh tác của 
cây trồng và khả năng phù hợp của chúng. 

 

Hình 4. Bản đồ phân vùng thích nghi đất đai tự nhiên năm 2 18                                                       
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
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3.2.4. Đề xuất vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại hu ện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Để đề xuất vùng sản xuất theo hƣơng tập trung nghiên cứu dựa trên cơ sở khả năng phù 
hợp đất đai cho các kiểu sử dụng đất, hiện trạng canh tác nông nghiệp, định hƣớng sử dụng đất 
nông nghiệp, định hƣớng sử dụng đất và xu hƣớng của thị trƣờng làm cơ sở định hƣớng các mô 
hình canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên. 

Từ các cơ sở trên nghiên cứu đã đề xuất đƣợc ba vùng phát triển nông nghiệp cho các kiểu 
sử dụng đất chính trên địa bàn huyện Châu Thành, Tiền Giang qua Bảng 7 và Hình 5. 

Bảng 7. Chọn lựa các mô hình ƣu tiên cho các vùng thích nghi tại huyện Châu Thành 

Vùng      
thích nghi 

Kiểu sử dụng đất đai 
Mô hình đề xuất áp dụng 

Lúa 3 vụ Chuyên màu Câ  ăn trái 

I S3 S1 S1 Chuyên màu, Cây ăn trái 

II S1 N N Lúa 3 vụ 

III N N N Không đề xuất (vùng nuôi thủy sản) 

IV S3 S1 N Chuyên màu 

V S3 N N Lúa 3 vụ 

Kết quả cho thấy đối với vùng I mô hình trồng cây ăn trái và mô hình chuyên màu đƣợc 
lựa chọn vì có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi do không bị ngập, có hệ thống đê bao khép kín, 
đất không bị nhiễm phèn và có hệ thống cơ sở hạ tầng tƣơng đối hoàn thiện phục vụ cho việc vận 
chuyển hàng hóa nông sản; vùng II rất thuận lợi để tiếp tục phát triển mô hình lúa 3 vụ, do đất 
đai không bị ảnh hƣởng bởi điều kiện phèn, thời gian ngập không quá dài và độ sâu ngập vừa 
phải, mô hình này đƣợc lựa chọn nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc 
gia về lúa gạo, phù hợp với định hƣớng phát triển của vùng; vùng III có đặc điểm thời gian ngập 
kéo dài do đó không phù hợp phát triển mô hình lúa 3 vụ hay chuyên màu và cây ăn trái. Dựa 
vào đặc điểm thời gian ngập và độ sâu ngập đề xuất phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản; vùng 
IV mô hình chuyên màu đƣợc lựa chọn với những loại cây chịu đƣợc phèn, bên cạnh đó cần có 
những giải pháp về kỹ thuật nhƣ lên líp sao cho tránh sự xáo trộn tầng đất phèn lên trên, bón vôi 
hạ phèn, xây dựng hệ thống kênh, mƣơng xả phèn và đảm bảo đƣợc mực thủy cấp ổn định nhằm 
hạn chế sự ảnh hƣởng của phèn; vùng V mô hình canh tác lúa 3 vụ đƣợc lựa chọn mặc dù điều 
kiện phèn thích nghi kém với cây lúa. Vì vậy, để cây lúa phát triển tốt tại vùng đất này cần có 
những biện pháp kỹ thuật nhƣ xây dựng hệ thống kênh, mƣơng xả phèn và đảm bảo đƣợc mực 
thủy cấp ổn định để giảm thiểu ảnh hƣởng của phèn. 
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Hình 5. Bản đồ định hƣớng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng đất đai                                              
về điều kiện tự nhiên huyện Châu Thành 

4. KẾT  UẬN 

Kết quả đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành cho thấy đây là một 
huyện thuần nông với diện tích đất sản xuất nông nghiệp là chủ yếu trong phát triển kinh tế xã 
hội. Trong đó, diện tích đất trồng cây ăn trái và lúa chiếm diện tích lớn nhất. Trên cơ sở các đặc 
tính đất đai về độ sâu xuất hiện tầng phèn và tầng sinh phèn, độ sâu ngập và thời gian ngập 
nghiên cứu đã thành lập đƣợc 7 đơn vị đất đai. Từ đó, nghiên cứu đã xác định đƣợc năm vùng 
thích nghi đất đai tự nhiên cho phát triển mô hình lúa 3 vụ, chuyên màu và cây ăn trái. Qua đó 
cũng đã định hƣớng đƣợc ba vùng sản xuất tập trung từ khả năng phù hợp về điều kiện tự nhiên 
của huyện, với vùng I phát triển mô hình trồng cây ăn trái và rau màu; vùng II phát triển mô hình 
lúa 3 vụ; vùng III phát triển mô hình chuyên màu. 
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DETERMINE ABILITY OF LAND SUITABILITY TO AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
IN CHAU THANH DISTRICT - TIEN GIANG PROVINCE 
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the land adaptability for land use types of agricultural production in 
Chau Thanh district, Tien Giang province that based on propose agricultural production zones in the 
direction of concentration.The research methods used include primary and secondary data collection 
methods; method of land adaptation assessment (FAO, 2007) and mapping method. The research results 
have established 7 land units from soil conditions and flooding. Based on the land suitability for three of 
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land use types of triple rice, cash crops and fruits that the results have identified five adapted zones. On 
that basis, the study proposed three agricultural production areas in the direction of concentrated 
production for Chau Thanh district in accordance with natural conditions.In addition, results of research 
proposed solutions to overcome the limiting factors which affected the suitability of crops to improve the 
efficiency of agricultural land use in the future. The results were the basis of science to help strategic 
agricultural development strategists orient appropriate land use for Chau Thanh district, Tien Giang 
province to adapt to increasingly complex climate change. The results were the basis of science that help 
strategic decision makers for agricultural development who orient rational agricultural land use in Chau 
Thanh district, Tien Giang province to adapt to increasingly complex climate change. 

Key words: Agricultural land, Chau Thanh-Tien Giang, Land evaluation, Land potential. 
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SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Ngô Thị Hiệp 

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: nthiep@hcmunre.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Ở Việt Nam hiện nay, các nghiên cứu về tối ƣu hóa đa mục tiêu trong quy hoạch sử dụng đất nói 
chung và quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nói riêng đã đƣợc thực hiện song các nghiên cứu chỉ mới 
diễn ra trong phạm vi hẹp, tính ứng dụng chƣa cao. Trong khi đó, vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững 
chƣa khi nào cấp thiết nhƣ hiện nay. Để phát triển bền vững, đòi hỏi phải đáp ứng đƣợc nhiều mục tiêu 
khác nhau. Bằng cách nào để giúp các nhà hoạch định chính sách ra quyết định vừa phát triển kinh tế, vừa 
đảm bảo an sinh xã hội nhƣng vẫn bảo vệ đƣợc tài nguyên môi trƣờng. Nghiên cứu này tổng quan khả 
năng ứng dụng mô hình tối ƣu hóa đa mục tiêu trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp làm cơ sở khoa 
học cho ngƣời ra quyết định lựa chọn các phƣơng án tối ƣu, góp phần chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
nông nghiệp hiệu quả hƣớng đến phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững. 

Từ khóa: Hỗ trợ r  quyết địn , quy  oạ   sử dụng đất nông ng  ệp, tố  ưu  ó  đ  mụ  t êu. 

1. MỞ ĐẦU 

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản giữ vai trò to lớn trong việc phát triển 
kinh tế ở hầu hết tất cả các nƣớc, nhất là ở các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam với đại bộ 
phân dân cƣ sống bằng nghề nông, vì vậy việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp hƣớng đến 
phát triển bền vững là vấn đề hết sức quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nƣớc. 

Phát triển nông nghiệp bền vững là đề tài chƣa bao giờ giảm tính chất thời sự, là vấn đề 
thách thức của cả các nhà nghiên cứu khoa học cũng nhƣ các nhà quản lí, đặc biệt là trong thời 
kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời kỳ này, tính bền vững của sản xuất nông nghiệp bị tác 
động bởi nhiều yếu tố (biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn, thoái hóa tài nguyên 
đất, biến động thị trƣờng nông sản…). Chính vì vậy, việc sử dụng đất nông nghiệp của con 
ngƣời càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Do đó, vấn đề lựa chọn các kiểu sử dụng đất đai 
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phƣơng, khai thác hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên đất 
đai hƣớng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững là rất cần thiết (Phạm Thanh Vũ và cs, 2014).  

Hiện nay, việc ứng dụng mô hình toán học và giải mô hình toán học với sự trợ giúp của 
máy tính cũng nhƣ các phần mềm có sẵn hay tự thiết kế đang là một trong những phƣơng pháp 
có nhiều ƣu việt đƣợc triển khai trong hầu hết các lĩnh vực, trong số đó có các ngành kinh tế, kĩ 
thuật và quy hoạch sử dụng đất (Lê Thị Giang, Đoàn Thanh Thủy, 2011). Trong quy hoạch sử 
dụng đất nông nghiệp, việc đảm bảo cân bằng các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trƣờng là hết 
sức cần thiết để hƣớng đến phát triển bền vững và tối ƣu hóa sử dụng đất nông nghiệp là một 
công cụ định lƣợng quan trọng của quá trình ra quyết định trong quy hoạch. 

mailto:nthiep@hcmunre.edu.vn
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2. M  H NH T I ƢU ĐA M C TIÊU 

2.1. Khái quát về tối ƣu hóa đa mục tiêu 

Tối ƣu hóa là một trong những lĩnh vực kinh điển của toán học có ảnh hƣởng 
đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Trong thực tế, việc tìm ra giải pháp 
tối ƣu cho một vấn đề nào đó chiếm một vai trò hết sức quan trọng. Phƣơng án tối ƣu là những 
phƣơng án tốt nhất, tiết kiệm chi phí, tài nguyên, sức lực mà lại cho hiệu quả cao. 

Đối với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, nhà lập quy hoạch phải giải quyết nhiều vấn 
đề khác nhau với các quan điểm và mục tiêu khác nhau về kinh tế, xã hội, môi trƣờng… Từ thực 
tế đó, chúng ta thƣờng phải xem xét để tối ƣu hóa đồng thời một lúc nhiều mục tiêu. Các mục 
tiêu này thƣờng là khác nhau về thứ nguyên, tức là chúng đƣợc đo bởi các đơn vị khác nhau. 
Những tình huống nhƣ vậy tạo ra các bài toán đa mục tiêu. Nhƣ vậy, chúng ta cần phải tối ƣu 
hóa (cực đại hóa hoặc cực tiểu hóa tuỳ theo tình huống thực tế) không phải là chỉ một mục tiêu 
nào đó, mà là đồng thời tất cả các mục tiêu đã đặt ra.  

Trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, quy hoạch sử dụng đất đai phải đáp ứng các 
nhu cầu về quản lý, khai thác và sử dụng đất đai của toàn xã hội theo các mục tiêu: kinh tế, kỹ 
thuật, xã hội, môi trƣờng và tài nguyên... Tuy nhiên, các mục tiêu này thƣờng đối chọi cạnh tranh 
với nhau. Việc làm tốt hơn mục tiêu này thƣờng dẫn tới việc làm xấu đi một số mục tiêu khác. Vì 
vậy, việc giải các bài toán tối ƣu đa mục tiêu, tức là tìm ra một phƣơng án khả thi tốt nhất để cân 
bằng các mục tiêu đó, đây cũng là lời giải rất cần thiết để đảm bảo cho một nền nông nghiệp phát 
triển bền vững và thực chất đó là một bài toán ra quyết định. 

Để thiết lập một mô hình tối ƣu phải xác định rõ các yêu cầu, các mục tiêu cụ thể cần đạt 
tới, các điều kiện hạn chế (ràng buộc) của bài toán, các biến quyết định cần xem xét cũng nhƣ 
phải bỏ ra nhiều công sức để thu thập đƣợc các dữ liệu thực tế đa dạng và có độ tin cậy cao. Sau 
đó, cần lựa chọn một phƣơng pháp tối ƣu toán học phù hợp làm công cụ để giải quyết mô hình.  

Nguyên tắc chung của bài toán tối ƣu gồm các nội dung: 
- Xác định hàm mục tiêu. 

- Xác định các biến thiết kế. 
- Xác định các ràng buộc. 
- Phân tích các đặc điểm của bài toán tối ƣu. 

2.2. Một số thuật toán giải  ài toán tối ƣu đa mục tiêu và ra quyết định nhóm có  hả năng 
ứng  ụng trong quy hoạch sử  ụng đất nông nghiệp 

Các phƣơng pháp tối ƣu toán học có thể áp dụng trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất 
nông nghiệp cũng rất đa dạng nhƣ trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Đó là các 
phƣơng pháp tối ƣu đơn mục tiêu và đa mục tiêu, tuyến tính cũng nhƣ phi tuyến với các biến liên 
tục, nguyên cũng nhƣ hỗn hợp nguyên. Các tham số của mô hình có thể là các số thực thông 
thƣờng, các hệ số ngẫu nhiên/biến ngẫu nhiên, các hệ số mờ tuỳ theo bản chất của chúng và của 
vấn đề cần giải quyết. Vì vậy, ngoài các phƣơng pháp tối ƣu cổ điển, có thể áp dụng các phƣơng 
pháp quy hoạch ngẫu nhiên và quy hoạch mở. Việc giải các bài toán quy hoạch dài hạn đòi hỏi 
phải nghiên cứu và áp dụng các phƣơng pháp tối ƣu đa dạng nhƣ các phƣơng pháp quy hoạch 
động (dynamic programming), các phƣơng pháp mô phỏng (simulation methods) và nhiều 
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phƣơng pháp tối ƣu khác (Nguyễn Hải Thanh, 2008). Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả chỉ 
giới thiệu một số thuật toán giải bài toán tối ƣu đa mục tiêu liên quan đến việc ra quyết định 
nhóm trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, bởi lẽ, các thuật toán này cho phép ngƣời ra 
quyết định giải quyết một cách có hiệu quả hơn các bài toán quy hoạch dài hạn nhƣ quy hoạch sử 
dụng đất nông nghiệp, với các dữ liệu đầu vào lớn cũng nhƣ nhiều mục tiêu đặt ra đồng thời các 
dữ liệu luôn có sự thay đổi theo thời gian và không gian (quy hoạch động). 

2.2.1. Thuật toán thỏa dụng mờ giải bài toán tối ưu đa mục tiêu 

Để thiết kế các phƣơng án quyết định cho mô hình quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu có thể 
áp dụng một số phƣơng pháp, trong đó có phƣơng pháp thỏa dụng mờ. Để đƣa ra quyết định 
chọn lựa phƣơng án trong các phƣơng án của tập A = {a, b, c,…}, mỗi thành viên của nhóm cần 
xác lập hàm thỏa dụng của mình để sắp thứ tự các phƣơng án, mà dựa vào đó hàm thỏa dụng của 
cả nhóm sẽ đƣợc tổ hợp. Quyết định đƣợc đƣa ra dựa vào hàm thỏa dụng tổ hợp này sau một số 
bƣớc lặp để các cá thể có thể chỉnh sửa lại các đánh giá của mình (Nguyễn Hải Thanh, 2007). 
Thuật toán áp dụng phƣơng pháp này nhƣ sau: 

Bướ  k ở  tạo 

i) Nhập số liệu cho các hàm mục tiêu tuyến tính zi (i = 1, 2,..., p) và m điều kiện ràng 
buộc. Giải bài toán cho từng mục tiêu zi (i = 1, 2,..., p) với miền ràng buộc D đƣợc xác định 
bởi m ràng buộc ban đầu để thu đƣợc các phƣơng án tối ƣu x1, x2,..., xp (nếu với một mục tiêu 
nào đó bài toán không cho phƣơng án tối ƣu thì cần xem xét để chỉnh sửa lại các điều kiện ràng 
buộc ban đầu). 

ii) Tính giá trị các hàm mục tiêu tại p phƣơng án x1, x2,..., xp và lập bảng pay-off.  

Xác định giá trị cận trên      và giá trị cận dƣới       của mục tiêu zi (i =1, 2,..., p), với       
= zi(xi) và      = Min {zi(x

j): j = 1, 2, …, p}. 
iii) Xác định các hàm thoả dụng mờ  1(z1),  2(z2),...,  p(zp), cho từng mục tiêu theo công 

thức:  i(zi) = 
                 , i = 1, 2, 3, …, p. 

iv) Đặt: SP = {x1, x2,..., xp}, k :=1 và     ( ) =      với i = 1, 2,..., p. 

Cá  bướ  lặp ( ét bướ  lặp t ứ k): 
Bƣớc 1: 
i) Xây dựng hàm thỏa dụng tổ hợp từ các hàm thỏa dụng trên: 

u = w1 1(z1) + w2 2(z2), + ... + wp p(zp) Max 

Trong đó: w1, w2,..., wp là các trọng số (phản ánh tầm quan trọng của từng hàm thỏa dụng 
trong thành phần hàm thỏa dụng tổ hợp) đƣợc ngƣời giải lựa chọn thỏa mãn điều kiện: 

w1 + w2 + …+ wp = 1 và 0  w1, w2,..., wp 1. 

ii) Giải bài toán với hàm thỏa dụng tổ hợp với m ràng buộc ban đầu và p ràng buộc bổ sung 
zi(x)     ( ), i = 1, 2,..., p, để tìm đƣợc phƣơng án tối ƣu của bƣớc lặp thứ k là x(k) và giá trị của 
các hàm mục tiêu zi cũng nhƣ của các hàm thỏa dụng  i(zi) (với i =1, 2,..., p).  

Bƣớc 2:  

i) Nếu  min = Min { i(zi): i = 1, 2,..., p} bé hơn một ngƣỡng t nào đó (t đƣợc lựa 
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chọn trong đoạn [0, 1] và có thể đƣợc chỉnh sửa lại trong quá trình giải bài toán) thì phƣơng án 
tìm đƣợc x(k) không đƣợc chấp nhận. Trong trƣờng hợp trái lại, phƣơng án x(k) đƣợc chấp nhận 
vào tập SP các phƣơng án tối ƣu Pareto (tối ƣu Pareto yếu) cần xem xét nếu x(k) SP. 

ii) Nếu ngƣời giải bài toán còn muốn tiếp tục mở rộng tập SP thì đặt k := k + 1. 
Nếu k > L1 hoặc số lần bƣớc lặp liên tiếp tập SP không đƣợc mở rộng vƣợt quá L2 

(L1 và L2 đƣợc ngƣời giải tùy chọn) thì đặt     ( ) =       với i = 1, 2,..., p và chọn ngẫu nhiên một 
chỉ số h  {1, 2,..., p} để đặt lại giá trị cắt    ( )  (   ,     .  

Quay về bƣớc 1.  
iii) Nếu ngƣời giải bài toán không muốn mở rộng tập SP thì chuyển sang bƣớc 3. 
Bƣớc 3: 
i) Loại khỏi tập SP các phƣơng án bị trội. 
ii) Kết thúc. 
N ận  ét:  
Đây là phƣơng pháp dễ lập trình, có tác dụng giúp ngƣời ra quyết định đƣa đƣợc các mục 

tiêu khác nhau về cùng một thang bậc thỏa dụng (từ 0% tới 100%). Do đó, phƣơng pháp có ƣu 
điểm nổi bật là giúp giải quyết đƣợc các bài toán tối ƣu hóa với các mục tiêu khác nhau về đơn 
vị đo. Ngoài ra, phƣơng pháp cho phép tìm kiếm các phƣơng án tối ƣu một cách linh hoạt bằng 
cách sử dụng các lát cắt bổ sung. Phƣơng pháp giúp đƣa ra đƣợc nhiều phƣơng án hợp lí để tăng 
thêm thông tin cho bộ máy ra quyết định.  

2.2.2. Thuật toán ra qu  t định tập thể dựa trên toán tử DELOWA 

Thuật toán này đƣợc xây dựng dựa trên toán tử LOWA và phƣơng pháp Delphi (trong đó 
toán tử LOWA đƣợc xây dựng dựa trên toán tử OWA của Yager (1988) và toán tử tổ hợp lồi của 
Delgalo et al.(1993)).  

Xét bài toán ra quyết định nhóm khi cần lựa chọn từ tập hợp n phƣơng án, quyết định ra 
một phƣơng án hợp lí nhất dựa trên ý kiến của m chuyên gia. Kí hiệu: 

i) X = {x1,..., xn} là tập các phƣơng án hành động cần lựa chọn. 
ii) N = {e1,...., em} là tập các chuyên gia. 
iii) w: N→ [0, 1] là hàm trọng số, đánh giá tầm quan trọng của mỗi chuyên gia, đƣợc định 

nghĩa bới: ek → wk = w(k). Ký hiệu véc tơ các trọng số là w = (w1,...,wm). Chuẩn hóa véc tơ 
trọng số bằng cách: tính w0 = ∑ wi, đặt w’= (w’1,...,w’n) với w’i = wi/w0. 

iv) S = {S1, S2,..., ST} là tập các nhãn (hay tập các giá trị mờ của biến ngôn ngữ S). 
Ở đây, chúng ta giả sử T là số lẻ và các nhãn sắp thứ tự toàn phần (tức là thoả mãn các tính 

chất phản xạ, max-min bắc cầu, phản đối xứng). 
T uật g ả  r  quyết địn  tập t ể DELOWA: 
Bƣớc 1: Ra quyết định tập thể theo phƣơng pháp dùng toán tử LOWA. 
Bƣớc 2: Tính độ lệch quy chuẩn của ý kiến của từng chuyên gia so với ý kiến tập thể. 
Tính tổng các trọng số quy chuẩn của các chuyên gia có ý kiến lệch với ý kiến tập thể 

không lớn hơn 25%. Nếu tổng này không nhỏ hơn 75% hoặc số lần lặp vƣợt quá ngƣỡng quy 
định M (là một số tự nhiên chọn trƣớc) thì dừng. 
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Bƣớc 3: Thông báo độ lệch quy chuẩn cho từng chuyên gia xem xét để điều chỉnh/hoặc 
không điều chỉnh ý kiến của mình. 

Bƣớc 4: Tăng số lần lặp lên 1 và trở về bƣớc 1. 

2.2.3. Phương pháp Delphi hỗ trợ ra qu  t định nhóm 

Phƣơng pháp này đƣợc cải biên bởi Nguyễn Hải Thanh trên cơ sở thuật toán Delphi gốc 
của Kaufmann A. và Gupta vào năm 1991 (Nguyễn Hải Thanh, 2008). 

Mục đích của phƣơng pháp Delphi nhằm tận dụng đƣợc tri thức của các chuyên gia trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau, với các nhận biết, cảm nhận khác nhau về cùng một vấn đề; giúp các 
chuyên gia cân nhắc và xem xét chỉnh sửa lại các đánh giá mang tính chủquan của mình; đƣa ra 
một quy trình giả khách quan nhằm phân cụm các ý kiến trong từng bƣớc và làm cho các ý kiến 
hội tụ về một cách đánh giá thống nhất. Thuật toán này đã đƣợc ứng dụng để hỗ trợ ra quyết định 
nhóm lựa chọn phƣơng án tốt nhất phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, nhóm nghiên cứu đã khảo sát ý kiến của 5 
chuyên gia với bƣớc lặp tối đa là 5 và đề xuất 5 phƣơng án, trên cơ sở đánh giá của các chuyên 
gia, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn phƣơng án tốt nhất trong 5 phƣơng án đƣợc đề xuất. 

Thuật giải Delphi và tổng hợp ý kiến chuyên gia: 
Bướ  k ở  tạo: 
- Xin ý kiến n chuyên gia đánh giá một phƣơng án ở các mức độ: rất tốt, tốt, khá phù 

hợp, không phù hợp, kém hiệu quả, không nên triển khai. 
- Chọn l là số lớp để phân hoạch ý kiến các chuyên gia, thông thƣờng chọn l = 3 hoặc l = 4. 

- Chọn kmax là số bƣớc lặp tối đa cần thực hiện (thông thƣờng chọn kmax = 10 đến 15). Đặt 
k = 1. 

Cá  bướ  lặp: 
Bƣớc 1: Sử dụng phƣơng pháp phân loại dữ liệu căn cứ vào thuật giải xấp xỉ dựa trên các 

tiêu chuẩn khoảng cách cực tiểu và bình phƣơng bé nhất đã biết (dùng công thức tính khoảng 
cách θ (ã1, ã2) giữa hai số mờ ã1, ã2 là các giá trị lƣợng hóa hai ý kiến khác nhau). 

Bƣớc 2: 
- Nếu có ít nhất 75% ý kiến chuyên gia trong một lớp nào đó thì chuyển sang bƣớc 3. 
- Nếu có chƣa tới 75% ý kiến chuyên gia trong cùng một lớp nào đó, nhƣng k+1 > kmax thì 

cũng chuyển sang bƣớc 3. 
- Nếu trái lại thì thông báo cho các chuyên gia ý kiến trung bình của một hoặc một số lớp 

(đã đƣợc quy về mức định tính gần nhất trong số 6 mức định tính đã đƣa ra) có nhiều ý kiến tập 
trung nhất (thông thƣờng là một hoặc hai lớp có nhiều ý kiến nhất). 

- Xin các chuyên gia chỉnh sửa lại ý kiến của mình căn cứ thông báo trên và chuyển 
về bƣớc 1. 

Bƣớc 3: Thông báo cho các chuyên gia biết ý kiến trung bình của tất cả các ý kiến 
thuộc các lớp có chứa ít nhất 2 ý kiến và có số ý kiến ≥ 0,1n (nhƣ vậy các ý kiến thuộc 
vào các lớp “thiểu số” với số ý kiến < 0,1n bị loại ra). Ý kiến trung bình này đƣợc lấy làm ý 
kiến thống nhất của nhóm chuyên gia. 
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3. KHẢ N NG ỨNG D NG M  H NH T I ƢU ĐA M C TIÊU TRONG QUY HOẠCH 
SỬ D NG ĐẤT N NG NGHIỆP 

3.1. Các phần mềm tối ƣu hóa đƣợc ứng  ụng trong quy hoạch sử  ụng đất nông nghiệp 

3.1.1. Công cụ Solver trong MICROSOFT EXCEL 

Microsoft Excel có các công cụ toán học rất mạnh để giải các bài toán tối ƣu và thống kê 
toán học. Excel có thể giải đƣợc các loại bài toán tối ƣu: bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, 
các biến có thể có ràng buộc hai phía, ràng buộc cũng có thể viết ở dạng hai phía; bài toán vận 
tải có hai chỉ số; bài toán quy hoạch nguyên (các biến có điều kiện nguyên hay boolean); bài toán 
quy hoạch phi tuyến. Số biến của bài toán quy hoạch tuyến tính hay nguyên có thể lên tới 200 
biến. Excel còn có thể giải các bài toán hồi quy trong thống kê toán học: hồi quy đơn, hồi quy 
bội, hồi quy mũ. 

Dùng Solver ta có thể tìm cực đại hay cực tiểu của một hàm số đặt trong một ô 
gọi là ô đích. Solver chỉnh sửa một nhóm các ô (gọi là các ô có thể chỉnh sửa) có liên 
quan trực tiếp hay gián tiếp đến công thức nằm trong ô đích để tạo ra kết quả. Ta có thể 
thêm vào các ràng buộc để hạn chế các giá trị mà Solver có thể dùng. Đối với bài toán quy hoạch 
tuyến tính Solver dùng phƣơng pháp đơn hình, đối với quy hoạch phi tuyến Solver dùng phƣơng 
pháp tụt gradient để tìm một cực trị địa phƣơng. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài toán nó không giải 
đƣợc, khi đó nó đƣa thƣờng đƣa ra các thông báo:   

- Câu 1: Solver không thể tìm thấy một phƣơng án khả thi: bài toán không có lời giải chấp 
nhận đƣợc. Hoặc có thể do các giá trị khởi đầu của những ô chứa biến khác quá xa các giá trị tối 
ƣu, hãy thay đổi các giá trị khởi đầu và giải lại.  

- Câu 2: Số bƣớc lặp đã đến hạn tối đa, có tiếp tục không? số bƣớc lặp đã đến số cực đại. 
Ta có thể tăng số bƣớc lặp ngầm định nhờ lệnh Tools/ Solver, chọn Options, nhập giá trị mới vào 
hộp Iterations. 

- Câu 3: Thời gian chạy đạt giới hạn tối đa, có tiếp tục không? thời gian chạy vƣợt quá thời 
gian tối đa ngầm định. Ta có thể sửa giá trị trong mục Max Time trong hộp thoại Solver Options. 

3.1.2. Phần mềm LINGO 

Lingo là phần mềm giải các mô hình tối ƣu hóa: tối ƣu tuyến tính, tối ƣu phi tuyến (lồi và 
không lồi/toàn cục), tối ƣu toàn phƣơng, tối ƣu ngẫu nhiên và tối ƣu với biến nguyên. Lingo giúp 
cho việc giải các bài toán này hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng. 

Lingo cung cấp gói tích hợp bao gồm một ngôn ngữ mạnh mẽ cho thể hiện mô hình tối ƣu 
hóa, đƣợc sử dụng trong nhiều lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, kinh tế…  

3.1.3. Phần mềm RAST2ANU 

Phần mềm này đƣợc xây dựng dựa trên phƣơng pháp tìm kiếm ngẫu nhiên có kiểm soát 
(cùng tên gọi RST2ANU) do Mohan và Nguyễn Hải Thanh đề xuất dùng để giải các bài toán tối 
ƣu phi tuyến toàn cục với các biến liên tục, nguyên hoặc hỗn hợp nguyên. 

Thuật giải RST2ANU là thuật giải lặp, bao gồm hai pha, pha địa phƣơng và pha 
toàn cục.  
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Phần mềm RST2ANU đã đƣợc thiết kế và xây dựng có thể sử dụng để giải quyết nhiều mô 
hình tối ƣu phát sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
nông nghiệp cũng nhƣ trong các lĩnh vực khác.  

Phần mềm này đã đƣợc nâng cấp có tính thân thiện với ngƣời sử dụng và tránhđƣợc saochép, 
có thể đƣợc phổ cập có bản quyền một cách rộng rãi. Việc tạo ra cácgiao diện thân thiện cho phép 
dễ dàng nhập các hàm mục tiêu và ràng buộc của nhiều dạng bài toán tối ƣu phi tuyến là một vấn 
đề khá phức tạp đã đƣợc giải quyết trong phần mềm này, tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu để tích 
hợp RST2ANU vào các hệ hỗ trợ ra quyết định. 

3.2. Khả năng vận  ụng các thuật toán tối ƣu trong quy hoạch sử  ụng đất nông nghiệp 

Các mô hình tối ƣu có một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của nông nghiệp nhƣ: 
Quy hoạch sử dụng đất và tài nguyên hợp lý, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên, hiệu quả sinh thái môi trƣờng; hoạch định 
các chính sách tối ƣu trong quản lý hệ thống Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp trên cơ sở thu thập và 
khai phá các dữ liệu thực tế; bảo vệ thực vật, công nghệ chế biến, thiết kế chế tạo máy nông 
nghiệp, các thiết bị tự động hóa… Ngoài ra, còn nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác mà các mô 
hình tối ƣu có thể mang lại các lợi ích thiết thực.  

Có thể nhận thấy rằng, các dữ liệu đầu vào cũng nhƣ các mục tiêu, yêu cầu đƣa 
ra, nhìn chung, chỉ đƣợc coi là không đổi trong khoảng thời gian ngắn. Chúng sẽ biến đổi một 
cách khách quan và đƣợc chỉnh sửa một cách chủ quan, tuần tự từ giai đoạn này tới giai đoạn 
khác, phù hợp với các kết quả đã đạt đƣợc. Việc giải các bài toán quy hoạch dài hạn trong đó có 
quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đòi hỏi phải nghiên cứu và áp dụng các phƣơng pháp tối ƣu 
đa dạng nhƣ các phƣơng pháp quy hoạch động (dynamic planning), các phƣơng pháp mô phỏng 
(simulation methods) và nhiều phƣơng pháp tối ƣu khác. Các thuật toán đƣợc giới thiệu ở trên 
đều có khả năng ứng dụng để giải quyết các bài toán trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, lý thuyết tối ƣu hóa cũng gắn liền chặt chẽ với lý thuyết ra quyết định. Có thể 
nói, việc ra quyết định nói chung và ra quyết định nhóm nói riêng là một vấn đề rất quan trọng 
và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế, quản lí và xã hội. Về mặt khoa học, đây là 
một vấn đề luôn có nhiều bài toán cần tiếp tục nghiên cứu để trả lới các câu hỏi: thế nào là một 
quyết định tốt và một quy trình nhƣ thế nào giúp chọn lựa đƣợc một quyết định tốt.  

4. KẾT  UẬN 

Đối với các bài toán lớn trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, các phần mềm tối ƣu 
đơn lẻ, chuyên biệt tỏ ra không thật sự hiệu quả. Có thể nhận thấy rằng, các cơ sở dữ liệu hệ 
thống nông nghiệp là rất lớn, luôn cần đƣợc bổ sung, cập nhật cũng nhƣ xử lý. Nhiều quyết định 
quản lý có thể đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở áp dụng các phƣơng pháp toán học đa dạng nhƣ: xử 
lý thống kê, tối ƣu hóa, lý thuyết ra quyết định, mô phỏng ngẫu nhiên… Chính vì vậy, việc ứng 
dụng các phần mềm tối ƣu hóa và tích hợp lý thuyết ra quyết định thành một hệ phần mềm hỗ trợ 
ra quyết định để giải quyết các bài toán quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam nhằm 
thực hiện các chủ trƣơng của nhà nƣớc trong vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
hƣớng đến phát triển nông nghiệp bền vững trong nền kinh tế hàng hóa - thị trƣờng có định 
hƣớng là một vấn đề nghiên cứu quan trọng và thiết thực. 
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APPLICATION OFMULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATIONMODELIN AGRICULTURAL                       
LAND USE PLANNING 

 

                             Ngo Thi Hiep 

Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment 

Email: nthiep@hcmunre.edu.vn 

ABSTRACT 

In Viet Nam today, multi-objective optimization studies in land use planning generally and the 
agricultural land use planning in particular has been implemented in a limited range of studies, which 
have not been high. Meanwhile, the issue of sustainable agricultural development has never been as 
urgent as it is today. For sustainable development, requires a variety of objectives. How to policymakers 
on decisions making in balance betweet economic development, ensure social security environmental 
resources protection. This study provides an overview of the application ofmulti-objective 
optimizationmodelin the agricultural land use planning as a scientific basis for making the decisionon the 
selection of optimal plans, contribute to the efficient use of agricultural land towards sustainable 
agricultural economic development.  

Keywords: Decision support, agricultural land use planning, multi-objective optimization. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xây dựng bản đồ 
phân bố hàm lƣợng mùn trong đất nông nghiệp trên cơ sở sử dụng các bản đồ nền và phân tích đất. Tổng 
cộng có 115 mẫu đất đƣợc thu thập ở 2 tầng độ sâu là 30 cm và 60 cm dựa trên bản đồ loại đất kết hợp 
với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cập nhật năm 2019. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hàm lƣợng mùn 
trong đất nông nghiệp tại huyện Nam Đông chủ yếu nằm trong ngƣỡng từ nghèo đến trung bình (1 - 4%), 
chỉ có một số ít diện tích hàm lƣợng mùn giàu tại các xã Hƣơng Hòa, Hƣơng Giang, Hƣơng Hữu. Trong 
khi đó, đất đai ở các xã Thƣợng Quảng, Hƣơng Phú, thị trấn Khe Tre có hàm lƣợng mùn thấp hơn so với 
các địa phƣơng khác. Hàm lƣợng mùn thay đổi theo độ sâu tầng dày đất theo xu hƣớng giảm dần. 

Từ khóa: Đất nông nghiệp,  àm lượng mùn, huyện N m Đông. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đất đai là một nguồn tài nguyên hữu hạn, có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng lãnh thổ. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đất đai là tƣ 
liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế đƣợc. Chất lƣợng đất là yếu tố có ảnh hƣởng không nhỏ 
tới việc bố trí cây trồng đảm bảo vấn đề phát triển bền vững (Lê Thanh Bồn, 2006). Tuy nhiên, 
hiện nay, việc hoạt động sản xuất nông nghiệp thƣờng ít quan tâm đến bảo vệ và cải tạo đất đai 
làm cho chất lƣợng đất ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng.  

Nam Đông là một huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, có điều kiện thuận lợi để phát 
triển sản xuất lâm nghiệp nói chung và phát triển trồng rừng kinh tế nói riêng, góp phần đáng kể 
vào việc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho 
ngƣời dân, thực hiện phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và bảo vệ môi trƣờng sinh thái ở địa 
phƣơng (UBND huyện Nam Đông, 2019). Tuy nhiên, do đất đai có độ phì thấp, hiệu quả sản 
xuất không cao nên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lƣơng thực thực phẩm cũng nhƣ hiệu 
quả trong sản xuất, đồng thời góp phần tăng thu nhập cho ngƣời dân, thâm canh trên một đơn vị 
diện tích đất đƣợc coi là biện pháp hữu hiệu nhất. Trong thực tế, nếu việc sản xuất thâm canh 
không hợp lý lại có thể là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, làm 
giảm nhanh sức sản xuất của đất, dẫn tới hiệu quả sản xuất không cao (Nguyễn Thị Hoài, 2013). 
Chính vì vậy, việc phân tích, đánh giá chỉ tiêu hàm lƣợng mùn đất nông nghiệp để làm cơ sở đƣa 
ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Nam Đông là một việc 
làm cần thiết và cấp bách. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng góp phần cung cấp thông tin cho 
việc ra quyết định trong sử dụng đất, phân bón và quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững. 
Bổ sung thêm mục đích thực hiện nghiên cứu này. 
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp lấy mẫu đất 

Đất đƣợc lấy theo phƣơng pháp ô lƣới 2,5km x 2,5km trên cơ sở bản đồ đơn vị đất. Bản 
đồ đơn vị đất đƣợc thành lập trên cơ sở các bản đồ đơn tính bao gồm: Loại đất, thành phần cơ 
giới, độ dày và loại hình sử dụng đất. Vị trí lấy mẫu đất là tâm của các ô lƣới, tuy nhiên trong 
trƣờng hợp nếu trong một ô lƣới có nhiều hơn một đơn vị đất đai thì những đơn vị nào có diện 
tích lớn hơn 200 ha sẽ đƣợc lấy mẫu tại tâm của vùng đó. Nhƣ vậy, trong một ô lƣới sẽ có 
trƣờng hợp có nhiều hơn 2 điểm mẫu. Mẫu đất đƣợc phân tích sẽ đƣợc lấy theo tầng, mỗi mẫu 
lấy 2 tầng tại các độ sâu khác nhau, tùy thuộc vào độ dày tầng đất. Mỗi điểm lấy mẫu sẽ đƣợc 
lấy từ 5 mẫu, trong đó có 4 mẫu nằm trong phạm vi vòng tròn 10 m. Mẫu sẽ đƣợc trộn lẫn với 
nhau từ 5 mẫu trên. Trên cơ sở đó, có 115 mẫu đất đƣợc thu thập trong nghiên cứu này. Các vị 
trí lấy mẫu đƣợc xác định trên bản đồ bằng chức năng xác định tâm của vùng trên phần mềm 
ArcGIS 10.3, sau đó sử dụng máy định vị toàn cầu (GPS) Garmin eTrex 10 với độ chính xác 
3~10m để tìm ngoài thực địa. 

2.2. Phƣơng pháp phân tích đất 

Sau khi thu thập đầy đủ mẫu đất, tiến hành phơi khô ở điều kiện phòng, loại bỏ các tàn tích 
hữu cơ và nghiền nhỏ, rây qua rây 0,2 mm để tiến hành phân tích. 

Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp Walklay Black để tính toán hàm lƣợng mùn trong đất. 
Theo đó, mùn đƣợc oxi hóa bằng dung dịch Kali Bicromat (K2Cr2O7), rồi dựa vào lƣợng 
K2Cr2O7 đã tiêu hao trong phản ứng để tính ra lƣợng mùn. 

Cân 0,2 g đất đã qua rây cho vào bình tam giác 100 ml, tiếp tục dùng pipet cho từ từ 5 ml 
dung dịch K2Cr2O7 vào bình. Lắc tròn nhẹ, tránh để đất bám trên thành bình. Đun sôi hỗn hợp ở 
nhiệt độ 140 - 1800C trong thời gian 10 phút. Xong lấy ra để nguội.Sử dụng 10 - 20 ml nƣớc cất 
tia vào cổ và thành bình để rửa lƣợng K2Cr2O7 còn bám vào. Cho 4 giọt phenyl antranilic (dung 
dịch sau khi cho vào có màu nâu tím) và chuẩn độ bằng dung dịch muối Mohr đến khi dung dịch 
chuyển từ màu nâu tím sang màu xanh lá cây. Ngoài ra, thêm 01 ml axit H3PO4 để khử ảnh 
hƣởng của sắt. 

Đồng thời, tiến hành một thí nghiệm trắng: Cân 0,2 gam đất đã nung hết chất hữu cơ cho 
vào bình tam giác, cho vào đúng 5 ml K2Cr2O7 và tiến hành phân tích nhƣ trên. 

Hàm lƣợng mùn sẽ đƣợc tính theo công thức: Hàm lƣợng mùn = C x 1,724 

Trong đó: C (%) = N x 0,39 x K((Vo-V1)/a), với: 

N: Nồng độ muối morh. 

Vo: Thể tích muối morh dùng để chuẩn độ mẫu trắng. 

V1: Thể tích muối morh dùng để chuẩn độ mẫu đất. 
a: Trọng lƣợng mẫu đất. 
K: Hệ số khô kiệt (thƣờng là 1,05). 

2.3. Phƣơng pháp ứng dụng GIS 

Nghiên cứu đã ứng dụng GIS để thực hiện nội suy không gian theo phƣơng pháp Kriging 
để nội suy các điểm xung quanh một điểm giá trị. Với phƣơng pháp này, giá trị của các điểm 
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đƣợc gán không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách mà còn phụ thuộc vào sự phân bố không gian 
các điểm. Điều này làm cho các giá trị nội suy mang tính tƣơng quan không gian nhiều hơn. 

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng phần mềm ArcGIS để tách các bản đồ đơn tính từ dữ 
liệu đầu vào và hình thành nên bản đồ đơn vị đất đai theo khu vực nghiên cứu, làm cơ sở cho 
việc xác định các vị trí lấy mẫu đất. Đồng thời, sau khi đã có kết quả phân tích đất, ArcGIS đƣợc 
sử dụng nhƣ một công cụ để thành lập bản đồ hàm lƣợng mùn trong đất. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô tả vùng nghiên cứu 

Vùng nghiên cứu là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, có loại bỏ một phần diện tích rừng 
tự nhiên trên địa bàn huyện Nam Đông với 16.253,47 ha, tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi. Đây 
là những khu vực mà ngƣời dân bản địa đã sinh sống lâu đời hoặc mới đƣợc đƣa vào khai thác 
trong những năm gần đây. Tại đây, hoạt động sản xuất nông nghiệp đƣợc diễn ra chủ yếu với hai 
loại hình sử dụng đất chính là cây keo và cây sao su, ngoài ra còn có một số loại hình sử dụng 
đất khác nhƣ cam, lúa và một số loại cây ngắn ngày khác… Hệ thống giao thông trên địa bàn 
huyện đã có sự phát triển vƣợt trội trong những năm gần đây, đặc biệt là những con đƣờng đi vào 
khu vực sản xuất đã đƣợc mở rộng, rất thuận tiện trong việc vận chuyển keo và cao su sau khi 
thu hoạch. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khó khăn trong sản xuất do vấn đề kỹ thuật, trình 
độ sản xuất của ngƣời dân còn chƣa đáp ứng với yêu cầu, những biến động, khó khăn của thị 
trƣờng. Theo một khảo sát của Báo Đại đoàn kết vào năm 2018, giá thu mua mủ cao su trên địa 
bàn chỉ khoảng 9.000 đồng/kg, trong khi đó điểm giá hòa vốn của sản xuất cao su ở Nam Đông 
là khoảng 11.000 đồng/kg.  

 

Hình 1. Sơ đồ khu vực nghiên cứu 
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3.2. Xây dựng bản đồ hàm lƣợng mùn trong đất nông nghiệp 

3.2.1. Xây dựng bản đ  hàm lượng mùn đối với từng tầng đất 

Nghiên cứu tiến hành phân tích hàm lƣợng mùn trong đất nông nghiệp đối với 2 tầng đất 
cụ thể: 

- Tầng A: Tầng trên, độ sâu từ 0 - 30 cm. 

- Tầng B: Tầng dƣới, độ sâu từ 30 - 60 cm. 

Dựa theo chỉ tiêu phân cấp TCVN9294:2012 quy định về các thành phần chất dinh dƣỡng 
ở trong đất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (MARD) ban hành năm 2012, 
đối với hàm lƣợng mùn ở trong đất vùng đồi núi sẽ đƣợc phân cấp nhƣ Bảng 1. 

Bảng 1. Phân cấp chỉ tiêu hàm lƣợng mùn trong đất 

Phân cấp Hàm lƣợng mùn trong đất (%) 

Mùn rất nghèo < 1% 

Mùn nghèo 1 - 2% 

Mùn trung bình 2 - 4% 

Mùn giàu 4 - 8% 

Mùn rất giàu > 8% 

Dựa vào chỉ tiêu phân cấp hàm lƣợng mùn, sau khi tiến hành phân tích đất trong phòng thí 
nghiệm, nghiên cứu đã xử lý các kết quả phân tích và thực hiện nội suy để đánh giá hàm lƣợng 
mùn trong đất. Đối với tầng A, các giá trị hàm lƣợng mùn và bản đồ hàm lƣợng mùn trong đất 
nông nghiệp đƣợc thể hiện tại Hình 2 và Hình 3. 

Hình 2. Mô tả các giá trị của Kriging tầng A 
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Hình 3. Bản đồ hàm lƣợng mùn trong đất nông nghiệp tầng A 

Hàm lƣợng mùn trong đất ở tầng A đƣợc phân thành 3 cấp khác nhau đƣợc thống kê theo 
đơn vị hành chính cấp xã, thể hiện tại Bảng 2.  

Trên địa bàn huyện Nam Đông, đất nông nghiệp chủ yếu có hàm lƣợng mùn đạt mức trung 
bình cho tới nghèo (Bảng 2). Diện tích đất có hàm lƣợng mùn trung bình chủ yếu phân bố tại các 
xã nhƣ Hƣơng Sơn, Thƣợng Long, Thƣợng Nhật, Thƣợng Quảng. Một số ít diện tích đất có hàm 
lƣợng mùn đạt mức giàu rải rác tại các xã nhƣ Hƣơng Hòa, Hƣơng Giang, Hƣơng Hữu. Điều này 
cũng phù hợp với quy luật tự nhiên bởi vì hầu hết các nhân tố hình thành nên chất hữu cơ cho đất 
chủ yếu tập trung ở tầng đất mặt (xác động vật, lá khô, cành cây khô..). Tuy nhiên, đối với vùng 
đồi núi huyện Nam Đông, ngƣỡng cấp độ mùn nhƣ trên là ổn định. Theo nghiên cứu của tác giả 
Lƣu Thế Anh và cs (2015), cho thấy hàm lƣợng mùn thấp thƣờng đƣợc tìm thấy ở các loại đất có 
đặc tính chua trong khi đó khu vực đồi núi Thừa Thiên Huế đất thƣờng chua và rất chua. 

Bảng 2. Hàm lƣợng mùn tầng A theo đơn vị hành chính cấp xã 

Xã Mùn nghèo (1 - 2%) Mùn trung bình (2 - 4%) Mùn giàu (4 - 8%) 

Hƣơng Phú 532,8 280,71 - 

Hƣơng Sơn 1,26 1149,84 - 

Khe Tre 26,1 394,56 - 

Hƣơng Hòa 67,05 1.060,74 7,56 

Hƣơng Giang 1,35 651,6 16,92 
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Xã Mùn nghèo (1 - 2%) Mùn trung bình (2 - 4%) Mùn giàu (4 - 8%) 

Hƣơng Hữu 5,67 778,05 12,42 

Thƣợng Long 94,05 1.364,49 - 

Thƣợng Quảng 268,,56 1.065,33 - 

Thƣợng Nhật 48,15 3.631,32 - 

Thƣợng Lộ 676,71 520,56 - 

Hƣơng Lộc 373,95 652,86 - 

Tổng cộng 2.095,65 11.550,06 36,9 

Nguồn: Xử lý số liệu 

Đối với tầng B, hàm lƣợng mùn đƣợc phân thành 2 cấp là mùn nghèo và mùn trung bình. 
Một số xã nhƣ Hƣơng Giang, Hƣơng Sơn, Thƣợng Nhật, Thƣợng Quảng có diện tích đất nằm 
trong ngƣỡng mùn trung bình khá cao, do đây là những xã tập trung sản xuất, phát triển các loại 
cây trồng lâu năm nhƣ cao su, keo, đƣợc bón phân, xới đất thƣờng xuyên hơn. Ngoài ra hiện nay, 
việc canh tác cây cam trên địa bàn huyện với các biện pháp kỹ thuật hiện đại đƣợc triển khai 
cũng làm cho hàm lƣợng mùn trong đất có giá trị cao hơn. Các giá trị của hàm lƣợng mùn đƣợc 
thể hiện qua Hình 4. 

 

Hình 4. Mô tả các giá trị của Kriging tầng B 

Thông qua các giá trị đã đƣợc nội suy, nghiên cứu tiến hành biên tập bản đồ hàm lƣợng 
mùn trong đất tại tầng B và thống kê số liệu theo đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả đƣợc thể 
hiện tại Hình 5 và Bảng 3. 
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Hình 5. Bản đồ hàm lƣợng mùn trong đất nông nghiệp tầng B 

Bảng 3. Hàm lƣợng mùn tầng B 

Xã Mùn nghèo (1 - 2%) Mùn trung bình (2 - 4%) 

Hƣơng Phú 3.025,08 316,17 

Hƣơng Sơn 306,54 819,36 

Khe Tre 401,67 10,71 

Hƣơng Hòa 276,12 858,6 

Hƣơng Giang 0,90 667,08 

Hƣơng Hữu 176,67 616,30 

Thƣợng Long 1.042,20 411,75 

Thƣợng Quảng 1.268,82 - 

Thƣợng Nhật 74,43 3.612,06 

Thƣợng Lộ 941,58 257,94 

Hƣơng Lộc 1.022,94 1,26 

Tổng cộng 8.536,95 7.571,23 

Qua kết quả phân tích của 2 tầng cho thấy giá trị mùn tầng A so với tầng B chênh lệch khá 
lớn. Tầng A có diện tích mùn trung bình khá lớn 11.550,06 ha, có 36,9 ha là mùn giàu, đó cũng 
là điều hiển nhiên vì hầu hết các nhân tố hình thành nên chất hữu cơ cho đất chủ yếu tập trung ở 
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tầng đất mặt (xác động vật, lá khô, cành cây khô...). Tầng B có diện tích cấp mùn nghèo và cấp 
mùn trung bình cũng tƣơng đối gần bằng nhau theo thứ tự là 8.536,95 ha và 7.571,23 ha điều đó 
cho thấy rằng sự phân bố cấp độ mùn trên khu vực nghiên cứu không đồng đều, phụ thuộc vào 
yếu tố địa hình, khí hậu và con ngƣời. Thực tế sự thoái hóa mùn thƣờng gặp là do quá trình sói 
mòn, rửa trôi các chất dinh dƣỡng làm giảm hàm lƣợng mùn ở tầng đất mặt, mặt khác do cách 
chăm sóc và bón phân, sử dụng thuốc hóa học không đúng cách của ngƣời dân địa phƣơng làm 
suy thoái đất canh tác. 

3.2.2. Xây dựng bản đ  hàm lượng mùn trung b nh trong đất nông nghiệp 

Qua quá trình phân tích số liệu, tính toán nội suy, nghiên cứu đã thành lập đƣợc bản đồ 
hàm lƣợng mùn trong đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông, thể hiện tại Hình 6. 

 

Hình 6. Bản đồ hàm lƣợng mùn trung  ình trong đất nông nghiệp 

Đối với hàm lƣợng mùn trung bình trong đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu đƣợc 
phân thành hai cấp là mùn nghèo và mùn trung bình, có diện tích tƣơng đối đều nhau. 

Bảng 4. Hàm lƣợng mùn trung bình 

Xã Mùn nghèo (1 - 2%) Mùn trung bình (2 - 4%) 

Hƣơng Phú 3.275,19 64,98 

Hƣơng Sơn 553,23 587,88 

Khe Tre 412,56 7,11 

Hƣơng Hòa 837,45 297,09 
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Hƣơng Giang 176,58 492,66 

Hƣơng Hữu 59,67 734,4 

Thƣợng Long 613,62 840,33 

Thƣợng Quảng 1.279,44 48,6 

Thƣợng Nhật 94,48 3592,8 

Thƣợng Lộ 61,29 1.136,88 

Hƣơng Lộc 441,63 580,14 

Tổng cộng 7.805,14 8.382,87 
 

Diện tích đất có hàm lƣợng mùn trung bình chủ yếu đƣợc phân bố tại các xã nhƣ Thƣợng 
Nhật, Thƣợng Lộ, Hƣơng Hữu. Trong khi đó, mùn nghèo lại đƣợc phân bố nhiều tại các xã nhƣ 
Hƣơng Phú, Thƣợng Quảng, thị trấn Khe Tre. Đối với các khu vực có hàm lƣợng mùn thấp cần 
có các biện pháp nhƣ tạo độ che phủ cho bề mặt đất, bón phân hữu cơ, xới xáo, phá váng lớp đất 
mặt. Các biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn sự suy thoái của đất, từng bƣớc tăng dần độ phì và 
dinh dƣỡng trong đất, giúp cho việc trồng trồng rừng đạt hiệu quả và bền vững hơn.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng đƣợc bộ cơ sở dữ liệu về sự phân bố hàm lƣợng mùn trong đất 
nông nghiệp cho vùng nghiên cứu với tổng diện tích 16253,47 ha, chiếm 25,1% tổng diện                     
tích toàn huyện Nam Đông. Trên toàn bộ khu vực nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu phân tích tại 
115 điểm với 2 tầng đất khác nhau tại mỗi điểm. Sau khi phân tích các chỉ tiêu tại phòng thi 
nghiệm, kết quả phân tích đƣợc đƣa vào nội suy để xây dựng bản đồ. Hàm lƣợng mùn trong đất 
nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông giao động từ ngƣỡng 1 - 4%, đạt giá trị mùn nghèo 
tới mùn trung bình theo phân cấp, có một phần rất nhỏ là mùn giàu chiếm diện tích không đáng 
kể. Do đó, để phát triển nông nghiệp trong tƣơng lai cần thực hiện các biện pháp đồng bộ về kinh 
tế, kỹ thuật nhằm nâng cao hàm lƣợng mùn trong đất. Việc trồng cây theo hƣớng xen canh, gối 
vụ, ƣu tiên các loại cây họ đậu là một trong những giải pháp thiết thực để cải thiện tình trạng                  
đất ngheo dinh dƣỡng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, hàm lƣợng mùn trong đất tại tầng A                
(0 - 30 cm) luôn cao hơn hàm lƣợng mùn trong đất tại tầng B (30 - 60 cm) ởhầu hết các xã trên 
địa bàn huyện. 
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THE HUMUS CONTENT DISTRIBUTION IN AGRICULTURAL LAND IN NAM DONG 
DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE 

Tran Thi Minh Chau, Nguyen Thi Hai, Tran Trong Tan                      
 e Đinh Huy,  e Ngoc Phuong Quy, Trinh Ngan Ha 

University of Agriculture and Forestry, Hue University  

Contact email: tranthiminhchau@huaf.edu.vn 

ABSTRACT 

The research was conducted in Nam Dong district, Thua Thien Hue province to mapping the 
humus content distribution in agricultural land basing on thematic maps and soil analysis. There are 115 
soil samples were collected at the soil depth of 30 cm and 60 cm based on soil map and updated land use 
map of 2019. The result of study showed that the humus content in agricultural land in research area 
fluctuate from poor to medium (1 - 4%). A few commune such as Huong Hoa, Huong Giang, Huong Huu 
have rich humus content while some communes have humus content relatively lower than other 
communes such as Thuong Quang, Huong Phu, Khe Tre town. In general, the humus content is decreased 
by soil depth.  

Key words: Agricultural land, Humus content, Nam Dong district. 
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ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐẤT 
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HU ỆN PHONG ĐIỀN,                       

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật  inh, Nguyễn Thành Nam 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: nguyendinhtien@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Nhằm phân tích biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền, thông qua thu 
thập ảnh viễn thám, văn bản, tài liệu, các điểm điều tra thực địa đã tiến hành phân loại đƣợc ảnh viễn 
thám của các năm 2010, 2015, 2019 của huyện Phong Điền. Qua đó, đã xây dựng đƣợc bản đồ hiện trạng 
đất sử dụng đất của huyện Phong Điền với 12 loại hình sử dụng đất, bao gồm: Rừng giàu; rừng trung 
bình; rừng nghèo; đất trồng cây cao su; đất trồng cây hàng năm; đất mặt nƣớc; đất cát; đất nuôi trồng thủy 
sản; đất trống; đất công trình xây dựng và đất rừng sản xuất. Độ chính xác phân loại ảnh năm 2010 là 
92%, năm 2015 là 94% và năm 2019 với 87% cho thấy kết quả phân loại có đƣợc kết quả rất cao. Qua 
bản đồ biến động đất sản xuất nông nghiệp cho thấy sự tăng giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện Phong Điền chủ yếu là do quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu cây trồng cụ thể từ 
đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang đất công trình, đất trồng cây hàng năm khác. Từ các kết quả trên, 
nghiên cứu đã đƣa ra một số đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng GIS và viễn thám trong đánh 
giá tài nguyên tại huyện Phong Điền. 

Từ khóa: B ến động, đất nông ng  ệp, G s, P ong Đ ền, v ễn t ám. 

1. MỞ ĐẦU 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là tài sản to lớn của đất 
nƣớc. Nếu khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả sẽ là động lực lớn để phát triển kinh 
tế và xã hội. Trong giai đoạn này, tình hình kinh tế, xã hội của đất nƣớc đang có nhiều sự thay 
đổi. Sự thay đổi đó đã phần nào tác động trực tiếp hoặc gián tiếp sự biến động về diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp theo cả hai chiều hƣớng tích cực và tiêu cực. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và trình độ của con ngƣời ngày 
càng phát triển một cách nhanh chóng. Công nghệ viễn thám đƣợc ứng dụng trong nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực nhƣ: quản lý tài nguyên và môi trƣờng, nông nghiệp, lâm nghiệp, nghiên cứu địa 
chất, quản lý tai biến, quản lý đô thị,… và với việc kết hợp hệ thống thông tin địa lý và công 
nghệ viễn thám tạo nên một công cụ mạnh nhằm nghiên cứu biến động tài nguyên đất. 

Huyện Phong Điền là một huyện phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng diện tích 
rừng lớn 66.235 ha chiếm gần 70% diện tích toàn huyện. Qua quá trình đô thị hóa, phát triển 
mạnh mẽ của huyện đã phần nào ảnh hƣởng nhất định đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn huyện. 

Vì những lý do đó, đề tài: “Ứng dụng GIS và v ễn t ám trong p ân t    b ến động đất sản 
 uất nông ng  ệp trên đị  bàn  uyện P ong Đ ền, tỉn  T ừ  T  ên Huế” đƣợc tiến hành nghiên 
cứu nhằm phân tích biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền. Từ đó, 
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đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng GIS và viễn thám trong đánh giá tài nguyên tại 
huyện Phong Điền. 

2. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội  ung nghiên cứu 

- Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm 2010, 2015, 2019. 
- Đánh giá biến động đất sản xuất nông nghiệp của vùng nghiên cứu qua các giai đoạn. 
- Phân tích nguyên nhân biến động đất sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Điền. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

 . P ương p áp t u t ập số l ệu t ứ  ấp 

Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, số liệu thống kê, kiểm kê đất đai 
từ năm 2010 đến năm 2018 của huyện Phong Điền. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
huyện Phong Điền năm 2015 và 2018. Ngoài ra, ảnh vệ tinh Landsat các năm nghiên cứu đƣợc 
tải miễn phí từ trang web: https://earthexplorer.usgs.gov. 

b. P ương p áp t u t ập số l ệu sơ  ấp 

Sử dụng máy định vị cầm tay để thu thập các điểm thực tế tại thời điểm nghiên cứu. Các 
điểm này có thông tin tọa độ gắn với hiện trạng sử dụng đất tại điểm đó nhằm phục vụ công tác 
đánh giá thực tế kết quả giải đoán ảnh trong thời điểm nghiên cứu. 

2.2.2. Phương pháp xử lý ảnh vệ tinh 

 . Tổ  ợp màu   o ản  

Bảng 1. Tổ hợp màu ảnh Landsat 5 và Landsat 8 

Tổ hợp màu ảnh Landsat 5 Landsat 8 

Tổ hợp màu hồng ngoại band 4, 3, 2 5, 4, 3 

Tổ hợp màu tự nhiên band 3, 2, 1 4, 3, 2 

Tổ hợp màu giả  band 5, 4, 3 / band 2, 4, 1 6, 5, 4 

Tổ hợp màu giả band 7, 5, 3 7, 6, 4 

Tổ hợp màu giả band 7, 4, 2 7, 5, 3 

b. Cắt ản , nắn   ỉn  ản  về  ệ t   độ VN2000 

Sử dụng phần mềm Arcgis 10.2 để gộp và cắt ảnh viễn thám đã đƣợc tổ hợp màu ở bƣớc 
trên theo ranh giới của huyện Phong Điền. 

 . P ân loạ  ản  

Bƣớc 1: Rà soát các loại hình sử dụng đất có thể phân loại đƣợc trong ảnh bằng mắt từ đó 
đƣa ra số lƣợng các loại hiện trạng sử dụng đất để phân loại. 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Bƣớc 2: Sử dụng phần mềm Envi 4.0 để phân loại ảnh dựa trên các loại hiện trạng sử dụng 
đất đã đƣợc xác định ở bƣớc 1 bằng phƣơng pháp Maximum Likehood.  

d. Đán  g á độ    n   á  s u k   p ân loạ  
Để thực hiện chức năng này, nhóm đã sử dụng chức năng Classification/ Post 

Classification/ Confusion Matrix và chọn phƣơng pháp: 
- Using Ground Truth Image: sử dụng ảnh, kết quả phân loại từ thực địa. 
- Using Ground Truth ROIs: sử dụng file chọn vùng mẫu từ ảnh. 
Hộp thoại Classification Input File xuất hiện cho phép chọn ảnh cần đánh giá độ chính xác 

tƣơng ứng. Tiếp theo đến hộp thoại Match Classes Parameters xuất hiện, chọn các lớp tƣơng ứng 
giữa kết quả phân loại và thực địa. Nhấn OK, hộp thoại Confusion Matrix Parameters xuất hiện 
cho chọn các giá trị cần thiết và chọn đƣờng lƣu kết quả. 

2.2.3. Phương pháp ch ng ghép bản đ  

 

Hình 1. Quy trình chồng ghép  ản đồ tạo ra  ữ liệu  iến động 

2.2.4. Phương pháp phân tích bi n động sau phân loại 

Sử dụng phần mềm Excel để xử lý, phân tích số liệu sau khi có dữ liệu từ bản đồ biến động 
đất sản xuất nông nghiệp huyện Phong Điền tại bƣớc chồng ghép bản đồ ở trên. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Xây  ựng  ản đồ hiện trạng sử  ụng đất tại huyện Phong Điền 

3.1.1. Dữ liệu ảnh viễn thám 

Bảng 2. Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám qua các năm 

Tên ảnh Năm Độ phân giải Độ che phủ mây Ghi chú 

LT05_L1TP_125048_20100211_20161016 
2010 30 m × 30 m < 10% 

Ảnh ghép 

LT05_L1TP_125049_20100211_20161016 
 

LC08_L1TP_125049_20160415_20170326 2016 30 m × 30 m < 10% Ảnh gốc 

LC08_L1TP_125049_20190425_20190508 2020 30 m × 30 m < 10% Ảnh gốc 
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Qua bảng trên, nhận thấy: Các cảnh ảnh viễn thám đƣợc sử dụng đều có tỷ lệ che phủ mây 
của khu vục nghiên cứu đều nhỏ hơn 10% đáp ứng đƣợc nhu cầu giải đoán ảnh trong các bƣớc 
tiếp theo. Tuy nhiên, năm 2010 phải cần hai cảnh ảnh mới đáp ứng đƣợc ranh giới toàn khu vực 
cần nghiên cứu nên phải thực hiện ghép ảnh. 

3.1.2. Cắt ảnh và nắn ảnh 

Sau khi cắt ảnh khu vực cần chọn phù hợp để nghiên cứu thì đƣợc ảnh cắt theo ranh giới 
huyện Phong Điền đã đƣợc mở rộng 200 m.   

 

Hình 2. Ảnh cắt ranh giới huyện Phong Điền các năm 2 1 , 2 15, 2 19 

3.1.3. Phân loại ảnh 

Tiến hành lấy mẫu từ 10 đến 30 mẫu khóa giải đoán ảnh cho mỗi loại hiện trạng sử dụng 
đất. Cụ thể đã xác định đƣợc 12 loại trạng thái để phân loại: Đất trồng lúa, đất câu hằng năm, đất 
trồng cây lâu năm, đất mặt nƣớc, đất rừng giàu, đất rừng trung bình, đất rừng nghèo, đất rừng 
trồng, đất nuôi trồng thủy sản, đất cát, đất trống, đất công trình xây dựng.Sau khi sử dụng các 
mẫu phân loại trên, tiến hành khoanh mẫu và thực hiện phân loại theo phƣơng pháp Maximum 
Likehood trên Envi, kết quả phân loại đƣợc thể hiện qua các hình dƣới đây: 

 

Hình 3. Kết quả giải đoán ảnh vệ tinh năm 2 1 , 2 15, 2 19 

3.1.3. Đánh giá độ chính xác sau phân loại 

Ảnh sau khi phân loại bị lẫn các trạng thái với nhau mà nguyên nhân do mẫu phân loại 
đƣợc chọn không có sự khác biệt nên chức năng lập ma trận sai số của Envi cho phép so sánh 
ảnh đã đƣợc phân loại với kết quả thực địa hoặc các vùng mẫu với mục đích đánh giá độ chính 
xác kết quả phân loại. 
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Bảng 3. Chỉ số Kappa  ết quả phân loại ảnh các năm 

STT Năm Chỉ số Kappa 

1 2010 0,90 

2 2015 0,89 

3 2019 0,92 

3.1.4. Thành lập bản đ  hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hu ện Phong điền dựa 
trên k t quả giải đoán 

Sau khi phân loại ảnh với độ chính xác đƣợc chấp nhận ở trên thì toàn bộ kết quả sẽ đƣợc 
đƣa vào xử lý để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm nghiên cứu của huyện Phong 
Điền trong phần mềm Arcgis 10.2 với định dạng Shapefile (*.shp) 

 

Hình 4. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Phong Điền năm 2 1  

 

Hình 5. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Phong Điền năm 2 15 
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Hình 6. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Phong Điền năm 2 19 

Bảng 4. Thống kê diện tích sử dụng đất qua từng năm 

          (Đơn vị t n :   ) 

STT  oại đất Năm 2 1  Năm 2 15 Năm 2 19 

1 Rừng giàu 22.267,94 16.677,07 8.137,44 

2 Rừng trung bình 23.339,57 17.496,13 8.600,78 

3 Rừng nghèo 8.285,22 12.950,02 32.322,9 

4 Đất trồng cây lâu năm (cao su, keo..) 1.388,80 1.377,54 4.383, 04 

5 Đất trồng cây hằng năm 2.492,15 2.679,16 3.719,52 

6 Đất mặt nƣớc 1.730,33 2.251,98 2.114,06 

7 Đất trồng lúa 6.077,28 6.003,97 5.698,19 

8 Đất cát 1.771,23 1.636.37 1.459,05 

9 Đất NTTS 556,71 647,44 779, 88 

10 Đất trống 6.363,83 7.563,67 7.772,71 

11 Đất công trình 7.244,05 5.670,41 11.080,72 

12 Đất rừng trồng 13.266,52 19.827,29 13.998,64 

 Tổng  iện tích 94.783,62 94.783,62 94.783,62 

Từ bảng thống kê kết quả giải đoán, cho thấy: diện tích đất sản xuất nông nghiệp bao gồm 
đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm và đất trồng cây lâu năm (cao su) có xu hƣớng giảm dần 
qua các năm. Diện tích đất trồng lúa giảm 73,66 ha từ năm 2010 - 2015, từ năm 2015 - 2019 diện 
tích đất lúa giảm mạnh với 306,6 ha. Đối với diện tích đất trồng cây hằng năm giảm đều qua 
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từng giai đoạn, từ năm 2010 - 2015 diện tích đất trồng cây hằng năm giảm xuống 165,61 ha, từ 
năm 2015 - 2019 giảm thêm 185,45 ha. Đối với đất trồng cây lâu năm giai đoạn 2010 - 2015 
giảm nhẹ với diện tích đất giảm xuống 14,02 ha, từ năm 2015 - 2019 tiếp tục giảm nhẹ với diện 
tích giảm xuống 22,02 ha. 

3.3. Đánh giá  iến động đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2 1  - 2 19 tại huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3.3.1. Thành lập bản đ  bi n động đất sản xuất nông nghiệp 

Sau khi phân loại ảnh với độ chính xác tƣơng đối cao thì toàn bộ kết quả sẽ đƣợc vào xử lý 
trong phần mềm Arcgis 10.2. 

 
Hình 7.  Bản đồ biến động đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 

 

Hình 8.  Bản đồ biến động đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2019 
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3.3.2. Phân tích bi n động đất sản xuất nông nghiệp hu ện Phong Điền 

 
Hình 9. Biến động đất lúa qua các năm nghiên cứu 

Qua biểu đồ cho ta thấy, kết quả giải đoán đã đƣa ra đƣợc diện tích đất lúa của huyện 
Phong Điền ngày càng giảm. Diện tích đất lúa giảm đều qua các năm nghiên cứu, diện tích giảm 
72,49 ha từ năm 2010 đến 2015 và giảm 306,6 ha từ năm 2015 đến 2020. Tổng diện tích đất lúa 
giảm từ năm 2010 đến năm 2020 là 379,09 ha. 

 

Hình 10. Biến động đất trồng cây hằng năm qua các năm nghiên cứu 

Qua biểu đồ cho ta thấy, kết quả giải đoán đã đƣa ra đƣợc diện tích đất trồng cây hằng năm 
của huyện Phong Điền ngày càng tăng. Diện tích tăng đều qua các năm nghiên cứu, diện tích 
tăng 187,49 ha từ năm 2010 đến năm 2015 và tăng 165,61 ha từ năm 2015 đến năm 2020. Tổng 
diện tích giảm từ năm 2010 đến năm 2020 là 353,1 ha. 

 
Hình 11. Biến động đất trồng cây lâu năm qua các giai đoạn nghiên cứu 
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Qua biểu đồ cho ta thấy, kết quả giải đoán đã đƣa ra đƣợc diện tích đất trồng cây lâu năm 
của huyện Phong Điền có xu hƣớng tăng. Diện tích giảm 11,26 ha từ năm 2010 đến năm 2015 và 
tăng 2.342,02 ha từ năm 2015 đến năm 2019. Tổng diện tích tăng từ năm 2010 đến năm 2019 là 
2.330,72 ha. 

Qua kết quả đánh giá biến động sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Điền 
đã thay đổi so một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Do quá trình đô thị hóa ngày càng tăng nhanh của huyện Phong Điền trong những năm 
trở lại đây. Nhu cầu về nhà ở, các khu công nghiệp, nhà máy, khu vui chơi giải trí… 

 

Hình 12. Đất lúa chuyển sang đất công trình ở xã Phong Thu 

- Do quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển kém hiệu quả sang một loại hình khác 
thích hợp hơn với điều kiện tự nhiên của nơi đó để mang lại lợi nhuận cao nhất. 

 

Hình 13. Đất lúa chuyển sang đất trồng cây hằng năm ở xã Phong Sơn 

- Ở một số xã có điều kiện thuận lợi giúp đất trống có thể chuyển sang đất trồng lúa. Ví dụ 
tại xã Phong Hiền. 

 

Hình 14. Đất trống chuyển sang đất lúa ở xã Phong Hiền 

Nhƣ vậy, có thể thấy biến động sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại địa bàn huyện Phong 
Điền chủ yếu do quá trình đô thị hóa tăng nhanh và quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 
hợp với điều kiện môi trƣờng của từng khu vực. 
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3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản l  và sử  ụng đất sản xuất nông nghiệp tại 
huyện Phong Điền 

Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hiện nay tại 
huyện Phong Điền đòi hỏi phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ, làm đúng theo Luật Đất đai và theo quy 
hoạch, kế hoạch đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đa dạng hóa các hình thức tín dụng ở nông thôn, huy động vốn tự có, nhàn rỗi trong dân, 
mở rộng quỹ tín dụng trong cộng đồng, khuyến khích các hộ tƣơng trợ giúp đỡ nhau đáp ứng yêu 
cầu kịp thời trong vụ sản xuất. Giảm thủ tục cho vay đối với hộ nông dân, tạo điều kiện tối đa 
cho các hộ nông dân đặc biệt quan tâm đến các hộ thuộc diện chính sách, diện hộ nghèo. 

Tăng cƣờng áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến: Sử dụng giống màu và cây có khả 
năng chịu hạn, năng suất cao, trồng xen cây họ đậu cải tạo, che phủ đất. 

Nghiên cứu mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, cung cấp thông tin giá cả là điều kiện cho các hộ 
sản xuất đƣợc nhiều sản phẩm, chất lƣợng tốt, phù hợp với đối tƣợng ngƣời tiêu dùng đem lại 
hiệu quả trong sản xuất. 

4. KẾT  UẬN 

- Quá trình xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng công nghệ GIS và viễn thám đã cho 
thấy diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở địa bàn huyện Phong Điền là 12.262,96 ha (năm 2019) 
chiếm 12,94% trên tổng diện tích đất tự nhiên là 94.783,62 ha. 

- Quá trình xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất bằng công nghệ GIS và viễn thám đã 
cho thấy sự biến động đất sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2010 - 2019. Tổng diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp mất đi là 8.359,49 và tổng diện tích đất nhận lại là 10.664,56. Kết quả đã 
đánh giá đƣợc nguyên nhân biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền 
chủ yếu là do quá trình đô thị hóa và chuyên dịch cơ cấu cây trồng. 

- Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Điền trong thời 
gian tới, nhóm nghiên cứu đã đƣa ra một số giải pháp nhƣ: Giải pháp về cơ chế chính sách; giải pháp 
về kinh tế; giải pháp về mặt kỹ thuật; giải pháp về mặt nguồn lực; giải pháp về mặt thị trƣờng. 
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APPLICATION OF GIS AND REMOTE SENSING IN ANALYSIS OF CHANGES IN 
AGRICULTURAL LAND IN PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE 

Nguyen Dinh Tien, Nguyen Van Binh, Ho Nhat Linh, Nguyen Thanh Nam 

University of Agriculture and Forestry, Hue University  

ABSTRACT 

In order to analyze changes in agricultural production land in Phong Dien district, through remote 
sensing photos, documents, documents, the field survey points collected and classified remote sensing 
images in 2010, 2015, 2019 of Phong Dien district. Thereby, the land use status map of Phong Dien 
district has been built with 12 types of land use, including: Rich forest; Medium forest; Poor forest; Land 
for planting rubber trees; Annual crop land; Water surface land; Sand; Aquaculture land; Vacant land; 
Construction land and production forest land. The photo classification accuracy in 2010 was 92%, in 2015 
it was 94% and in 2019 it was 87%, which shows that the classification results have very high results. The 
map of agricultural land changes shows that the area of agricultural land in Phong Dien district increases 
or decreases mainly due to the urbanization process and the conversion of specific crops from production 
land. Agricultural land is converted to construction land and other annual crop land. From the above 
results, the study has given a number of suggestions and solutions to improve the efficiency of GIS and 
remote sensing application in resource assessment in Phong Dien district.. 

Keywords: Change, forestry land, Gis, Phong Dien district, remote sensing. 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ CÁC NHÀ VƯỜN TRUYỀN THỐNG 
TRONG PHƯỜNG THUẬN THÀNH, THÀNH PHỐ HUẾ 

Trần Thị Thùy Hƣơng1, Hồ Việt Hoàng1, Nguyễn Ngọc Tùng2, Trần Thị Diệu Hiền1 
1Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

2Trƣờng Đại học Khoa học, Đại học Huế 
Email: tranthithuyhuong@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Thành phố Huế với quần thể di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú đã và đang đóng góp 
rất nhiều cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, nhà vƣờn truyền thống Huế 
(NVTTH) là một trong những yếu tố không thể thiếu tạo nên nét đặc trƣng văn hóa của thành phố Huế. 
Thông tin về du lịch NVTTH rất ít ngƣời biết đến, đặc biệt đối với khách du lịch trong và ngoài nƣớc. 
Bên cạnh đó, với thực trạng đô thị hóa hiện nay, các NVTTH đã và đang bị biến đổi theo mục đích và nhu 
cầu sử dụng của các chủ nhà. Nhằm quản lý và bảo tồn các NVTTH, nghiên cứu đã ứng dụng GIS kết 
hợp với công nghệ GPS, UAV, ArcGIS Online để xây dựng hệ thống thông tin về các NVTTH trên địa 
bàn phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế. Hệ thống thông tin trực tuyến này có thể sử dụng trên các thiết 
bị điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng,… giúp cho ngƣời dùng biết những thông tin cần thiết 
khi muốn tìm hiểu về NVTTH. Ngoài ra, kết quả của đề tài còn có thể hỗ trợ các nhà quản lý trong việc 
đƣa ra những chính sách phù hợp nhằm bảo tồn, quảng bá và khai thác các sản phẩm du lịch, một nét đặc 
trƣng du lịch riêng của thành phố Huế. 

Từ khóa: ArcGIS Online, hệ thống t ông t n, n à vườn truyền thống Huế, p ường Thuận Thành. 

1. MỞ ĐẦU 

Nhà vƣờn truyền thống Huế (NVTTH) là một trong những yếu tố không thể thiếu tạo nên 
vẻ đẹp “tiềm ẩn” và nét đặc trƣng văn hóa của thành phố vƣờn Huế. Riêng về NVTTH, từ trƣớc 
đến nay cũng có khá nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về những ngôi nhà này với quy mô có thể 
toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc trong một khu vực nhỏ hay thậm chí là một ngôi nhà vƣờn cụ 
thể. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên vẫn chỉ dừng lại ở những thông tin cơ bản hoặc nghiên cứu 
các khía cạnh khác nhau về những ngôi nhà này. Nguyễn Ngọc Tùng và cs. (2015) trong “Sự 
chuyển đổi và bảo tồn nhà vƣờn truyền thống trong khu vực Kinh thành Huế, Việt Nam” đã phân 
tích thực trạng, những nguyên nhân làm biến đổi NVTTH tọa lạc trong khu vực Kinh thành Huế 
hiện nay. Từ đó, nhóm tác giả đã đƣa ra những kiến nghị để bảo tồn và phát huy giá trị các ngôi 
nhà mà trong đó có giải pháp về việc sử dụng làm du lịch nhà vƣờn. Nghiên cứu “Ứng dụng 
AcrGIS Desktop và ArcGIS Online để xây dựng bản đồ truy cứu thông tin đất đai nhà 
vƣờn phƣờng Kim Long, thành phố Huế của Nguyễn Bích Ngọc và Hồ Việt Hoàng (2016) đã 
cung cấp đầy đủ thông tin về đất đai nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin đất đai của ngƣời 
dùng có nhu cầu và góp phần nâng cao công tác quản lý thị trƣờng bất động sản phƣờng Kim 
Long, thành phố Huế. Bản đồ Nhà vƣờn Huế trên trang hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế 
(https://gis21.thuathienhue.gov.vn/), ngƣời sử dụng có thể biết vị trí, hình ảnh và giới thiệu sơ về 
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một số nhà vƣờn và phủ đệ đặc trƣng của thành phố Huế nhƣ nhà vƣờn An Hiên, nhà vƣờn Ý 
Thảo, phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn, phủ Tuy Lý Vƣơng… Trong bản đồ này có 17 ngôi nhà 
vƣờn đƣợc hiển thị và thông tin về các nhà vƣờn chƣa đầy đủ. Do đó, việc nghiên cứu tổng hợp 
các khía cạnh của NVTTH trong cùng một nghiên cứu là hết sức cần thiết. 

Hình 1. Bản đồ một số nhà vƣờn Huế (https://gis21.thuathienhue.gov.vn/) 

Kinh thành Huế là nơi mà quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế và lũ lụt ảnh hƣởng đến 
NVTTH nhiều hơn ở các nơi khác tại Huế. Thêm vào đó, khi triều Nguyễn sụp đổ vào năm 1945, 
khu vực Kinh thành là nơi chứa một lƣợng lớn dân nhập cƣ và nhiều hộ gia đình mới hình thành 
từ sự chia cắt và mở rộng nhân khẩu. Kết quả là nhiều dạng nhà ở bao gồm NVTTH đƣợc xây 
dựng. Những NVTTH đƣợc xây dựng dƣới thời Nguyễn và sau 1945 trong phƣờng Thuận Thành 
đều là đối tƣợng của nghiên cứu này. Với mục tiêu xây dựng và lƣu trữ hệ thống thông tin của 
các nhà vƣờn bao gồm vị trí tọa lạc, thông tin chủ nhà, địa chỉ, loại nhà, diện tích, kiến trúc, cảnh 
quan, hình ảnh, giới thiệu lịch sử hình thành và sự chuyển đổi kiến trúc ngôi nhà… Để giải quyết 
mục tiêu này, 22 NVTTH tọa lạc trong phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế đã đƣợc khảo sát 
thực địa. 

Công nghệ ArcGIS Online với khả năng quảng bá thông tin trên Internet, khả năng lƣu trữ 
dữ liệu dƣới dạng số cũng nhƣ khả năng truyền tải số liệu thì ngƣời sử dụng có thể thu thập 
thông tin một cách chính xác và an toàn. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin đẩy lên Internet cũng 
hiệu quả và nhanh chóng hơn so với các cách làm thủ công. Nhóm tác giả ứng dụng công nghệ 
này và các công cụ hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin, tạo bản đồ trực tuyến về các NVTTH 
trong phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế. Từ thông tin đƣợc hiển thị trên bản đồ, khách du 
lịch sẽ định hƣớng cho việc tham quan hay hoạt động du lịch trải nghiệm ở các nhà vƣờn và 
đƣợc chia sẻ bản đồ cho các nhà quản lý và du lịch.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Khái quát đặc điểm khu vực nghiên cứu trên địa bàn thành phố Huế bao gồm vị trí địa lý, 
tình hình kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu và đặc điểm chung về các NVTTH tọa lạc tại khu 
vực nghiên cứu. 
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- Xây dựng hệ thống thông tin và thành lập bản đồ trực tuyến nhà vƣờn truyền thống Huế 
trong đó xây dựng dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính (vị trí, tên chủ nhà, diện tích, loại nhà, 

hƣớng nhà…) của các nhà vƣờn và xây dựng bản đồ các NVTTH trong phƣờng Thuận Thành, 

Thành phố Huế.  

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập các thông tin từ các công trình đã công 
bố, những bài báo, báo cáo, tài liệu hội thảo, thu thập thông tin từ Internet qua địa chỉ các 

website chính thống, các số liệu, tài liệu  y ban nhân dân phƣờng Thuận Thành, các Sở Văn hóa 
Thể thao Du lịch, Sở Xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, đề tài cũng đã thu thập thêm 

các loại bản đồ của phƣờng Thuận Thành tại Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Huế. 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp:  

+ Khảo sát thực địa: Căn cứ vào tài liệu các nghiên cứu đã thực hiện về NVTTH, nhóm 

tác giả đã tiến hành khảo sát thực địa để xác định vị trí các nhà vƣờn trƣớc khi tiến hành phỏng 

vấn các chủ nhà. Tiến hành khảo sát thực địa, chụp ảnh, xác định vị trí, đo vẽ hiện trạng. Phƣơng 
pháp nghiên cứu này đã cung cấp đƣợc một phần thông tin về các ngôi nhà đang sử dụng và 

những ngôi nhà đã biến mất do ảnh hƣởng quá trình đô thị hóa.  

+ Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn: Sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp 22 

NVTTH tọa lạc tại phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế bằng phiếu khảo sát đƣợc thiết kế sẵn 

với nội dung phỏng vấn chủ yếu để thu thập thông tin về chủ nhà (họ tên, nghề nghiệp, năm sinh, 
giới tính…), thông tin về ngôi nhà (lịch sử ngôi nhà, loại nhà, diện tích, hƣớng nhà, tọa độ, mục 

đích sử dụng, năm xây dựng ngôi nhà, năm vào ở, vật liệu nhà chính…) và các câu hỏi phỏng 

vấn có liên quan đến việc sử dụng ngôi nhà cho khách tham quan du lịch và phát triển các dịch 

vụ du lịch, các chính sách của chính quyền để bảo vệ các NVTTH và nguyện vọng của chủ nhà 

để có thể bảo tồn đƣợc giá trị của ngôi nhà và góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình nếu ngôi 

nhà đƣợc đƣa vào các tour du lịch. 

2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 

Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập đƣợc, tiến hành phân loại NVTTH theo nhóm (1 gian 2 

chái, 3 gian 2 chái…) và đƣa ra định hƣớng cho việc khảo sát thu thập dữ liệu. Số liệu thu thập 

đƣợc tổng hợp và lƣu trữ dữ liệu thuộc tính các NVTTH trên phần mềm MS EXCEL. 

2.2.3. Phương pháp xâ  dựng hệ thống thông tin 

- Phƣơng pháp xây dựng hệ thống thông tin các NVTTH (dữ liệu không gian và dữ liệu 

thuộc tính): sử dụng phần mềm MicroStation để biên tập dữ liệu và sử dụng Famis để chuyển 

qua định dạng shape file. 

- Phƣơng pháp tạo bản đồ: Biên tập dữ liệu trong ArcGIS và sử dụng công cụ Project (Data 

Management) để chuyển đổi hệ tọa độ trong ArcGIS. Sau khi tạo bản đồ trên ArcGIS Desktop 

thực hiện đƣa dữ liệu bản đồ lên ArcGIS Online. 
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- Phƣơng pháp truy vấn, dẫn đƣờng trên bản đồ: sử dụng tính năng chỉ đƣờng trong bản đồ 

đề tìm đƣờng từng chặng tới địa điểm nhà vƣờn một cách dễ dàng. Bản đồ sẽ hiển thị thông tin 

đƣờng đi để tìm tuyến đƣờng tốt nhất đến đích. Sử dụng phƣơng pháp truy vấn để tìm các ngôi 

nhà theo thuộc tính nào đó (loại nhà, thời gian tồn tại ngôi nhà…). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu 

 

Hình 2. Vị trí  hu vực nghiên cứu 

Khu vực Kinh Thành Huế hiện nay gồm có bốn phƣờng là Thuận Thành, Thuận Lộc, 
Thuận Hòa và Tây Lộc. Mỗi phƣờng có thể nhận dạng ba loại không gian sử dụng: công trình 
tôn giáo và di tích; công trình giáo dục và công cộng; công trình thƣơng mại. 

Phƣờng Thuận Thành là trung tâm của vƣơng Triều Nguyễn (1802- 1945). Tên gọi phƣờng 
Thuận Thành xuất hiện khoảng đầu những năm 1960 gồm 3 phƣờng Thái Trạch, Trung Tích và 
Trung Hậu (Đơn vị hành chính thời nhà Nguyễn) hợp lại. Với tổng diện tích: 1,42 km2, phía Bắc 
giáp: Phƣờng Thuận Lộc, phía Đông giáp: Phƣờng Phú Hòa, phía Nam giáp: Phƣờng Phú Hòa 
và phía Tây giáp phƣờng Thuận Hòa. 

Nhìn chung, các công trình di tích tập trung chủ yếu ở phƣờng Thuận Thành, nhƣ Trung 
Tâm Bảo Tồn Di Tích Huế, Bảo tàng Mỹ Thuật và Từ đƣờng Bình An. Với đặc thù trƣớc đây là 
trung tâm của vƣơng triều Nguyễn, vì vậy dân cƣ trƣớc năm 1945 rất ít, chủ yếu là gia đình dòng 
tộc và quan chức của triều đình. Sau năm 1945 nhân dân một số nơi về sinh sống nhƣng cũng rất 
ít, cho đến sau năm 1968 khi chiến tranh căng thẳng ở vùng nông thôn nhân dân di cƣ về chiếm 
dụng đất sinh sống. Năm 1975 sau ngày quê hƣơng giải phóng hình thành một số khu tập thể, 
các hộ sống trên thƣợng thành, bờ hồ,... với số dân số nhƣ hiện nay. Do đặc điểm trƣớc đây là 
trung tâm của vƣơng triều Nguyễn, ngày nay là trung tâm của quần thể di tích đƣợc UNESCO 
công nhận là di sản thế giới, vì vậy trên địa bàn phƣờng Thuận Thành tập trung rất nhiều di tích. 
Khu vực phƣờng Thuận Thành do nằm về phía Tây của Hoàng Thành nên tập trung rất nhiều 
khách du lịch. Thêm vào đó, đa số các nhà vƣờn truyền thống đều tập trung phƣờng Thuận 
Thành và còn có một số ngôi nhà vẫn giữ nguyên đƣợc kiến trúc, mỹ thuật (Nguyễn Hữu Thông, 
2008). Do đó việc phát triển các dịch vụ du lịch mở rộng trong khu vực kinh thành Huế đặc biệt 
đƣợc quan tâm, đặc biệt là du lịch nhà vƣờn. 
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3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tạo bản đồ NVTTH 

3.2.1. Xây dựng quy trình tạo CSDL 

Cấu trúc dữ liệu GIS để xây dựng bản đồ gồm 2 phần cơ bản là dữ liệu không gian (dữ 
liệu bản đồ) và dữ liệu thuộc tính (dữ liệu phi không gian). Cơ sở dữ liệu (CSDL) không gian 
chứa đựng những thông tin định vị của ngôi nhà, cho biết vị trí, kích thƣớc, hình dạng, sự phân 
bố của NVTTH.  

Thu thập thông tinBản đồ hiện trạng 
Phƣờng Kim Long

Điều tra, khảo sát 
thực địa

Chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu không gian Dữ liệu thuộc tínhThiết kế cấu trúc 
CSDL

CSDL GIS Nhà vƣờn 
truyền thống Huế

Desktop Web Mobile

Mục tiêu nghiên cứu

 

Hình 3. Quy trình xây  ựng hệ thống thông tin các NVTTH 

3.2.2. Dữ liệu không gian 

Tọa độ địa lý của các NVTTH đƣợc thu thập thông qua thiết bị định vị GPS cầm tay. Hệ 
thống bản đồ nền phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế đƣợc số hóa, tiến hành biên tập bản đồ, 
giữ lại các dữ liệu cần thiết, tiến hành tạo tâm thửa sau đó chuyển sang dạng shape file đƣợc kết 
quả nhƣ Hình 4.  

 

Hình 4. Sơ đồ phƣờng Thuận Thành  ạng Shape file 

http://http/tracdiapro.com/tong-quan-ve-he-thong-tin-dia-ly-gis/
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3.2.3. Dữ liệu thuộc tính 

Bên cạnh dữ liệu không gian, CSDL của GIS không thể thiếu dữ liệu thuộc tính. Các đặc 
điểm về các NVTTH của khu vực nghiên cứu đƣợc tổng hợp từ các nguồn tài liệu xuất bản, thu 
thập số liệu thống kê, số liệu từ Sở Xây dựng và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, tài liệu thực địa 
(tọa độ, hình ảnh, video, đặc điểm ngôi nhà…) và số liệu điều tra thực tế trong quá trình thực 
hiện đề tài. Với 2 bảng dữ liệu thuộc tính về thửa đất và thông tin nhà vƣờn trong phƣờng Thuận 
Thành nhƣ sau:  

Bảng 1. Bảng thuộc tính thửa đất phƣờng Thuận Thành 

Tên trƣờng CSDL Kiểu trƣờng Giải thích 

ID Integer Thể hiện số thứ tự của các thửa đất 

THUAID Double (11) Thể hiện số hiệu của tờ bản đồ 

Dientich Double (15) Diện tích của thửa đất 

MĐSD String (254) Thể hiện mục đích sử dụng (Theo ký hiệu) 

TenCSD String (254) Tên chủ sử dụng đất 

Diachi I String (254) Địa chỉ thửa đất 

Vitri Double (15) Vị trí thửa đất 

LoaiDuong String (254) Các loại đƣờng theo quy định 

Dongia Double (15) Đơn giá của từng thửa đất theo vị trí 

TienSDD Double (15) Tiền sử dụng đất (Đơn giá * Diện tích) 

HT_SDD String (50) Thể hiện mục đích sử dụng (Theo tên) 

LPTB Long (10) Lệ phí tƣớc bạ 

Bảng 2. Bảng thuộc tính thể hiện thông tin nhà vƣờn trong phƣờng Thuận Thành 

Tên trƣờng CSDL Kiểu trƣờng Giải thích 

Name String (50) Tên của nhà vƣờn 

Description String (254) Thể hiện thông tin nhà vƣờn 

Icon_color String (10) Màu hiển thị của đối tƣợng 

Long Double Thể hiện kinh độ 

Lat Double Thể hiện vĩ độ 

URL String (254) Thể hiện hình ảnh URL 

Thumb_URL String (254) Thể hiện hình ảnh Thumb_URL 

Kết nối CSDL từ bảng thuộc tính với dữ liệu không gian thông qua hai trƣờng: dữ liệu 
không gian: X, dữ liệu thuộc tính: Y. Sau khi liên kết đƣợc bảng dữ liệu sau: 
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Hình 5. Bảng  ữ liệu thuộc tính đầy đủ thông tin các thửa đất NVTTH trên ArcGIS 

3.3. Thành lập bản đồ nhà vƣờn truyền thống Huế và chia sẻ trực tuyến 

3.3.1. Xây dựng quy trình tạo bản đ  

Ứng dụng phần mềm ArcMap10.3 và sử dụng công cụ Project (Data Management) để tiến 
hành tạo bản đồ, sau khi biên tập CSDL và sử dụng các bản đồ đầu vào. 

Tạo bản đồ
(ArcGIS Desktop)

ArcGIS.com Bản đồ nền

Biên tập CSDL
(ArcGIS Desktop, Excel)

Bản đồ trực tuyến

In ấn Chia sẻ

Mã nhúng Web Sử dụng bản đồ

Tìm kiếm Quản lýStory Map
 

Hình 6. Quy trình xây  ựng  ản đồ trực tuyến 

3.3.2. Biên tập dữ liệu 

Bản đồ dạng shape file đang sử dụng thực tế là hệ tọa độ VN2000, nên khi đƣa vào 
ArcGIS Online sử dụng hệ tọa độ WGS84 sẽ lệch nhau >200m. Vì vậy, phải tiến hành chuyển 
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shape file về hệ tọa độ WGS84 để có thể sử dụng đƣợc sau này trên ArcGIS Online. Sử dụng 
công cụ Project (Data Management) để chuyển đổi hệ tọa độ trong ArcGIS.Kiểm tra dữ liệu sau 
khi chuyển đổi hệ tọa độ có sử dụng đƣợc hay không bằng OpenStreetMap để kiểm tra đƣợc kết 
quả nhƣ Hình 7: 

 

Hình 7. Dữ liệu sau  hi đƣợc kiểm tra 

Sau khi hoàn thành CSDL, tiến hành đƣa CSDL bản đồ lên ArcGIS Online. Đăng nhập vào 
ArcGIS Online trực tiếp thông qua ArcMap 10.3. 

3.3.3. Thành lập Webmap 

Muốn sử dụng đƣợc các ứng dụng hoặc dùng để quản lý thông tin phải tiến hành thành lập 
Webmap để có thể sử dụng đƣợc. Đăng nhập vào tài khoản Arcgis.com. Tạo Webmap từ Feature 
và nhập thông tin cho Webmap. 

Hình 8. Giao diện webmap                                                                                              
(Bản đồ trực tuyến NVTTH trong phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế) 

3.4. Sử dụng webmap trong việc quản lý và du lịch các NVTTH 

Theo kết quả phỏng vấn từ các chủ nhà vƣờn, đã có dự án đề xuất cho việc bảo tồn 
NVTTH. Qua các dự án này, chính quyền thể hiện sự quan tâm đối với công cuộc quản lý và bảo 
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tồn NVTTH. Dự án có ý nghĩa rất lớn và những kết quả của nó là thƣớc đo để khẳng định và 
định hƣớng những bƣớc bảo tồn tiếp theo trong tƣơng lai. Tuy nhiên, vì những yếu tố chủ quan 
và khách quan mà dự án không mang lại hiệu quả nhƣ mong đợi.  

 Liên quan đến quản lý và bảo tồn NVTTH, chính quyền địa phƣơng và các cơ quan liên 
quan không phải là chủ sở hữu của những ngôi nhà này nên rất khó để hiểu rõ về tình trạng ngôi 
nhà và biết chính xác ngôi nhà cần đƣợc bảo tồn và sửa chữa những phần nào nhƣ chính ngƣời 
sở hữu nó trong nhiều năm. Vì vậy, chính quyền địa phƣơng và các cơ quan liên quan cần có các 
chính sách mang tính chiến lƣợc. Chính quyền cần giải thích với các chủ sở hữu và giúp họ hiểu 
đƣợc sự cần thiết trong việc bảo tồn ngôi nhà họ, có nghĩa là gìn giữ nếp sống, niềm tự hào gia 
tộc và văn hóa của vùng đất Cố đô, trong thời kỳ ảnh hƣởng bởi quá trình đô thị hóa. Ngoài ra, 
để có thể gìn giữ nền văn hóa này cần có định hƣớng cho các hoạt động du lịch trong NVTTH 
cần cụ thể và chi tiết tạo sinh kế nhằm duy trì sự tồn tại của ngôi nhà. Hiện tại, du lịch về nguồn, 
du lịch gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đang trở thành một xu thế, nhu cầu rất 
lớn. Thực tế, trong những năm qua, một số địa phƣơng trong cả nƣớc đã phát huy tốt yếu tố 
truyền thống trong phát triển du lịch, điển hình nhƣ phố cổ Hội An, làng cổ Đƣờng Lâm Hà Nội, 
khu danh thắng Tràng An... Đối với NVTTH, việc kết hợp giữa bảo tồn và lập các tour/tuyến du 
lịch sẽ góp phần vào quỹ bảo tồn, đồng thời quảng bá hình ảnh, tôn vinh giá trị. Chúng cần phải 
có sự đồng thuận giữa chủ nhân, chính quyền và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau nhƣ sắp xếp và phân bố hợp lý của mỗi tour du lịch, chính sách về quảng bá 
thông tin, quản lý nguồn nhân lực (đào tạo nghiệp vụ du lịch, lễ tân và phục vụ) và tạo ra sự đa 
dạng trong hoạt động du lịch, du lịch trải nghiệm (ví dụ ẩm thực truyền thống, hình thức ở cùng 
dân trong NVTTH, tổ chức các cuộc thi và triển lãm tìm hiểu văn hóa nhà vƣờn, nghiên cứu/tìm 
hiểu về lối sống truyền thống của ngƣời Huế…). 

Đối với việc quản lý các nhà vƣờn này, chính quyền có thể quản lý theo các tiêu chí khác 
nhau nhƣ sự thay đổi về thửa đất của các NVTTH (trong trƣờng hợp có sự mua bán hoặc chuyển 
nhƣợng một phần mảnh đất), hoặc xác định các ngôi nhà có đặc trƣng về kiến trúc và mỹ thuật 
(bình phong, bể cạn…) nhằm bảo tồn cho những ngôi nhà đó. Quản lý thông tin chi tiết về các 
NVTTH trong Phƣờng (xem thông tin năm xây dựng, diện tích đất…) để từ đó đƣa ra kế hoạch 
bảo tồn. 

Hình 9. Thông tin chi tiết của từng NVTTH 
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Sau khi thành lập xong WebMap, sử dụng ứng dụng Map Tour để hiển thị thông tin 
NVTTH trong phƣờng Thuận Thành thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, tìm kiếm nhà vƣờn 
theo các tiêu chí khác nhau, dẫn đƣờng trên bản đồ… 

 Ứng dụng hiển thị địa điểm các nhà vƣờn trong phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế kèm 
theo hình ảnh minh họa và bản đồ theo Hình 10. 

Hình 10. Giao diện ứng dụng Map Tour (bản đồ du lịch NVTTH) 

4. KẾT LUẬN 

Phƣờng Thuận Thành, thành phố Huế với vị trí địa lý thuận lợi, nơi những công trình kiến 
trúc cung đình hình thành vào thời kỳ triều Nguyễn còn tƣơng đối nguyên vẹn đƣợc UNESCO 
công nhận là di sản văn hóa thế giới thì du lịch là tiềm năng lớn nhất có thể khai thác đƣợc. Du 
lịch nhà vƣờn có thể nói đến nay chƣa phát triển do chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính 
quyền, công ty dịch vụ du lịch và chủ nhà.  

Kết quả của nghiên cứu này đã xây dựng đƣợc hệ thống CSDL bao gồm đầy đủ thông tin 
của 22 NVTHH với đầy đủ các thông tin về chủ sở hữ; thông tin của ngôi nhà (địa chỉ, loại nhà, 
năm xây dựng, quyền sở hữu…), lịch sử hình thành của một số ngôi nhà đặc trƣng và xây dựng 
bản đồ trực tuyến của các nhà vƣờn trong phƣờng Thuận Thành trên nền ArcGIS Online. Với hệ 
thống thông tin này có thể giúp các nhà quản lý có các chính sách hỗ trợ các ngôi nhà trong việc 
bảo tồn các nhà vƣờn đặc trƣng nhằm giữ lại các giá trị văn hóa Huế. Ngƣời sử dụng hệ thống 
thông tin có thể xem là một thực tế ảo mà từ đó họ sẽ có một tƣ vấn ban đầu tốt hơn cho việc 
tham quan, tìm hiểu của mình về NVTTH. Bên cạnh đó, bản đồ trực tuyến về NVTTH sẽ hỗ trợ 
các công ty dịch vụ du lịch trong việc định hƣớng phát triển các loại dịch vụ du lịch, xây dựng 
các tour du lịch nhà vƣờn góp phần phát triển thu nhập của doanh nghiệp cũng nhƣ là các chủ sở 
hữu các ngôi nhà đó. Kết quả của nghiên cứu có thể là tài liệu hữu ích cho những nghiên cứu chi 
tiết và xa hơn về xây dựng bản đồ du lịch nói chung và bản đồ NVTTH nói riêng. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này cũng chỉ tập trung vào các nhà vƣờn tọa lạc trong phƣờng Thuận Thành thuộc 
khu vực kinh thành. Vì vậy, để có một bản đồ NVTTH hoàn chỉnh, cần phải có nghiên cứu và 
khảo sát những ngôi nhà vƣờn đặc trƣng tọa lạc ở các khu vực khác của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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CONSTRUCTING INFORMATION SYSTEMS ABOUT HUE TRADITIONAL GARDEN 
HOUSES IN THUAN THANH WARD, HUE CITY 

Tran Thi Thuy Huong1, Ho Viet Hoang1, Nguyen Ngoc Tung2, Tran Thi Dieu Hien1 
1University of Agriculture and Forestry, Hue University 

2University of Sciences, Hue University 

ABSTRACT 

Tangible and intangible cultural heritages of Hue city has greatly contributed to the economic 
development of Thua Thien Hue province. Among those heritages, Hue traditional garden houses 
(HTGHs) are one of the integral factors that create Hue cultural characteristics. There are few people, 
especially domestic and international travelers, who know tourist information about HTGHs. Besides, 
with the current urbanization situation, HTGHs have been changed according to the purposes and needs 
of house owners. In order to manage and conserve HTGHs, an online map is built based on a combined 
application of GIS, GPS technology, and ArcGIS Online for showing detailed information of HTGHs 
located in Thuan Thanh ward, Hue city. The online information system can be used for smartphones, 
computers, tablets,… that can help the users to know necessary information when finding about HGTHs. 
On the other hand, the results of the research can be a useful reference for managers to support and 
provide suitable policies for protecting and exploiting effectively products of garden houses. 

Keywords: ArcGIS Online, information systems, Hue traditional garden houses, Thuan Thanh ward. 
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DỰ BÁO XU HƯỚNG THA  ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT                                 
BẰNG CÔNG NGHỆ GIS - VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH LAND CHANGE 
MODE ER: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Trƣơng Đỗ Minh Phƣợng1, Nguyễn Hoàng Khánh Linh2, Nguyễn Văn Tiệp1 
1Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

2Khoa Quốc tế, Đại học Huế 
Liên hệ email: truongdominhphuong@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Bài báo này nhằm mục đích trình bày kết quả mô phỏng dự báo thay đổi cơ cấu sử dụng đất tại 
thành phố Đà Nẵng trong tƣơng lai dựa trên nền tảng công nghệ GIS và viễn thám kết hợp với việc ứng 
dụng mô hình Land Change Modele (LCM). Kết quả nghiên cứu đã xây dựng đƣợc bản đồ dự báo sử 
dụng đất thành phố Đà Nẵng năm 2027 từ các dữ liệu đầu vào trên phần mềm ArcGIS và Idrisi. Theo đó, 
kết quả dự báo cho thấy diện tích phi nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2027 sẽ chiếm 37,20% 
trong cơ cấu sử dụng đất, tăng gấp 3 lần so với thời điểm năm 2003 khi thành phố Đà Nẵng đƣợc công 
nhận là đô thị loại I. Ngƣợc lại, tỷ trọng diện tích đất nông nghiệp và chƣa sử dụng có xu hƣớng ngày 
càng giảm, đến năm 2027 chỉ còn chiếm lần lƣợt là 62,45% và 0,35% trong cơ cấu sử dụng đất. Đồng 
thời, nghiên cứu cũng đã đƣa ra một số đề xuất trong quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
nhằm phát huy tối đa lợi thế của địa phƣơng và vẫn đảm bảo vấn đề sử dụng đất bền vững. 

Từ khóa: Dự báo, Đà Nẵng, đô t ị hóa, mô hình hóa, LCM. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, nhiều nghiên cứu cho thấy việc kết hợp công nghệ viễn thám - GIS chứng tỏ 
rằng đây là công cụ hiệu quả cung cấp thông tin nhanh chóng, khách quan và trung thực theo 
thời gian và không gian. Việc khai thác hiệu quả thông tin từ tƣ liệu ảnh viễn thám trong nghiên 
cứu sử dụng đất đòi hỏi các phƣơng pháp xử lý và chiết tách thông tin phù hợp với độ chính xác 
cao đặc biệt là những vùng có cấu trúc và phản xạ phổ trên tƣ liệu ảnh viễn thám rất phức tạp do 
quá trình thay đổi sử dụng đất (H.Xu, 2007).  

Những nghiên cứu về đô thị hiện nay đang dần trở thành những công cụ quan trọng cho 
các nhà quy hoạch trong việc đƣa ra các chiến lƣợc phát triển đô thị một cách hợp lý và hiệu quả 
nhât. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hơn một nửa dân số thế giới hiện nay đang sống ở vùng 
đô thị và xu thế đến năm 2050 sẽ đạt đến 66% (United Nation, 2014). Với các phƣơng pháp mô 
hình hóa sẽ giúp cho các nhà quy hoạch có thể thấy rõ đƣợc sự thay đổi đó. Mô hình hóa biến đổi 
không gian đô thị đƣợc phát triển nhằm mục đích hỗ trợ cho các dự án phát triển đô thị và công 
tác quản lý và đƣợc tiến hành trên những hiểu biết về quá trình đô thị hóa từ quá khứ đến hiện tại 
và tƣơng lai (Lambin LE.F, 1997). 

Đà Nẵng là một thành phố lớn ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 
Việt Nam. Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ƣơng (năm 1997) cho đến nay,                     
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Đà Nẵng đã có những bƣớc phát triển nhanh chóng và đƣợc xem là một trong những thành phố 
có tốc độ đô thị hóa tƣơng đối nhanh và mạnh. Trong những năm gần đây, diện tích đô thị của 
thành phố Đà Nẵng liên tục mở rộng với tốc độ đô thị hóa cao, diện mạo đô thị ngày một khang 
trang với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội đƣợc đầu tƣ cả về số lƣợng 
lẫn chất lƣợng, đem lại cho Đà Nẵng một tầm vóc mới cả về không gian lẫn chất lƣợng đô thị 
(Thảo Nguyên, 2020). Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đã kéo theo sự thay đổi các loại hình 
sử dụng đất trên địa bàn cả về không gian và thời gian.  

Đặc điểm cơ bản của mô hình Land Change Modeler (LCM) là tích hợp khá nhiều phƣơng 
pháp, mô hình và thuật toán phân tích không gian thành những chức năng cơ bản của module 
này. Một số thuật toán phân tích điển hình của LCM gồm: Phân tích biến động; Mô hình hóa 
biến động tiềm năng; Dự báo biến động (Clark Labs, 2010). Với những đặc điểm này của mô 
hình, nghiên cứu đã kết hợp với nền tảng công nghệ GIS - viễn thám để dự báo xu hƣớng thay 
đổi cơ cấu sử dụng đất tại thành phố Đà nẵng, từ đó đề xuất một số kiến nghị sử dụng đất trong 
tƣơng lai nhằm phát huy tối đa lợi thế của địa phƣơng. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Mô tả vùng nghiên cứu 

Thành phố Đà Nẵng có phần đất liền đƣợc giới hạn trong hệ toạ độ địa lý từ 15055'15'' - 
16013'15'' vĩ Bắc, 107049'05'' đến 108020'18''’ kinh Đông; phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, 
phía Tây và Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp Biển Đông. Thành phố Đà Nẵng có tổng 
diện tích tự nhiên là 1.284,88 km2 (trong đó huyện đảo Hoàng Sa 305 km2) với tổng dân số là 
1.028.838 ngƣời (2015) phân bố ở 56 phƣờng, xã thuộc về 8 quận, huyện (UBND Thành phố Đà 
Nẵng, 2015). 

 

Hình 1. Vị trí thành phố Đà Nẵng 
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2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Các dữ liệu đƣợc thu thập gồm số liệu về hiện trạng sử dụng đất thành phố các năm 2003, 
2015; số liệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố; dữ liệu ảnh viễn thám, bản đồ 
hệ thống giao thông chính, bản đồ thủy hệ, bản đồ độ dốc, dữ liệu DEM.  

Dữ liệu ảnh viễn thám đƣợc sử dụng trong phân tích là ảnh viễn thám Landsat đa thời gian, 
đƣợc thể hiện thông tin chi tiết ở Bảng 1 nhƣ sau: 

Bảng 1. Thông tin dữ liệu viễn thám sử dụng cho phân tích ở khu vực nghiên cứu 

Năm  oại ảnh 
Ngày thu nhận 

Ghi chú 
Cảnh 1 Cảnh 2 

2003 Landsat 7 ETM+ 14/4/2003 21/4/2003 Đà Nẵng đƣợc công nhận đô thị loại 1 

2015 Landsat 8 OLI 10/6/2015 03/6/2015 Thời điểm xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 2015 

Nguồn: Land Viewer - EOS 

2.2.2. Phương pháp giải đoán và thành lập bản đ  lớp phủ bề mặt 

a. Lựa ch n hệ thống phân loại sử dụng đất 

Để nghiên cứu và dự báo sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất, nghiên cứu lựa chọn hệ thống 
phân loại sử dụng đất gồm nhóm đất nông nghiệp gồm đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng; 
nhóm đất phi nông nghiệp gồm đất công trình xây dựng và đất mặt nƣớc; loại lớp phủ bề mặt đất 
trống đƣợc lựa chọn để đại diện cho loại hình đất chƣa sử dụng đất 

b.P ương p áp g ả  đoán ản  v ễn t ám 

Ảnh viễn thám các năm đƣợc tiền xử lý trên phần mềm Erdas Imagine trƣớc khi tiến hành 
công tác giải đoán ảnh bao gồm loại nhiễu dƣới ảnh hƣởng của sƣơng mù, khí quyển và điều 
kiện chiếu sáng, nắn chỉnh hình học; cắt ảnh theo ranh giới và loại bỏ mây trên khu vực nghiên 
cứu. Các lớp phủ bề mặt đô thị đƣợc chiết xuất theo phƣơng pháp phân loại định hƣớng đối 
tƣợng trên phần mềm eCognition 9.1 với các bƣớc gồm phân mảnh ảnh, thiết lập cây phân loại 
đối tƣợng và tạo bộ quy tắc phân loại định hƣớng đối tƣợng dựa trên các chỉ số từ ảnh viễn thám. 
Các nhóm đối tƣợng nào đó đáp ứng các điều kiện do bộ quy tắc đề ra thì đƣợc coi là cùng loại.  

 

Hình 2. Quy trình xây dựng bộ quy tắc phân loại lớp phủ bề mặt 



HỆ THỐNG THÔNG TIN, VIỄN THÁM VÀ TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ 
 

289| 
 

Trong nghiên cứu này, để tách chiết các nhóm đối tƣợng khác nhau, nghiên cứu sử dụng 
các chỉ số từ giá trị trung bình gồm: Kênh xanh dƣơng (Blue), kênh cận hồng ngoại (NIR), độ 
sáng (Brightness), chỉ số phân biệt đối tƣợng mặt nƣớc (LWM). 

 . P ương p áp đán  g á độ    n   á  

Việc đánh giá độ chính xác kết quả giải đoán dựa trên tham chiếu với dữ liệu ảnh Google 
Earth sát với thời điểm ảnh nghiên cứu với 995 điểm mẫu điều tra và sử dụng hệ số thống kê 
Kappa (κ) để đánh giá độ tin cậy của kết quả phân loại theo công thức:  =  ∑       1  ∑ (  +  + )   1   ∑ (   1   +  + )  

Trong đó, r: số lƣợng cột trong ma trận ảnh, nij: số lƣợng pixel quan sát đƣợc tại hàng i và 
cột j, ni: tổng số pixel quan sát ở hàng i, nj: tổng pixel quan sát tại cột j, N: tổng số pixel quan sát 
trong ma trận ảnh. Giá trị hệ số Kappa thƣờng nằm giữa 0 và 1, trong đó k ≥ 0.8 là có độ chính xác 
cao, 0,4 < k < 0,8 là có độ chính xác trung bình và k ≤ 0,4 là độ chính xác thấp (Cohen J, 1960).   

2.2.3. Phương pháp mô h nh hóa dự báo 

 . Xá  định thờ  đ ểm dự báo 

Thời điểm dự báo đƣợc xác định theo công thức sau:  

DB = TCT + (TCT - TCD) (*) 

Trong đó:  

TDB: Thời điểm dự báo; TCT: Mốc thời gian cận trên của quá trình đánh giá;        
TCD: Mốc thời gian cận dƣới của quá trình đánh giá. 
Nhƣ vậy, theo công thức (*) thì thời điểm dự báo bản đồ mô phỏng sử dụng đất thành phố 

Đà Nẵng là: DB = 2015 + (2015-2003) = 2027. 

b. Mô hình hóa dự báo LCM 

Mô hình LCM đƣợc chạy trên nền tảng phần mềm Idrisi, theo đó dữ liệu các bản đồ đầu 
vào sẽ đƣợc chuẩn hóa từ dạng dữ liệu file raster trên phần mềm ArcGIS (*.IMG) chuyển sang 
dịnh dạng *.RST thông qua công cụ chuyển đổi của của phần mềm Idrisi. Do mỗi bản đồ đầu 
vào có các lỗi không trùng khớp nhau về định dạng dữ liệu nên cần phải hiệu chỉnh, chuẩn hóa 
các lớp dữ liệu thống nhất với nhau trên mô hình LCM. Kết quả chuẩn hóa dữ liệu đầu vào để 
chạy mô hình đƣợc tổng hợp theo Bảng 2. 

Bảng 2. Thông tin định dạng dữ liệu đầu vào 

STT Tên lớp dữ liệu Dạng dữ liệu Số hàng cột 

1 Hiện trạng sử dụng đất 2003 Số thực 1135,1875 

2 Hiện trạng sử dụng đất 2015 Số thực 1135,1875 

3 Bản đồ DEM Số thực 1135,1875 

4 Bản đồ độ dốc Số thực 1135,1875 

5 Bản đồ khoảng cách đến đƣờng giao thông Số thực 1135,1875 
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6 Bản đồ khoảng cách đến khu vực đô thị Số thực 1135,1875 

7 Bản đồ khoảng cách đến sông hồ Số thực 1135,1875 

8 Bản đồ hƣớng sƣờn Số thực 1135,1875 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xây dựng bản đồ sử dụng đất thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003-2015 

3.1.1. Phân loại định hướng đối tượng ảnh viễn thám 

Để có đƣợc các bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng qua các năm từ đó làm 
dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo, nghiên cứu tiến hành giải đoán dữ liệu ảnh viễn thám theo 
phƣơng pháp định hƣớng đối tƣợng trên phần mềm eCognition 9.1. Dựa trên cơ sở hệ thống 
phân loại sử dụng đất đã đƣợc xác định, các tham số cho phân mảnh ảnh đƣợc kiểm tra và chạy 
thử nhiều lần, kết quả đã phân mảnh ảnh theo 2 cấp độ tƣơng ứng với mức độ phân loại các đối 
tƣợng cho từng ảnh (Bảng 3). 

Bảng 3. Cấp độ phân mảnh ảnh theo từng đối tƣợng phân loại 

Mức độ phân mảnh 

Tiêu chuẩn các thông số 
(Tỷ lệ, hình dạng, độ chặt) 

2003 2015 

Cấp độ 1 (Level 1) 

Phân loại Đất mặt nƣớc và đất liền 
10; 0,2; 0,5 10; 0,2; 0;5 

Cấp độ 2 (Level 2) 

Phân loại Đất NN (đất rừng, đất SXNN) và đất 
PNN (đất xây dựng, đất trống) 

5; 0,2; 0,5 20; 0,2; 0,5 

Nguồn: Xử lý số liệu 

Dựa trên kết quả phân mảnh các đối tƣợng, nghiên cứu đã xác định đƣợc các chỉ số và 
ngƣỡng phân loại để xây dựng bộ quy tắc phân loại lớp phủ bề mặt thành phố Đà Nẵng qua các 
năm theo từng cấp độ phân loại các nhóm đối tƣợng nhƣ ở Bảng 4.  

Bảng 4. Bộ quy tắc phân loại dựa trên định hƣớng đối tƣợng 

Cấp độ Đối tƣợng phân loại 
Ngƣỡng phân loại theo các chỉ số tính toán 

2003 2015 

Cấp độ 1 
Đất mặt nƣớc LWM ≤ 120 & Mean NIR ≤ 60 NIR ≤ 600 

Đất liền Mean Blue > 0 NIR > 600 

Cấp độ 2 

Đất không có thực vật Mean Blue ≥ 32 Mean Blue ≥ 400 

Đất rừng, đất SXNN Mean Blue < 32 Mean Blue < 400 

Đất trống Brightness ≥ 105 Brightness ≥ 2500 

Đất xây dựng Brightness < 105 Brightness < 2500 

Nguồn: Xử lý số liệu 
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Dựa trên bộ quy tắc đã thiết lập tiến hành chạy phân loại định hƣớng đối tƣợng cho ảnh 
viễn thám của 2 thời điểm trên phần mềm eCognition Deverloper. Kết quả đƣợc thể hiện nhƣ ở 
Hình 3. 

Năm 2  3 Năm 2 15 

  
  Đất nông 
nghiệp 

  Đất công trình               
xây dựng 

  Đất mặt nƣớc   Đất trống 

Hình 3. Kết quả phân loại định hƣớng đối tƣợng trên eCognition 

3.1.2. Đánh giá độ chính xác và biên tập các bản đ  sử dụng đất 

Sau khi có kết quả phân loại theo phƣơng pháp định hƣớng đối tƣợng, nghiên cứu tiến 
hành đánh giá độ chính xác phân loại, kết quả đánh giá ảnh 2 thời điểm đều có hệ số Kappa tổng 
thế lần lƣợt là 0,89 (năm 2003) và 0,93 (năm 2015). Nhƣ vậy, hệ số Kappa của ảnh các thời điểm 
đều đã đáp ứng tốt yêu cầu giải đoán ảnh viễn thám nên có thể sử dụng kết quả phân loại để tiếp 
tục nghiên cứu. 

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất, nghiên cứu đã tiến hành 
tiến hành biên tập bản đồ sử dụng đất gồm 3 nhóm đất chính là đất phi nông nghiệp (gồm đất xây 
dựng và đất mặt nƣớc), đất nông nghiệp (đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp) và đất chƣa sử 
dụng (đất trống). Kết quả biên tập bản đồ lớp phủ bề mặt thành phố Đà Nẵng qua các thời điểm 
đƣợc thể hiện nhƣ Hình 4. 

 

Hình 4. Bản đồ sử dụng đất thành phố Đà Nẵng năm 2  3 và 2 15 
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Để có thêm lớp dữ liệu bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2003-2015 để đƣa vào mô 
hình LCM, nghiên cứu tiến hành chồng xếp các lớp bản đồ các năm 2003 và 2015 trên phần 
mềm ArcGIS để xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất thành phố Đà Nẵng qua các giai đoạn. 
Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm tác giả tập trung xem xét đến sự thay đổi sử dụng đất của các 
nhóm đất chính, một số biến động với diện tích nhỏ hoặc không phù hợp với thực tế đƣợc bỏ 
qua. Kết quả biên tập bản đƣợc thể hiện ở Hình 5. 

 

Hình 5. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ biến động sử dụng đất thành phố Đà Nẵng                                     
giai đoạn 2003-2015 

3.2. Mô hình hóa thay đổi sử dụng đất tại thành phố Đà Nẵng 

3.2.1. Tạo mô hình tiềm năng chu ển đổi các loại đất 

Các bản đồ đầu vào cho mô hình LCM đƣợc sử dụng gồm bản đồ sử dụng đất của thành 
phố Đà Nẵng các năm 2003, 2015, bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2003-2015 và các bản 
đồ khác gồm bản khoảng cách đến đƣờng giao thông chính, bản đồ khoảng cách đến sông hồ, 
bản đồ khoảng cách đến khu đô thị, bản đồ độ dốc, bản đồ hƣớng sƣờn, bản đồ DEM sẽ đƣợc 
chuẩn hóa từ định dạng trên phần mềm ArcGIS (*.IMG) sang định dạng (*.RST) bằng công cụ 
chuyển đổi của phần mềm Idrisi. Kết quả chuyển đổi các dữ liệu đầu vào đƣợc minh họa ở Hình 
6 và Hình 7. 
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Hình 6. Minh họa kết quả chuyển bản đồ sử dụng đất năm từ ArcGIS                                            
sang phần mềm Idrisi 

 

Hình 7. Minh họa các bản đồ biến số đƣợc chuẩn hóa đƣa vào mô hình  CM 
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Sau khi có đầy đủ dữ liệu đầu vào, mô hình sẽ tiến hành phân tích biến động và tiến hành 
tạo mô hình tiềm năng chuyển đổi giữa các loại đất cho thời điểm dự báo. Do sự chuyển đổi của 
các đối tƣợng sử dụng đất diễn ra rất đa dạng và phong phú nên trong phạm vi nghiên cứu, nhóm 
tác giả chỉ tập trung chính vào các đối tƣợng có khả năng chuyển đổi phù hợp với thực tế và có 
diện tích chuyển đổi lớn gồm 4 loại chuyển đổi chính là chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất 
có công trình xây dựng, đất có công trình xây dựng sang đất nông nghiệp, đất trống sang đất 
nông nghiệp và đất trống sang đất có công trình xây dựng. Những sự chuyển đổi của các loại 
hình sử dụng đất khác khác đƣợc xem nhƣ không đáng kể nên nghiên cứu sẽ không đƣa vào mô 
hình để tạo bản đồ tiềm năng chuyển đổi. Kết quả tạo mô hình tiềm năng chuyển đổi các loại đất 
đƣợc thể hiện nhƣ ở Hình 8. 

  

  
Hình 8. Bản đồ tiềm năng chuyển đổi các loại hình sử dụng đất 

 Sau khi có các bản đồ tiềm năng chuyển đổi các loại hình sử dụng đất, mô hình LCM sẽ 
đƣợc tiếp tục dự báo thay đổi sử dụng đất cho thời điểm đã xác định năm 2027. Kết quả sau khi 
kết thúc chạy mô hình dự báo thu đƣợc file dữ liệu ở định dạng *.RST của phần mềm Idrisi. Tiến 
hành chuyển dữ liệu thu đƣợc sang định dạng *.IMG để tiến hành biên tập lại trên phần mềm 
ArcGIS và tính toán diện tích thay đổi. Kết quả biên tập bản đồ dự báo sử dụng đất thành phố Đà 
Nẵng đƣợc thể hiện ở Hình 9. 
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Hình 9. Bản đồ dự báo sử dụng đất thành phố Đà Nẵng năm 2 27 

Qua bản đồ dự báo thay đổi sử dụng đất có thể thấy, đến năm 2027, đất nông nghiệp và đất 
chƣa sử dụng có xu hƣớng giảm diện tích không gian rất đáng kể để chuyển sang đất phi nông 
nghiệp ở các khu vực từ trung tâm thành phố phát triển ra theo trục Tây Bắc (dọc theo quốc lộc 
1A đến chân đèo Hải Vân), khu vực phía Nam và Tây - Nam thành phố (dọc theo Sông Hàn, 
sông Vĩnh Điện, sông Cẩm Lệ và theo đƣờng 14B ở huyện Hòa Vang), và khu vực Đông - Nam 
thành phố. Trong đó có thể thấy, huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu là các địa phƣơng có sự 
gia tăng rõ rệt đất phi nông nghiệp hơn cả do đây là những địa phƣơng có tỷ lệ đất nông nghiệp 
chiếm phần lớn trong cơ cấu sử dụng đất đồng thời cũng là những địa phƣơng có nhiều diện tích 
đất chƣa sử dụng nhất.  

3.2.2. Đánh giá bi n động sử dụng đất theo mô hình 

Sau khi tiến hành mô hình hóa thay đổi sử dụng đất thành phố Đà Nẵng cho năm 2027, 
nghiên cứu tiến hành thống kê diện tích biến động sử dụng đất theo kết quả dự báo năm 2027 so 
với năm 2003. Để có thêm số liệu cụ thể để đánh giá kết quả xu hƣớng thay đổi, nghiên cứu sử 
dụng số liệu quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Đà Nẵng làm số liệu trung gian 
giữa giai đoạn 2015 và 2027. Kết quả biến động cơ cấu sử dụng đất thành phố Đà Nẵng theo mô 
hình dự báo đƣợc thể hiện ở Hình 10. 
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(Đơn vị tính: %) 

 

Hình 10. Biến động cơ cấu sử dụng đất thành phố Đà Nẵng theo mô hình dự báo                              

Qua Hình 11 có thể thấy rằng, với kết quả bản đồ dự báo sử dụng đất đến năm 2027, biến 

động chuyển đổi các loại đất của thành phố Đà Nẵng trong tƣơng lai vẫn sẽ theo xu hƣớng giảm 

diện tích đất nông nghiệp và chƣa sử dụng, đặc biệt là giảm mạnh diện tích đất chƣa sử dụng để 
chuyển sang nhóm đất khác. Điều này sẽ làm tăng nhanh tỷ lệ diện tích đất phi nông nghiệp toàn 

thành phố, theo đó cho đến năm 2027, tỷ lệ đất phi nông nghiệp sẽ tăng thêm 4.305,3 ha (tăng 
khoảng 5%) so với diện tích quy hoạch năm 2020 và chiếm 37,20% trong cơ cấu tổng diện tích. 

Nếu so với năm 2003 thì tỷ lệ diện tích đất phi nông nghiệp năm 2027 tăng lên gấp 3 lần trong 

cơ cấu sử dụng đất. Ngƣợc lại, tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh từ chỉ còn chiếm 

62,45% (giảm 3% so với quy hoạch năm 2020) trong đó phần lớn chủ yếu là diện tích rừng. 

3.3. Đề xuất một số giải pháp trong quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Kết quả mô hình hóa thay đổi sử dụng đất thành phố Đà Nẵng cho tƣơng lai cho thấy rõ sự 
thay đổi mạnh của cơ cấu sử dụng đất với xu hƣớng giảm nhanh đất nông nghiệp và chƣa sử 
dụng. Đất phi nông nghiệp tăng lên nhanh chóng và mở rộng quy mô về phía Tây Bắc, Tây Nam 
và Đông Nam. Do đó, để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đaithì thành phố cần phải đƣa ra 
những phƣơng hƣớng cụ thể. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị trong quản lý sử 
dụng đất đai hƣ sau: 

- Trong chiến lƣợc phát triển thành phố cần xác định cụ thể các vùng chủ lực và phụ cận 
nhằm duy trì diện tích đất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung cấp lƣơng thực cho thành phố 
cho những năm tới trong các phƣơng án quy hoạch sử dụng đất. Trong đó, thành phố cần có các 
biện pháp tiến hành cải tạo các vùng đất chƣa sử dụng tăng diện tích đất nông nghiệp và phi 
nông nghiệp.  

- Với một đô thị đang trên đà phát triển nhanh nhƣ thành phố Đà Nẵng, việc sử dụng đất 
mang tính bền vững là rất quan trọng. Để nguồn tài nguyên đất đƣợc sử dụng bền vững cần phải 
có những quy hoạch phân khu chi tiết. Cần có các quỹ đất hợp lý cho phát triển các khu cụm 
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công nghiệp tập trung, các điểm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Rà soát quỹ đất đô thị hiện 
nay, đặc biệt là đất ở đô thị; tránh tình trạng sử dụng đất manh mún sau khi thu hồi đất để xây 
dựng các dự án hạ tầng. 

- Để có đƣợc tầm nhìn trong công tác quy hoạch, sử dụng đất hợp lý cần chú trọng tới công 
tác rà soát quy hoạch, công bố quy hoạch định kỳ nhằm thông tin rộng rãi, công khai về quy 
hoạch, phát hiện và xử lý kịp thời các dự án không khả thi để điều chỉnh quy hoạch hoặc hủy bỏ 
quy hoạch kịp thời.  

- Cần tập trung các hƣớng chính để phát triển không gian đô thị và các vùng ven. Quá trình 
lập quy hoạch phải thực hiện đúng các bƣớc quy hoạch và phải quan tâm đến năng lực đầu tƣ, 
khả năng thực thi các ý đồ quy hoạch. Công tác lập quy hoạch cần có sự tham gia rộng rãi của 
cộng đồng, đặc biệt giới chuyên môn.  

- Quy hoạch sử dụng đất phải đáp ứng đủ nhu cầu đất ở của ngƣời dân và đảm bảo chất 
lƣợng môi trƣờng sống. Đất ở cần bố trí tập trung trên cơ sở khu dân cƣ cũ, hình thành các khu 
dân cƣ quy mô lớn nhằm tiết kiệm đất, giảm chi phí đầu tƣ cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống 
ngƣời dân. Cần phải có đủ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa phúc lợi nhƣ y tế, giáo 
dục, giao thông,... chú trọng nhiều hơn nữa đến vấn đề quy hoạch cây xanh trong vùng đất đô thị 
để tạo mảng xanh cho đô thị. 

4. KẾT LUẬN 

Trên cơ cơ sở ứng dụng mô hình LCM, kết qua dự báo đến năm 2027 cho thấy diện tích 
phi nông nghiệp thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong 
cơ cấu sử dụng đất (chiếm 37,20%) với 4.305,3 ha tăng thêm so với phƣơng án quy hoạch sử 
dụng đất năm 2020 và so sánh với thời điểm năm 2003 khi thành phố Đà Nẵng đƣợc công nhận 
là đô thị loại I thì tỷ lệ đất phi nông nghiệp năm 2027 tăng lên gấp 3 lần. Ngƣợc lại, tỷ trọng diện 
tích đất nông nghiệp có xu hƣớng ngày càng giảm trong cơ cấu sử dụng đất, chỉ còn chiếm 
62,45%. Chính vì vậy trong tƣơng lai thành phố Đà Nẵng cần có những chiến lƣợc phát triển, 
quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế của địa phƣơng nhƣng vẫn duy trì 
đảm bảo vấn đề sử dụng đất bền vững. 
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FORECASTING CHANGES IN LAND USE STRUCTURE BY USING GIS & REMOTE 
SENSING TECHNOLOGY AND LAND CHANGE MODELER: A CASE STUDY                           

IN DA NANG CITY 

Truong Do Minh Phuong1, Nguyen Hoang Khanh Linh2, Nguyen Van Tiep1 

1Hue University - University of Agriculture and Forestry 

 2Hue University - International School 

Contact email: truongdominhphuong@huaf.edu.vn  

ABSTRACT 

This paper aims to present the results of forecasting changes in land use structure of Da Nang city 
in the future by using GIS and remote sensing technology combined with Land Change Modeler (LCM) 
sofware. The research result showed that the land use forecasting in Da Nang in 2027 was mapped by 
using the appropriate input data on ArcGIS and Idrisi. Accordingly, the forecasting result indicated that 
non-agricultural area of Da Nang city in 2027 will account for 37.20% of the land use, increasing three-
fold compared to the data in 2003 when Da Nang was recognized as urban type I. In contrast, the 
proportion of agricultural land and unused land anticipates a dramatic decline, consititutingonly 62.45%, 
and 0.35% respectively in land use structure. Beside, the research also proposed some solutions in land 
use management to optimize the advantages of Da Nang city and ensure the sustainability of land use. 

Keywords: Forecast, urbanization, Da Nang, modeling, LCM. 
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THỰC TRẠNG XÂM NHẬP MẶN ĐẤT TRỒNG LÚA  
TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Thị Hải, Dƣơng Quốc Nõn,  ê Hữu Ngọc Thanh 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: nguyenthihai79@huaf.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm đánh giá thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa tại huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở số liệu phỏng vấn 90 hộ dân sử dụng đất trồng lúa, kết quả 
phân tích các mẫu nƣớc, mẫu đất cũng nhƣ các bản đồ có liên qua đƣợc xây dựng bằng phần mầm 
ArcGIS 10.3, nghiên cứu đã chỉ ra một số kết quả. Cụ thể, (i) Thời gian xảy ra xâm nhập mặn tại huyện 
Quảng Điền chủ yếu diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm; (ii) Các biểu hiệu của xâm nhập mặn trên 
ruộng lúa gồm: lúa mới gieo và giai đoạn còn non sẽ bị chết, chóp lá bị cháy, lúa bị héo, cây lúa sinh 
trƣởng kém, nở bụi ít, rễ bị thối, giảm năng suất và đất bị chai cứng; (iii) Ở vụ Hè Thu, độ mặn của nƣớc 
cấp cho sản xuất và độ mặn của đất đều cao hơn so với vụ Đông Xuân; (iv) Diện tích đất trồng lúa bị 
nhiễm mặn trong vụ Hè Thu ở xã Quảng An và xã Quảng Công đều nhiều hơn so với vụ Đông Xuân.  

Từ khóa: Đất trồng lúa, Quảng An, Quảng Công, Quảng Đ ền, xâm nhập mặn. 

1. MỞ ĐẦU 

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp và khó lƣờng, theo đó hiện tƣợng xâm 
nhập mặn tại các tỉnh ven biển ngày càng trở nên nghiêm trọng (Hoàng Ngọc Vệ, Trần Hồng 
Thái, 2017). Xâm nhập mặn đã trở thành một trong những thách thức lớn cho các tỉnh miền 
Trung Việt Nam (Nguyễn Tùng Phong, Tô Việt Thắng, 2013). Hậu quả của xâm nhập mặn làm 
cho đất đai bị nhiễm mặn, thoái hóa và hiệu quả sử dụng đất giảm (Nguyễn Thị Hải và cộng 
sự, 2015). 

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đƣợc đánh giá là đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam 
Á với diện tích 22.600 ha trải dài trên địa phận 31 xã thuộc 5 huyện gồm Phong Điền, Quảng 
Điền, Hƣơng Trà, Phú Vang và Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế (Phạm Văn Thiện, 2014). Do 
có vị trí địa lý phức tạp giữa một bên là biển, một bên là đầm phá nên khu vực này thƣờng xuyên 
chịu tác động của biến đổi khí hậu thông qua các biểu hiện thời tiết cực đoan nhƣ lũ lụt, bão, sạt 
lở, nƣớc biển dâng và xâm nhập mặn. 

Quảng Điền là một huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng diện tích đất 
trồng lúa là 4485,87 ha (Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Quảng Điền, 2019). Do có địa 
hình thấp và nằm ven phá Tam Giang nên huyện thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng của xâm nhập 
mặn. Trong những năm qua, tình trạng xâm nhập mặn đang có xu hƣớng mở rộng và ảnh hƣởng 
đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện trong đó đặc biệt là ảnh hƣởng đến việc sản xuất 
lúa của ngƣời dân địa phƣơng. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu chuyên sâu nào về thực 
trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa trên địa bàn huyện Quảng Điền hầu nhƣ không có. Điều này 
đã gây ra những khó khăn nhất định cho chính quyền địa phƣơng trong việc nắm bắt các thông 
tin về xâm nhập mặn để phát triển nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng thích ứng với 
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điều kiện xâm nhập mặn. Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên cho thấy, việc nghiên cứu về 
thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Để đánh giá đƣợc thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế nghiên cứu tập trung chủ yếu vào tìm hiểu các nội dung gồm: thời gian diễn ra xâm 
nhập mặn, độ mặn của nguồn nƣớc mặt cấp cho sản xuất lúa, biểu hiện của xâm nhập mặn, diện 
tích và mức độ nhiễm mặn đất trồng lúa tại địa bàn nghiên cứu. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 

Địa hình của huyện Quảng Điền đƣợc chia thành 2 phần nằm ở phía Đông và phía Tây của 
phá Tam Giang. Trong đó, phần phía Đông phá Tam Giang gồm 2 xã và phần phía Tây phá Tam 
Giang gồm 8 xã và 1 thị trấn. Do đó nghiên cứu đã chọn ở mỗi vùng của huyện Quảng Điền một 
xã làm điểm nghiên cứu. Các xã đƣợc lựa chọn gồm xã Quảng Công thuộc vùng phía Đông phá 
Tam Giang và xã Quảng An thuộc vùng phía Tây phá Tam Giang của huyện Quảng Điền. Đây là 
hai xã đều nằm sát phá Tam Giang và theo khảo sát thực tế thì sản xuất lúa đƣợc coi là một trong 
những nguồn sinh kế chính của các hộ nông dân tại đây.  

2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu  

- Thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 

Các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng hệ thống kênh mƣơng thủy lợi 
và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của các xã nghiên cứu đƣợc thu thập tại các cơ quan 
chuyên môn trên địa bàn huyện Quảng Điền nhƣ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
phòng Tài nguyên Môi trƣờng và Uỷ ban nhân dân các xã tại khu vực nghiên cứu. 

- Thu thập số liệu, tài liệu sơ cấp 

Để đánh giá đƣợc thực trạng về tình hình xâm nhập, nghiên cứu đã sử dụng công thức tính 
mẫu Solvin(1984) với sai số cho phép e = 0.1 để tính số mẫu cần phỏng vấn tại địa bàn nghiên 
cứu. Do số hộ trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi xâm nhập mặn tại hai xã Quảng Công và Quảng An là 
758 hộ nên tổng số mẫu tính đƣợc là 88,35 hộ, từ đó nghiên cứu đã làm tròn thành 90 hộ và thực 
hiện điều tra tại mỗi xã là 45 hộ. Việc phỏng vấn các hộ dân đƣợc thực hiện bằng bảng hỏi bán 
cấu trúc đã đƣợc xây dựng sẵn. Nội dung phỏng vấn tập trung vào các vấn đề nhƣ sự hiểu biết 
của ngƣời dân về thời điểm xâm nhập mặn cũng nhƣ các dấu hiệu của xâm nhập mặn trên ruộng 
lúa của họ. 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các phiếu phỏng vấn sau khi thu thập về đƣợc tổng hợp theo số lƣợng phiếu và tỷ lệ phần 
trăm theo nội dung nghiên cứu trên phần mềm Excel. Các số liệu đƣợc sắp xếp khoa học trong 
bảng thống kê nhằm phục vụ cho việc đánh giá, phân tích theo các nội dung nghiên cứu. 
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2.2.4. Phương pháp lấy mẫu và xác định độ mặn của đất và nước 

Để xác định đƣợc độ mặn của nguồn nƣớc mặt cấp cho sản xuất lúa tại vùng nghiên cứu 
dọc theo hệ thống kênh mƣơng từ nội đồng ra đến phá Tam Giang, nghiên cứu đã lấy 56 mẫu 
nƣớc tại các điểm cấp nƣớc cho các ruộng lúa trong đó có 36 điểm tại xã Quảng An và 20 điểm 
tại xã Quảng Công. Các mẫu nƣớc đƣợc đo độ mặn trực tiếp bằng máy đo độ mặn cầm tay 
Hanna HI 993310 do Romania sản xuất năm 2018. Trên cơ sở số liệu độ mặn của các mẫu nƣớc 
đo đƣợc, nghiên cứu tiến hành so sánh với các quy định về phân chia giới hạn các loại nƣớc tự 
nhiên theo Bảng 1. 

Bảng 1. Phân chia giới hạn các loại nƣớc tự nhiên 

Loại nƣớc Nồng độ muối hòa tan (‰) Mức độ 

Nƣớc ngọt 

0,01 - 0,2 Nƣớc ngọt nhạt 

0,2 - 0,5 Nƣớc ngọt lợ 

0,5 - 4,0 Nƣớc lợ nhạt 

Nƣớc lợ 
4,0 - 18,0 Nƣớc lợ vừa 

18,0 - 30,0 Nƣớc lợ mặn 

Nƣớc mặn 30,0 - 40,0 Nƣớc biển 

Nƣớc quá mặn 40,0 - trên 300 Nƣớc biển 

Nguồn: Trần Mạnh Hùng, 2016 

Để xác định độ mặn của đất, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu đất tại các ruộng lúa tại xã 
Quảng An và Quảng Công. Vị trí lấy mẫu đất đƣợc xác định ngẫu nhiên trên bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất của địa bàn nghiên cứu bằng công cụ Create Random Points trong phần mềm 
ArcGIS với quy tắc là các điểm cách nhau 200 m với tổng số mẫu đất đƣợc lấy là 43 mẫu. Trong 
đó, số mẫu đất đƣợc lấy tại xã Quảng An là 23 mẫu và tại xã Quảng Công là 20 điểm ở. Thời 
gian lấy mẫu đƣợc thực hiện vào tháng 4 đối với vụ Đông Xuân và tháng 6 đối với vụ Hè Thu 
năm 2019. Các mẫu đất sau khi đƣợc lấy về đƣợc đƣa vào phòng thí nghiệm để phân tích và xác 
định độ mặn bằng máy đo Hanna HI 993310 sau đó đƣợc phân loại đất mặn dựa theo Bảng 2. 

Bảng 2. Phân loại đất mặn và ảnh hƣởng đối với cây trồng 

Phân loại đất mặn Độ dẫn điện của đất (dS/m) Mức độ ảnh hƣởng đến cây trồng 

Không mặn 0 - 2 Ảnh hƣởng không đáng kể 

Mặn ít 2 - 4 Năng suất của nhiều loại cây có thể bị giới hạn 

Mặn trung bình 4 - 8 Năng suất của nhiều loại cây trồng bị giới hạn 

Mặn nhiều 8 - 16 Chỉ một số cây trồng chịu đựng đƣợc 

Rất mặn > 16 Chỉ rất ít cây trồng chịu đựng đƣợc 

Nguồn: Jan Kotuby-Amacher, Rich Koenig, Boyd Kitchen, 2000 
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2.2.5. Phương pháp bản đ  

Dựa trên dữ liệu đầu vào là kết quả phân tích độ mặn của các mẫu đất và nƣớc, bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất của xã Quảng An và xã Quảng Công… nghiên cứu đã sử dụng phần mềm 
ArcGIS 10.3 để xây dựng bản đồ phân vùng nƣớc nhiễm mặn cũng nhƣ bản đồ phân vùng đất 
trồng lúa nhiễm mặn của địa bàn nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thời điểm xâm nhập mặn đất trồng lúa 

Theo kết quả khảo sát từ phòng Nông nghiệp huyện Quảng Điền, Uỷ ban nhân dân xã 
Quảng An và xã Quảng Công cũng nhƣ các hợp tác xã trên địa bàn hai xã cho thấy trong giai 
đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, hiện tƣợng xâm nhập mặn diễn ra ở tất cả các năm trong đó 
năm 2016 là năm có mức độ xâm nhập mặn diễn ra nặng nhất và ảnh hƣởng nhiều nhất đến việc 
sử dụng đất trồng lúa của các xã này. Nguyên nhân là do năm 2016 có hiện tƣợng thời tiết cực 
đoan, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nƣớc tại các sông, ao, hồ trên địa bàn huyện Quảng Điền 
nói chung và ở xã Quảng An và Quảng Công nói riêng gần nhƣ cạn kiệt, nguồn nƣớc phục vụ 
cho sản xuất bị thiếu đã dẫn đến nhiều diện tích đất trồng lúa phải bỏ hoang, diện tích lúa đã đƣa 
vào gieo sạ bị nhiễm mặn, héo úa nặng nhất. 

Kết quả khảo sát về thời điểm xảy ra xâm nhập mặn trong năm cho thấy tùy thuộc vào điều 
kiện thời tiết mà xâm nhập mặn diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm nhƣng chủ yếu diễn ra 
vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 8. Lý do dẫn đến kết quả này là do đặc điểm khí hậu của tỉnh 
Thừa Thiên Huế nói chung và tại huyện Quảng Điền nói riêng có mùa mƣa thƣờng xảy ra từ 
tháng 9 đến tháng 2 năm sau với lƣợng mƣa tƣơng đối lớn nên đã đẩy lùi đƣợc nƣớc mặn xâm 
nhập vào do vậy hiện tƣợng xâm nhập mặn không diễn ra. Trong khi đó, trong thời gian từ tháng 
3 đến tháng 8 (đặc biệt là từ tháng 4 đến tháng 8) là thời điểm mùa khô diễn ra trên địa bàn 
huyện (UBND huyện Quảng Điền, 2015). Trong thời gian này trên địa bàn tỉnh nói chung và tại 
huyện Quảng Điền nói riêng thƣờng xuyên xảy ra tình trạng khô hạn, mực nƣớc ở các sông hạ 
thấp, do đó dƣới ảnh hƣởng của triều cƣờng nên nƣớc biển thƣờng lấn sâu vào nội đồng và gây 
nên hiện tƣợng xâm nhập mặn. 

3.2. Độ mặn của nguồn nƣớc mặt cấp cho sản xuất lúa 

Kết quả phân tích các mẫu nƣớc ở xã Quảng An cho thấy, ở vụ Đông Xuân năm 2019, độ 
mặn của nƣớc cấp cho sản xuất tại xã Quảng An dao động từ 0,022‰ đến 11,568‰. Trong khi 
đó, ở vụ Hè Thu, độ mặn nƣớc dao động từ 1,345‰ đến 28,452‰. Từ kết quả đo độ mặn ngoài 
thực địa và kết hợp với việc sử dụng chức năng nội suy của phần mềm ArcGIS 10.3, nghiên cứu 
đã xây dựng đƣợc bản đồ phân vùng nƣớc nhiễm mặn của xã Quảng An trong vụ Đông Xuân và 
Hè Thu nhƣ trong Hình 2. 
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a. Vụ Đông Xuân                                            b. Vụ Hè Thu 

Hình 2. Bản đồ phân vùng nƣớc nhiễm mặn tại xã Quảng An  
trong vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 2 19 

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở Hình 2 cho thấy tại xã Quảng An ở cả vụ Đông Xuân và Hè 
Thu độ mặn của nguồn nƣớc từ phá Tam Giang vào các xứ đồng giảm dần từ nƣớc lợ vừa, nƣớc 
lợ nhạt, nƣớc ngọt lợ và vào sâu trong nội đồng là nƣớc ngọt nhạt ở vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, ở 
vụ Hè Thu do ảnh hƣởng của xâm nhậm năm nên nƣớc ngọt lợ đã lấn sâu vào trong nội đồng 
hơn so với vụ Đông Xuân. 

Đối với xã Quảng Công, kết quả đo độ mặn của các mẫu nƣớc cho thấy, nƣớc cấp cho sản 
xuất lúa của xã trong vụ Hè Thu có độ mặn cao hơn so với vụ Đông Xuân. Cụ thể, nếu nhƣ trong 
vụ Đông Xuân độ mặn của nƣớc chỉ dao động từ 0,001‰ đến 19,080‰ thì ở vụ Hè Thu, độ mặn 
của nƣớc dao động từ 2,673‰ đến 28,939‰. Bằng phƣơng pháp xây dựng bản đồ phân vùng 
nhiễm mặn nƣớc cấp cho sản xuất lúa tƣơng tự nhƣ với xã Quảng An, nghiên cứu cũng đã xây 
dựng đƣợc bản đồ này cho xã Quảng Công trong vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2019. Kết quả 
thể hiện ở Hình 3.  
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a. Vụ Đông Xuân                                             b. Vụ Hè Thu 

Hình 3. Bản đồ phân vùng nƣớc nhiễm mặn tại xã Quảng Công  
trong vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 2 19 

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở Hình 3 cho thấy tại xã Quảng Công ở vụ Đông Xuân, độ 
mặn của nguồn nƣớc từ phá Tam Giang vào các xứ đồng giảm dần từ nƣớc lợ mặn, nƣớc lợ vừa, 
nƣớc lợ nhạt, nƣớc ngọt lợ và vào sâu trong nội đồng là nƣớc ngọt nhạt. Trong khi đó, ở vụ                     
Hè Thu độ mặn của nguồn nƣớc từ phá Tam Giang vào các xứ đồng giảm dần từ nƣớc lợ mặn 
đến lợ vừa. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, trong vụ Hè Thu dƣới ảnh hƣởng của xâm nhập 
mặn thì nƣớc lợ vừa đã xâm nhập sâu vào hệ thống kênh mƣơng cấp nƣớc cho sản xuất của xã 
Quảng Công. 

3.3. Biểu hiện của xâm nhập mặn tại các khu vực trồng lúa  

Bằng kinh nghiệm sản xuất và sử dụng đất trồng lúa trong nhiều năm nên ngƣời dân tại xã 
Quảng An và Quảng Công đã nhận ra đƣợc các biểu hiện của xâm nhập mặn tại ruộng lúa của 
họ. Số liệu đƣợc thể hiện tại Bảng 3. 
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Bảng 3. Kết quả  hảo sát ngƣời  ân về các  iểu hiện của xâm nhập mặn trên ruộng lúa 

Các  iểu hiện Xã Quảng An Xã Quảng Công 

Số lượng 
(Phi u) 

Tỷ lệ    
(%) 

Số lượng 
(Phi u) 

Tỷ lệ               
(%) 

Lúa mới gieo và giai đoạn cây còn 

nhỏ sẽ chết 
45 100 45 100 

Chóp lá bị cháy 40 88,89 41 91,11 

Lúa bị héo 40 88,89 41 91,11 

Cây sinh trƣởng kém, nở bụi ít 43 95,56 43 95,56 

Rễ bị thối 45 100 45 100 

Khi lúa trổ quan sát thấy hai vỏ trấu 

màu trắng, không có hạt 
40 88,89 42 93,33 

Đất bị chai cứng 33 73,33 45 100 

Giảm năng suất 44 97,78 45 100 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, năm 2019 

Kết quả khảo sát ở Bảng 3 cho thấy, ngƣời dân nhận thấy khi xâm nhập mặn xảy thì lúa 
thƣờng có hiện tƣợng bị héo; chóp lá bị cháy, cây sinh trƣởng kém, nở bụi ít, rễ bị thối, lúa mới 
gieo và giai đoạn cây còn nhỏ sẽ bị chết. Ngoài ra, ngƣời dân còn quan sát thấy các biểu hiện 
khác nhƣ khi lúa trổ thì vỏ trấu có màu trắng và không có hạt; đất trên ruộng lúa bị chai cứng và 
năng suất lúa bị giảm. Theo ngƣời dân thì các biểu hiện này rất dễ nhận biết và tỷ lệ số hộ nhận 
biết về các biểu hiện này ở cả 2 xã là rất cao. Trong đó, 100% các hộ dân đƣợc khảo sát đều nhận 
thấy xâm nhập mặn sẽ làm cho cây lúa khi mới gieo và giai đoạn còn nhỏ sẽ bị chết. Nguyên 
nhân là do ảnh hƣởng của xâm nhập mặn, cây lúa không hút đƣợc chất dinh dƣỡng nƣớc dẫn đến 
bị cháy lá, héo, thối rễ và chết.  

3.4. Diện tích và mức độ nhiễm mặn của đất trồng lúa  

Kết quả phân tích các mẫu đất tại xã Quảng An cho thấy, trong vụ Đông Xuân độ mặn của 
đất trồng lúa dao động từ 0,07 dS/m đến 4,77 dS/m và ở vụ Hè Thu là từ là từ 0,54 dS/m đến 
14,42 dS/m. Từ kết quả phân tích đất kết hợp với việc sử dụng phần mềm Arcgis 10.3, nghiên 
cứu đã xây dựng đƣợc bản đồ phân vùng đất trồng lúa nhiễm mặn của xã Quảng An nhƣ trong 
Hình 4. 
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a. Vụ Đông Xuân                                              b. Vụ Hè Thu 

Hình 4. Bản đồ phân vùng đất trồng lúa nhiễm mặn của xã Quảng An năm 2 19 

Qua Hình 4 cho thấy, một phần diện tích đất trồng lúa của xã Quảng An đã bị nhiễm mặn 
với hai mức độ là mặn ít và mặn trung bình. Trong khi đó, ở vụ Hè Thu thì đất trồng lúa của xã 
đã bị nhiễm mặn với ba mức độ là mặn ít, mặn trung bình và mặn nhiều. Trong đó diện tích đất 
lúa mặn nhiều đƣợc chuyển từ diện tích đất lúa mặn trung bình trong vụ Đông Xuân chuyển 
sang. Diện tích đất lúa mặn trung bình của vụ Hè Thu phần lớn là diện tích đất lúa mặn ít và 
đƣợc mở rộng từ một phần diện tích đất lúa không mặn nằm sát phá Tam Giang trong vụ Đông 
Xuân chuyển sang. 

Kết quả phân tích mẫu đất ở xã Quảng Công cho thấy, độ mặn của đất trồng lúa trong vụ 
Hè Thu cao hơn so với trong vụ Đông Xuân. Cụ thể, trong vụ Hè Thu độ mặn của đất trồng lúa 
dao động từ 2,14 dS/m đến 14,39 dS/m, trong khi đó ở vụ Đông Xuân thì độ mặn của đất trồng 
lúa chỉ dao động từ 0,01 dS/m đến 5,29 dS/m. Kết quả xây dựng bản đồ phân vùng đất trồng lúa 
bị nhiễm mặn của xã Quảng Công trong vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2019 từ việc nội suy kết 
quả phân tích các mẫu đất trên phần mềm ArcGis 10.3 đƣợc thể hiện ở Hình 5. 
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a. Vụ Đông Xuân                                            b. Vụ Hè Thu 

Hình 5. Bản đồ phân vùng đất trồng lúa nhiễm mặn Quảng Công năm 2 19 

Qua Hình 5 cho thấy, ở vụ Đông xuân chỉ có một phần nhỏ diện tích đất trồng lúa của xã 
Quảng Công bị nhiễm mặn với mức độ ít. Trong khi đó, ở vụ hè Thu thì toàn bộ diện tích đất 
trồng lúa của xã đã bị nhiễm mặn với 3 mức độ là mặn ít, mặn trung bình và mặn nhiều. Trong 
đó, diện tích đất lúa mặn nhiều nằm đan xen với diện tích đất lúa mặn trung bình. 

Từ bản đồ phân vùng đất trồng lúa bị nhiễm mặn, nghiên cứu đã tính toán đƣợc diện tích 
đất trồng lúa bị nhiễm mặn của xã Quảng An và xã Quảng Công trong vụ Đông Xuân và Hè Thu. 
Số liệu đƣợc thể hiện trong Bảng 4. 

Bảng 4. Cơ cấu,  iện tích đất trồng lúa  ị nhiễm mặn ở xã Quảng An và xã Quảng Công 

Loại đất 

Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu 

Xã                          
Quảng An 

Xã  
Quảng Công 

Xã                          
Quảng An 

Xã  
Quảng Công 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Đất lúa không mặn 441,58 84,00 75,81 92,70 319,45 61,20 0 0 

Đất lúa mặn ít 66,40 12,63 5,97 7,30 31,91 6,07 0,77 0,94 
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Đất lúa mặn trung bình 17,72 3,37 0 0 155,71 29,62 67,74 82,83 

Đất lúa mặn nhiều 0 0 0 0 18,63 3,11 13,27 16,23 

Tổng 525,70 100 81,78 100 525,70 100 81,78 100 

Nguồn: Xử lý số liệu, năm 2019 

Số liệu tại Bảng 4 cho thấy, trong vụ Đông Xuân năm 2019 diện tích đất trồng lúa bị nhiễm 
mặn tại xã Quảng An chiếm 16% tổng diện tích đất trồng lúa của xã. Trong tổng diện tích đất 
trồng lúa bị nhiễm mặn của xã thì diện tích nhiễm mặn ở mức độ ít chiếm chủ yếu với 66,40 ha 
và diện tích nhiễm mặn trung bình chỉ là 17,73 ha. Đối với xã Quảng Công thì đất trồng lúa bị 
nhiễm mặn với diện tích là 5,97 ha, tƣơng ứng với 7,3% tổng diện tích đất trồng lúa của xã và 
toàn bộ diện tích này đều nhiễm mặn ở mức độ ít. 

Ở vụ Hè Thu năm 2019, 38,80% tổng diện tích đất trồng lúa của xã Quảng An bị nhiễm 
mặn. Trong khi đó, toàn bộ diện tích đất trồng lúa của xã Quảng Công đều bị nhiễm mặn. Ở cả 
hai xã, việc nhiễm mặn đất trồng lúa xuất hiện ở cả ba mức độ là mặn ít, mặn trung bình và mặn 
nhiều. Tuy nhiên, đất trồng lúa bị nhiễm mặn ở mức độ trung bình có diện tích lớn nhất, tiếp đến 
là đất trồng lúa bị nhiễm mặn nhiều. Riêng đất trông lúa bị nhiễm mặn ở mức độ ít chỉ chiếm 
6,07% tổng diện tích đất trồng lúa của xã Quảng An và 0,94% tổng diện tích đất trồng lúa của xã 
Quảng Công. 

4. KẾT LUẬN 

 Kết quả nghiên cứu về thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền với 
điểm nghiên cứu là xã Quảng An và xã Quảng Công cho thấy, thời gian xảy ra xâm nhập mặn 
diễn ra chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Tại ruộng lúa bị xâm nhập mặn xảy ra các biểu 
hiệu gồm lúa mới gieo và giai đoạn còn non sẽ bị chết, chóp lá bị cháy, lúa bị héo, cây sinh 
trƣởng kém, nở bụi ít, rễ bị thối, giảm năng suất và đất chai cứng. Độ mặn của nƣớc cấp cho sản 
xuất và độ mặn của đất ở vụ Đông Xuân đều thấp hơn so với vụ Hè Thu. Trong vụ Hè Thu, diện 
tích đất trồng lúa bị nhiễm mặn ở xã Quảng An và xã Quảng Công đều nhiều hơn so với vụ 
Đông Xuân. Diện tích đất lúa mặn nhiều không xuất hiện ở vụ Đông Xuân nhƣ đã xuất hiện ở vụ 
Hè Thu trên địa bàn của cả hai xã. 
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CURRENT SITUATION OF SALT INTRUSION IN RICE CULTIVATION LAND                       
IN QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE 

 

Nguyen Thi Hai, Duong Quoc Non, Le Huu Ngoc Thanh  

University of Agriculture and Forestry, Hue University  

Contact email: nguyenthihai79@huaf.edu.vn 

 

ABSTRACT 

This research was conducted in Quang Dien district, Thua Thien Hue province to assess the current 
situation of salinity intrusion on rice cultivation land. Basing on the data of interview from 90 households, 
the results of analysis of water and soil samples and maps were built with ArcGIS 10.3, the research 
showed that: (i) The saline intrusion normally occurred from April to August; (ii) the common signs of 
salinization on rice cultivation land including: young rice plants died, the tip of leaves were dried, rice 
growths slowly, the roots were rotten, the yield were low and the soil was hardened; (iii) salt 
concentration level of irrigation water and soil in the winter-spring season was higher than in the summer-
autumn season; iv) Quang An and Quang Cong comunes have the area of rice cultivation land affected by 
salinity in the summer-autumn season was higher than in the winter-spring season. 

Keywords: Rice cultivation land, Quang An, Quang Cong, Quang Dien, salinity intrusion. 
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SỰ TÍCH  Ũ  CÁC KIM  OẠI NẶNG (As, Cd, Cu, Pb VÀ Zn) TRONG ĐẤT 
BÃI THẢI CÁC MỎ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 

Nguyễn Ngọc Sơn Hải 1,3, Nguyễn Ngọc Nông1, Nguyễn Khắc Giảng2,                                 
Nguyễn Thanh Hải1, Peter Sanderson3, Ravi Naidu3 

1Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF), 
2Trƣờng Đại học Mỏ địa chất Hà Nội (HUMG), 

3 Trung tâm Toàn cầu về cải tạo môi trƣờng (GCER), Đại học Newcastle, Úc 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá sự tích lũy kim loại nặng (As, Cd, Cu, Pb, Zn) trong đất bãi thải của 3 
khu khai thác khoáng sản bị ô nhiễm ở tỉnh Thái Nguyên, gồm mỏ thiếc Hà Thƣợng (HT), mỏ sắt Trại 
Cau (TC) và mỏ chì kẽm Làng Hích (LH). Các mẫu đất đƣợc phân tích bằng XRD, SEM và EDS. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lƣợng As, Cd, Cu, Pb và Zn trong đất thay đổi tƣơng ứng từ 4 đến 2605, từ 0 
đến 124, từ 6 đến 603, từ 45 đến 5008 và từ 64 đến 31789 mg/kg. Thành phần khoáng chất đất có ảnh 
hƣởng đến độ pH và hàm lƣợng các kim loaị nặng (KLN) trong đất. Theo đó, đất mỏ thiếc Hà Thƣợng 
chứa các khoáng vật asenopyrit (FeAsS), franklinit (ZnFe3+

2O4) và pyrit (FeS2), góp phần tạo ra As, Zn và 
Fe cao, đặc biệt là trong môi trƣờng đất chua (pH <5). Các khoáng vật dolomit CaMg(CO3)2, canxit 
(CaCO3) và aragonit (CaCO3) có mặt trong đất bãi thải của mỏ chì kẽm LH, góp phần làm môi trƣờng đất 
có tính kiềm (pH 8,28) và tăng hàm lƣợng Pb, Zn trong đó. Phân tích tƣơng quan Pearson cho thấy có sự 
tƣơng quan rõ ràng giữa hàm lƣợng KLN và tính chất đất, trong đó pH đất có ảnh hƣởng rất lớn. 

Từ khóa: Sự t    lũy; đất ô nhiễm; kim loại nặng; bãi thải mỏ. 

 

EVALUATION OF HEAVY METALS (As, Cd, Cu, Pb AND Zn) ACCUMULATION IN 
CONTAMINATED SOILS IN THAI NGUYEN MINING SITES 

Nguyen Ngoc Son Hai 1,3, Nguyen Ngoc Nong 1, Nguyen Khac Giang 2                             

Nguyen Thanh Hai1, Peter Sanderson3, Ravi Naidu3 

1 Thainguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF) 
2 Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) 

3 Global Center for Environmental Remediation (GCER),                                                       
University of Newcastle, Australia 

ABSTRACT 

This study evaluated the accumulation of heavy metals (As, Cd, Cu, Pb, Zn) in three contaminated 
mining sites in Vietnam, specifically the following: Ha Thuong lead-zinc mine (HT), Trai Cau iron mine 
(TC), and Hich Village lead-zinc mine (LH) in Thai Nguyen province. Soil samples were subsequently 
characterised by XRD, SEM and EDS analysis. Total As, Cd, Cu, Pb and Zn concentration in soils varied 
from 4 to 2.605, from 0 to 124, from 6 to 603, from 45 to 5.008 and from 64 to 31.789 mg/kg 
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respectively. The research indicated that soil minerals clearly affected soil pH and HMs concentration in 
the soils. According to XRD results, HT soil contained theminerals including arsenopyrite (FeAsS), 
franklinite (ZnFe3+

2O4) contributing to high As, Zn and Fe, especially in acid soil environment (pH <5). 
DolomiteCaMg(CO3)2, calcite (CaCO3) and aragonite (CaCO3) minerals were reported in LH, 
contributing to an alkaline soil environment (pH 8.28) and high Pb, Zn concentration. Pearson correlation 
analysis showed that there are correlations among the concentration of heavy metals and soil properties, 
in which soil pH has a great influence. 

Keywords: Accumulation, contaminated soil, heavy metals, mining site. 
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GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÁC YẾU TỐ HẠN CHẾ TRONG SẢN XUẤT                         
NÔNG NGHIỆP VÙNG GIỮA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Phan Chí Nguyện1, Ngô Minh Thành2, Phạm Thanh Vũ1, Vƣơng Tuấn Huy1 
1Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ 

2Văn phòng Đăng ký Đất đai, Tỉnh Tiền Giang 

Liên hệ email: pcnguyen132@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy, 
trong thời gian gần đây vấn đề sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hƣởng đến hiệu quả sử 
dụng đất và đời sống của ngƣời dân. Mục tiêu của nghiên cứu thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh 
hƣởng đến quá trình canh tác nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông 
nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp thu thập số liệu, tham vấn ý kiến 36 chuyên gia và sử dụng 
phƣơng pháp đánh giá đa tiêu chí để việc xác định mức độ tác động của các yếu tố đến sản xuất nông 
nghiệp của ngƣời dân. Kết quả cho thấy có ba nhóm yếu tố chính tác động đến sản xuất nông nghiệp từ 
cao đến thấp gồm kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã xác định đƣợc 16 yếu 
tố phụ ảnh hƣởng đến sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân, yếu tố về thị trƣờng tiêu thụ, chi phí đầu tƣ và 
lợi nhuận là những yếu tố có mức độ ảnh hƣởng cao. Nghiên cứu đã đề xuất đƣợc một số giải pháp về 
công trình và phi công trình nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho ngƣời 
dân sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

Từ khóa: Hiệu quả sử dụng đất, yếu tố ản   ưởng, đán  g á đ  t êu    , sản xuất nông nghiệp. 

1. MỞ ĐẦU 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là một huyện thuộc tiểu vùng sinh thái giữa của Đồng bằng 
sông Cửu Long. Điều kiện sản xuất nông nghiệp của vùng sinh thái ngọt với hệ thống canh tác 
nông nghiệp đa dạng từ canh tác cây hàng năm đến cây lâu năm (Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn huyện Châu Thành, 2019). Tuy nhiên, trong canh tác nông nghiệp của ngƣời 
dân gặp nhiều khó khăn do xâm nhập mặn diễn biến phức tạp (Nguyễn Hiếu Trung và ctv, 
2012, Nguyễn Văn Bé và ctv, 2017). Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp manh mún, sản phẩm 
nông nghiệp kém chất lƣợng dẫn đến thị trƣờng tiêu thụ mặt hàng nông sản gặp nhiều khó 
khăn và ảnh hƣởng đến sinh kế của ngƣời dân trên địa bàn huyện (Eaton and Shepherd, 2001; 
Đặng Thị Huyền Anh, 2017). Ngoài ra, việc thâm canh và tăng vụ nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh tế hay lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đã tác động xấu đến tài 
nguyên đất đai, suy thoái chất lƣợng đất ngày càng trầm trọng (Lê Văn Khoa và Trần Bá Linh, 
2013; Phạm Thanh Vũ và ctv, 2019). Thêm vào đó, việc tự chuyển đổi mô hình canh tác nông 
nghiệp một cách tự phát, chạy theo nhu cầu của thị trƣờng nông sản đã gây khó khăn trong 
việc quản lý của ngành nông nghiệp nhƣ lịch sản xuất của huyện cũng gặp trở ngại. Xuất phát 
từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân tại huyện Châu Thành để giúp các nhà quản lý 
nông nghiệp có cơ sở định hƣớng cho ngành nông nghiệp mang tính bền vững thì việc xác định 
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các yếu tố ảnh hƣởng và mức độ tác động làm cơ sở đề xuất giải pháp cho phát triển nông 
nghiệp một cách hợp lý, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu trong tƣơng lai là vấn đề cần 
thiết đƣợc thực hiện. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

Nghiên cứu thu thập các số liệu về tình hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua về sự thay đổi điều kiện sản xuất, những khó khăn và 
tồn tại gặp phải của ngƣời dân trong canh tác nông nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng thu 
thập thông tin về định hƣớng phát triển nông nghiệp và định hƣớng sử dụng đất của huyện nhằm 
xem xét các kiểu sử dụng đất và đề xuất giải pháp mang tính hiệu quả hơn. Ngoài ra, kết quả thu 
thập các dữ liệu sản xuất nông nghiệp của địa phƣơng nhằm bƣớc đầu xác định đƣợc các yếu tố 
tác động đến sản xuất nông nghiệp để tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong quản lý nông 
nghiệp phục vụ cho việc xác định các yếu tố tác động. 

2.2. Phƣơng pháp chuyên gia 

Nghiên cứu tham vấn ý kiến của các chuyên gia để xác định mức độ tác động giữa các yếu 
tố với nhau trong quá trình sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân nhằm làm cơ sở khoa học đề 
xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phƣơng. Nghiên cứu đã tiến hành tham 
vấn 36 chuyên gia (là nhà quản lý am hiểu về sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành). 
Trong đó, đối với các yếu tố cấp 01 về tự nhiên, kinh tế và xã hội, nghiên cứu tiến hành tham vấn 
ý kiến của 09 chuyên gia thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng, Kinh tế và Lao động & 
Thƣơng binh xã hội; Yếu tố cấp 02 về tự nhiên, nghiên cứu đã tham vấn 09 chuyên gia thuộc 
lĩnh vực Tài nguyên & Môi trƣờng và Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Đối với yếu tố cấp 
02 về kinh tế nghiên cứu tham vấn 09 chuyên gia thuộc Phòng Kinh tế và những ngƣời có 
chuyên môn về Kinh tế thuộc các đơn vị hành chính trong huyện; và Nghiên cứu cũng tiến hành 
tham vấn 09 chuyên gia thuộc lĩnh vực xã hội tại Phòng Lao động & Thƣơng binh Xã hội và 
những ngƣời có chuyên môn quản lý về xã hội tại các đơn vị hành chính huyện. 

2.3. Phƣơng pháp đánh giá đa tiêu chí (Multi - Cretiaria Evaluation) 

Phƣơng pháp đánh giá đa tiêu chí đƣợc thực hiện nhằm xác định mức độ tác động của các 
yếu tố cấp 1 và cấp 2 ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân tại huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện dựa trên nền tảng của phƣơng 
pháp đánh giá đa tiêu chí của Saaty (1980) và đƣa ra quyết định của nhóm chuyên gia để tránh 
đƣợc sự chủ quan của từng chuyên gia trong đánh giá các yếu tố tác động (Saaty & Peniwati., 
2008; Lu et al., 2007). Việc thực hiện các bƣớc của phƣơng pháp đánh giá đa tiêu chí đƣợc thực 
hiện cơ bản bao gồm (1) xác định các yếu tố tác động đến quá trình sản xuất nông nghiệp của 
ngƣời dân trên địa bàn huyện Châu Thành; (2) Xây dựng ma trận so sánh cặp đối với các yếu tố 
cấp 1 và yếu tố cấp 2 tác động đến sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân; (3) xác định tỷ số nhất 
quán (CR%) của từng chuyên gia đối với sự đánh giá mức độ tác động của các yếu tố tác động 
(Samo Drobne and Anka Lisec, 2009); (4) Xây dựng trọng số nhóm của các chuyên gia đối với 
các yếu tố tác động (Khwanruthai Bunruamkaew and Yuji Murayama, 2012).  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Xây  ựng các yếu tố tác động đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang 

Kết quả tổng hợp về tình hình sản xuất nông nghiệp và tham vấn ý kiến của các nhà quản 
lý về nông nghiệp thuộc các đơn vị hành chính của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đƣợc thể 
hiện ở bảng 1. Nghiên cứu khảo sát điều kiện sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân về tình hình 
sản xuất và các vấn đề khó khăn gặp phải trong thời gian qua đã xác định đƣợc ba nhóm yếu tố 
cấp 1 (yếu tố chính) và 16 yếu tố cấp 2 (yếu tố phụ) tác động ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất 
nông nghiệp bao gồm kinh tế, xã hội và môi trƣờng (Bảng 1). 

Bảng 1. Các yếu tố cấp 01 và cấp 02 tác động đến sản xuất nông nghiệp                                           

tại huyện Châu Thành 

STT Yếu tố cấp 1 STT Yếu tố cấp 2 

1 Kinh tế 

1 Thị trƣờng tiêu thụ 

2 Chi phí đầu tƣ 

3 Lợi nhuận 

4 Hiệu quả đồng vốn 

2 Xã hội 

5 Kỹ thuật canh tác 

6 Khả năng có vốn 

7 Tập quán canh tác 

8 Cần hỗ trợ vốn 

9 Giải quyết việc làm 

3 Môi trƣờng 

10 Ô nhiễm nƣớc 

11 Gia tăng dịch bệnh 

12 Đa dạng sinh học 

13 Mặn hóa 

14 Thời gian mặn/ngọt 

15 Ô nhiễm đất 

16 Phèn hóa 

3.2. Mức độ của các yếu tố ảnh hƣởng đến sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành 

Trên cơ sở các yếu tố cấp 01 và yếu tố cấp 02 đã đƣợc xác định tại Bảng 1. Nghiên cứu 
tiến hành tham vấn ý kiến của các chuyên gia để xác định mức độ tác động của từng yếu tố ảnh 
hƣởng đến quá trình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 
 

316| 

 

3.2.1. Mức độ tác động của các   u tố cấp 01 đ n sản xuất nông nghiệp hu ện Châu Thành 

Trong quá trình sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố, kết quả tham vấn ý kiến từ nhà quản lý nông nghiệp 
và ngƣời dân trực tiếp canh tác nông nghiệp đã xác định đƣợc ba nhóm yếu tố chính bao gồm 
yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trƣờng tác động đến quá trình sử dụng đất nông nghiệp của 
ngƣời dân. 

 

Hình 1. Trọng số các yếu tố chính tác động đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành 

Kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia cho thấy, yếu tố kinh tế đƣợc các chuyên gia đánh giá 
có mức độ ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp cao nhất, kế đến là yếu tố xã hội và 
yếu tố môi trƣờng ít tác động (Hình 1). Theo các chuyên gia cho rằng điều kiện kinh tế có ý 
nghĩa quyết định việc canh tác và thay đổi mô hình sử dụng đất của ngƣời dân trên địa bàn 
huyện. Khi quyết định canh tác một mô hình mới thì ngƣời dân thƣờng chú trọng đến hiệu quả 
kinh tế của mô hình canh tác đó, nếu mô hình canh tác không mang lại hiệu quả kinh tế, thì 
ngƣời dân sẽ tự động chuyển sang mô hình canh tác có điều kiện kinh tế tốt hơn nhằm nâng cao 
đời sống của gia đình và kinh tế. Thêm vào đó, sự phát triển và hỗ trợ kỹ thuật về giống có khả 
năng chịu mặn, chống đƣợc sâu bệnh sẽ giúp ngƣời dân gia tăng thêm sản lƣợng, nâng cao chất 
lƣợng sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, kiến thức của ngƣời dân trong quá trình canh tác, cũng 
nhƣ việc thƣờng xuyên tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các hợp tác xã, tổ 
chức sản xuất cũng ảnh hƣởng đến việc sản xuất của ngƣời dân tại huyện. Bên cạnh đó, sự đầu tƣ 
và nâng cấp các công trình thủy lợi nhƣ hệ thống đê bao, cống thoát nƣớc đã giúp ngƣời dân chủ 
động đƣợc nguồn nƣớc tƣới tiêu, chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới. Tuy nhiên, tình hình xâm 
nhập mặn trong thời gian gần đây đã gia tăng và phần nào làm ảnh hƣớng đến thói quen canh tác 
của ngƣời dân. Việc lạm dụng phân bón, thuốc hóa học phần nào đã làm chất lƣợng đất đai suy 
giảm, gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nƣớc và gia tăng dịch bệnh. Các chuyên gia cho rằng môi 
trƣờng sản xuất nông nghiệp ở địa phƣơng vẫn còn phù hợp, các vấn đề về ô nhiễm đất, ô nhiễm 
nguồn nƣớc, sự gia tăng dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của địa phƣơng và chƣa quá 
nghiêm trọng. 

3.2.2. Mức độ tác động của các   u tố cấp 02 ảnh hưởng đ n sử dụng đất nông nghiệp hu ện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Yếu tố  ấp 02 về k n  tế: Trên cơ sở tham vấn ý kiến của 09 chuyên gia đã xác định đƣợc 
mức độ tác động của bốn yếu tố phụ thuộc nhóm kinh tế ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất nông 
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nghiệp của ngƣời dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bao gồm chi phí đầu tƣ, 
lợi nhuận, hiệu quả đồng vốn và thị trƣờng tiêu thụ (Bảng 1). 

 

Hình 2. Trọng số các yếu tố phụ về kinh tế tác động đến sản xuất nông nghiệp                                     
tại huyện Châu Thành 

Kết quả đánh giá mức độ tác động của các yếu tố về kinh tế cho thấy yếu tố về thị trƣờng 
tiêu thụ đƣợc các chuyên gia quan tâm nhiều nhất, kế đến là các yếu tố về chi phí đầu tƣ, lợi 
nhuận và hiệu quả đồng vốn ít đƣợc quan tâm (Hình 2) trong sản xuất nông nghiệp tại huyện 
Châu Thành. Nguyên nhân là do ngƣời dân bị động trƣớc những biến động của giá sản phẩm 
nông nghiệp, làm ảnh hƣởng lớn đến thu nhập và đời sống của ngƣời dân. Bên cạnh đó, sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chất lƣợng, khả năng cạnh tranh 
về số lƣợng cơ sở thu mua nông sản vẫn còn hạn chế. Vì vậy, thị trƣờng có vai trò quyết định 
đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó, ngƣời dân luôn quan tâm đến chi phí đầu tƣ 
cho quá trình sản xuất, mô hình có chi phí thấp thƣờng tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân dễ 
dàng thực hiện. Đồng thời phần lớn ngƣời nông dân thiếu vốn đầu tƣ, các tổ chức tín dụng cho 
vay thế chấp với hạn mức thấp nên yếu tố chi phí đầu tƣ đƣợc đánh giá có trọng số cao. Ngoài ra, 
ngƣời nông dân thƣờng có xu hƣớng sản xuất chạy theo lợi nhuận chƣa quan tâm nhiều đến chất 
lƣợng sản phẩm. Vì vậy, sản phẩm làm ra phần lớn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng. 
Giá cả của sản phẩm làm ra thƣờng thấp, lợi nhuận mang lại chƣa cao. Hầu hết ngƣời dân sản 
xuất nông nghiệp ít quan tâm đến hiệu quả đồng vốn đầu tƣ bỏ ra ban đầu mà chỉ quan tâm đến 
lợi nhuận mang lại nhiều hay ít. Các chuyên gia cho rằng đây là yếu tố có mức độ quan tâm thấp 
nhất trong nhóm kinh tế. 

Đố  vớ   á  yếu tố  ấp 2 về     ộ : các yếu tố phụ thuộc nhóm xã hội đƣợc xác định ảnh 
hƣởng đến việc sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bao gồm khả năng 
có vốn, cần hỗ trợ vốn, tập quán canh tác, kỹ thuật canh tác, giải quyết việc làm (Bảng 1).  



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 
 

318| 

 

 

Hình 3. Trọng số các yếu tố xã hội tác động đến sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành 

Kết quả đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố xã hội cho thấy, yếu tố kỹ thuật canh 
tác có mức độ tác động cao nhất, kế đến là khả năng có vốn đầu tƣ, tập quán canh tác, cần hỗ 
trợ vốn và giải quyết việc làm là yếu tố có mức ảnh hƣởng thấp nhất (Hình 3). Nguyên nhân là 
do thời gian gần đây việc sản xuất nông nghiệp phải đối diện nhiều vấn đề nhƣ giá cả bấp 
bênh, giá nhân công và vật tƣ đầu vào tăng. Bên cạnh đó, ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, hạn 
hán, mƣa trái mùa, hiện tƣợng thời tiết cực đoan đã tác động rất lớn đến năng suất và sản lƣợng 
cây trồng. Để khắc phục những yếu tố bất lợi và duy trì năng suất, chất lƣợng cây trồng, ngƣời 
dân đã cải tiến kỹ thuật canh tác, áp dụng nhiều giải pháp về kỹ thuật nhƣ giống chất lƣợng 
cao, quản lý nƣớc tƣới tiết kiệm, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo 
quản nông sản để nâng cao năng suất, chất lƣợng và giá trị nông sản. Các chuyên gia cho rằng, 
mô hình muốn thực hiện đƣợc lâu dài thì phải phù hợp với khả năng đầu tƣ của ngƣời dân. Một 
mô hình đem lại lợi nhuận cao nhƣng chỉ sản xuất với quy mô nhỏ do chi phí đầu tƣ rất cao sẽ 
không bền vững. Khả năng có vốn là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng giúp duy 
trì và mở rộng sản xuất nông nghiệp lâu dài. Kinh nghiệm sản xuất của ngƣời dân ảnh hƣởng 
đến hiệu quả sử dụng đất, các mô hình sản xuất nông nghiệp mới ngƣời dân khó tiếp cận đƣợc 
các kỹ thuật và khó thay đổi tƣ duy trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Yếu tố giải quyết 
việc làm cũng cần đƣợc quan tâm bởi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phƣơng không 
có nhu cầu lớn về lao động chủ yếu tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong gia đình nhiều hơn 
là thuê mƣớn lao động. 

Đố  vớ   á  yếu tố  ấp 2 về mô  trường: Yếu tố về đa dạng sinh học, gia tăng dịch bệnh, 
mặn hóa, phèn hóa, ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nƣớc, thời gian mặn/ngọt (Bảng 1) đƣợc các 
chuyên gia xác định là những yếu tố tác động đến quá trình sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân 
trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
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Hình 4. Trọng số các yếu tố môi trƣờng tác động đến sản xuất nông nghiệp                                                
tại huyện Châu Thành 

Kết quả cho thấy, yếu tố ô nhiễm nguồn nƣớc đƣợc các chuyên gia quan tâm nhiều nhất, kế 
đến là các yếu tố về gia tăng dịch bệnh, giảm đa dạng sinh học, mặn hóa, ô nhiễm đất, thời gian 
ngọt/mặn và yếu tố phèn hóa ít ảnh hƣởng (Hình 4). Bởi vì lƣợng nƣớc sạch phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp ngày càng hạn chế do hệ thống kênh, mƣơng cung cấp nƣớc bị bồi, lắng, tình 
trạng xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu vào nội đồng. Bên cạnh đó, nguồn nƣớc ngày càng bị ô 
nhiễm do chất thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất, ngƣời dân xả nƣớc thải có mầm bệnh, 
nƣớc bị nhiễm hóa chất từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chƣa qua xử lý ra môi trƣờng làm ô 
nhiễm nguồn nƣớc. Trong khi đó, dịch bệnh là nguyên nhân ảnh hƣởng trực tiếp giảm năng suất 
và chất lƣợng sản phẩm và tăng chi phí trong sản xuất làm ảnh hƣởng mạnh đến lợi nhuận của hộ 
gia đình. Ngƣời dân có xu hƣớng lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tác động vào cây 
trồng nhằm gia tăng năng suất. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật đã làm 
cho các loài vi sinh vật có lợi trong tự nhiên giảm đi, các thiên địch trừ sâu hại cũng không còn 
nhiều làm tăng nguy cơ gia tăng dịch bệnh. Yếu tố mặn hóa có mức độ quan tâm của các chuyên 
gia thấp, nguyên nhân là do đất đai tại vùng nghiên cứu chủ yếu là đất phù sa, có hệ thống kênh, 
mƣơng chằn chịt nên đất đai ít bị ảnh hƣởng do mặn hóa và có trọng số thấp. Phèn hóa không 
ảnh hƣởng hoặc mức độ ảnh hƣởng rất ít bởi ngƣời dân có kinh nghiệm trong quá trình canh tác 
nhƣ lên líp, đấp mô cũng nhƣ sử dụng các loại phân bón làm giảm mức độ phèn.  

Bảng 2. Các yếu tố chính và yếu tố phụ tác động đến sử dụng đất nông nghiệp                                            
huyện Châu Thành 

STT Yếu tố cấp 1 
Trọng số 

(W1) 
STT Yếu tố cấp 2 

Trọng số 

(W2) 

Toàn cục 

(W=W1*W2) 

1 Kinh tế 0,6350 

1 Thị trƣờng tiêu thụ 0,5387 0,3421 

2 Chi phí đầu tƣ 0,2268 0,1440 

3 Lợi nhuận 0,1602 0,1017 

4 Hiệu quả đồng vốn 0,0744 0,0472 
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2 Xã hội 0,2107 

5 Kỹ thuật canh tác 0,3662 0,0772 

6 Khả năng có vốn 0,2084 0,0439 

7 Tập quán canh tác 0,1651 0,0348 

8 Cần hỗ trợ vốn 0,1629 0,0343 

9 Giải quyết việc làm 0,0974 0,0205 

3 
Môi 

trƣờng 
0,1543 

10 Ô nhiễm nƣớc 0,2163 0,0334 

11 Gia tăng dịch bệnh 0,2041 0,0315 

12 Đa dạng sinh học 0,1861 0,0287 

13 Mặn hóa 0,1274 0,0197 

14 Thời gian mặn/ngọt 0,0953 0,0147 

15 Ô nhiễm đất 0,0890 0,0137 

16 Phèn hóa 0,0818 0,0126 

Trong 16 yếu tố phụ tác động đến quá trình sử dụng đất nông nghiệp, các yếu tố đƣợc 
chuyên gia quan tâm nhiều nhất là yếu tố thị trƣờng tiêu thụ, chi phí đầu tƣ cho mô hình canh tác 
và lợi nhuận (Bảng 2). Hầu hết các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay vấn đề tiêu thụ sản 
phẩm rất đƣợc quan tâm từ ngƣời dân, cũng nhƣ chính quyền địa phƣơng nhằm hạn chế đến mức 
tối thiểu tình trạng “trúng mù  rớt g á” hay phải “g ả   ứu nông sản” khi vào vụ thu hoạch rộ. 
Trong khi đó, chi phí đầu tƣ ban đầu ảnh hƣởng đến mức thu nhập và lợi nhuận của ngƣời dân, 
đây cũng là vấn đề đƣợc ngƣời nông dân trên địa bàn huyện quan tâm bởi khi hiệu quả sản xuất 
cao (lợi nhuận cao), dễ dàng phát triển mô hình hơn và an tâm trong quá trình canh tác nông 
nghiệp. Yếu tố phèn hóa là yếu tố đƣợc các chuyên gia đánh giá với mức độ ảnh hƣởng thấp 
nhất, bởi hiện nay trên địa huyện tình trạng đất nhiễm phèn hoặc trong quá trình canh tác thì 
phèn ít gây ảnh hƣởng do ngƣời dân đã áp dụng đƣợc các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm phèn 
nhƣ bón vôi, bón phân theo khuyến cáo của nhà khoa học. 

3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại hu ện Châu Thành 

Bài báo đã bƣớc đầu đánh giá đƣợc mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố về kinh tế, xã hội và 
môi trƣờng đến quá trình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Để đảm 
bảo sản xuất bền vững và hợp lý đề xuất một số giải pháp khắc phục những yếu tố hạn chế nhằm 
thực hiện định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp. Phát huy tốt tiềm năng đất đai của huyện, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất và đời sống của ngƣời dân trên địa bàn huyện. 
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Bảng 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Châu Thành 

Yếu tố tác động Giải pháp thực hiện 

Thị trƣờng tiêu thụ  

Xây dựng vùng sản xuất tập trung, tổ chức sản xuất theo hƣớng liên 

kết, thành lập hợp tác xã, công ty dịch vụ nông nghiệp theo hƣớng 
chuyên nghiệp, gắn sản xuất với thị trƣờng; 

Phối hợp với các trung tâm, viện, trƣờng nghiên cứu phát triển sơ chế, 
chế biến nông sản thành các sản phẩm khác để đa dạng hóa các sản 
phẩm nông sản;  

Giải pháp giảm chi 

phí đầu tƣ để tăng 
lợi nhuận và nâng 
cao hiệu quả                 
đồng vốn 

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nhằm tiết kiệm đƣợc thời gian, 
chi phí thuê mƣớn lao động và nâng cao khả năng tiếp cận thị trƣờng; 

Mạnh dạn kết hợp việc sản xuất nông nghiệp với khai thác dịch vụ du 

lịch sinh thái để vừa tiếp thị quảng bá sản phẩm vừa gia tăng thu nhập 
cho nông dân. 

Giải pháp thay đổi 
tập quán canh tác 
để nâng cao kỹ 
thuật canh tác 

Thƣờng xuyên tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật để thay đổi 
những tập quán sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu của ngƣời nông dân; 

Khuyến cáo ngƣời dân từng bƣớc loại dần các giống cây có năng suất, 
chất lƣợng thấp bằng việc thay thế các giống cây có năng suất, chất 
lƣợng cao.  

Giải pháp hỗ              

trợ vốn 

Đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn đầu tƣ vào phát triển sản xuất 
nông nghiệp từ cấp trung ƣơng đến cấp tỉnh, các dự án quốc tế; 
Áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ vốn vay ƣu đãi với lãi thấp cho 
nông dân bị ảnh hƣởng bởi thiên tai, dịch bệnh để có vốn tái đầu tƣ 
sản xuất. 

Giải pháp hạn chế 
ô nhiễm đất, ô 
nhiễm nguồn nƣớc 
để giảm sự gia tăng 
dịch bệnh 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo ngƣời nông dân sử dụng 
phân thuốc có nguồn gốc vi sinh hạn chế sử dụng phân hóa học; bao 
trái để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.  

Thƣờng xuyên tập huấn cho ngƣời dân các kỹ thuật canh tác mới 
nhằm hạn chế việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ảnh 
hƣởng đến nguồn nƣớc và gây ô nhiễm đất. 
Nâng cao ý thức của ngƣời tiêu dùng, hƣớng họ đến thói quen sử dụng 

“nông sản sạch”. 

Giải pháp tăng đa 
dạng sinh học 

Tạo môi trƣờng thuận lợi cho các loài thiên địch phát triển nhằm góp 
phần tiêu diệt dịch hại.  
Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học chỉ có tác dụng trừ 
dịch hại, không độc hại với các loại sinh vật có ích, an toàn với sức 
khỏe con ngƣời và môi trƣờng. 

Nuôi và phóng thích những thiên địch nhƣ kiến vàng để tấn công 
nhiều loại sâu hại phổ biến trên cây ăn trái. 
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Giải pháp giảm ảnh 

hƣởng mặn hóa 

Tháo nƣớc ngọt vào rửa mặn để loại bỏ muối thừa trong đất kết hợp 

với biện pháp bón vôi và bổ sung chất hữu cơ nhằm làm tăng lƣợng 

mùn cho đất, giúp vi sinh vật phát triển, giúp đất tƣơi xốp. 

Giải pháp về thời 

gian mặn/ngọt 

Xây dựng hệ thống đê bao khép kín để ngăn mặn vào mùa khô và đảm 

bảo ngăn lũ vào mùa mƣa cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời 

thƣờng xuyên nạo vét hệ thống kênh rạch tạo dòng chảy dẫn nƣớc 

ngọt tích trữ vào mùa khô để đảm bảo đủ nƣớc ngọt phục vụ cho sản 

xuất; 
Quan tâm xây dựng hệ thống quan trắc nhằm dự báo cho ngƣời dân 

nắm đƣợc tình hình xâm nhập mặn để chủ động phòng ngừa kịp thời. 

Giải pháp giảm ảnh 

hƣởng phèn hóa 

Áp dụng giải pháp về kỹ thuật nhƣ bón vôi hạ phèn, xây dựng hệ 
thống kênh mƣơng xả phèn, giữ cho mực thủy cấp ổn định và trồng 

các loại cây thích nghi tốt với đất phèn nhƣ khóm, mít, khoai mỡ. 

4. KẾT  UẬN 

Kết quả nghiên cứu đã xác định đƣợc 03 nhóm yếu tố chính và 16 yếu tố phụ tác động đến 
sản xuất nông nghiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong đó, thị trƣờng tiêu thụ, chi 
phí đầu tƣ và lợi nhuận là những yếu tố có sự ảnh hƣởng nhiều đến quá trình sản xuất nông 
nghiệp của ngƣời dân. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ, chi phí đầu 
tƣ, lợi nhuận, tập quán canh tác, chính sách hỗ trợ, giảm đa dạng sinh học, mặn hóa, thời gian 
ngọt/mặn và giải pháp giảm thiểu phèn hóa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 
thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững. 
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DETERMINE ABILITY OF LAND SUITABILITY TO AGRICULTURAL DEVELOPMENT                        
IN CHAU THANH DISTRICT - TIEN GIANG PROVINCE 

Phan Chi Nguyen1, Ngo Minh Thanh2, Pham Thanh Vu1, Vuong Tuan Huy1 

1College of Environment & Natural Resources 
2Land registration office, Tien Giang Province 

Email contact: pcnguyen132@gmail.com 
 

ABSTRACT 

Agriculture is the strength in economic development of the Mekong Delta. However, agricultural 
production encountered many difficulties, affecting the efficiency of land use and people's lives.This 
research aimed to identify factors affecting the agricultural cultivation process and propose solutions to 
improve the efficiency of agricultural land use in future. The study used data collection methods, and 
consulted with 36 experts and used the multi-criteria evaluation method to determine the impact levels of 
these factors on agricultural production. The results shown that the major groups of factors affecting on 
agricultural production were economy, society and environment. In which, the economic factor was the 
decisive factor. In addition, the study has also identified 16 sub-factors affecting agricultural production 
of farmers, factors of consumption markets, investment costs and profitability factors that affect high. Our 
study proposed a number of structural and non-structural solutions to overcome the limitations to improve 
the efficiency of land use for agricultural production in Chau Thanh district, Tien Giang province. 

Key words: Land use efficiency, influencing factors, multi-criteria evaluation, and agricultural 
production. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT                   
NÔNG NGHIỆP HU ỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 

Nông Thị Thu Huyền1, Nguyễn Ngọc Nông1, Lê Thái Bạt2,  

Phạm Văn Tuấn1, Nguyễn Đình Thi1 

1 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 
2 Hội Khoa học Đất Việt Nam 

Email: nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Chợ Đồn là một huyện vùng cao nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Kạn có tổng diện tích tự nhiên là 
91.135,65 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp có tỷ lệ nhỏ 6,73%, gồm 5 LUT với 15 kiểu sử dụng đất 
khác nhau, đƣợc phân bố theo 3 tiểu vùng. Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của các 
LUT nhƣ sau: LUT 2LM cho hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trƣờng cao, thu nhập thuần túy giao động từ 
70,0 - 90 triệu đồng/ha/năm nhƣng mức đầu tƣ khá lớn. LUT chuyên lúa cho hiệu quả kinh tế thấp nhƣng 
vẫn là LUT quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lƣơng thực trên địa bàn huyện. LUT4, LUT5 có hiệu 
quả cao và khá cân bằng trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trƣờng với ƣu thế là cây trồng mũi nhọn của 
huyện và thuộc chỉ dẫn địa lý cây đặc sản của tỉnh. Các LUT có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trƣờng ở 
mức thấp là LUT sắn, Lúa mùa sớm, Ngô Hè Thu.  

Từ khóa: C ợ Đồn, đất sản  uất nông ng  ệp,   ệu quả, LUT, k ểu sử dụng đất. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chợ Đồn là huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Kạn, có địa hình núi, đồi, thung lũng xen 

kẽ nhau với độ cao trung bình từ 400m đến 600m, với 9 dân tộc cùng sinh sống và đa phần là 
dân tộc thiểu số (Mông, Dao, Sán Chí…), trình độ dân trí thấp, diện tích đất có thể sử dụng vào 

sản xuất nông nghiệp ít. Theo số liệu thống kê, tổng diện tích tự nhiên của huyện là 91.135,65 ha, 
trong đó đất nông nghiệp là 85.391,78 ha (chiếm 93,7% tổng diện tích đất tự nhiên, chỉ có 
6.131,98 ha đất sản xuất nông nghiệp (chiếm 6,73%), (Phòng TNMT huyện Chợ Đồn, 2017) [3]. 
Đời sống ngƣời dân còn gặp nhiều khó khăn và tình trạng canh tác, bố trí các loại cây trồng chƣa 
hợp lý dẫn tới sử dụng đất không đúng mục đích, không theo quy hoạch. Bên cạnh đó, đất canh 
tác bị phân tán, manh mún, nguy cơ thoái hóa cao do đó hiệu quả sử dụng đất không cao và 

không bền vững. Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản 
xuất nông nghiệp làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho huyện Chợ 

Đồn là rất cần thiết. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu: Căn cứ theo địa hình của huyện, lựa chọn các xã đại 
diện theo 3 tiểu vùng. (i) Tiểu vùng 1: Đây là vùng có địa hình đồi núi cao, đa phần là núi đá vôi, 
loại sử dụng đất đặc trƣng là lâm nghiệp và cây ăn quả (Hồng); (ii) Tiểu vùng 2: vùng bằng 
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phẳng, loại sử dụng đất chính là các loại cây trồng hàng năm nhƣ: lúa, ngô, khoai, thuốc lá, rau, 
cây ăn quả (hồng) và cây công nghiệp lâu năm (chè); (iii) Tiểu vùng 3: vùng đồi núi thấp, các 
loại cây trồng đặc trƣng chủ yếu là lúa, khoai môn, cây ăn quả (Cam, quýt).  

2.2. Phƣơng pháp thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ đã đƣợc công 
bố liên quan đến đề tài tại các phòng ban thuộc UBND huyện Chợ Đồn (phòng Tài nguyên - Môi 

trƣờng, phòng Nông nghiệp, phòng Thống kê...), các tài liệu về đất đai ở Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng tỉnh Bắc Kạn, Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.  

2.3. Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp: Sử dụng phƣơng pháp đánh giá nhanh có sự 
tham gia của ngƣời dân (PRA). Điều tra 180 hộ nông dân tại 3 xã đại diện cho 3 tiểu vùng của 
huyện Chợ Đồn.  

2.4. Phƣơng pháp đánh giá và phân cấp hiệu quả sử  ụng đất: Theo TCVN 8409-2012 (Quy 
trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp) [4]. 

2.4.1. Hiệu quả kinh t  

Bảng 1. Phân cấp đánh giá hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

(Tính cho diện tích: 1 ha) 

Cấp 
Chỉ tiêu 

GO (triệu đ) IC (triệu đ) VA (triệu đ) VA/IC (lần) 

1. Rất cao  

(Very high - VH) 
> 120 > 40 > 90 > 3,0 

2. Cao (High - H) > 90 - 120 > 30 - 40 > 70 - 90 > 2,0 - 3,0 

3. Trung bình (Medium - M) > 60 - 90 > 20 - 30 > 50 - 70 > 1,5 - 2,0 

4. Thấp (Low - L) 30 - 60 10 - 20 20 - 50 1,0 - 1,5 

5. Rất thấp  

(Very Low - VL) 
< 30 < 10 < 20 <1,0 

(Ghi chú: Bảng phân cấp trên được xây dựng dựa trên: (1) T eo quy định tại TCVN 

8409:2012 và (2) T eo đ ều tra thực tế tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). 

Tổng hợp xếp loại hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất nhƣ sau: 
- Hiệu quả kinh tế cao (H): Kiểu sử dụng đất không có chỉ tiêu ở mức thấp và có ≥ 2 chỉ 

tiêu đạt mức cao hoặc rất cao. 

- Hiệu quả kinh tế trung bình (M): Kiểu sử dụng đất không có chỉ tiêu nào ở mức thấp và 
có ≤ 1 chỉ tiêu đạt mức cao hoặc rất cao. 

 - Hiệu quả kinh tế thấp (L): Kiểu sử dụng đất có ít nhất 1 trong số các chỉ tiêu hiệu quả 
kinh tế xếp vào mức thấp và rất thấp. 
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2.4.2. Hiệu quả xã hội 

Bảng 2. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội của các kiểu sử dụng đất 

(Tính cho diện tích: 1 ha) 

Chỉ tiêu Phân cấp 

1. Giá trị ngày công 

(1.000đ/công lao động) 

> 200 Cao H 

100 - 200 Trung bình M 

< 100 Thấp L 

2. Khả năng thu hút lao động 

(công lao động/ha/năm) 
> 400 Cao H 

200 - 400 Trung bình M 

< 200 Thấp L 

3. Thị trƣờng tiêu thụ                  
sản phẩm 

Dễ Cao H 

Trung bình Trung bình M 

Khó Thấp L 

Quy định đánh giá hiệu quả xã hội cho các LUT nhƣ sau: 
- Hiệu quả xã hội cao (H): LUT không có chỉ tiêu ở mức thấp và có ≥ 2 chỉ tiêu đạt mức cao. 
- Hiệu quả xã hội trung bình (M): LUT không có chỉ tiêu nào ở mức thấp và có ≤ 1 chỉ tiêu 

đạt mức cao. 
- Hiệu quả xã hội thấp (L): Kiểu sử dụng đất có ít nhất 1 trong số các chỉ tiêu xếp ở mức thấp. 

2.4.3. Hiệu quả môi trường  

Bảng 3. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trƣờng của các LUT 

Chỉ tiêu Phân cấp 

1. Tỷ lệ che phủ (%) 

> 75 Cao H 

35 - 75 Trung bình M 

< 35 Thấp L 

2. Mức độ sử dụng phân bón,  

Đủ, đúng quy định Cao H 

Thiếu Trung bình M 

Thừa Thấp L 

3. Mức độ sử dụng thuốc BVTV 

Ít Cao H 

Đủ, đúng quy định TB M 

Thừa Thấp L 

4. Khả năng bảo vệ, cải tạo đất 

Tốt Cao H 

Trung bình Trung bình M 

Kém Thấp L 

Quy định đánh giá hiệu quả môi trƣờng cho các LUT: 
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- Hiệu quả môi trƣờng cao (H): Kiểu sử dụng đất không có chỉ tiêu ở mức thấp và có ≥ 2 
chỉ tiêu đạt mức cao. 

- Hiệu quả môi trƣờng trung bình (M): Kiểu sử dụng đất không có chỉ tiêu nào ở mức thấp 
và có ≥ 1 chỉ tiêu đạt mức cao. 

- Hiệu quả môi trƣờng thấp (L): Kiểu sử dụng đất có ít nhất 1 trong số các chỉ tiêu xếp ở 
mức thấp. 

2.5. Phƣơng pháp xử l  số liệu: Dùng phần mềm Excell để tổng hợp, xử lý phiếu điều tra. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Hiện trạng sử  ụng đất nông nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Bảng 4. Hiện trạng sử  ụng đất nông nghiệp huyện Chợ Đồn năm 2 16 

STT  oại đất Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

 Đất nông nghiệp  NNP 85.391,78 100,00 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp  SXN 6.131,98 7,18 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm  CHN 5.525,33 6,47 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 3.420,12 4,01 

1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nƣớc  LUC 2.054,19 2,41 

1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nƣớc còn lại  LUK 1.365,94 1,60 

1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nƣơng  LUN 0 0 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 2.105,23 2,47 

1.1.1.2.1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác  BHK 2.047,77 2,40 

1.1.1.2.2 Đất nƣơng rẫy trồng cây hàng năm khác  NHK 57,47 0,07 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 606,62 0,71 

1.2 Đất lâm nghiệp  LNP 78.749,00 92,22 

1.2.1 Đất rừng sản xuất  RSX 54.573,58 63,91 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ  RPH 19.776,68 23,16 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng  RDD 4.398,75 5,15 

1.3 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  NTS 505,63 0,59 

1.4 Đất làm muối  LMU 0 0 

1.5 Đất nông nghiệp khác  NKH 5,17 0,01 

Nguồn: P òng TNMT  uyện C ợ Đồn, 2017[3] 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện là 85.391,78 ha, thì đất sản xuất nông nghiệp 
códiện tích 6.131,98 ha, chiếm 7,18% tổng diện tích đất nông nghiệp, trong đó đất trồng cây 
hàng năm là 5.525,33 ha, chủ yếu đƣợc sử dụng để trồng lúa 1 vụ và 2 vụ. Ngoài ra, ở những 
chân ruộng 2 vụ chủ động nƣớc ngƣời dân còn trồng thêm rau vụ đông hoặc khoai lang đông... 
Diện tích còn lại (2.105,23 ha) là đất trồng cây hàng năm khác đƣợc dùng để trồng các loại cây 
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màu nhƣ ngô, đỗ tƣơng, lạc,... và các loại cây rau. Đất trồng cây lâu năm có diện tích 606,62 ha, 
chiếm 0,71% tổng diện tích đất nông nghiệp. Loại đất này hiện nay chủ yếu là trồng các loại cây 
ăn quả lâu năm nhƣ cam, quýt, hồng,... và cây công nghiệp lâu năm chè. 

Nhìn chung, hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện tƣơng đối đa dạng các 
loại cây trồng. Nhƣng để nâng cao đƣợc hiệu quả sử dụng đất cần đánh giá và lựa chọn đƣợc các 
kiểu sử dụng đất tối ƣu, đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trƣờng.  

3.2. Các loại sử  ụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kết hợp với điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng 
đất và điều tra phỏng vấn nông hộ đề tài đã xác định đƣợc các loại sử dụng đất sản xuất nông 
nghiệp của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.  

Bảng 5. Các loại sử  ụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn 

ĐVT:    

LUT 
chính 

LUT Kiểu sử dụng đất 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích chia  
theo tiểu vùng 

Tiểu 

vùng 1 

Tiểu 

vùng 2 

Tiểu 

vùng 3 

1. Cây  
hàng 
năm 

1.1. Chuyên lúa 
(LUT 1) 

1. Lúa Xuân - Lúa mùa 1.890,00 662,5 426,45 801,0 

2. Lúa mùa sớm 236,82 67,7 65,9 103,22 

1.2. Lúa - màu 
(LUT 2) 

 

3. Lúa Xuân - Lúa mùa - 
Khoai lang Đông 

65,95 22,5 11,0 32,45 

4. Lúa Xuân - Lúa mùa - 
Rau Đông 

105,10 12,0 55,6 37,5 

5. Ngô Xuân - Lúa mùa 260,60 83,3 85,5 91,8 

6. Lạc xuân - Lúa mùa 99,03 38,0 9,5 51,53 

7. Thuốc lá - Lúa mùa 22,90 0,4 22,5 - 

1.3. Chuyên 
màu (LUT3) 

8. Ngô Xuân - Ngô mùa 508,00 197,5 156 154,5 

9. Ngô Hè thu 617,00 469,7 123,5 23,8 

10. Đậu tƣơng xuân-Ngô mùa 42,00 32,5 7,0 2,5 

11. Khoai môn 53,30 21,8 8,5 23,0 

12. Sắn 300,8 75,0 70 155,8 

 2. Cây 
lâu năm 

  

2.1. Cây CNLN 
(LUT4) 

13. Chè 658,71 - 658,71 - 

2.2. Cây ăn quả 
(LUT5) 

14. Cam quýt 434,00 17,0 104,3 312,7 

15. Hồng 302,7 188,6 83,1 31,0 

Nguồn: P òng Nông ng  ệp  uyện C ợ Đồn và kết quả đ ều tr  
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Qua bảng trên cho thấy: Đất sản xuất nông nghiệp tại Chợ Đồn có 2 loại sử dụng đất 
chính là cây hàng năm và cây lâu năm với 5 LUT và 15 kiểu sử dụng đất. LUT chuyên lúa có 2 
kiểu sử dụng đất là 2L (Lúa Xuân - Lúa mùa) và 1L (Lúa mùa sớm); LUT lúa màu có 5 kiểu sử 
dụng đất; LUT chuyên màu có 6 kiểu sử dụng đất; LUT cây công nghiệp lâu năm (CCNLN) có 
1 kiểu sử dụng đất là chè; LUT cây ăn quả có 2 kiểu sử dụng đất cam, quýt và hồng không hạt. 
Theo đặc trƣng về điều kiện tự nhiên mà các kiểu sử dụng đất đƣợc phân bố không đều trên 
các tiểu vùng. 

3.3. Đánh giá hiệu quả sử  ụng đất sản xuất nông nghiệp 

3.3.1. Hiệu quả kinh t  

Kết quả Bảng 6 cho thấy: Kiểu sử dụng đất lúa xuân - lúa mùa - khoai lang đông đều đạt 
hiệu quả kinh tế cao tại 3 tiểu vùng và trên cả 3 chỉ tiêu đánh giá. Giá trị sản xuất (GO) giao 
động từ 157,86 triệu - 164,53 triệu/ha, hiệu quả đồng vốn đạt từ 2,35 - 2,55 lần. Trong khi đó, 
kiểu sử dụng đất Thuốc lá - lúa mùa có hiệu quả kinh tế cao nhƣng chỉ trồng phổ biến ở tiểu 
vùng 1 và 2. 

Đối với cây công nghiệp lâu năm (chè) trồng phổ biến ở tiểu vùng 2 (xã Bằng Phúc), cho 
hiệu quả kinh tế rất cao, vì cây chè cho năng suất, sản lƣợng tƣơng đối ổn định và có giá trị kinh 
tế cao. Với ƣu thế là một cây công nghiệp dễ khai thác, sản phẩm trà Bằng Phúc với 2 giống chè 
nổi tiếng là Shan Tuyết và Thiên Phúc. Bên cạnh đó, cây chè ở đây đang đƣợc coi là cây trồng 
mũi nhọn, một thế mạnh của huyện nói chung và tiểu vùng nói riêng. 

LUT cây ăn quả (LUT 5): Gồm 2 kiểu sử dụng đất là cam quýt và Hồng không hạt. Cây 
Hồng đƣợc trồng nhiều ở các xã Đồng Lạc, Xuân Lạc, Quảng Bạch,... năng suất cao đạt trung 
bình từ 20 - 30 kg/cây, chất lƣợng hồng ngon, giá bán cao, ổn định từ 30.000 - 40.000 đ/kg, là 
loại cây có khả năng chịu hạn khá tốt, ít sâu bệnh, không cần phải đầu tƣ lớn nhƣ các loại cây ăn 
quả khác nên hiệu quả cao. Cam, quýt đƣợc trồng nhiều ở các xã Đại Sảo, Rã Bản thuộc tiểu 
vùng 3 và có hiệu quả kinh tế cao nhất… Loại nông sản này tiêu thụ khá dễ trên thị trƣờng với 
mức giá trung bình là 20.000 đồng/kg. Đây là kiểu sử dụng đất rất phù hợp với điều kiện đất đai, 
khí hậu của địa phƣơng nên cây trồng phát triển tốt và cho năng suất cao. Vì vậy, cần nghiên cứu 
các giải pháp nhân rộng loại hình này trong toàn huyện và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ đƣa cây 
quýt thành thế mạnh của huyện.  
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Bảng 6. Hiệu quả  inh tế của các  UT sản xuất nông nghiệp (Tính bình quân /1 ha) 

LUT 
Kiểu sử 
 ụng đất 

Tiểu vùng 1 Tiểu vùng 2 Tiểu vùng 3 
GO 
(tr.đ) 

IC 
(1000đ) 

VA 
(1000đ) 

VA/IC 
(lần) 

GO 
(1000đ) 

IC 
(1000đ) 

VA 
(1000đ) 

VA/IC 
(lần) 

GO 
(1000đ) 

IC 
(1000đ) 

VA 
(1000đ) 

VA/IC 
(lần) 

LUT1 1. Lúa Xuân - Lúa 
mùa 

88,12 27,94 60,18 2,15 95,31 25,66 69,64 2,32 88,03 26,27 61,77 2,35 

2. Lúa mùa sớm 43,17 13,11 30,05 2,29 42,60 11,11 31,48 2,83 43,34 12,11 31,24 2,58 

LUT2 3. Lúa Xuân - Lúa 
mùa - Khoai lang 
Đông 

164,53 49,10 115,42 2,35 164,13 46,23 117,90 2,55 157,86 46,33 111,52 2,41 

4. Lúa Xuân - Lúa 
mùa - Rau Đông 

117,64 34,74 82,90 2,39 113,56 30,16 83,39 2,76 93,35 32,45 60,89 1,88 

5. Thuốc lá - lúa mùa 114,67 41,07 73,6 1,79 115,93 39,07 76,86 1,97 - - - - 

6. Ngô Xuân - 
Lúa mùa 

71,42 26,51 44,91 1,69 70,480 23,31 47,17 2,02 71,86 24,41 47,45 1,94 

7. Lạc Xuân - 
 Lúa mùa 

53,61 17,92 35,81 3,2 75,33 19,27 56,10 2,92 66,74 20,23 46,51 2,30 

LUT3 8. Ngô Xuân - 
Ngô mùa 

53,82 25,79 28,02 1,09 54,37 24,59 29,78 1,21 54,95 24,50 30,45 1,24 

9. Ngô Hè Thu 27,74 12,45 15,29 1,23 24,743 11,45 13,29 1,16 26,40 12,20 14,23 1,17 

10. Đỗ tƣơng  
Xuân  - Ngô mùa 

69,76 23,22 46,54 2,00 61,23 27,67 33,55 1,21 49,83 20,31 29,51 1,45 

11. Khoai môn 66,70 9,52 57,18 6,01 62,85 8,72 54,13 5,43 80,45 11,52 68,92 5,98 

12. Sắn 8,31 4,97 3,35 0,67 3,50 0,87 2,63 3,00 3,02 0 3,02 0,00 

LUT 4 13. Chè - - - - 128,90 14,16 114,74 8,10 - - - - 

LUT5 14. Cam quýt 87,20 14,50 72,70 5,01 72,60 15,40 57,20 3,71 115,70 14,80 100,89 6,82 

15. Hồng 131,30 22,39 108,90 4,86 122,49 22,39 100,10 4,47 91,30 28,39 62,91 2,22 

Nguồn: Tổng  ợp từ kết quả P  ếu đ ều tr 
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3.3.2. Hiệu quả xã hội 

Hiệu quả xã hội đƣợc đánh giá dựa trên các tiêu chí: Thu nhập/công lao động; khả năng thu 
hút lao động và thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Kết quả tại Bảng 7: 

* Về g á trị ngày  ông l o động: Hầu hết các kiểu sử dụng đất ở tiểu vùng 2 cho giá trị cao 
hơn tiểu vùng 1 và tiểu vùng 3. So sánh giá trị ngày công của các loại hình sử dụng đất, các LUT 
trồng cây ăn quả có giá trị ngày công cao nhất, tiếp đến LUT cây công nghiệp lâu năm, LUT lúa 
- màu, chuyên lúa, chuyên màu. 

* Về k ả năng t u  út l o động: Là một huyện miền núi phần lớn lao động làm nghề nông 
vì vậy vấn đề giải quyết công ăn việc làm thu hút lao động rất quan trọng. Những kiểu sử dụng  
đất thu hút nhiều công lao động ở Chợ Đồn là Lúa Xuân - Lúa mùa - Khoai lang Đông; tiếp đến 
là lúa Xuân - Lúa mùa - rau Đông; thuốc lá - Lúa… Kiểu sử dụng đất cây ăn quả có hiệu quả 
kinh tế cao nhƣng khả năng thu hút lao động không cao vì đây là các cây trồng lâu năm, đƣợc 
đánh giá tại thời điểm kinh doanh nên hàng năm công lao động chủ yếu chỉ phải làm trong thời 
gian thu hoạch là nhiều còn lại công tỉa cành và bón phân, chăm sóc cây không đáng kể. 

*   ả năng t êu t ụ sản p ẩm và  ung  ấp  á  sản p ẩm   o n u  ầu tạ    ỗ: Trên 90% 
số hộ đƣợc hỏi cho rằng nhóm các cây trồng chuyên lúa, ngô, thuốc lá và 2 loại cây ăn quả là 
hồng không hạt và cam quýt có khả năng cao về đảm bảo an ninh lƣơng thực, thực phẩm tại chỗ 
và có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trong huyện, tỉnh vì đây là các loại cây trồng có thƣơng hiệu, 
chất lƣợng ngon.  

Ngoài ra, còn một số cây trồng có thị trƣờng tiêu thụ còn hạn chế nhƣ khoai môn, khoai lang, 
lạc, đỗ tƣơng chỉ ở mức trung bình. Các loại cây trồng sắn, rau lại khó khăn về thị trƣờng tiêu thụ, 
giá bán thấp do chủ yếu bán tại các chợ địa phƣơng và phục vụ cho nhu cầu trong gia đình. 
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Bảng 7. Hiệu quả xã hội của các  UT sản xuất nông nghiệp  (Tính bình quân /1 ha) 

LUT 
Kiểu sử 
 ụng đất 

Tiểu vùng 1 Tiểu vùng 2 Tiểu vùng 3 
Giá trị 
ngày 
công 

(1.000đ) 

Thu hút 
lao 
động 

(công) 

Thị 
trường 
tiêu thụ 

Giá trị 
ngày 
công 

(1.000đ) 

Thu hút 
lao 
động 

(công) 

Thị 
trường 
tiêu thụ 

Giá trị 
ngày 
công 

(1.000đ) 

Thu hút 
lao 
động 

(công) 

Thị trường 
tiêu thụ 

LUT1 1. Lúa Xuân - Lúa mùa 113,33 531 Dễ 131,40 530 Dễ 118,78 520 Dễ 
2. Lúa mùa sớm 98,21 306 Dễ 102,89 306 Dễ 107,67 290 Dễ 

LUT2 3. Lúa Xuân - Lúa mùa - Khoai lang Đông 152,67 809 Dễ 145,73 809 Dễ 139,75 798 Dễ 

4. Lúa Xuân - Lúa mùa - Rau Đông 123,73 671 
Trung 
bình 

135,82 614 Dễ 90,62 672 Trung bình 

5. Thuốc lá - lúa mùa 121,45 606 Dễ 230,83 333 
Trung 
bình 

- - - 

6. Ngô Xuân - Lúa mùa 96,37 466 Dễ 101,22 
466 

Trung 
bình 

105,44 450 Trung bình 

7. Lạc Xuân - Lúa mùa 130,00 476 Dễ 117,87 476 Dễ 102,23 455 Trung bình 
LUT3 

8. Ngô Xuân - Ngô mùa 93,40 325 Dễ 91,63 325 
Trung 
bình 

93,69 325 Dễ 

9. Ngô Hè Thu 89,94 170 Dễ 79,13 
168 

Trung 
bình 

86,22 165 Trung bình 

10. Đỗ tƣơng Xuân - Ngô mùa 152,59 305 Dễ 113,34 296 Dễ 89,44 330 Dễ 

11. Khoai môn 153,71 398 
Trung 
bình 

143,54 377 
Trung 
bình 

188,22 366 Dễ 

12. Sắn 40,30 83 Khó 75,00 180 Khó 38,67 78 Khó 
LUT 4 13. Chè - - - 217,73 527 

Trung 
bình 

- - - 

LUT5 
14. Cam quýt 278,00 261 

Trung 
bình 

220,00 
260 

Trung 
bình 

366,89 275 Dễ 

15. Hồng 345,73 222 Dễ 317,78 315 Dễ 199,70 315 Trung bình 

Nguồn: Tổng  ợp từ kết quả P  ếu đ ều tr 
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3.3.3. Hiệu quả môi trường 

Hiệu quả môi trƣờng của các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Chợ Đồn đƣợc đánh giá 
thông qua các tiêu chí: (1) Tỷ lệ che phủ (diện tích che phủ và thời gian che phủ); (2) Mức độ                    
sử dụng phân bón; (3) Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); (4) Khả năng bảo vệ, cải 
tạo đất.  

Qua Bảng 8 có thể thấy:  
* C ỉ t êu 1: Tỷ lệ   e p ủ (Thời gian che phủ và diện tích che phủ) 
Ở cả 3 tiểu vùng thì loại sử dụng đất cây lâu năm gồm cây ăn quả và cây chè có tỷ lệ che 

phủ trong năm đạt cao nhất từ 85 - 100%. Loại sử dụng đất 2 lúa màu cũng có tỷ lệ thời gian che 
phủ trong năm cao từ 88 - 95%. LUT chuyên màu có tỷ lệ thời gian che phủ trong năm ở mức 
trung bình tùy theo từng kiểu sử dụng đất, trong đó kiểu sử dụng đất Sắn và Ngô Hè thu có tỷ lệ 
che phủ lần lƣợt là 30-40% và 33-35%, do trồng độc canh trên đất dốc.  

* C ỉ t êu 2 - Mứ  độ sử dụng p ân bón: Phần lớn các loại hình sử dụng đất hàng năm 
(LUT1, LUT 2, LUT3)và loại hình sử dụng đất lâu năm (LUT4, LUT5) ở trên 3 tiểu vùng 
ngƣời dân chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, lƣợng phân vô cơ không nhiều, mức bón phân đúng 
khuyến cáo. Ngoại trừ các kiểu sử dụng đất lúa xuân - lúa mùa - rau đông thuộc LUT2 (tiểu 
vùng 1,2) có mức phân bón thừa; các kiểu sử dụng đất thuộc LUT3 gồm: sắn ở tiểu vùng 1,2 
và Đỗ tƣơng Xuân - Ngô mùa, Khoai môn trên tiểu vùng 1 có mức phân bón thiếu không đúng 
so với khuyến cáo.  

* C ỉ tiêu 3 - Mứ  độ sử dụng t uố  bảo vệ t ự  vật: Hiện nay ngƣời dân thƣờng dùng chủ 
yếu là: thuốc chữa bệnh (bệnh uốn lá, rầy nâu,... trên lúa và các cây hàng năm khác. Bệnh Sƣơng 
Mai, bệnh khô cành - đối với cây ăn quả); thuốc trừ sâu chủ yếu là bọ xít, sâu đục thân, đục quả; 
phân bón lá… các loại thuốc này đều nằm trong danh mục cho phép và theo khuyến cáo của 
khuyến nông huyện. Cụ thể, kiểu sử dụng đất Lúa Xuân - Lúa mùa - rau Đông có mức sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật ở cả 3 tiểu vùng cao hơn mức khuyến cáo (bảng 8).  

* C ỉ t êu 4 -   ả năng bảo vệ  ả  tạo đất  ủ   á  LUT: Trên cả 3 tiểu vùng ta thấy có 
6/15 kiểu sử dụng đất đạt chỉ tiêu này cao đó là lúa Xuân - lúa mùa - khoai lang Đông, ngô Xuân 
- lúa mùa, lạc Xuân - lúa mùa, đỗ tƣơng Xuân - ngô mùa; khoai môn và cam, quýt. Đây là các 
kiểu sử dụng đất có khả năng bảo vệ và cải tạo đất cao. Đặc biệt là cây chè (tiểu vùng 2) đƣợc 
trồng theo đƣờng đồng mức, rễ ăn sâu, thời gian che phủ lớn (100%) do vậy có khả năng bảo vệ 
đất tốt. Kiểu sử dụng đất ngô và sắn có thời gian che phủ thấp, chủ yếu trồng trên đất dốc, dễ bị 
xói mòn rửa trôi nên không có khả năng bảo vệ và cải tạo đất.  
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Bảng 8. Hiệu quả môi trƣờng của các  UT sản xuất nông nghiệp (Tính bình quân /1 ha) 

LUT 
Kiểu sử 

 ụng đất 

Tiểu vùng 1 Tiểu vùng 2 Tiểu vùng 3 

Tỷ lệ 
che 
phủ 
(%) 

Mức sử 
dụng 
phân 
bón 

Mức sử 
dụng 
thuốc 
BVTV 

Khả năng 
bảo vệ, 
cải tạo 
đất 

Tỷ lệ 
che 
phủ 
(%) 

Mức sử 
dụng 
phân 
bón 

Mức sử 
dụng 
thuốc 
BVTV 

Khả năng 
bảo vệ, 
cải tạo 
đất 

Tỷ lệ 
che 
phủ 
(%) 

Mức sử 
dụng 
phân 
bón 

Mức sử 
dụng 
thuốc 
BVTV 

Khả năng 
bảo vệ, 
cải tạo 
đất 

LUT1 1.Lúa Xuân 
- Lúa mùa 

75,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

65,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

75,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

2. Lúa mùa 
sớm 

42,0 Đủ Đủ Kém 42,0 Đủ Đủ Kém 38,0 Đủ 
Ít 

Kém 

LUT2 3.Lúa Xuân 
- Lúa mùa - 
Khoai lang 
Đông 

92,0 Đủ Ít Tốt 88,0 Đủ Đủ Tốt 90,0 Đủ Đủ Tốt 

4. Lúa Xuân 
- Lúa mùa - 
Rau Đông 

95,0 Thừa Thừa 
Trung 
bình 

92,0 Thừa Thừa 
Trung 
bình 

92,0 Đủ Thừa 
Trung 
bình 

5. Thuốc lá - 
lúa mùa 

70,0 Đủ Ít 
Trung 
bình 

60,0 Thiếu Đủ 
Trung 
bình 

- - - - 

6. Ngô Xuân 
- Lúa mùa 

76,0 Đủ Ít Tốt 65,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

72,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

7. Lạc Xuân 
- 

 Lúa mùa 

73,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

76,0 Đủ Ít Tốt 68,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

LUT3 8. Ngô Xuân 
- Ngô mùa 

68,0 Đủ Đủ Trung 
bình 

68,0 Đủ Đủ Trung 
bình 

65,0 Đủ Ít Trung 
bình 
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9. Ngô Hè 
Thu 

35,0 Đủ Đủ Thấp 33,0 đủ Đủ Kém 33,0 Thiếu Ít Kém 

10. Đỗ 
tƣơng Xuân  
- Ngô mùa 

72,0 Thiếu Ít Tốt 68,0 Thiếu Thiếu Tốt 68,0 Đủ Đủ Tốt 

11. Khoai 
môn 

85,0 Thiếu Ít Tốt 80,0 Đủ Đủ Tốt 90,0 Đủ Đủ Tốt 

12. Sắn 30,0 Thiếu Ít Kém 35,0 Đủ Ít Kém 40,0 Thiếu Ít Kém 

LUT 4 13. Chè - - - 0 100,0 Ít Ít Tốt - - - - 

LUT5 14. Cam 
quýt 

88,0 Đủ Đủ Tốt 87,0 Đủ Đủ 
Trung 
bình 

90,0 Đủ Ít Tốt 

15. Hồng 85,0 Đủ Ít TB 86,0 Đủ Ít TB 88,0 Đủ Ít 
Trung 
bình 

Nguồn: Tổng  ợp từ kết quả P  ếu đ ều tr 
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3.3.4. Đánh giá chung hiệu quả kinh t  - xã hội - môi trường của các LUT sản xuất nông 
nghiệp ở hu ện Chợ Đ n 

Bảng 9. Tổng hợp  ết quả đánh giá hiệu quả của các  UT sản xuất nông                                               
nghiệp huyện Chợ Đồn 

LUT Kiểu sử dụng đất 

Hiệu quả kinh tế Hiệu quả xã hội 
Hiệu quả môi 
trƣờng 

Tiểu 
vùng 

1 

Tiểu 
vùng 

2 

Tiểu 
vùng 

3 

Tiểu 
vùng 

1 

Tiểu 
vùng 

2 

Tiểu 
vùng 

3 

Tiểu 
vùng 

1 

Tiểu 
vùng 

2 

Tiểu 
vùng 

3 

LUT 1 1. Lúa Xuân - Lúa 
mùa 

M H M M M M M M M 

2. Lúa mùa sớm L L L L M M L L L 

LUT 2 3. Lúa Xuân - Lúa 

mùa - Khoai lang 
Đông 

H H M H H M H H M 

4. Lúa Xuân - Lúa 
mùa - Rau Đông 

M H M H H L L L L 

5. Ngô Xuân - Lúa 
mùa 

M H L H M M M M M 

6. Lạc xuân - Lúa 
mùa 

L L L M M M H M M 

7. Thuốc lá - Lúa 
mùa 

L M - H H - M H - 

LUT 3 8. Ngô Xuân - Ngô 
mùa 

L L L L L L M M M 

9. Ngô Hè thu L L L L L L L L L 

10. Đậu tƣơng xuân 
- Ngô mùa 

L L L M M L H M H 

11. Khoai môn M M H M M M H H H 

12. Sắn L L L L L M L L L 

LUT 4 13. Chè - H - - H - - H - 

LUT 5 14. Cam quýt H H H M M H H H H 

15. Hồng H H M H H M H H H 
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Kết quả tổng hợp đánh giá các LUT về cả ba mặt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trƣờng 
cho thấy LUT2 cho hiệu quả cao đồng đều trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trƣờng, LUT1, 
LUT2 có ƣu thế về mặt đảm bảo an ninh lƣơng thực; LUT 2 (Lúa Xuân - Lúa mùa - Rau Đông) 
cho hiệu quả cao về kinh tế, nhƣng có hạn chế về hiệu quả môi trƣờng do sử dụng nhiều thuốc 
bảo vệ thực vật. LUT4, LUT5 có hiệu quả cao và khá cân bằng trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và 
môi trƣờng với ƣu thế là cây trồng mũi nhọn của huyện và thuộc chỉ dẫn địa lý cây đặc sản của 
tỉnh. Các LUT có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trƣờng ở mức thấp là LUT sắn, Lúa mùa sớm, 
Ngô Hè Thu. Các LUT còn lại có hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trƣờng từ trung bình đến cao.  

Hƣớng sử dụng đất lâu dài cần phải duy trì tối đa quỹ đất trồng lúa (LUT1, LUT2) nhằm 
đảm bảo an ninh lƣơng thực, tăng cƣờng phát triển LUT2 trên cơ sở LUT1, tăng quy mô hợp lý 
diện tích LUT4, LUT5 trên quỹ đất còn lại với quy mô hợp lý và khai thác đƣa quỹ đất chƣa sử 
dụng vào sử dụng, hạn chế tối đa việc chuyển đất từ LUT1, LUT2 sang các LUT khác, tiếp tục 
đầu tƣ tạo giá trị gia tăng vào khâu chế biến sau thu hoạch với tất cả các LUT nhằm sử dụng đất 
nông nghiệp toàn diện trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trƣờng trên địa bàn huyện Chợ Đồn. 

3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả và tính  ền vững trong sử dụng đất sản xuất nông 
nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

3.4.1. Giải pháp qu  hoạch 

Quy hoạch vùng sản xuất các loại cây trồng mũi nhọn của huyện nhƣ cam, quýt, gạo Bao 
Thai, hồng không hạt, Khoai môn, chè Shan tuyết. Bố trí hợp lý các vùng sản xuất nông nghiệp 
theo các tiểu vùng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nâng cao sức 
cạnh tranh của nông sản hàng hóa trên thị trƣờng. 

3.4.2. Giải pháp thị trường 

Phát triển mạng lƣới chợ, trung tâm thƣơng mại cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.  

- Cung cấp kịp thời các thông tin về thị trƣờng, giúp ngƣời dân và các doanh nghiệp tìm 
kiếm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa nông sản. 

- Tăng cƣờng quảng bá, xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm. Giữ vững và sử dụng có hiệu quả 
các thƣơng hiệu hàng hóa nhƣ chè Shan tuyết Bằng Phúc, Hồng không hạt Chợ Đồn, Quýt... Đẩy 
mạnh việc viết tin bài đăng trên trang thông tin điện tử để giới thiệu, quảng bá các mặt hàng 
nông sản thực phẩm của huyện. 

3.4.3. Giải pháp cơ sở hạ tầng 

Nâng cấp hệ thống giao thông, khoanh vùng sản xuất. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống kênh 
mƣơng thủy lợi tại các vùng chuyên canh lúa Bao thai Chợ Đồn. Xây dựng các thuỷ lợi nhỏ, tăng 
cƣờng công tác cải tạo, tu bổ hồ đập nhỏ, xây dựng hệ thống kênh mƣơng, tăng hiệu quả của các 
công trình thuỷ lợi tại các xã Ngọc Phái, Bình Trung, thị trấn Bằng Lũng, Phƣơng Viên,... để 
ngƣời dân chủ động nƣớc tƣới vào mùa khô. 

3.4.4. Giải pháp khoa học - kỹ thuật 

 p dụng khoa học - kỹ thuật, quy trình sản xuất tiến bộ vào sản xuất gạo Bao Thai, trồng, 
chăm sóc và bảo quản sau thu hoạch. Cải tạo vƣờn cam quýt, bằng phƣơng pháp trồng lại, ghép, 
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cải tạo. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hƣớng nâng cao hiệu quả khai thác đất nông nghiệp, 
hình thành và phát triển các khu trồng Hồng không hạt, cam quýt, chè, thuốc lá theo hƣớng sản 
xuất hàng hóa gắn với các nhà máy chế biến nông sản của huyện cũng nhƣ của tỉnh có mặt trên 
địa bàn huyện, nhằm tăng giá trị sử dụng của nông sản hàng hóa. 

4. KẾT LUẬN  

Chợ Đồn có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 6.131,98 ha, chiếm 6.73% tổng diện tích 
tự nhiên, với 5 loại sử dụng đất và 15 kiểu sử dụng nhƣng có sự khác biệt về hiệu quả sử dụng đất 
giữa các tiểu vùng. LUT 2LM cho hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trƣờng cao, thu nhập thuần túy 
giao động từ 70,0 - 90 triệu đồng/ha/năm nhƣng mức đầu tƣ khá lớn. LUT chuyên lúa cho hiệu 
quả kinh tế thấp nhƣng có vai trò quan trọng đảm bảo an ninh lƣơng thực trên địa bàn huyện. 
LUT4, LUT5 có hiệu quả cao và khá cân bằng trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trƣờng với ƣu 
thế là cây trồng mũi nhọn của huyện và thuộc chỉ dẫn địa lý cây đặc sản của tỉnh. Các LUT có 
hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trƣờng ở mức thấp là LUT sắn, Lúa mùa sớm, Ngô Hè Thu. 

Để nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho huyện 
Chợ Đồn trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về: quy hoạch; thị trƣờng 
tiêu thụ sản phẩm; cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ.  
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ABSTRACT 

Cho Don is a highland district located in the west of Bac Kan province with a total natural area of 
91,135.65 ha, of which agricultural production land has a small percentage of 6.73%, including 5 LUTs 
with 15 land use types, that distributed in 3 sub-regions. The results of assessing the economic, social, and 
environmental efficiency of LUTs were as follows: LUT 2LM gave high economic - social - 
environmental efficiency, pure income ranges from 70.0 to 90 million VND/ha/year, but the investment 
was quite large. LUT specializes in rice was given low economic efficiency but very important in 
ensuring food security in the district. LUT4, LUT5 had high efficiency and balance on all three aspects of 
economy, society, and environment, with the advantage of being the key crop of the district and 
belonginged to the geographical indication of specialty plants of the province. The LUT having low 
effective economic, social and environmental was cassava, rice early season, summer-autumn maize. 

Keyword: Cho Don, agricultural land production, efficiency, LUT, land use types.  
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TÓM TẮT 

Hiệu quả kinh tế, xã hội, và môi trƣờng của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã 
Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2015 - 2019 đƣợc đánh giá. Kết quả cho 
thấy, loại hình trồng rau các loại đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cao hơn đáng kể so với các loại hình 
sử dụng đất sản xuất nông nghiệp khác với thu nhập biên đạt 153,12 triệu/ha và giá trị ngày công lao động 
đạt 274.058 đồng/ngày. Tuy nhiên, do việc lạm dụng phân bón và thuốc BVTV mà loại hình này đang 
gây ra các ảnh hƣởng tiêu cực lên môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời. Bên cạnh đó, dƣa hấu cũng là một 
loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trƣờng khá tốt mà nông dân có thể trồng để nâng 
cao thu nhập. Lúa là cây trồng không có giá trị kinh tế cao nhƣng vẫn cần phải đƣợc duy trì để đảm bảo 
nguồn an ninh lƣơng thực cho địa phƣơng và quốc gia. Do đó, để tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho 
các hộ gia đình chuyên canh lúa, việc trồng luân canh các loại rau và dƣa hấu xen kẽ giữa hai vụ lúa có 
thể đƣợc xem là một giải pháp phù hợp.  

Từ khóa: Loại hình sử dụng đất, hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp. 

1. MỞ ĐẦU 

Xã Triệu Độ nằm ở phía bắc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cách thị trấn huyện                     
14 km, cách trung tâm tỉnh lỵ 5 km. Xã Triệu Độ là một xã thuần nông với tổng diện tích đất là 
1.025,45 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 576,04 ha, chiếm 56,17% diện tích tự 
nhiên [11]. Xã Triệu Độ có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp do địa hình 
khá bằng phẳng và nguồn nƣớc dồi dào với hơn 85% diện tích đất nông nghiệp đƣợc tƣới tiêu 
chủ động do có nhiều sông, đầm, hồ nhƣ: Sông Thạch Hãn, sông Vĩnh Định là nguồn cung cấp 
nƣớc dồi dào cho các hoạt động sản xuất canh tác của xã [14] Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và 
giao lƣu hàng hóa với các địa phƣơng khác cũng khá thuận lợi. Mặc dù, tài nguyên thiên nhiên 
hạn chế nhƣng lực lƣợng lao động của xã rất dồi dào (ngƣời trong độ tuổi lao động của xã chiếm 
65% tổng dân số ở đây). Đây là lực lƣợng đảm bảo cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới. 

 Bên cạnh đó, xã cũng đang đối mặt với một số khó khăn từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - 
xã hội. Địa hình của xã nằm ở vùng thấp trũng, thời tiết khí hậu khắc nghiệt cùng với thiên tai 
liên tiếp xảy ra gây khó khăn cho sản xuất và thiệt hại cho cơ sở vật chất và hoa màu. Quy mô 
sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ và chƣa phát triển. Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn 
cao chiếm 49,9%. Sức tăng trƣởng và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội so với mặt bằng chung của 
huyện là chƣa cao. Thu nhập bình quân đầu ngƣời của xã còn thấp (40 - 43 triệu đồng/năm) và 
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hộ nghèo còn nhiều (5,4%). Đội ngũ cán bộ xã, thôn, và hợp tác xã tuy đƣợc nâng cao trình độ 
nhƣng chƣa bắt kịp và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Do đó, việc 
tiếp cận các công nghệ sản xuất mới của cán bộ và nông dân chƣa cao. Cơ cấu kinh tế chuyển 
biến còn chậm. Một số chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới vẫn chƣa đạt yêu cầu đề ra. Trong 
những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh dẫn đến quỹ đất nông nghiệp và đặc biệt 
là đất canh tác bị giảm đáng kể do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mặt khác, dân số gia tăng 
dẫn đến nhu cầu về lƣơng thực, thực phẩm tăng nhanh tạo ra sức ép đối với đất canh tác. Đảng 
và Chính phủ đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho 
xã nhƣ: Giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài cho các hộ gia đình; chƣơng trình chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; chƣơng trình “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn”; 
các chƣơng trình khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác [2, 5, 14, 15, 20]. 
Nhiều nơi đã xuất hiện các điển hình sản xuất thâm canh giỏi, các mô hình chuyển đổi từ đất 
trồng cây lƣơng thực sang trồng các loại cây khác, cây đặc sản, các mô hình đa canh trên đất úng 
trũng cho hiệu quả kinh tế cao. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu  

- Thu thập số liệu thứ cấp: Các số liệu đƣợc thu thập từ các cơ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ: 
phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và phòng Thống 
kê huyện Triệu Phong. Các số liệu về đất đai đƣợc thu thập tại phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 
huyện Triệu Phong. Các số liệu về các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chính của xã 
đƣợc tổng hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thu thập các số liệu sơ cấp: Bằng phƣơng pháp điều tra thực địa và phỏng vấn nông hộ 
bằng bảng hỏi về một số loại hình sử dụng đất chính của xã. Do sự hạn chế về mặt thời gian 
nghiên cứu nhƣng vẫn đảm bảo các kết quả điều tra mang ý nghĩa thống kê, nghiên cứu chỉ thực 
hiện phỏng vấn 30 hộ sản xuất nông nghiệp. Việc chọn hộ phỏng vấn đƣợc lấy ngẫu nhiên phân 
bố đề trên khu vực toàn xã. Ngoài ra, đề tài còn tham khảo ý kiến của các cán bộ địa chính, cán 
bộ Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, Phòng Nông nghiệp và các chủ hộ sản xuất tại địa phƣơng 
về các vấn đề liên quan. 

2.2. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, và đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

Các số liệu sau khi thu thập, đƣợc tổng hợp và xử lý bằng chƣơng trình Microsoft Excel để 
thống kê và tính toán các số liệu thống kê cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất. 

a. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 

Một số chỉ tiêu trong đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp đƣợc sử dụng 
[1, 9, 10] nhƣ sau: 

- Tổng giá trị sản xuất (GO): Là tổng giá trị của sản phẩm đƣợc tạo ra trong một chu kỳ sản 
xuất trên một đơn vị diện tích (đồng/ha/năm). GO = Khối lƣợng sản phẩm x Giá thành sản phẩm. 

- Chi phí trung gian (IC): Là toàn bộ chi phí phải bỏ ra để thực hiện sản xuất bao gồm các 
chi phí ban đầu và chi phí tiêu tốn trong quá trình sản xuất. 
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- Thu nhập biên hay lãi gộp (GM): Là phần lãi đƣợc tạo ra sau khi lấy tổng giá trị sản xuất 
trừ đi chi phí phải chi trả cho toàn bộ quá trình sản xuất. GM = GO - IC.  

- Hiệu quả đồng vốn (GO/IC): Là phần giá trị tạo ra trên một đơn vị chi phí trung gian. 

- Hệ số sử dụng đất: Đƣợc tính là tổng diện tích gieo trồng hàng năm/Diện tích đất canh tác. 

b. Chỉ tiêu hiệu quả xã hội 

Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất đƣợc đánh giá thông qua việc tạo ra bao 

nhiêu công lao động (ngày công lao động) cho xã hội, tạo ra thu nhập thƣờng xuyên cho nông 

dân/hộ gia đình [9, 10]. 

c. Chỉ tiêu hiệu quả mô  trường 

Nghiên cứu này chỉ đánh giá hiệu quả môi trƣờng thông qua việc sử dụng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật (BVTV) trong quá trình canh tác đối với từng loại hình sản xuất nông nghiệp [1].  

d. Đán  g á   ung   ệu quả của các kiểu sử dụng đất 

Nghiên cứu đánh giá chung hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp dựa trên cách phân 

cấp và cho điểm đối với từng chỉ tiêu kinh tế, xã hội, và môi trƣờng. Nghiên cứu này áp dụng 

cách phân cấp bằng cách cho điểm đối với các hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trƣờng đƣợc 

tham khảo từ một số bài báo đã đƣợc công bố. Do khu vực nghiên cứu không thuộc các vị trí đặc 

biệt nhƣ ven biển, có các khu di tích lịch sử, vùng quy hoạch chiến lƣợc,… nên trong nghiên cứu 

này chúng tôi chấp nhận các chỉ tiêu kinh tế, môi trƣờng, và xã hội có mức quan trọng ngang 

nhau, điểm cho từng chỉ tiêu đƣợc phân thành 3 mức: cao, trung bình và thấp. Cách phân cấp này 

đƣợc tham khảo từ một số bài báo đã đƣợc công bố theo Bảng 1, Bảng 2, và Bảng 3 [1, 9, 10]. 

Đánh giá chung đƣợc tính bằng tổng điểm của ba chỉ tiêu trên. Điểm phân cấp đánh giá chung 
đƣợc tính nhƣ trong Bảng 4 [1, 9, 10]. 

Bảng 1. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế (Tính cho 1 ha) 

Cấp đánh giá Thang điểm GO GM GO/IC 

Cao 3 > 200 > 150 > 1,5 

Trung bình 2 150 - 200 100 - 150 1 - 1,5 

Thấp 1 < 150 < 100 < 1 

Bảng 2. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội (Tính cho 1 ha) 

Cấp đánh giá Thang điểm Công Giá trị ngày công 

Cao 3 > 500 > 200 

Trung bình 2 400 - 550 125 - 200 

Thấp 1 < 400 < 125 
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Bảng 3. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trƣờng 

Cấp đánh giá Thang điểm Mức sử dụng phân bón Mức sử dụng thuốc BVTV 

Cao 3 Nằm trong định mức Nằm trong định mức 

Trung bình 2 Dƣới định mức Dƣới định mức 

Thấp 1 Vƣợt quá định mức Vƣợt quá định mức 

Bảng 4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng đất 

Đánh giá chung Thang điểm 

Cao 15 - 24 

Trung bình 7 - 14 

Thấp < 7 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã 

3.1.1. Hiện trạng và bi n động sử dụng đất 

Năm 2019, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 1.025,45 ha, trong đó 596,43 ha đất sản 
xuất nông nghiệp, 390,25 ha đất phi nông nghiệp, và 38,77 ha đất chƣa sử dụng. Cơ cấu các loại 
đất này đƣợc thể hiện trong Hình 1. 

 

Hình 1. Cơ cấu sử dụng đất của xã Triệu Độ năm 2 19 

Nguồn: P òng Tà  nguyên và Mô  trường huyện Triệu Phong 

Trong diện tích đất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 576,04 ha, chiếm 
96,58% và diện tích còn lại là đất nuôi trồng thủy sản với 20,39 ha (chiếm 3,42%). Từ năm 2015 
đến năm 2019, các loại đất nông nghiệp ít có sự biến động ngoại trừ đất nuôi trồng thủy sản tăng 
lên gấp đôi, từ 10,14 ha năm 2015 lên 20,39 ha năm 2019 (Bảng 5). Nuôi trồng thủy sản chủ yếu 

58.16 

38.06 

3.78 

Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chƣa sử dụng 
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là các loại tôm sú, tôm thẻ chân trắng, nuôi tôm quảng canh; cá nƣớc ngọt nhƣ cá trắm cỏ, cá mè, 
cá rô phi, cá chép... Có sự gia tăng diện tích này là do từ đầu năm 2018, dịch bệnh trên tôm đƣợc 
khống chế nên bà con mạnh dạn đầu tƣ diện tích nuôi tôm. Hệ thống ao hồ phục vụ nuôi cá nƣớc 
ngọt đƣợc bà con mở rộng và hệ thống cấp thoát nƣớc cũng đảm bảo kỹ thuật. Một số mô hình 
kinh tế tổng hợp nhƣ VAC, sen - cá,… cũng đƣợc đầu tƣ nên diện tích thủy sản gia tăng đáng kể.  

Bảng 5. Biến động sử dụng đất nông nghiệp của xã Triệu Độ giai đoạn 2015 - 2019 

Mục đích sử dụng đất Mã 
Diện tích (ha) 

năm 2 15 

Diện tích (ha) 

năm 2 19 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Diện tích đất nông nghiệp NNP 590,93 596,43 + 5,5 

Đất sản xuất nông nghiệp SXN 580,79 576,04 - 4,75 

Đất trồng cây hàng năm CHN 580,72 575,97 - 4,75 

Đất lúa LUA 429,33 428,70 - 0,63 

Đất trồng cây hàng năm khác HNK 151,39 147,28 - 4,11 

Đất trồng cây lâu năm CLN 0,07 0,07 0 

Đất nuôi trồng thủy sản NTS 10,14 20,39 +10,25 

Nguồn: P òng Tà  nguyên và Mô  trường huyện Triệu Phong 

Hệ số sử dụng đất nông nghiệp của xã Triệu Độ đạt 1,79 (năm 2019). Diện tích gieo trồng 
giai đoạn 2015 - 2019 cũng thay đổi theo các năm. Nhìn chung, diện tích gieo trồng có xu hƣớng 
giảm nhƣ thể hiện trong Hình 2. Điều này là kết quả từ hai nguyên nhân: thứ nhất là do thực hiện 
chính sách thu hồi đất nông nghiệp để chuyển thành đất ở nông thôn của UBND xã từ năm 2018 
(Chuyển 0,68 ha từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn); thứ hai, thu nhập từ sản xuất nông 
nghiệp thấp kèm theo đó là một lực lƣợng lao động có sức khỏe có xu hƣớng đi xuất khẩu lao 
động (giai đoạn 2015 - 2019, huyện Triệu Phong đã có 1.100 ngƣời tham gia xuất khẩu lao động 
ở các nƣớc nhƣ: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,… trong đó xã Triệu Độ có 215 ngƣời đi xuất 
khẩu lao động) [8, 21]. Ngoài ra, diện tích đất nông nghiệp giữa các năm 2015 và 2019 có sự thay 
đổi là do một phần sự sai khác trong quá trình đo đạc của Sở Tài nguyên môi trƣờng năm 2017. 

 

Hình 2. Sự thay đổi diện tích gieo trồng giai đoạn 2015 - 2019 

Nguồn: Niêm giám thống kê đất đ   
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3.2.2. Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn xã là 576,04 ha chiếm 56,12% tổng diện tích 
tự nhiên của xã. Trong đó, phần lớn diện tích đất đƣợc trồng lúa với 428,7 ha (41,81% tổng diện 
tích tự nhiên của xã), và đất trồng cây hằng năm khác có diện tích là 147,28 ha, chiếm 25,57% 
diện tích đất sản xuất nông nghiệp. 

Bảng 6. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Triệu Độ 

Loại hình sử dụng đất Thời gian canh tác Diện tích (ha) 

Cây lúa 2 vụ Đông Xuân, Hè Thu 428,7 

Cây lạc Đông Xuân 22,1 

Cây sắn Đông Xuân 16,6 

Cây ngô Hè Thu 35,7 

Rau các loại Cả năm 46,07 

Dƣa hấu Thu Đông 26,8 

 

 

Hình 3. Cơ cấu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã năm 2 19 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2019 

Loại cây trồng chính của xã là lúa hai vụ. Loại hình sử dụng đất này phù hợp với điều kiện 
tự nhiên và địa hình của xã. Lúa đƣợc gieo trồng hai vụ mỗi năm: vụ Đông-Xuân và vụ Hè-Thu. 
Trong đó, các giống lúa đƣợc trồng nhiều nhất bao gồm: HC95, Bắc Thơm, NA2, Khang Dân, 
Nếp 352 [13]. Hợp tác xã nông nghiệp đang trồng thí điểm các giống lúa mới, sau đó những 
giống nào đem lại hiệu quả kinh tế cao sẽ đƣợc đem trồng đại trà. Sau lúa, rau các loại và ngô 
đƣợc trồng phổ biến hơn với cơ cấu 8% và 6,2% tƣơng ứng. Giống ngô đƣợc trồng chủ lực tại 
địa phƣơng là HN88 và HN68 [13, 20]. Diện tích còn lại đƣợc trồng dƣa hấu, lạc, và sắn với diện 
tích xấp xỉ nhau 4,7%, 3,8%, và 2,9% tƣơng ứng. 

3.2. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã 

3.2.1. Hiệu quả kinh t  

Nghiên cứu này tập trung vào 6 loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chính của xã 
Triệu Độ. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất này đƣợc thể hiện trong Bảng 7. Trong 
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các loại hình sử dụng đất này, rau các loại là loại hình sử dụng đem lại tổng giá trị sản xuất cao 
nhất với 228,50 triệu đồng/ha và lãi thu đƣợc cũng là lớn nhất với 153,12 triệu đồng/ha. Hiệu 
quả kinh tế từ trồng rau các loại cao hơn gấp 5 lần so với trồng lạc, sắn, ngô, cao, và gấp 10 lần 
so với trồng lúa, gấp đôi so với trồng dƣa hấu. Ngƣợc lại, hiệu quả kinh tế đến từ lúa và hiệu quả 
sử dụng đồng vốn cũng thấp nhất. Loại hình sử dụng đất mang lại hiệu quả kinh tế đứng thứ hai 
là dƣa hấu với lãi thu đƣợc trên 1 ha đất canh tác là 74,02 triệu. Tuy nhiên, giá dƣa hấu có thể 
bấp bênh và không ổn định nhƣ các loại cây trồng khác theo từng năm. Hiệu quả kinh tế từ lạc, 
sắn, và ngô là không khác nhau đáng kể chỉ chênh lệnh về lợi nhuận thu đƣợc là 3 triệu/ha, giao 
động trong khoảng 30,68 - 36,50 triệu/ha. 

Mặc dù đem lại hiệu quả kinh tế cao nhƣng rau và dƣa hấu yêu cầu ngƣời nông dân phải 
đầu tƣ chi phí cao hơn các loại cây còn lại. Hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tƣ cho rau các loại là 
lớn nhất với 3,03 lần. Trong khi đó, hiệu quả sử dụng đồng vốn cho lúa và ngô là thấp nhất với 
1,90 và 1,55 lần tƣơng ứng. 

Bảng 7. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất tính trên 1 ha giai đoạn 2015 - 2019 

Loại hình 

sử dụng đất 

GO 

(tr. VNĐ) 
IC 

(tr.VNĐ) 
GM 

(tr.VNĐ) 
Hiệu quả đồng 
vốn (GO/IC) 

Cây lúa 2 vụ 32,34 20,90 11,44 1,55 

Cây lạc 54,00 23,32 30,68 2,32 

Cây sắn 60,75 27,48 33,27 2,21 

Cây ngô 77,05 40,55 36,50 1,90 

Rau các loại 228,50 75,38 153,12 3,03 

Dƣa hấu 144,00 69,98 74,02 2,06 

Nguồn: Tổng hợp số liệu đ ều tr  năm 2020 

3.2.2. Hiệu quả xã hội 

Đánh giá một loại hình sử dụng đất đem lại hiệu quả nhƣ thế nào về mặt xã hội là không 
đơn giản, bởi vì những tác động lên các mặt xã hội là rất phức tạp, quy mô rộng, và liên quan 
đến nhiều chỉ số. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả chỉ tập trung vào đánh giá hiệu quả về mặt 
xã hội thông qua số công và giá trị ngày công lao động. Kết quả cho thấy loại hình trồng dƣa hấu 
tạo ra ít công lao động với chỉ 90 công/ha nhƣng giá trị đem lại từ một ngày công lao động là lớn 
nhất so với các loại hình sử dụng đất khác. Dƣa hấu là loại cây trồng không yêu cầu quá nhiều sự 
chăm sóc và thời gian trồng cũng tƣơng đối nhanh so với một số cây trồng khác. Bên cạnh đó, thu 
nhập biên từ dƣa hấu là khá cao (74,02 triệu/ha) nên giá trị ngày công đạt đƣợc do đó cũng cao với 
296.080 đồng/ngày. Loại hình trồng rau tạo ra công lao động lớn nhất với 350 công do nhu cầu cần 
chăm sóc nhiều. Giá trị mỗi ngày công của loại hình này là 274.058 đồng/ngày, xấp xỉ với ngày 
công trồng dƣa hấu. Lúa, mặc dù cũng tạo ra nhiều công lao động (270 công) tuy nhiên giá trị ngày 
công lao động lại thấp nhất, chỉ bằng ¼ của loại hình dƣa hấu và rau các loại. Điều này là do thu 
nhập biên hay lãi gộp từ lúa là thấp nhất trong các loại hình sử dụng đất của xã. 
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Bảng 8. Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã 

(tính trên 1 ha) 

Loại hình 

sử dụng đất 

 ao động 

(Công) 

Ngày công lao động 

(đồng/ngày) 

Cây lúa 2 vụ 270 70.125 

Cây lạc 130 182.619 

Cây sắn 120 175.105 

Cây ngô 70 214.706 

Rau các loại 350 274.058 

Dƣa hấu 90 296.080 

Nguồn: Tổng hợp số liệu đ ều tr  năm 2020 

3.2.3. Hiệu quả môi trường 

Hiệu quả môi trƣờng đƣợc đánh giá thông qua việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV. 
Việc sử dụng vừa phải các hóa chất nông nghiệp đáp ứng đƣợc nhu cầu của từng loại cây trồng, 
vừa làm cho cây phát triển tốt nhất vừa không gây ra các tồn dƣ trong đất, gây hại cho sự hệ sinh 
thái và độ màu mỡ của đất cũng nhƣ cản trở đến sự phát triển của cây. Nhƣ vậy, việc bón phân 
vừa phải theo nhu cầu của từng loại cây là điều kiện tối ƣu nhất cho một nền nông nghiệp phát 
triển bền vững. Qua kết quả phỏng vấn cho thấy, nông dân ở xã Triệu Độ bón phân và thuốc 
BVTV với mức trung bình trong quá trình trồng lúa, lạc, sắn, ngô và dƣa hấu. Tuy nhiên, nông 
dân đã sử dụng một lƣợng rất lớn phân bón hóa học và thuốc BVTV, vƣợt quá ngƣỡng khuyến 
cáo trong quá trình trồng các loại rau. Vì vậy, hiệu quả môi trƣờng đối với loại hình trồng rau 
cho kết quả thấp nhất (Bảng 9). 

Bảng 9. Hiệu quả môi trƣờng của các loại hình sử dụng đất 

Loại hình 

sử dụng đất 
Phân bón Thuốc BVTV Điểm đánh giá 

Cây lúa 2 vụ 1 2 3 

Cây lạc 2 2 4 

Cây sắn 2 2 4 

Cây ngô 2 2 4 

Rau các loại 1 1 2 

Dƣa hấu 2 2 4 

Nguồn: Tổng hợp số liệu đ ều tr  năm 2020 
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 Điểm tổng hợp của ba chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trƣờng đều cho 
thấy rằng lúa cho hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thấp nhất trong 6 loại hình đất nông nghiệp 
đang đƣợc sử dụng của xã. Ngƣợc lại, nhìn chung rau các loại là loại hình sử dụng đất sản xuất 
nông nghiệp đem đến hiệu quả cao nhất của xã nhƣng lại ảnh hƣởng theo hƣớng bất lợi tới môi 
trƣờng do việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc BVTV. 

Bảng 1 . Đánh giá chung hiệu quả sử dụng các loại hình đất sản xuất nông nghiệp 

Loại hình sử 
dụng đất 

Hiệu quả 
kinh tế 

Hiệu quả 
xã hội 

Hiệu quả 
môi trƣờng 

Tổng điểm Đánh giá 
chung 

Cây lúa 2 vụ 5 2 3 10 Trung bình 

Cây lạc 5 3 4 12 Trung bình 

Cây sắn 5 3 4 12 Trung bình 

Cây ngô 5 4 4 13 Trung bình 

Rau các loại 8 6 2 16 Cao 

Dƣa hấu 5 4 4 13 Trung bình 

3.3. Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Dựa trên tình hình thực tế hiện nay của xã Triệu Độ, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 
nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của xã nhƣng vẫn đảm bảo nguồn an ninh lƣơng thực 
của địa phƣơng và quốc gia.  

Phát triển bền vững diện tích lúa chất lƣợng cao bằng cách nhân rộng mô hình sản xuất lúa 
theo hƣớng canh tác tự nhiên (sử dụng giống lúa chất lƣợng HC95 với quy mô khép kín) cho 
năng suất cao và giá trị kinh tế gấp 2 lần so với canh tác thông thƣờng. Địa phƣơng cần hỗ trợ 
giống, kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm giúp nông dân. Khi năng suất lúa tăng thì có thể 
chuyển đổi một số diện tích manh mún từ trồng lúa sang trồng màu. Luân canh tăng vụ giữa lúa 
và một số loại rau màu cũng là một giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các loại hình sử dụng đất, 
vừa tăng thu nhập cho nông dân vừa tạo ra nhiều ngày công lao động. 

Bên cạnh đó, các cán bộ xã cũng cần phải xây dựng các mô hình bón phân hợp lý đối với 
từng loại cây trồng và hƣớng dẫn bà con nông dân bón phân đúng liều lƣợng và đúng cách, tránh 
lạm dụng phân bón mà đặc biệt là thuốc BVTV, có thể thay thế phân bón hóa học bằng bón phân 
hữu cơ thay thế. Các cán bộ xã nên thƣờng xuyên tiếp xúc với nông dân để nắm bắt tình hình sản 
xuất và những khó khăn mà bà con nông dân đang đối mặt để cho các lời khuyên kịp thời và hợp 
lý. Đặc biệt, cán bộ xã cần làm việc trực tiếp đối với các hộ gia đình đang trồng rau các loại trên 
địa bàn xã để nâng cao nhận thức về hậu quả của việc lạm dụng các hóa chất nông nghiệp nhƣ 
hiện nay, tránh ảnh hƣởng đến sức khỏe của cộng đồng khi tiêu thụ các loại rau không đảm bảo. 
Để hạn chế việc sử dụng thuốc trừ sâu cho các vụ rau màu, các cán bộ có thể đề xuất nông dân 
trồng xen kẽ với hành tăm. Đây là một biện pháp khá hiệu quả để giảm sâu cho rau màu. 

Xã cần có các chính sách giúp các hộ gia đình đƣợc vay vốn với lãi suất thấp và thời gian 
vay kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân an tâm đầu tƣ vào sản xuất, đạt đƣợc hiệu quả 
kinh tế tối ƣu.  
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4. KẾT LUẬN 

Với quỹ đất sản xuất nông nghiệp là 576,04 ha (chiếm 56,12% tổng diện tích tự nhiên), về 
cơ bản xã đã tận dụng triệt để quỹ đất này vào sản xuất. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đang 
có xu hƣớng giảm dần do chuyển đổi sang các mục đích sử dụng phi nông nghiệp. Xã có 6 loại 
hình sử dụng đất chính gồm lúa, ngô, dƣa hấu, lạc, rau các loại, và sắn. Trong đó, loại hình trồng 
rau các loại đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cao nhất. Giá trị sản xuất (GO) thu đƣợc từ trồng 
rau đem lại 228,50 triệu đồng/ha và lãi thu đƣợc là 153,12 triệu đồng/ha. Số ngày công lao động 
và giá trị ngày công cho loại hình này cũng đạt mức cao hơn các cây trồng khác với 350 công và 
274.058 đồng/ngày. Tuy nhiên, loại hình này lại gây tác động xấu đến môi trƣờng do việc lạm 
dụng các phân bón hóa học và thuốc BVTV trong sản xuất. 

Lúa mặc dù là loại hình đem lại hiệu quả kinh tế thấp tuy nhiên loại hình sử dụng đất này 
vẫn cần phải đƣợc duy trì để đảm bảo nguồn an ninh lƣơng thực cho địa phƣơng và quốc gia. Để 
nâng cao hiệu quả kinh tế cho lúa, các giống mới cho năng suất cao và có khả năng chống chịu 
tốt với thời tiết khắc nghiệt ở đây cần đƣợc nghiên cứu và áp dụng. Để tăng thu nhập, cải thiện 
cuộc sống cho ngƣời nông dân, bên cạnh việc duy trì sản xuất lúa, ngƣời nông dân có thể kết hợp 
trồng rau các loại theo mùa vụ, áp dụng các mô hình tiêu chuẩn để đảm bảo các sản phẩm rau 
sạch, an toàn, và chất lƣợng. Phát triển theo xu hƣớng sản xuất rau an toàn có thể là một định 
hƣớng giúp xã phát triển trong thời gian tới và thu hút các doanh nghiệp thu mua sản phẩm sạch 
bán đến tay ngƣời tiêu dùng. 
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EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND USE EFFICIENCY IN TRIEU DO 
COMMUNE, TRIEU PHONG DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE                              

FOR THE 2015 - 2019 PERIOD 

Nguyen Thuy Phuong*, Truong Trung Thanh, Tran Thi Anh Tuyet 

University of Agriculture and Forestry, Hue University 

Contact email: nguyenthuyphuong@huaf.edu.vn 

ABSTRACT 

Economic, social, and environmental efficiencies of Land use types in Trieu Do commune, Trieu 
Phong district, Quang Tri province from 2015 to 2019 were evaluated in this research. The results showed 
that the land use for growing vegetables had significantly higher economic and social efficiencies than 
other land use types. The gross margin of this land use type was 153.12 million VND/ha and the daily 
wage was 274,058 VND. However, this type was causing negative effects on environment and 
community health as a consequence of overusing fertilizers and pesticides. In addition, watermelon also 
had relatively high economic, social, and environmental efficiencies thus it was suitable for cultivation. 
Although rice brought a moderately low economic efficiency, this type of crop still needs growing to 
ensure national food security. Therefore, to enhance income and improve livelihoods of households who 
practice rice-intensive cropping, growing vegetables and watermelon crops in the period of two rice 
harvests can be an appropriate solution. 

Keywords: Agricultural land use efficiency; Land use type. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP  
PHÚ BÀI, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Văn Tiệp, Trƣơng Đỗ Minh Phƣợng 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: nguyenvantiep@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại Khu công nghiệp (KCN) 
Phú Bài, thị xã Hƣơng Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi 
trƣờng thông qua thu thập các số liệu, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của KCN Phú Bài trong 
giai đoạn 2015-2019, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng của KCN Phú Bài trong 
tƣơng lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng đất của KCN Phú Bài trong thời gian qua đã khẳng 
định hiệu quả sử dụng đất khi tỷ lệ lấp đầy KCN hiện nay đã đạt 90%, hiệu quả doanh thu của KCN đạt 
cao nhất là 44,71 tỷ đồng/ha, tổng giá trị nộp ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2015-2019 là 9.171,94 tỷ 
đồng. Bên cạnh đó KCN cũng đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng hơn 15.000 lao động của địa 
phƣơng và vùng lân cận, có những tác động tích cực đến điều kiện làm việc, chế độ lƣơng, thƣởng của 
ngƣời lao động ở KCN. Hiện trạng các thành phần gây ô nhiễm môi trƣờng tại KCN Phú Bài vẫn trong 
ngƣỡng cho phép theo quy chuẩn Quốc gia và chƣa có sự biến động tiêu cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng 
xung quanh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã đề xuất đƣợc một số giải pháp liên quan đến chính sách đất 
đai, nguồn vốn đầu tƣ và phát triển khu công nghiệp kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trƣờng. 

Từ khóa: Hiệu quả, khu công nghiệp, Phú Bài, sử dụng đất, Thừa Thiên Huế. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bƣớc sang thế kỷ 21, xu hƣớng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế thế giới đã trở nên tất yếu, 
Việt Nam cũng không thể nằm ngoài quá trình hội nhập mạnh mẻ đó. Trong bối cảnh nhƣ vậy, 
nền kinh tế nƣớc ta vừa có nhiều thuận lợi nhƣng cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức, phải 
chịu áp lực cạnh tranh không chỉ với thị trƣờng bên ngoài mà cả thị trƣờng nội địa. Để tham gia 
có hiệu quả vào quá trình hội nhập kinh tế thế giới và thực hiện các mục tiêu mục tiêu tăng 
trƣởng kinh tế, Nhà nƣớc phải thực hiện nhiều biện pháp, cơ chế, chính sách, trong đó có chính 
sách phát triển các khu kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm (Thúy Ngọc, 2019). Việc phát triển hình 
thành nên các KCN, khu chế xuất, các cụm công nghiệp trên cả nƣớc nhằm thu hút các doanh 
nghiệp trong và ngoài nƣớc đến đầu tƣ là nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế, 
xã hội của đất nƣớc (Thế Giới, 2008). 

Hƣơng Thủy là một thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế có KCN tập trung đầu tiên trên địa bàn 
tỉnh với tổng diện tích hơn 800 ha. Đây đƣợc xác định là khu vực trọng điểm công nghiệp, là 
động lực quan trọng, tác động mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nói riêng 
và toàn tỉnh nói chung. Nhằm tạo điều kiện cho các KCN đi vào hiệu quả, thị xã Hƣơng Thủy đã 
thực hiện các chính sách ƣu đãi để thu hút vốn đầu tƣ, chú trọng phát triển các ngành công 
nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, ít gây ô nhiễm môi trƣờng, nhất là các ngành công nghiệp 
chế biến phục vụ nông, lâm nghiệp, công nghiệp kỹ thuật cao. Đồng thời, khuyến khích các 
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thành phần kinh tế đầu tƣ vào lĩnh vực ngành nghề nông thôn. Từ đó, đem lại nguồn thu ngân 
sách lớn cho địa phƣơng và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại địa phƣơng và các vùng 
xung quanh (BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế, 2019).  

Trong những qua qua, KCN Phú Bài đã, đang phát huy hiệu quả và trong tƣơng lai gần sẽ 
tiếp tục đƣợc mở rộng quy mô và hiện đại hóa. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế tồn tại làm 
cản trở quá trình thu hút vốn đầu tƣ và sự phát triển KCN Phú Bài, tiềm ẩn các nguy cơ mất ổn 
định do sự phát triển nhanh chóng sẽ kèm theo các hậu quả về môi trƣờng và xã hội không chỉ ở 
Hƣơng Thủy mà còn ở các địa phƣơng lân cận khác. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất 
đối với KCN Phú Bài trong thời gian qua sẽ giúp các nhà quản lý ở địa phƣơng có cái nhìn rõ 
hơn về thực trạng phát triển của KCN trên địa bàn thị xã nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói 
chung việc, từ đó khắc phục những hạn chế để thu hút vốn đầu tƣ và phát triển ổn định, tận dụng 
những lợi thế sẵn có nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho sự phát triển của địa phƣơng. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Giới thiệu về KCN Phú Bài 

KCN Phú Bài nằm trên địa phận phƣờng Phú Bài, thị xã Hƣơng Thủy, tỉnh Thừa Thiên 
Huế và cách trung tâm thành phố Huế 15 km và thị trấn Phú Bài 4 km về phía Đông-Nam theo 
quốc lộ 1A, nằm cạnh sân bay Phú Bài, cách cảng biển nƣớc sâu Chân Mây 40 km với tổng diện 
tích hơn 800 ha. 

 

Hình 1. Vị trí chiến lƣợc của KCN Phú Bài 

Nguồn: Công ty TNHH MTV ĐT&PTHT  CN, 2018 

Quy hoạch xây dựng KCN Phú Bài đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1144/QĐ-TTg ngày 22/12/1998, đây là KCN tập trung đầu tiên đƣợc khai thác sớm và có hiệu 
quả, đóng góp quan trọng trong sự phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tính đến 
tháng 12/2019 KCN Phú Bài đã thu hút đƣợc 48 dự án trong nƣớc và nƣớc ngoài nhƣ: Mỹ, Đan 
Mạch, Bungary, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý,... đầu tƣ vào các lĩnh vực nhƣ: sợi, may 
mặc, mộc mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, gốm sứ, đồ uống (bia)... Trong đó có 38 dự án trong nƣớc 
với mức vốn đầu tƣ là 5.607 tỷ đồng và 10 dự án FDI với vốn đầu tƣ là 5.434 tỷ đồng (BQL 
KKT-CN tỉnh TT-Huế, 2019).  
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2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu  

 . P ương p áp t u t ập số liệu, tài liệu thứ cấp 

Nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin, số liệu giai đoạn 2015-2019 tại các sở, ban, 
ngành của tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, công ty 
TNHH MTV Đầu tƣ & Phát triển hạ tầng KCN gồm: báo cáo thuyết minh quy hoạch KCN đã 
đƣợc phê duyệt, số liệu tình hình hoạt động của KCN Phú Bài về tổng diện tích đất cho thuê, 
tổng giá trị sản xuất của KCN, giá trị nộp ngân sách địa phƣơng, số liệu về lao động tại KCN, 
thu nhập bình quân đầu ngƣời, các số liệu phân tích về hiện trạng môi trƣờng và các biện pháp 
bảo vệ môi trƣờng tại KCN. 

b. P ương p áp t u t ập số liệu sơ  ấp 

Để bổ sung cho nguồn số liệu thứ cấp, nghiên cứu tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông 
qua bảng hỏi với 100 phiếu để phỏng vấn ngẫu nhiên ngƣời lao động đang làm việc tại các 
doanh nghiệp trong KCN Phú Bài. Nội dung bảng hỏi nhằm cung cấp thêm các thông tin về tình 
hình lao động, chế độ việc làm và các hỗ trợ khác về CSHT dành cho ngƣời lao động trong 
KCN Phú Bài. 

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập từ kết quả điều tra, phỏng vấn, tiến hành lựa chọn, 
phân tích, tổng hợp những thông tin liên quan để thống kê và xử lý theo các nội dung nghiên cứu 
trên phần mềm Excel nhằm đƣa ra các nhận xét, đánh giá thông qua các bảng và biểu đồ. 

2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất KCN 

- Hiệu quả kinh tế: Nghiên cứu tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế của KCN dựa trên các 
tiêu chí gồm: Tỷ lệ lấp đầy KCN (1), tình hình thu hút nguồn vốn đầu tƣ vào phát triển các doanh 
nghiệp trong KCN, giá trị sản xuất kinh doanh (doanh thucủa các doanh nghiệp) (2), lợi      
nhuận của dự án trên đơn vị diện tích và đóng góp của các doanh nghiệp trong KCN cho địa 
phƣơng (3).  

Tỷ lệ lấp đầy =
∑                         ∑                      ∗                              (1) 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh = 
∑        ∑        * 100                  (2) 

Hiệu quả giá trị nộp ngân sách  =
∑           ∑        ∗               (3) 

- Hiệu quả xã hội: Nghiên cứu tiến hành đánh giá hiệu quả xã hội của KCN dựa trên các 
các tiêu chí nhƣ số lƣợng công ăn việc làm mà KCN tạo ra, tỷ lệ đào tạo nghề mà KCN đóng góp 
cho lực lƣợng lao động; cơ cấu sử dụng lao động và các chế độ hỗ trợ việc làm của các doanh 
nghiệp trong KCN; mức độ đáp ứng điều kiện cơ sở hạ tầng cho công nhân ở KCN Phú Bài. 

- Hiệu quả mô  trường: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả môi trƣờng của KCN dựa trên số 
liệu diễn biến hiện trạng môi trƣờng KCN Phú Bài thu thập từ các báo cáo, tài liệu phân tích chỉ 
tiêu môi trƣờng khảo sát tại phạm vi nghiên cứu, gồm các tiêu chí nhƣ: Hiện trạng môi trƣờng 
không khí, môi trƣờng nƣớc, hiện trạng và công tác thu gom, xử lý chất rắn của KCN Phú Bài. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của khu công nghiệp Phú Bài 

3.1.1. Tỷ lệ lấp đầy KCN 

Tổng diện tích đất tự nhiên của KCN Phú Bài là 819 ha, trong đó diện tích đất có thể cho 
thuê 421,90 ha. Kết quả thống kê tỷ lệ lấp đầy của KCN Phú Bài giai đoạn 2015-2019 đƣợc thể 
hiện ở Hình 2. 

 

Hình 2. Diện tích cho thuê và tỷ lệ lấp đầy của KCN Phú Bài giai đoạn 2015-2019 

Nguồn: BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế, 2019 

Hình 2 cho thấy, diện tích đất đã cho thuê tại KCN Phú Bài tăng dần qua các năm, điều này 
chứng tỏ doanh nghiệp vẫn trong quá trình hoạt động ổn định và đảm bảo tiến độ xúc tiến kêu 
gọi đầu tƣ. Từ năm 2015 đến 2019, tỷ lệ lấp đầy tăng theo từng năm hoạt động và hiện tại tỷ lệ 
lấp đầy đạt 90% (tăng 23,66% so với năm 2015). Nhìn chung, tỷ lệ lấp đầy của KCN Phú Bài so 
về quy mô và thời gian thành lập là cao so với các KCN khác trên địa bàn toàn Tỉnh. Nguyên 
nhân là chính là do diện tích đất KCN đƣợc nhà nƣớc cho thuê và đầu tƣ hạ tầng, tạo mặt bằng 
sạch, với diện tích này hoàn toàn đáp ứng kêu gọi đối với các nhà đầu tƣ có nhu cầu về quy mô.  

3.1.2. Hiệu quả giá trị sản xuất kinh doanh (doanh thu) 

Hình 3 cho thấy, trong giai đoạn 2015-2019 giá trị sản xuất kinh doanh trong KCN Phú Bài 
có tăng lên, tuy nhiên doanh thu có sự giao động rõ rệt qua các năm. Năm 2015, với diện tích                  
1 ha, KCN Phú Bài thu về 33,00 tỷ đồng. Sau đó, doanh thu của KCN Phú Bài lại tăng, giảm 
biến động theo từng năm, trong đó năm 2018, hiệu quả doanh thu trên 1 ha của KCN Phú Bài đạt 
mức cao nhất trong giai đoạn 2015-2019 với 44,71 tỷ đồng/ha. Trong thời điểm này, KCN đã thu 
hút đƣợc rất nhiều dự án và tạo dựng đƣợc rất nhiều thƣơng hiệu mang tên Phú Bài tiêu thụ 
mạnh ở thị trƣờng trong nƣớc và nhiều nƣớc trên thế giới. Đến năm 2019, doanh thu của KCN có 
sự giảm sút nhẹ xuống chỉ còn đạt 16.800 tỷ đồng kéo theo hiệu quả doanh thu giảm so với năm 
2018 khi thu về 39,82 tỷ/ha. 
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Hình 3. Giá trị sản xuất kinh doanh (doanh thu) của KCN Phú Bài giai đoạn 2015-2019 

Nguồn: BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế, 2019 

Nhìn chung, hiệu quả doanh thu tại KCN Phú Bài vẫn đạt ở mức cao, góp phần tăng GDP 
của thị xã Hƣơng Thủy nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và quan trọng hơn là sự 
đóng góp một phần gián tiếp qua các loại thuế của các doanh nghiệp thuê đất trong KCN để hoạt 
động sản xuất. 

3.1.3. Giá trị nộp ngân sách của KCN Phú Bài 

Giá trị nộp ngân sách ở KCN Phú Bài giai đoạn 2015 - 2019 đƣợc thể hiện ở Hình 3. 

 

Hình 4. Giá trị nộp ngân sách của KCN Phú Bài giai đoạn 2015-2019 

Nguồn: BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế, 2019 
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Hình 4 cho thấy, trong giai đoạn 2015-2019, giá trị nộp ngân sách của KCN Phú Bài có xu 
hƣớng tăng liên tục qua các năm. Năm 2015, giá trị nộp ngân sách năm là 1.593,73 tỷ đồng. Sau 
4 năm hoạt động, giá trị nộp ngân sách đã tăng lên đáng kể đạt 2.200 tỷ đồng vào năm 2019 
(tăng 606,27 tỷ đồng so với năm 2015) với hiệu quả nộp ngân sách là 5,21 tỷ/ha. Hiệu quả nộp 
ngân sách tăng lên qua từng năm đã giúp KCN Phú Bài trở thành một trong những KCN lớn của 
tỉnh. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2019 đạt 9.171,94 tỷ đồng, góp phần đƣa Thừa Thiên 
Huế vào nhóm tỉnh có thu nhập cao, tự cân đối trên 50% tổng nhu cầu chi. 

3.2. Đánh giá hiệu quả xã hội của  hu công nghiệp Phú Bài 

Thông tin chi tiết về tình hình sử dụng lao động của KCN Phú Bài tính đến thời điểm hết 
năm 2019 đƣợc thể hiện ở Hình 5. 

 

Hình 5. Thông tin về ngƣời lao động trong KCN Phú Bài năm 2 19 

 

Hình 6. Cơ cấu lao động tại KCN Phú Bài năm 2019 

Nguồn: BQL KKT-CN tỉnh TT-Huế, 2019 

Số liệu ở Hình 5 và Hình 6 cho thấy, KCN đã tạo ra 15.000 công việc cho ngƣời lao động 
trên địa bàn thị xã Hƣơng Thủy nói riêng và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Trong đó, tỷ lệ 
lao động nữ không quá chênh lệch so với tỷ lệ lao động nam và lao động có trình độ cao đẳng trở 
lên chiếm 3,9%, trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 36,19% và lao động phổ thông 
chiếm đến 59,91%. Mức lƣơng trung bình của ngƣời lao động tại KCN Phú Bài là 10,6 
triệu/ngƣời/tháng. Trong đó, mức lƣơng lao động phổ thông tối thiểu là 4,0 triệu/ngƣời/tháng, 
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nhân viên văn phòng là 8,0 triệu/ngƣời/tháng, riêng cán bộ quản lý là 20 triệu/ngƣời/tháng. Nhƣ 
vậy, có sự chênh lệch về tiền lƣơng giữa các đối tƣợng lao động tại KCN Phú Bài và trong các 
công ty. Do đó, công ty cần thu hút sự đầu tƣ, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 
KCN để từ đó tìm kiếm thêm nhiều cơ hội, hợp đồng kinh doanh với các đối tác trong và ngoài 
nƣớc, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, từ đó cải thiện mức lƣơng hiện tại của ngƣời lao 
động đặc biệt là nâng cao mức lƣơng phổ thông. 

Nhìn chung, số lƣợng lao động có sự biến động tăng ở từng doanh nghiệp của KCN cả về 
lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo. Bên cạnh nguyên nhân nhƣ sự dịch chuyển lao 
động từ các cơ sở sản xuất địa phƣơng về KCN thì nguyên nhân chính phải kể đến những chính 
sách của từng doanh nghiệp về môi trƣờng làm việc, chế độ lƣơng, thƣởng, chế độ đãi ngộ của 
chủ doanh nghiệp đối với ngƣời lao động. Tuy nhiên, một số ít doanh nghiệp với chế độ còn hạn 
chế nên chƣa giữ đƣợc ngƣời lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, các 
doanh nghiệp trong KCN cần tăng cƣờng cơ chế đối thoại, thƣơng lƣợng nhằm giải quyết kịp 
thời các kiến nghị của ngƣời lao động, đảm bảo lợi ích của ngƣời lao động phù hợp với lợi ích 
của chủ doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 
nghiệp. Kết quả khảo sát 100 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty của KCN 
Phú Bài để đánh giá sự hài lòng về các chế độ gồm thời gian làm việc, chế độ lƣơng thƣởng cũng 
nhƣ điều kiện môi trƣờng làm việc tại KCN Phú Bài đƣợc thể hiện ở Hình 7. 

 

Hình 7. Kết quả khảo sát sự hài lòng về chế độ làm việc của công nhân tại KCN Phú Bài 

Nguồn: Xử lý số liệu đ ều tra, 2020 

Hình 7 cho thấy, tỷ lệ hài lòng với chế độ lƣơng, thƣởng tại KCN chiếm khoảng ¾ số 
lƣợng khảo sát, tuy nhiên vẫn có một số lƣợng nhỏ (8%) số ngƣời khảo sát chƣa hài lòng với chế 
độ lƣơng thƣởng hiện nay của một số doanh nghiệp trong KCN. Số lƣợng công nhân hài lòng về 
chế độ thời gian và điều kiện môi trƣờng làm việc tại KCN là rất cao (chiếm hơn 85% số ngƣời 
khảo sát). Qua đó có thể thấy đƣợc hiệu quả từ việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên 
nói riêng và KCN nói chung ngày một phát triển và vững mạnh hơn. Việc nâng cao hiệu quả sử 
dụng lao động là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp và 
KCN Phú Bài đã ngày một đáp ứng một cách tốt hơn tiêu chí này. 
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Về mức độ đáp ứng cơ sở hạ tầng cho ngƣời lao động, KCN Phú bài đã quan tâm đến quy 
hoạch xây dựng nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sống ngƣời loa động làm việc trong 
KCN. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân, khu vui chơi, nhà trẻ cho con 
em công nhân chậm tiến độ. Khu nhà ở cho công nhân đã có quy hoạch đất xây dựng với diện 
tích 83,6 ha nhƣng cho đến thời điểm năm 2019 vẫn chƣa đƣợc triển khai thực hiện và đây cũng 
là một trong những điểm hạn chế cho quá trình đầu tƣ của doanh nghiệp, gây nhiều khó khăn cho 
ngƣời lao động đặc biệt là công nhân lao động từ địa phƣơng khác. 

3.3. Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của Khu công nghiệp Phú Bài 

Đối với hiện trạng mô  trường không khí:  

Qua thu thập số liệu về độ ồn, hạm lƣợng bụi lơ lửng trung bình/giờ, hàm lƣợng hơi khí 
động trung bình/giờ, hạm lƣợng hidrocacbon trung bình/giờ tại các vị trí khảo sát không khí 

xung quanh KCN Phú Bài đều ở mức đạt quy chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn. 

Để hạn chế khuếch tán khí thải ra khu vực xung quanh, KCN đã trồng cây xanh trong và 

xung quanh KCN đúng tỷ lệ 4% nhƣ quy hoạch chi tiết đã phê duyệt đảm bảo tỷ lệ cây xanh toàn 

KCN đạt 15% (tính cho diện tích cây xanh trong khuôn viên nhà máy). Để giảm thiểu phát tán 

các hơi khí độc gây mùi từ hệ thống thoát nƣớc các khu xử lý nƣớc thải và trạm trung chuyển rác 

thải, KCN đã xây dựng mƣơng thoát nƣớc kín có lắp đặt nắp đan phía trên để thuận lợi cho công 

tác kiểm tra. Định kỳ 2 lần/năm tiến hành nạo vét bùn cặn trên toàn bộ hệ thống thoát nƣớc để 
hạn chế hiện tƣợng tích tụ cặn bùn, vừa hạn chế đƣợc mùi hôi, vừa đảm bảo thoát nƣớc tốt. 

Đối với hiện trạng mô  trường nước: 

Các số liệu thu thập về phân tích chất lƣợng mẫu nƣớc mặt tại sông Phú Bài và hói Ông 

Thơ của KCN Phú Bài gồm: hàm lƣợng pH, Do, TSS, hàm lƣợng hữu cơ (    , COD) đều đạt 
quy chuẩn. Hàm lƣợng các kim loại nặng, hàm lƣợng Phenol, chất hoạt động bề mặt, tổng dầu 

mỡ và thuốc trừ sâu nhóm Clo hữu cơ, hàm lƣợng Coliform, E. Coli đều nằm trong ngƣỡng cho 

phép theo quy chuẩn quốc gia. 

Hiện tại, KCN Phú Bài đã có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung với công suất 4000 

m3/ngày đêm. Trạm xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Phú Bài bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 

15/12/2009 với công suất hoạt động thực tế cho đến hiện nay khoảng 1900-2500 m3/ngày đêm. 
Nƣớc thải của các Nhà máy trong KCN Phú Bài sau khi đƣợc thu gom và xử lý tại Trạm xử lý 

nƣớc thải tập trung của KCN đều đạt đƣợc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trƣớc khi xả vào môi 

trƣờng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trong và xung quanh KCN so với khi chƣa có 
hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Đối với hiện trạng và công tác thu gom, xử lý chất rắn:  

KCN đã trang bị các thùng chứa rác 200 lít có nắp đậy theo dọc tuyến đƣờng nội bộ để 
gom rác thải sinh hoạt, thực hiện quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo quy định và sau 

đó ký hợp đồng với công ty CP Môi trƣờng và Công trình đô thị Huế để vận chuyển đi xử lý tại 
khu xử lý chất thải công nghiệp tại phƣờng Thủy Phƣơng, thị xã Hƣơng Thủy. 
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3.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp Phú Bài 

- Việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất trong KCN Phú Bài phải đƣợc thực hiện theo kế 
hoạch từng năm, từng dự án, phù hợp với nhu cầu thực tế theo tiến độ, nhằm đảm bảo sử dụng 
đất tiết kiệm, có hiệu quả, tránh lãng phí đất đai do triển khai đồng loạt không theo quy hoạch, kế 
hoạch và không sát với tình hình thực tế sử dụng. Khi thực hiện đầu tƣ, cần xây dựng quy hoạch 
chi tiết trên cơ sở nghiên cứu, xem xét tổng thể một cách có hiệu quả nhất. 

- Khai thác sử dụng đất trong KCN phải đi đôi với việc bảo vệ môi trƣờng, chú trọng xử 
lý chất thải của các KCN, các cơ sở sản xuất kinh doanh, thƣơng mại, du lịch, dịch vụ và các 
dân cƣ, chất thải phải đảm bảo đƣợc xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng, tránh gây ô nhiễm hủy 
hoại môi trƣờng. Có kế hoạch đầu tƣ để cải tạo, bảo vệ môi trƣờng nhằm giảm thiểu những tác 
động xấu đến môi trƣờng đất đai, không khí, nguồn nƣớc nhằm sử dụng đất có tính bền vững 
và hiệu quả. 

- Cần có sự hƣớng dẫn nhà đầu tƣ sơ cấp kinh doanh kết cấu hạ tầng về thủ tục giải quyết 
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tƣ có nhu 
cầu để trắng gây phiền hà, sách nhiễu nhằm đƣợc thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt 
Nam và nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật. 

- Để tăng nguồn vốn đầu tƣ cho KCN, cần huy động và sử dụng nguồn vốn ứng trƣớc của 
các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác thông qua các hình thức đầu tƣ BOT, BT, PPP và các 
hình thức khác theo quy định của pháp luật. Lồng ghép vốn ngân sách nhà nƣớc, vốn ODA và 
vốn hợp pháp khác thực hiện qua các Bộ ngành Trung ƣơng. Huy động vốn FDI từ các doanh 
nghiệp, từ vốn phát triển công trình đối với những dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng có quy 
mô lớn, có vai trò then chốt đối với sự phát triển của KCN. 

- UBND tỉnh, thị xã cần hoàn thiện môi trƣờng pháp lý và đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính, thông qua việc hoàn thiện cơ chế "một cửa tại chỗ", đƣa ra khung chính sách ổn định                    
và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tƣ vào KCN theo định hƣớng phát triển    
bền vững. 

- Chủ đầu tƣ và các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên 
tiến về xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trƣờng tại KCN Phú Bài. Hạn chế phát triển các nhóm 
ngành có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng cao; từng bƣớc xây dựng hạ tầng, môi 
trƣờng pháp lý thuận lợi cho nền kinh tế xanh (kinh tế ít cacbon); có các chính sách thúc đẩy, hỗ 
trợ khu vực kinh tế xanh phát triển. 

- Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh triển khai công tác giám sát, quan trắc môi 
trƣờng trong các giai đoạn xây dựng và vận hành các dự án tại KCN Phú Bài nhằm phát hiện 
sớm mức độ ô nhiễm, vùng có thể bị ô nhiễm và lập kế hoạch bảo vệ các hệ sinh thái và sức 
khỏe nhân dân trong vùng. 

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất tại KCN Phú Bài giai đoạn 2015 - 2019, 
một số kết luận đƣợc rút ra nhƣ sau: 
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Về hiệu quả kinh tế, việc sử dụng đất của KCN Phú Bài đã góp phần thúc đẩy phát triển 
công nghiệp dịch vụ, tăng trƣởng kinh tế, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hƣớng công nghiệp hóa, tăng thu ngân sách cho địa phƣơng. Giai đoạn 2015-2019 đã khẳng định 
hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất tại KCN Phú Bài khi tỷ lệ lấp đầy KCN hiện nay đã đạt 
90%, hiệu quả doanh thu của KCN đạt cao nhất là 44,71 tỷ đồng/ha, tổng giá trị nộp ngân sách 
nhà nƣớc giai đoạn 2015-2019 là 9.171,94 tỷ đồng. 

Vê hiệu quả xã hội, việc sử dụng đất phát triển KCN Phú Bài bƣớc đầu tạo ra một khối 
lƣợng công việc khá lớn, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 15.000 lao động cho vùng địa 
phƣơng và vùng lân cận. Có những tác động tích cực đến điều kiện làm việc, chế độ lƣơng, 
thƣởng của ngƣời lao động ở KCN. Tuy nhiên, vấn đề nhà ở và các công trình văn hóa xã hội 
phục vụ đời sống ngƣời lao động ở KCN Phú Bài vẫn chƣa có. 

Về hiệu quả môi trƣờng, tại KCN đã bố trí sử dụng quỹ đất dành để thực hiện công tác bảo 
vệ môi trƣờng hợp lý và hiệu quả, đảm bảo cơ cấu sử dụng đất. KCN đã bố trí đất để xây dựng 
các công trình bảo vệ môi trƣờng nhƣ đất cây xanh, đất xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải,… 
đảm bảo theo yêu cầu quy định của Nhà nƣớc. Diễn biến và hiện trạng các thành phần môi 
trƣờng tại KCN Phú Bài và khu vực xung quanh vẫn còn khá tốt, chƣa có sự biến động tiêu cực 
ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 
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ASSESSMENT ON LAND USE EFFICIENCY OF PHU BAI INDUSTRIAL PARK 
IN HUONG THUY DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE 

Nguyen Van Tiep, Truong Do Minh Phuong 
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ABSTRACT 

This study aims to assess the land use efficiency of Phu Bai Industrial Park (IP) in Huong Thuy 
District, Thua Thien Hue Province based on the indicators of economic, social and environmental 
efficiency by collecting data and documents relating to the operation of Phu Bai IP from 2015 to 2019, 
then proposing solutions to improve the operational efficiency of Phu Bai Industrial Park in the future. 
The research result indicated that the land use efficiency of Phu Bai IP attained a high economic 
efficiency as the current occupancy rate of the Industrial Park reached 90 percent, the revenue efficiency 
registered the highest at 44.71 billion VND/ha and the total remittance paid to the National budget 
recorded 9,171.94 billion VND from 2015 to 2019. In addition, Phu Bai IP also made a contribution to 
the labor market by providing more than 15,000 jobs for local people and had positive impacts on 
working conditions, salaries and bonus payment of workers in the industrial park. The current status of 
environmental components causing environmental pollution in Phu Bai Industrial Park are still within the 
permissible level according to the National standards and negative effects on the surrounding 
environment have not been marked. In addition, this research also proposed a number of solutions related 
to land policies, investment capital source and industrial zone development in association with 
environmental protection. 

Keywords: Efficiency, Industrial Park, Phu Bai, land use, Thua Thien Hue. 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU  
CÔNG NGHIỆP GIANG ĐIỀN, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

Châu Võ Trung Thông, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Ngữ 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: chauvotrungthong@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tại Khu công nghiệp (KCN) Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu 
thực trạng sử dụng đất ở khu công nghiệp Giang Điền từ năm 2010 đến 2018. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy: Tỷ lệ lấp đầy ở KCN tính đến năm 2018 là 63,08%; chỉ tiêu vốn đầu tƣ trên diện tích quy hoạch là 
2,574 triệu USD/ha, chỉ tiêu vốn đầu tƣ trên dự án là 13,182 triệu USD/dự án. Hiệu quả sử dụng đất của 
KCN tăng từ 19,92 tỷ đồng/ha năm 2010 lên 55,77 tỷ đồng/ha năm 2018. KCN đã thu hút đƣợc 41 doanh 
nghiệp đầu tƣ, giải quyết việc làm cho 25.000 lao động, trong đó 40,09% lao động đã qua đào tạo nghề từ 
sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học. Tổng giá trị nộp ngân sách của các dự án trong KCN giai đoạn 
2010 - 2018 là 78.324 tỷ đồng, trong đó giá trị nộp ngân sách năm 2018 là 12.786 tỷ đồng.  

Từ khóa: Hiệu quả sử dụng đất, khu công nghiệp, quản lý đất đ  , sử dụng đất. 

1. MỞ ĐẦU 

Quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc sử dụng đất bảo đảm tiết kiệm, hợp 
lý trên cơ sở hiệu quả, bền vững và cân đối quỹ đất cho sự phát triển các ngành công nghiệp, xây 
dựng cơ sở hạ tầng là rất cấp thiết. Việc phát triển hình thành nên các khu công nghiệp (KCN), 
khu chế xuất, các cụm công nghiệp trên cả nƣớc nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài 
nƣớc đến đầu tƣ là nguồn lực quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất 
nƣớc. Kể từ khi Chính phủ có chủ trƣơng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp đến nay, 
đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tác giả Nguyễn Minh Dũng (2010) đã nghiên 
cứu đánh giá thực trạng phát triển của các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1994 - 2005. 
Nghiên cứu đã phân tích, đánh giá những ƣu điểm, những tồn tại hạn chế trong quá trình phát 
triển các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai và đã đề xuất các giải pháp để phát triển hiệu quả 
các KCN nhƣ: giải pháp về đầu tƣ cơ sở hạ tầng KCN, giải pháp về nguồn nhân lực, về chính 
sách, về vốn đầu tƣ (Nguyễn Minh Dũng, 2010). Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Bình 
(2011) đã tập trung luận giải những vấn đề cốt lõi của phát triển bền vững khu công nghiệp và đề 
xuất hệ thống các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững các khu công nghiệp Đồng Nai 
(Nguyễn Thị Bình, 2011). Tác giả Lê Hoàng Hải (2013) đã thực hiện nghiên cứu nâng cao hiệu 
quả quản lý dự án hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, định hƣớng đến 
2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: để phát triển công nghiệp bền vững phải có cơ sở hạ tầng tốt 
tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi, thông thoáng là yếu tố quan trọng đầu tiên để thu hút đầu tƣ (Lê 
Hoàng Hải, 2013). Tác giả Huỳnh Văn Chƣơng và cs. (2018) đã đánh giá hiệu quả sử dụng đất 
của các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy mật độ sử dụng 
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đất của KCN là đồng đều và hiệu quả sử dụng đất khá cao; đồng thời đã đề xuất 3 nhóm giải 
pháp: giải pháp về cơ chế và cải cách thủ tục hành chính, giải pháp về chính sách đất đai và giải 
pháp về việc thu hút vốn đầu tƣ (Huỳnh Văn Chƣơng và cs., 2018). Nhƣ vậy, có thể thấy việc 
đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các khu công nghiệp là vấn đề cần đƣợc quan tâm 
thực hiện. Do đó nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất tại Khu 
công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội  ung nghiên cứu 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện để đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất bao gồm cả đánh 
giá hiệu quả sử dụng đất ở khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 

* Thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để thu thập thông tin, số liệu, tài liệu tại các sở, ban, ngành 
của tỉnh Đồng Nai (Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Kế hoạch và đầu tƣ, Sở Công thƣơng, Sở 
Xây dựng, Ban Quản lý các KCN). Các thông tin thu thập bao gồm: số liệu điều tra về tình hình 
phát triển công nghiệp của tỉnh; báo cáo thuyết minh quy hoạch đƣợc duyệt, tổng giá trị sản xuất 
của KCN, tỷ lệ đóng góp cho ngân sách địa phƣơng, thực hiện nghĩa vụ tài chính (trả tiền thuê 
đất); nguồn gốc sử dụng đất; tình hình thu hồi đất, bồi thƣờng GPMB; công tác giao đất, cho 
thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biến động diện tích đất đai tại KCN; các văn 
bản liên quan đến chính sách quản lý sử dụng đất KCN của Trung ƣơng và của Tỉnh. Phạm vi 
thời gian là giai đoạn 2010 đến 2018. 

* Thu thập số liệu, tài liệu sơ  ấp 

Phƣơng pháp này sử dụng mẫu phiếu điều tra có sẵn để nhằm đánh giá đƣợc thực trạng 
quản lý và sử dụng đất của KCN Giang Điền. Số lƣợng mẫu điều tra là 100 phiếu, chia làm 02 
nhóm. Nhóm 1 gồm 30 ngƣời, là các đối tƣợng quản lý: 10 cán bộ chuyên môn của các Sở, 
ngành, UBND huyện Trảng Bom, các phòng ban có liên quan của huyện; 10 cán bộ Ban Quản lý 
các KCN và 10 cán bộ KCN Giang Điền (doanh nghiệp đầu tƣ hạ tầng). Nhóm 2 gồm 70 ngƣời, 
là các đối tƣợng sử dụng đất: 50 ngƣời đại diện doanh nghiệp đầu tƣ và ngẫu nhiên 20 công nhân 
lao động, làm việc trong KCN Giang Điền. Nội dung điều tra bao gồm: Thu hút đầu tƣ, mặt bằng 
bố trí sử dụng đất, bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, thực trạng 
công tác bảo vệ môi trƣờng, số lƣợng doanh nghiệp đầu tƣ, ngành nghề sản xuất kinh doanh, tình 
hình lao động, việc làm, thu nhập của ngƣời lao động. 

2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

* Tỷ lệ lấp đầy 

Tỷ lệ lấp đầy sử dụng đất trong KCN là tỷ lệ phần trăm diện tích đất đã cho thuê trên tổng 
số diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê theo quy hoạch của KCN tại một thời gian nhất định 
(Huỳnh Văn Chƣơng và cs., 2018). 
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Tỷ lệ lấp đầy = 

∑ Diện tích đất đã cho thuê * 100 

∑ Diện tích đất công nghiệp dành cho thuê của khu công 
nghiệp 

* H ệu quả sử dụng đất 
Hiệu quả sử dụng đƣợc sử dụng để tính xem trên một đơn vị diện tích đất tạo ra đƣợc bao 

nhiêu doanh thu và đƣợc tính theo công thức sau (Huỳnh Văn Chƣơng và cs., 2018) 

Hiệu quả kinh tế = 
∑ Doanh thu 

∑ Diện tích 

Trong đó:  
Tổng doanh thu chính là tổng giá trị sản xuất (tỷ đồng);  
Diện tích là tổng diện tích của các dự án đang hoạt động (ha).  
* G á trị nộp ngân sá    ủ   á  dự án trong k u  ông ng  ệp:Giá trị nộp ngân sách của 

các dự án trong khu công nghiệp chủ yếu là các khoản thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 
giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế khai thác tài nguyên. 

2.2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu 

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập đƣợc và kết quả điều tra, nghiên cứu tiến hành phân 
tích, tổng hợp những thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu, thống kê so sánh và xử lý số 
liệu. Việc tổng hợp, xử lý số liệu đƣợc thực hiện trên phần mềm Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO  UẬN 

3.1. Mô tả vùng nghiên cứu 

Huyện Trảng Bom nằm trong vùng quy hoạch phát triển kinh tế trọng điểm khu vực phía 
Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dƣơng và Đồng Nai, có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển khu công nghiệp. Huyện có vị trí địa lý kinh tế thuận lợi, nằm 
gần các đô thị lớn, có vị thế đặc biệt quan trọng trong việc giao lƣu với các địa phƣơng lân cận 
trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Trảng Bom có các tuyến đƣờng giao thông đƣờng bộ 
thuận lợi (Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn với chiều dài 21,8 km, hai tuyến tỉnh lộ là Tỉnh lộ 767 và 
Tỉnh lộ 762 với tổng chiều dài 15,9 km) góp phần thúc đẩy phát triển thông thƣơng, giao lƣu 
kinh tế giữa các huyện của tỉnh Đồng Nai và với các tỉnh khác; đƣờng sắt Bắc - Nam, tƣơng lai 
là tuyến vành đai IV Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam kết nối vào cao tốc thành phố Hồ Chí 
Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyến Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa, đƣờng vành 
đai thành phố Biên Hòa và tuyến đƣờng sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nên có điều kiện thuận lợi để 
gắn kết, giao lƣu nhằm phát triển kinh tế - xã hội và trở thành đô thị vệ tinh trong vùng. 
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Hình 1. Sơ đồ hành chính                            
huyện Trảng Bom 

Hình 2. Sơ đồ các khu công nghiệp                      
tỉnh Đồng Nai 

Hiện nay, huyện Trảng Bom có 4 khu công nghiệp với tổng diện tích là 1.999,8 ha, gồm 
khu công nghiệp Sông Mây 474 ha; khu công nghiệp Hố Nai 496,94 ha; khu công nghiệp Bàu 
Xéo 499,86 ha; khu công nghiệp Giang Điền 529,2 ha (Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện 
Trảng Bom, 2018). Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đƣợc thành 
lập theo Văn bản số 3553/UBND-CNN ngày 16 tháng 05 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai 
về việc chấp thuận chủ trƣơng và thỏa thuận địa điểm cho Công ty Phát triển Khu công nghiệp 
Biên Hòa (nay là Công ty CP Sonadezi Giang Điền) lập thủ tục quy hoạch, đầu tƣ Khu công 
nghiệp và Khu dân cƣ - dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền và xã An Viễn huyện Trảng Bom 
và xã Tam Phƣớc huyện Long Thành (nay là xã Tam Phƣớc thành phố Biên Hòa). Khu công 
nghiệp Giang Điền tập trung chủ yếu vào các lại hình công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến ít 
độc hại, ít sử dụng nƣớc đƣợc đầu tƣ xây dựng đủ các thành phần công năng có thể vận hành độc 
lập, ƣu tiên các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, các loại sản phẩm sản xuất ra đáp ứng 
nhu cầu sử dụng trong nƣớc và xuất khẩu, mức độ ô nhiễm xác định cấp III, IV (Ban Quản lý 
khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai, 2016). 

3.2. Tình hình quản l  và sử  ụng đất đai tại Khu công nghiệp Giang Điền 

Tính đến thời điểm năm 2018, đã có 41 doanh nghiệp thuê đất với tổng diện tích 209,9 ha, 
tổng vốn đầu tƣ đạt 540,485 triệu USD, giải quyết việc làm cho 25.000 ngƣời lao động trong và 
ngoài tỉnh. Tỷ lệ lấp đầy đất quy hoạch xây dựng công nghiệp, dịch vụ, kho bãi đạt 63,07%. Dự 
kiến tỷ lệ lấp đầy 100% vào năm 2024. Trong KCN Giang Điền chƣa có trƣờng hợp nào bị thu 
hồi giấy phép đầu tƣ. Các doanh nghiệp trong KCN Giang Điền đƣợc thực hiện nghĩa vụ tài 
chính 01 lần trong năm theo hợp đồng hai bên đã ký kết. 
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Bảng 1. Kết quả thực hiện quy hoạch sử  ụng đất đƣợc duyệt                                                                        
tại Khu công nghiệp Giang Điền 

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng nhà máy xí nghiệp công nghiệp 319,58 60,39 

2 Đất xây dựng kho bãi 28,52 5,39 

3 Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 12,43 2,35 

4 Đất xây dựng Trung tâm điều hành - dịch vụ 15,54 2,93 

5 Đất cây xanh 86,47 16,34 

6 Đất giao thông 66,66 12,60 

Tổng cộng 529,20 100% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Son de   G  ng Đ ền 

Bảng 2.Tình hình quản l  đất đai tại KCN Giang Điền 

STT Chỉ tiêu KCN Giang Điền 

1 Quy mô diện tích KCN: 

- Diện tích đã giải phóng mặt bằng 

- Diện tích đã thực hiện bố trí công trình 

- Diện tích chƣa thực hiện bố trí công trình 

529,2 ha 

528 ha  

209,9 ha 

122,9 ha  

2 Quy mô ảnh hƣởng đã thực hiện: 

- Số hộ bị thu hồi đất do GPMB (hộ) 

- Số tiền bồi thƣờng chi trả (tỷ đồng) 

- Số tiền đầu tƣ xây dựng hạ tầng (tỷ đồng) 

- Suất đầu tƣ hạ tầng trung bình (tỷ đồng/ha) 

 

384 hộ 

776,2 tỷ đồng 

1.166 tỷ đồng 

30,89 tỷ đồng/ha 

3 Đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp (ha): 

- Diện tích theo quy hoạch so với toàn khu 

- Diện tích đã cho thuê so với quy hoạch 

- Diện tích đã cấp GCN QSDĐ/đã cho thuê 

 

332,8 ha 

209,9 (đạt 63,07%) 
209,9 (đạt 100,0%) 

Nguồn: Ban quản lý KCN tỉn  Đồng Nai và Công ty Cổ phần Son de   G  ng Đ ền 

Từ bảng 1 và bảng 2 cho thấy: Khu công nghiệp Giang Điền có tổng diện tích phê duyệt là 
529,2 ha, đến nay đã bồi thƣờng và thu hồi đất đƣợc 528 ha, đạt tỷ lệ 99,77%. Diện tích 1,2 ha 
còn lại đã có quyết định phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng của UBND tỉnh Đồng Nai. Theo quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Giang Điền đƣợc UBND tỉnh Đồng Nai 
duyệt thì diện tích đất công nghiệp có thể cho nhà đầu tƣ thuê lại đƣợc với diện tích là 332,8 ha, 
đạt 62,88% so với diện tích toàn khu công nghiệp (không bao gồm 196,4 ha đất đầu mối hạ tầng 
kỹ thuật, Kho tàng bến bãi, Đất khu dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo...). Đến nay, diện tích đã thực 
hiện bố trí công trình là 209,9 ha, đạt tỷ lệ 63,07% và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
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cho 209,9 ha (đạt tỷ lệ 100%). Kết quả điều tra ý kiến của ngƣời sử dụng đất trong KCN                     
(nhóm 2) ở bảng 3 cho thấy có 71,43% ý kiến hài lòng về vấn đề xin giấy phép đầu tƣ, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất và việc xây dựng cơ sở hạ tầng; 14,29% ý kiến chƣa hài lòng và 
7,14% không hài lòng về một số hạng mục cơ sở hạ tầng chƣa hoàn thiện và chƣa xây dựng đƣợc 
khu nhà ở, các công trình công cộng phục vụ đời sống ngƣời lao động làm việc trong khu công 
nghiệp. Trong khi đó, đối với nhóm đối tƣợng quản lý (nhóm 1) thì 83,33% ý kiến hài lòng về hệ 
thống xử lý nƣớc thải, rác thải của các Doanh nghiệp trong KCN và tiến độ nộp tiền thuê đất đầy 
đủ và đúng hạn. Có 27,67% ý kiến chƣa hài lòng về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để xây 
dựng khu nhà ở cho ngƣời lao động.  

Bảng 3.Ý kiến đánh giá của ngƣời quản lý và sử dụng đất về tình hình sử dụng đất                                 
tại khu công nghiệp Giang Điền 

TT 
Đối tƣợng 
điều tra 

Số phiếu 
điều tra 

Kết quả điều tra 

Hài lòng Chưa hài lòng Không hài lòng 

1 Nhóm 1 30 25/30 05/30 0 

2 Nhóm 2 70 55/70 10/70 05/70 

 Tổng 100 80 15 5 

                                                        Nguồn: Tổng hợp từ số liệu đ ều tra, 2018 

3.3. Đánh giá hiệu quả sử  ụng đất  hu công nghiệp Giang Điền 

3.3.1. Hiệu quả về kinh t  

a. Tỷ lệ lấp đầy và t u  út đầu tư 

Bảng 4. Tỷ lệ lấp đầy của KCN Giang Điền giai đoạn 2010-2018 (tính đến 31/12/2018) 

Năm 
Đất tự nhiên 

(ha) 
Đất công nghiệp cho 

thuê (ha) 
Đất công nghiệp đã 

cho thuê (ha) 
Tỷ lệ lấp đầy 

(%) 

2010 529,2 332,8 15,07 4,53 

2011 529,2 332,8 17,2 5,17 

2012 529,2 332,8 18,9 5,68 

2013 529,2 332,8 19,8 5,95 

2014 529,2 332,8 20,3 6,10 

2015 529,2 332,8 24,2 7,27 

2016 529,2 332,8 24,85 7,46 

2017 529,2 332,8 27,4 8,23 

2018 529,2 332,8 42,18 12,67 

Tổng cộng 209,9 63,07 

Nguồn: Ban Quản lý các KCN tỉn  Đồng Nai 
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Số liệu ở bảng trên cho thấy tỷ lệ lấp đầy của KCN Giang Điền từ năm 2010 đến 2018 tăng 
dần theo từng năm hoạt động (đạt từ 4,53% đến 63,07% so với diện tích đất công nghiệp cho 
thuê). So về quy mô và thời gian thành lập thì tỷ lệ này là khá cao so với các KCN trên địa bàn 
toàn tỉnh Đồng Nai. 

Tính đến năm 2018, KCN Giang Điền có số lƣợng doanh nghiệp đầu tƣ là 41 doanh 
nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp nƣớc ngoài chiếm 73,17%, doanh nghiệp trong nƣớc chiếm 
26,82% trên tổng số doanh nghiệp trong KCN tính đến thời điểm năm 2018, chỉ tiêu vốn đầu tƣ 
trên diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt là 2,574 triệu USD/ha, chỉ tiêu vốn đầu tƣ trên dự 
án là 13,182 triệu USD/dự án. 

Bảng 5. Các dự án và nguồn vốn đầu tƣ vào KCN Giang Điền đến năm 2 18 

STT Hạng mục Đơn vị KCN Giang Điền 

1 Số dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 
đầu tƣ vào khu công nghiệp 

dự án 41 

 Số dự án đầu tƣ có vốn trong nƣớc 

Số dự án đầu tƣ có vốn nƣớc ngoài 

dự án 

dự án 

11 

30 

2 Tổng vốn đầu tƣ triệu USD 540,485 

3 Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê Ha 209,9 

4 Vốn đầu tƣ bình quân cho một đơn vị diện tích triệu USD/ha 2,574 

5 Vốn đầu tƣ bình quân (triệu USD/dự án) triệu USD/dự án 13,182 

Nguồn: Ban quản lý các KCN tỉn  Đồng Nai 

b. H ệu quả sử dụng đất 

Bảng 6. Hiệu quả sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2018 

Năm 
Doanh thu 

(tỷ đồng) 

Diện tích 

(ha) 

Hiệu quả sử 
dụng đất   

(tỷ đồng/ha) 

Lợi nhuận 
sau thuế          
(tỷ đồng) 

 ợi nhuận tính 
trên đơn vị  iện 
tích (tỷ đồng/ha) 

2010 331.540 332,8 996,21 22.016 19,92 

2011 378.400 332,8 1.137,02 24.462 22,74 

2012 415.800 332,8 1.249,40 27.180 24,99 

2013 435.600 332,8 1.308,89 30.200 26,18 

2014 446.600 332,8 1.341,95 33.556 26,84 

2015 532.400 332,8 1.599,76 37.284 32,0 

2016 546.700 332,8 1.642,73 40.029 32,85 

2017 602.800 332,8 1.811,30 41.426 36,23 

2018 927.960 332,8 2.788,34 51.144 55,77 

Nguồn: Công ty CP Son de   G  ng Đ ền 
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Giá trị sản xuất kinh doanh (doanh thu) của KCN Giang Điền tăng lên hàng năm. Hiệu 
quả sử dụng đất của khu công nghiệp tăng từ 996,21 tỷ đồng/năm/ha năm 2010 lên 2.788,34 tỷ 
đồng/năm/ha của năm 2018. Lợi nhuận sau thuế tính trên đơn vị diện tích tăng từ 19,92 tỷ 
đồng/năm/ha lên đến 55,77 tỷ đồng/năm/ha. Trong khi đó giá trị sản xuất nông nghiệp trên toàn 
huyện, đến năm 2018 đạt đƣợc 82,9 triệu đồng/ha đối với đất trồng cây hàng năm và đất trồng 
cây lâu năm đạt 108,9 triệu đồng/ha. Nhƣ vậy hiệu quả sử dụng đất của KCN Giang Điền gấp 
hàng trăm lần so với giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích năm 2018 của huyện 
Trảng Bom. Hoạt động của KCN Giang Điền thực sự đã góp phần tích cực cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phƣơng và của tỉnh. Diện tích đất quy hoạch phát triển Khu công nghiệp 
Giang Điền trƣớc đây là đất nông nghiệp, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng 
năm đƣợc sản xuất trên vùng đất bạc màu phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năng suất thấp, thu 
nhập của ngƣời lao động không ổn định và chỉ đáp ứng đƣợc việc làm cho một lƣợng nhỏ ngƣời 
lao động.  

c. G á trị nộp ngân sá    ủ   á  dự án trong k u  ông ng  ệp 

Bảng 7. Giá trị nộp ngân sách giai đoạn 2010 - 2018 

KCN 
Giá trị nộp ngân sách (tỷ đ ng) Tổng 

cộng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Giang Điền 5.504 6.115 6.795 7.550 8.389 9.321 10.357 11.507 12.786 78.324 

Nguồn: Công ty CP Son de   G  ng Đ ền 

Giá trị nộp ngân sách của các dự án trong khu công nghiệp chủ yếu là các khoản thu từ 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế khai thác tài nguyên. 

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018, khu công nghiệp Giang Điền đã góp 78.324 
tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh Đồng Nai. Điều này cho thấy rằng, việc hình thành khu công 
nghiệp Giang Điền đã mang lại hiệu quả sử dụng đất tốt hơn so với sử dụng đất trồng cây hàng 
năm và lâu năm.  

3.3.2. Hiệu quả về xã hội 

Đánh giá hiệu quả về xã hội đƣợc dựa trên số liệu về giải quyết việc làm, đào tạo nghề và 
mức thu nhập bình quân. 

Bảng 8. Thông tin về lao động và thu nhập của ngƣời lao động                                                             
trong KCN Giang Điền năm 2 18 

Chỉ tiêu Đơn vị KCN Giang Điền 

1. Tổng số lao động (ngƣời) 

 Trong đó:  
- Số lao động nữ 

- Số lao động phổ thông 

- Lao động đã qua đào tạo 

- Kỹ sƣ/nhân viên văn phòng 

Ngƣời 

 

25.000 

 

12.142 

11.188 

12.248 

1.564 
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Chỉ tiêu Đơn vị KCN Giang Điền 

2. Mức lƣơng bình quân 

Trong đó: 
- Mức lƣơng lao động phổ thông 

- Mức lƣơng nhân viên văn phòng 

- Mức lƣơng cán bộ quản lý  

Triệu 
đồng/ngƣời/tháng 

10,6 

 

4 

8 

20 

Nguồn: Ban quản lý  á   CN tỉn  Đồng N   

Tính đến thời điểm hiện tại, KCN Giang Điền có 41 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, sử 
dụng lao động khoảng hơn là 25.000 ngƣời.Trong đó, lao động có trình độ cao đẳng trở lên 
chiếm 2,9%; lao động có trình độ trung cấp, sơ cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 37,19% và lao 
động phổ thông chiếm 59,91%.  

3.3.3. Hiệu quả về môi trường 

KCN Giang Điền đã đƣợc phê duyệt đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 
1054/QĐ-BTNMT ngày 21/5/2008 và số 572/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2010 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trƣờng. 

* Công tá  t u gom và  ử lý   ất t ả  rắn,   ất t ả  nguy  ạ  
Khu công nghiệp đã trang bị các thùng chứa rác 200 lít có nắp đậy đặt theo dọc các tuyến 

đƣờng nội bộ để gom rác thải sinh hoạt. Xây dựng kho lƣu giữ tạm thời chất thải công nghiệp 
thông thƣờng và chất thải nguy hại có diện tích 100m2, thực hiện quản lý chất thải rắn và chất 
thải nguy hại theo quy định và sau đó hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trƣờng 
Sonadezi vận chuyển đi xử lý tại khu xử lý chất thải công nghiệp tại xã Quang Trung, huyện 
Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại đạt 85%. 

* Công tác thu gom và xử lý nước thải 

Nƣớc thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp đƣợc thu gom về bể gom 
nƣớc thải. Trƣớc khi vào bể gom, toàn bộ rác có kích thƣớc lớn hơn 10 mm sẽ đƣợc tách ra khỏi 
hệ thống nhờ 02 song chắn rác lắp đặt tại ngăn thu nƣớc của bể. Trong bể gom đƣợc lắp đặt 03 
bơm nƣớc thải, mỗi bơm có công suất 120m3/giờ. Ngoài ra, trong bể còn đƣợc lắp đặt 01 thiết bị 
đo mức để xác định mức nƣớc trong bể làm cơ sở để điều khiển mức độ hoạt động của các bơm. 
Cụm bể xử lý sinh học đƣợc thiết kế gồm có 02 module hoạt động theo mẻ liên tục. Thời gian 
hoạt động của mỗi chu kỳ là 06 giờ. Tính đến năm 2018, chƣa phát hiện có doanh nghiệp nào xả 
nƣớc thải trực tiếp ra môi trƣờng nhƣng không bị xử lý. 

Nƣớc sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trƣờng TCVN 5945-2005 với các hệ số kq = 0,9 
và kf = 0,9 trƣớc khi thải vào hệ thống chảy vào sông Buông. 

Phần bùn lắng dƣ đƣợc bơm bùn thải lắp đặt trong bể C-Tech bơm sang bể phân hủy và 
làm đặc bùn, quá trình phân hủy hiếu khí sẽ làm giảm khối lƣợng và thể tích sau đó đƣợc bơm 
trục vít bơm lên làm khô bằng máy tách bùn ly tâm trƣớc khi thải bỏ. Nƣớc trong tại bể phân hủy 
và làm đặc bùn sẽ tự chảy theo đƣờng ống dẫn về bể gom để xử lý lại. 
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* Công trình bảo vệ mô  trường khác 

Khu công nghiệp đã tự động hóa bằng cách lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục để 
giám sát chất lƣợng nƣớc thải sau khi xử lý với các thông số lƣu lƣợng, nhiệt độ, pH, DO, TSS, 
COD, Amoni, Nitrat, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Đồng Nai. Trồng cây 
xanh, thảm cỏ dọc các tuyến đƣờng nội bộ KCN với tổng diện tích 12,77%. Tổ chức hệ thống 
phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt đƣợc công an tỉnh cấp giấy thẩm duyệt về phòng cháy chữa 
cháy số31/TD-PCCC ngày 27/11/2008 và số 24/TD-PCCC ngày 14/12/2010 và xây dựng biện 
pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đƣợc Sở Công thƣơng tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng 
nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất số 76/GXN-SCT ngày 27/12/2016. 

3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử  ụng đất tại Khu công nghiệp 
Giang Điền 

* G ả  p áp quy  oạ  , quản lý và t ự    ện quy  oạ   

Rà soát điều chỉnh kịp thời quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và các quy hoạch 
chuyên ngành nhƣ quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, thị trấn, thị tứ, quy hoạch các 
trƣờng và hệ thống trung tâm dạy nghề, quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung,... cho phù hợp 
với tình hình thu hút đầu tƣ và phát triển khu công nghiệp. 

Quy hoạch khu nhà ở cho công nhân phải đáp ứng quy hoạch chung của đô thị và là một bộ 
phận cấu thành của hệ thống nhà ở đô thị. Các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân thƣờng đƣợc 
xây dựng gắn liền với các dự án nhà ở thƣơng mại hoặc các dự án khu đô thị mới để đảm bảo tính 
đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, đồng thời phải đƣợc tổ chức tƣ vấn kiểm định chất lƣợng độc 
lập, đánh giá sự phù hợp về chất lƣợng công trình xây dựng trƣớc khi đƣa vào sử dụng.  

Phát triển đồng bộ của các yếu tố cơ sở hạ tầng về kinh tế, xã hội và môi trƣờng nhằm bảo 
đảm cho sự phát triển bền vững không những nội tại KCN mà cả những địa phƣơng có KCN, để 
thực hiện đƣợc mục tiêu trên sự phát triển các KCN phải đƣợc kết hợp chặt chẽ với các yếu tố 
cần phát triển khác nhƣ hệ thống bảo vệ và chống ô nhiễm môi trƣờng; Hệ thống cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật và xã hội: đƣờng giao thông, điện, nƣớc, nhà ở, mạng lƣới thông tin viễn thông, y tế, 
giáo dục, phát triển KCN đi đôi với quy hoạch đồng bộ mạng lƣới thị tứ, khu vực thành thị với 
các điều kiện sinh hoạt hiện đại. 

* G ả  p áp t u  út và đẩy mạn   ú  t ến đầu tư vào k u  ông ng  ệp 

Hoàn thiện môi trƣờng pháp lý và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thông qua việc 
nhanh chóng xây dựng Luật về Khu công nghiệp, đồng thời ổn định các chính sách và cơ chế để 
tạo điều kiện cho các nhà đầu tƣ vào KCN có những tính toán chiến lƣợc dài hạn và bền vững. 

Tập trung giải quyết, xử lý và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang xây dựng hoặc 
đang sản xuất kinh doanh, thành lập một cơ quan chuyên môn làm công tác vận động, xúc tiến 
đầu tƣ vào KCN và các khu vực khác. 

Tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch chi tiết, danh mục các dự án ƣu tiên đầu tƣ và các 
chính sách khuyến khích đầu tƣ vào KCN; cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết cho các nhà 
đầu tƣ đến tìm hiểu cơ hội đầu tƣ. Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tƣ với sự hợp tác của các cơ 
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quan xúc tiến đầu tƣ của nƣớc ngoài. Đồng thời với việc tham gia hiệp hội các KCN và khu chế 
xuất khu vực và thế giới cũng sẽ góp thêm cơ hội quảng bá cho các KCN của địa phƣơng nói 
riêng và toàn tỉnh Đồng Nai nói chung. 

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dự án đầu tƣ xây dựng vào KCN. Tạo 
môi trƣờng thông thoáng và thuận lợi, sự hỗ trợ, quan tâm đối với các nhà đầu tƣ ngay ở giai 
đoạn đầu thực hiện dự án nhằm tạo niềm tin để thu hút thêm những nhà đầu tƣ mới, cũng nhƣ 
củng cố niềm tin của nhà đầu tƣ hiện hữu. Hỗ trợ nhà đầu tƣ sau khi dự án đƣợc cấp phép, bao 
gồm: giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tƣ, thủ tục giao nhận mặt bằng, giấy phép xây 
dựng, đấu thầu, ƣu đãi đầu tƣ,… công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, thủ tục nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, nguyên vật liệu, các thủ tục hải quan, bảo hiểm, vận tải,hỗ trợ tiếp cận các tổ chức 
tín dụng, các thông tin kinh tế xã hội liên quan, tƣ vấn văn hóa cho nhà đầu tƣ… 

Tiến hành nhanh chóng các thủ tục xét duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu, thủ tục xuất khẩu, 
nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp.Điều chỉnh cơ cấu đầu tƣ một cách hợp lý, phù hợp 
với điều kiện thực tế của từng KCN nhằm đảm bảo nâng cao hàm lƣợng vốn đầu tƣ, hàm lƣợng 
công nghệ trong các dự án để nâng cao hiệu quả sử dụng đất KCN. 

4. KẾT  UẬN 

Trong giai đoạn từ 2010 đến 2018, khu công nghiệp Giang Điền đã cho 41 doanh nghiệp 
thuê đất và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 209,9 ha trên tổng số 
332,8 ha diện tích đất công nghiệp cho thuê, đạt tỷ lệ lấp đầy 63,08%. Hiệu quả sử dụng đất của 
khu công nghiệp tăng từ 996,21 tỷ đồng/năm/ha năm 2010 lên 2.788,34 tỷ đồng/năm/ha của năm 
2018. Lợi nhuận sau thuế tính trên đơn vị diện tích tăng từ 19,92 tỷ đồng/năm/ha lên đến 55,77 
tỷ đồng/năm/ha. Tổng giá trị nộp ngân sách của khu công nghiệp Giang Điền là 78.324 tỷ đồng, 
riêng năm 2018 là 12.786 tỷ đồng. Khu công nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn là 25.000 
ngƣời, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 40,09%. Tổng hợp ý kiến đánh giá, nhận xét 
cho thấy 80% số ngƣời hài lòng về quản lý và sử dụng đất tại khu công nghiệp. Tính đến năm 
2018, các chỉ tiêu về môi trƣờng vẫn đảm bảo, chƣa xảy ra các sự cố về môi trƣờng. Tuy nhiên, 
cần tăng cƣờng công tác kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trƣờng, thu gom xử lý chất thải tại 
khu công nghiệp.  
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ASSESSING CURRENT STATUS OF LAND USE MANAGEMENT IN GIANG DIEN 
INDUSTRIAL ZONE, TRANG BOM DISTRICT, DONG NAI PROVINCE 

Chau Vo Trung Thong, Pham Ngoc Son, Nguyen Huu Ngu 

University of Agriculture and Forestry, Hue University 

Contact email: chauvotrungthong@huaf.edu.vn 

ABSTRACT 

This study aims to assess the status of land use management in Giang Dien Industrial Park, Trang 
Bom district, Dong Nai province. The study used a survey method to collect data on the actual land use 
status in Giang Dien industrial park from 2010 to 2018. The research results show that industrial park 
occupancy rate reached 63,07 percent in 2018. The investment capital in the planned area was USD 2.574 
millions per hectare and the average investment capital in the project was USD 13.182 millions per 
project. The effectiveness of land use at the Giang Dien Industrial Park increased from VND 19.92 billion 
per hectare in 2010 to VND 55.77 billion per hectare in 2018. The Industrial Park has attracted 41 
enterprises to invest and created jobs for 25,000 labors in which 40.09% of labors have vocational 
training from elementary, secondary, college and university. The industrial park contributed to budget 
with total value of VND 78,324 billion for the whole period from 2010 to 2018. This figure for 2018 was 
VND 12,786 billion. 

Keywords: Effectiveness of land use,land use, industrial zone, land management. 
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HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CÔNG TY LÂM NGHIỆP                  

TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Nguyễn Hoài Nam1, Trần Nguyên Tú1, Huỳnh Văn Chƣơng2 
1Công ty TNHH Quy Nhơn 

2Đại học Huế 
Liên hệ email: hoainamqfc@gmail.com 

TÓM TẮT 

 Hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp tại tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2014-
2018 đã đánh giá thực trạng với mọi mặt về kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Kết quả cho thấy, Bình Định 
đang quản lý 03 Công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nƣớc: Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà 
Thanh với tổng diện tích 42.300,95 ha với tỷ lệ tranh chấp và lấn chiếm đất là 6,92%; tổng doanh thu đạt 
557,35 tỷ đồng, bình quân doanh thu đạt 111,47 tỷ đồng/năm. Tạo công ăn việc cho khoảng 700 lao động 
hợp đồng theo thời vụ đạt mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/tháng, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 
trong vùng, đặc biệt là ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số sống nhờ rừng. Tuy nhiên, tình trạng ngƣời dân 
lấn chiếm, tranh chấp đất đai ở hai công ty vẫn còn xảy ra và chƣa đƣợc giải quyết triệt để. Việc khai thác 
sử dụng đất của các nông trƣờng còn chƣa triệt để, việc sắp xếp, đổi mới của các nông trƣờng cơ bản đã 
thay đổi trên phƣơng diện quản lý nhƣng bản chất chƣa có nhiều sự thay đổi. Do đó, trên thực trạng hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh tại các Công ty. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý, sử dụng đất các Công ty lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trƣờng quốc doanh. 

Từ khóa: Công ty lâm nghiệp, tỉn  Bìn  Định, quản lý, sử dụng đất. 

1.  MỞ ĐẦU 

Trong sản xuất lâm nghiệp, đất đai là tƣ liệu sản xuất chủ yếu và đóng vai trò quyết định 
vào quá trình sản xuất và hình thành sản phẩm. Với sản xuất lâm nghiệp, đất không chỉ là cơ sở 
không gian, là điều kiện vật chất cần thiết mà còn là yếu tố của sản xuất [7]. Tình hình quản lý 
đất lâm nghiệp đƣợc giao cho các nông, lâm trƣờng (trƣớc đây) và các công ty nông, lâm nghiệp 
(hiện nay) luôn gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc [1]. Việc quản lý, sử dụng đất tại các công ty 
lâm nghiệp bộc lộ những tồn tại hạn chế. Đó là hiệu quả sử dụng đất chƣa cao; hệ thống số liệu, 
tài liệu, bản đồ về đất đai chƣa đầy đủ và thiếu chính xác; ranh giới sử dụng đất nhiều nơi chƣa 
đƣợc xác định rõ trên thực địa; tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật về đất đai còn phức tạp; 
việc chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật còn chậm; diện tích đất bàn giao cho địa 
phƣơng chƣa có hồ sơ địa chính để quản lý, sử dụng. Diện tích đất của các nông, lâm trƣờng nằm 
rải rác trên địa bàn nhiều xã, địa hình phức tạp nhƣng chƣa thiết lập đƣợc hồ sơ, tài liệu, bản đồ 
theo quy định để quản lý và đƣợc chuyển giao qua nhiều thế hệ, dẫn đến tình trạng buông lỏng 
quản lý [5].  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 03 Công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu 100% vốn 
Nhà nƣớc: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
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Sông Kôn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Thanh [4;5;6]. Nhằm đánh tình hình quản lý 
và sử dụng đất trong quá trình sắp xếp, đổi mới tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do Nhà nƣớc làm chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nghiên cứu này đƣa ra đƣợc thực 
trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp tại tỉnh Bình Định, từ đó đề xuất 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nƣớc, 
doanh nghiệp và nhân dân. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.  

- Đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 
Định từ năm 2014 đến năm 2018.  

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tại các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bình Định. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Số liệu thứ cấp: Các số liệu thứ cấp bao gồm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa 
bàn nghiên cứu, các văn bản pháp lý liên quan, thu thập các báo cáo, số liệu, bản đồ các tài liệu 
liên quan đến vấn đề nghiên cứu tại các Sở, ban ngành có liên quan thuộc UBND tỉnh Bình Định. 

- Số liệu sơ cấp: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu đã đƣợc thu thập đƣợc từ các nguồn, tiến 
hành phân nhóm và thống kê các số liệu có giá trị, đáng tin cậy về tình hình sử dụng đất của các 
công ty lâm nghiệp tại khu vực nghiên cứu. Sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp, xử lý các số 
liệu của các phiếu điều tra, xây dựng các trƣờng dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên, thể 
hiện số liệu bằng các bảng biểu, hình ảnh. 

2.2.2. Phương pháp tham vấn chuyên gia 

Tham vấn trực tiếp các cơ quan quản lý nhà nƣớc về đất đai, cơ quan quản lý nhà nƣớc về 
lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phỏng vấn sâu 03 Giám đốc, một số cán bộ quản lý chuyên môn và 
30 công nhân của Công ty theo hình thức ngẫu nhiên về tình hình quản lý, sử dụng đất và tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 03 Công ty. Bên cạn đó, phỏng vấn một số ngƣời dân 
trong khu vực phụ cận. 

2.2.3. Phương pháp minh họa bằng bản đ   

Minh họa bằng các bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh liên quan đến đề tài nghiên cứu nhằm 
góp phần làm sinh động hơn các nội dung nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Giới thiệu khái quát về khu vực nghiên cứu 

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và là một trong 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung có diện tích tự nhiên 607.133 ha. Có vị trí quan trọng là trung tâm trên các tuyến 
giao lƣu quốc tế và liên vùng, tuyến trục Bắc Nam và Đông Tây của miền Trung, gần đƣờng 
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hàng hải quốc tế, là cửa ngõ hƣớng ra biển của các nƣớc trong Tiểu khu vực Mê Kông mở rộng, 
đặc biệt là với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Với 1,6 triệu dân, trong đó trên 50% 
trong tuổi lao động, có truyền thống cần cù, sáng tạo, Bình Định có thể cung cấp một nguồn 
nhân lực dồi dào. Nền kinh tế của tỉnh trong những năm qua phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng 
trƣởng GDP bình quân 12%. Bình Định hiện có 03 Công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu 100% vốn 
Nhà nƣớc: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
Sông Kôn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Thanh. 

 

Hình 1. Sơ đồ hành chính tỉnh Bình Định (4) và các công ty lâm nghiệp                                                
trên địa bàn nghiên cứu 

(1) Công ty TNHH lâm ng  ệp Sông  ôn 

Diện tích đất lâm nghiệp của Công ty nằm trên địa phận tỉnh Bình Định gồm các xã: Vĩnh 
Sơn, Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Vĩnh Quang, Vĩnh Hoà, thị trấn Vĩnh Thạnh - huyện 
Vĩnh Thạnh; xã Tây Giang, Tây Thuận, Bình Tân, Bình Thuận - huyện Tây Sơn; xã Đak Mang, 
Bok Tới - huyện Hoài Ân; và tỉnh Gia Lai tại xã Nghĩa An - huyện K.Bang. 

(2) Công ty TNHH lâm ng  ệp Hà T  n  

Lâm phận của Công ty đƣợc công nhận thuộc địa phận các xã Canh Liên, Canh Thuận, 
Canh Hiệp và thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. Bao gồm 24 tiểu khu. Phía Đông giáp rừng 
của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vân Canh, huyện Vân Canh; phía Tây giáp tỉnh Gia Lai; Phía 
Nam giáp tỉnh Phú Yên; Phía Bắc giáp huyện Tây Sơn và rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ 
Vân Canh. 

 (3) Công ty TNHH lâm nghiệp Quy N ơn 

Lâm phận quản lý của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn nằm trên địa bàn thành phố 
Quy Nhơn (10 phƣờng/xã: Ghềnh Ráng, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Đống Đa, 
Lê Hồng Phong, Ngô Mây, Quang Trung, xã Nhơn Châu, Phƣớc Mỹ) và huyện Vân Canh (02 
xã: Canh Vinh, Canh Hiển). 
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3.1. Thực trạng sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp Bình Định  

3.1.1. Bi n động đất đai của các Công ty lâm nghiệp B nh Định qua các thời kỳ 

Trƣớc năm 2006 (trƣớc thời điểm chuyển đổi Lâm trƣờng thành Công ty TNHH một thành 
viên), Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà 
Thanh và Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn đƣợc giao quản lý sử dụng là 75.753,18 ha. Sau 
khi chuyển đổi 03 Công ty đƣợc giữ lại 42.770,53 ha; quá trình sử dụng có nhiều biến động và 
hiện nay, diện tích diện đất còn lại 03 Công ty đang quản lý, sử dụng là 42.300,95 ha. Số liệu 
đƣợc thể hiện tại bảng 1. 

Bảng 1. Diện tích đất qua các thời kỳ trƣớc khi sắp xếp đổi mới đến năm 2 18                                           
Đơn vị tính: ha 

Đơn vị Trƣớc chuyển 
đổi (năm 2  6) 

Sau chuyển đổi thời 
kỳ 2007-2015 

Thời kỳ 

2016-2018 

Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn 13.047,6 9.756,70 9.215,93 

Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh 33.970,89 18.778,34 18.778,34 

Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn 28.734,69 14.235,49 14.306,68 

Tổng cộng 75.753,18 42.770,53 42.300,95 

Nguồn: Điều tra thu thập 

3.1.2. Thực trạng bị lấn chi n, tranh chấp trên địa bàn nghiên cứu 

Tổng diện tích đất của 03 Công ty đã bị lấn, chiếm, tranh chấp từ năm 2014 đến 2018 là 
894,69 ha. Trong đó, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn là 294,6 ha (bằng 3,14% tổng diện 
tích của Công ty thời điểm năm 2014); Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn là 348,59 ha 
(bằng 2,43% tổng diện tích của Công ty thời điểm năm 2014); Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà 
Thanh là 215,5 ha (bằng 1,33% tổng diện tích của Công ty thời điểm năm 2014). Đối tƣợng lấn, 
chiếm, tranh chấp là các hộ dân cƣ trú trên địa bàn và khu vực lân cận.  

Bảng 2. Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm, tranh chấp của các công ty  
từ năm 2 14 đến năm 2 18                                                                                                                                   

Đơn vị tính: ha 

Đơn vị Loại đất 
Diện tích 
đƣợc giao, 
cho thuê 

Diện tích đất bị lấn 
chiếm, tranh 

Diện tích Tỷ lệ (%) 

Công ty TNHH  lâm nghiệp Quy Nhơn Đất rừng sản xuất 9.365,13  294,6 3,14 

Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn Đất rừng sản xuất 14.306,68 348,59 2,43 

Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh Đất rừng sản xuất 18.778,34  251,5 1,33 

Tổng cộng 42.450,15 894,69 6,92 

Nguồn: Điều tra thu thập 
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Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, nguyên nhân xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai của các 
công ty chủ yếu là do công tác quản lý đất đai trên địa bàn các công ty còn buông lỏng, sự phối 
hợp giữa Công ty và chính quyền địa phƣơng còn thiếu chặt chẽ. Một mặt do năng lực và trách 
nhiệm quản lý đất đai của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn còn yếu; mặt khác các công ty, 
đƣợc giao, cho thuê một diện tích khá lớn, trong khi ngƣời dân địa phƣơng còn thiếu đất sản 
xuất. Về nguyên nhân tranh chấp đất đai chủ yếu là do diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp bị 
giao chồng chéo, ranh giới không đƣợc phân định rõ ràng giữa đất của công ty và các hộ dân trên 
địa bàn; một số nơi khi xảy ra tranh chấp đã không đƣợc quan tâm giải quyết hoặc giải quyết 
không triệt, dứt điểm dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài, có nơi diễn biến phức tạp.  

Quá trình sử dụng đất, tại các Công ty lâm nghiệp một số khu vực bị ngƣời dân lấn, chiếm 
để trồng rừng, các Công ty lâm nghiệp đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với chính 
quyền địa phƣơng để giải quyết; các vụ lấn, chiếm cơ bản đƣợc giải quyết. Tuy vậy, hiện nay 
vẫn còn một số diện tích chƣa đƣợc giải quyết dứt điểm cụ thể:  

Tại công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh một số vụ việc ngƣời dân địa phƣơng lấn chiếm 
đất lâm nghiệp của công ty quản lý đến nay vẫn chƣa giải quyết dứt điểm, do liên quan đến 
ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số. Quan điểm của công ty là sẽ bàn giao lại diện tích đất bị lấn 
chiếm cho địa phƣơng quản lý vì xét thấy nhu cầu đất sản xuất của ngƣời dân là rất lớn. 

Tại công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn với tổng diện tích đất bị các hộ dân lấn chiếm 
là 348,59 ha trong đó; đối với diện tích 344,6 ha tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh do 3 hộ 
dân xã Tú An, Cửu An và Xuân An thuộc thị xã An Khê, Gia Lai đã Canh Tác từ năm 2005. 
Đối vớicác diện tích này Công ty tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trƣơng giải 
quyết dứt điểm để đƣa vào quỹ đất sản xuất của Công ty; Đối với diện tích 13,99 ha tại xã Tây 
Giang, huyện Tây Sơn đƣợc UBND tỉnh giao cho Công ty quản lý sử dụng trùng với diện tích 
đất đã đƣợc UBND huyện Tây Sơn cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân địa 
phƣơng sử dụng. 

3.1.3. T nh h nh thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn nghiên cứu 

Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 
tỉnh Bình Định đã ký hợp đồng thuê đất với 03 Công ty theo quy định pháp luật, trong những 
năm qua các Công ty cơ bản chấp hành việc kê khai và nộp tiền thuê đất đúng chế độ. Tình hình 
thực hiện nghĩa vụ của các Công ty đƣợc thể hiện qua Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của 03 Công ty lâm nghiệp từ năm 
2 14 đến năm 2 18 

STT Chỉ tiêu Năm 2 14 Năm 2 15 Năm 2 16 Năm 2 17 Năm 2 18 

1 Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn 

a Diện tích kê khai nộp (ha) 1.500,37 1.500,37 1.500,37 1.500,37 1.500,37 

b 
Tiền thuê đất phải nộp                    

(nghìn đồng) 
165.622 182.163 177.840 175.687 188.177 

c Số tiền đã nộp (nghìn đồng) 149.622 182.163 177.840 175.687 188.177 
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2 Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn 

a Diện tích kê khai nộp (ha) 80,0 80,0 647,0 80,0 80,0 

b 
Tiền thuê đất phải nộp                  
(nghìn đồng)  

37.076 56.476 131.482 53.461 136.719 

c Số tiền đƣợc miễn (nghìn đồng) 241.335 259.996 266.997 239.997 234.057 

d Số tiền đã nộp (nghìn đồng) 37.076 56.476 131.482 53.461 136.719 

3 Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh 

a Diện tích kê khai nộp (ha) 2.310,54 2.310,54 2.310,54 2.310,54 2.310,54 

b 
Tiền thuê đất phải nộp (nghìn 
đồng) 

81.289 81.289 81.289 81.289 81.289 

c Số tiền đã nộp (nghìn đồng) 81.289 81.289 81.289 81.289 81.289 

Nguồn: Điều tra thu thập 

Kết quả nghiên cứu, từ năm 2014 đến 2018 số tiền thuê đất các Công ty đã nộp vào ngân 
sách nhà nƣớc là 1.695.148.000 đồng. Trong đó, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đã nộp: 
873.489.000 đồng; Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn đã nộp là 415.214.000 đồng; Công ty 
TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh đã nộp là 406.445.000 đồng việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất 
đai của 3 công ty giai đoạn 2014 - 2018, các công ty chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính nộp đầy đủ 
theo quy định của ngành thuế. 

3.2. Hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất tại các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Định   

3.2.1. Hiệu quả về kinh t  

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, kể từ sau khi sắp xếp đổi mới diện tích đất đƣợc giao cho 
các Công ty, các đơn vị sử dụng vào trồng rừng kinh tế, qua nhiều năm luôn đạt hiệu quả cao và 
đã tạo điều kiện hỗ trợ cho nhiệm vụ công ích và trồng rừng phòng hộ môi trƣờng cảnh quan đáp 
ứng chức năng phòng hộ môi trƣờng cảnh quan cho tỉnh nhà. Đối với quỹ đất phục vụ sản xuất 
kinh doanh, Công ty tận dụng quỹ đất giao đƣợc giao để triển khai đầu tƣ trồng rừng thâm canh; 
áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, chọn giống cây trồng có năng suất chất lƣợng cao đảm 
bảo về phát triển bền vững, kinh doanh có hiệu quả qua Bảng 4.  

Bảng 4. Kết quả về hiệu quả kinh tế giai đoạn 2014-2018 của 3 Công ty 

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị tính 

Năm 

2014 2015 2016 2017 2018 

I Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn      

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 39,7 52,95 48,5 50,4 50,4 

2 Tổng sản lƣợng gỗ khai thác Ngàn tấn 26,0 30,0 31,0 31,0 32,0 

3 Thu nhập bình quân ngƣời/tháng Triệu đồng 7,1 7,5 7,8 7,9 8,1 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,9 7,2 7,7 7,6 7,7 

5 Nộp ngân sách nhà nƣớc Tỷ đồng 2,2 2,05 2,17 2,6 1,65 
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II Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn      

1 Tổng doanh thu Tỷđồng 29,5 46,6 37,4 21,4 21,7 

2 Tổng sản lƣợng gỗ khai thác Ngàn tấn 21,4 31,9 29,2 16,6 14,9 

3 Thu nhập bình quân ngƣời/tháng Triệu đồng 6,8 7,3 7,9 8,1 8,9 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,6 3,06 3,17 3,4 4,28 

5 Nộp ngân sách nhà nƣớc Tỷ đồng 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 

III Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh      

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 48,5 29,3 28,1 25,9 27,0 

2 Tổng sản lƣợng gỗ khai thác Ngàn tấn 37,0 22,7 22,8 18,7 33,1 

3 Thu nhập bình quân ngƣời/tháng Triệu đồng 6,4 7,9 8,6 8,4 8,4 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,88 3,01 3,28 2,87 2,4 

5 Nộp ngân sách nhà nƣớc Tỷ đồng 2,5 0,9 2,1 2,1 1,5 

Nguồn: Điều tra thu thập 

- Sản lƣợng gỗ khai thác của các Công ty từ năm 2014 - 2018 luôn ổn định tổng sản 
lƣợng gỗ khai thác của 3 Công ty giai đoạn này đạt 398.300 tấn, trung bình mỗi năm khai thác 
79.660 tấn.  

- Tổng doanh thu đạt 557,35 tỷ đồng, bình quân doanh thu đạt 111,47 tỷ đồng/năm.  
- Tổng lợi nhuận đạt 68,05 tỷ đồng, bình quân lợi nhuận 1 năm đạt 13,61 tỷ đồng. 

- Nộp ngân sách nhà nƣớc: 29,5 tỷ đồng, bình quân nộp ngân sách hàng năm đạt 5,9                     
tỷ đồng. 

- Thu nhập bình quân đầu ngƣời của 3 công ty giai đoạn 2014 - 2018 đạt 7,8 triệu đồng/ 
ngƣời/ năm.  

Hàng năm, các Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp các ngành triển khai 
đến các xã, giao đến từng hộ dân nhận khoán trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng, đã tạo việc 
làm, tăng thu nhập thêm cho ngƣời lao động góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế việc lấn, 
chiếm đất lâm nghiêp và chặt củi, đốt than. 

3.2.2. Hiệu quả về xã hội 

- Thông qua giao khoán quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, các hoạt động tập huấn hƣớng dẫn 
ngƣời dân thu hái, gây trồng lâm sản ngoài gỗ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho ngƣời dân. Tổng diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2018 của 3 Công ty 
đạt 20.614 ha. 

- Thông qua công tác giao khoán quản lý bảo vệ, nuôi dƣỡng, làm giàu,... rừng tự nhiên; 
trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, tạo công ăn việc cho khoảng 700 lao động hợp đồng theo 
thời vụ đạt mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/tháng, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân trong 
vùng, đặc biệt là ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 
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trên địa bàn và hạn chế tối thiểu tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, tình trạng phá rừng làm 
nƣơng rẫy, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn miền núi. 

- Hàng năm, trích từ nguồn vốn đầu tƣ để duy tu bảo dƣỡng đƣờng lâm nghiệp, kết hợp 

phục vụ dân sinh và lƣu thông hàng hóa, hỗ trợ công tác xã hội cho các địa phƣơng. 

3.2.3. Hiệu quả về môi trường 

- Tăng độ phì của đất do loài cây trồng chủ yếu là Keo và cây bản địa có tính chất cải tạo 

đất, bảo vệ đất, chống xói mòn, tạo cảnh quan môi trƣờng. 

- Tính đa năng sinh học bằng cách trồng các loài cây bản địa, cây cảnh quan; trồng cây 

cung cấp gỗ nhỏ, gỗ lớn, cây gỗ nhỏ kết hợp gỗ lớn. 

- Thông qua việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và xây 

dựng, tƣ vấn, chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông 

lâm nghiệp, giúp ngƣời dân địa phƣơng áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông lâm 

nghiệp bền vững theo tiêu chuẩn chất lƣợng nhƣ UTZ Certified, 4C, VietGAP,… góp phần nâng 

cao tính đa dạng sinh học, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nƣớc, bảo vệ môi trƣờng sinh thái ở địa 

phƣơng, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng, hạn chế tình hình khô hạn, cạn kiệt nguồn nƣớc do ảnh 

hƣởng của biến đổi khí hậu. 

- Công tác bảo vệ rừng đƣợc chú trọng, diễn thế trạng thái rừng tự nhiên theo chiều hƣớng 

tích cực, phát triển rừng trồng theo hƣớng kinh doanh gỗ lớn, với chu kỳ kinh doanh dài sẽ có tác 

dụng giữ nƣớc tạo nguồn sinh thủy cho các sông, suối, làm giảm xói mòn, rửa trôi đất. 

- Rừng nói chung và diện tích rừng của các Công ty nói riêng có khả năng hấp thụ cacbon, 

góp phần bảo vệ môi trƣờng sinh thái và điều hòa khí hậu. 

3.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiểu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty lâm 
nghiệp tại tỉnh Bình Định 

- Tiếp tục thực hiện Phƣơng án sắp xếp đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ, theo đúng Phƣơng án đã đƣợc phê duyệt, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các Công ty, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. 

- Đối với diện tích đất rừng sản xuất giữ lại tiếp tục lập hồ sơ thủ tục đề nghị Nhà nƣớc cho 

thuê đất để sử dụng quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất kinh doanh theo kế hoạch hàng 

năm của các Công ty theo Phƣơng án quản lý rừng bền vững đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 
bên cạnh đó khẩn trƣơng tiến hành hoàn thành các thủ tục bàn giao lại quỹ đất cho địa phƣơng 
quản lý theo đúng phƣơng án. 

- Sau khi bàn giao quỹ đất về cho các địa phƣơng thì các huyện, thành phố cần đẩy nhanh 

tiến độ để đƣa vào quản lý, sử dụng đồng thời thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đối với diện tích của các Công ty lâm nghiệp bàn giao lại cho các địa phƣơng. 

- Đối với những diện tích đất sử dụng không hiệu quả, không quản lý đƣợc, đất giao khoán 
cho các hộ gia đình, cá nhân theo các hình thức từng vùng tập trung (khoán 01/CP, nƣơng rẫy 
trƣớc đây của hộ dân đƣa vào trồng rừng 327/CT) thì Công ty giao lại cho địa phƣơng quản lý.  
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- Đối với các diện của một số hộ dân lấn, chiếm còn tồn tại xử lý chƣa dứt điểm thì tiếp tục 
phối hợp với các cấp ban ngành giải quyết dứt điểm. 

- Khoán bảo vệ rừng đến hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức, tạo điều kiện và phát huy khả 
năng tham gia của ngƣời dân về bảo vệ rừng. Đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định 
đời sống cho ngƣời dân sống ven rừng. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng với Hạt 
kiểm lâm,  y ban Nhân dân các xã, phƣờng nơi có rừng và đất rừng của các Công ty; các chủ 
rừng thuộc tỉnh Phú Yên, Gia Lai có diện tích rừng giáp ranh. 

- Lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa, mục đích kinh doanh, chú trọng các 
loài cây mọc nhanh cho năng suất cao có giá trị kinh tế và đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. Trồng 
rừng kinh doanh gỗ lớn và cải tạo rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn. 

- Đầu tƣ các giải pháp công nghệ để tạo ra các giống có năng suất cao, thu thập và khảo 
nghiệm để xây dựng tập đoàn cây chủ lực trong trồng rừng kinh tế, có đặc tính phù hợp với sản 
xuất chế biến, đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng. 

4. KẾT LUẬN 

Nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên rừng, tạo sự chuyển 
biến căn bản về phƣơng thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp; gắn với công nghiệp chế 
biến và thị trƣờng theo chuỗi giá trị hàng hóa; tạo thêm việc làm và thu nhập cho ngƣời dân trên 
địa bàn; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nƣớc, công ty và ngƣời lao động bên cạnh đó để tồn 
tạivà phát triển bền vững thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đƣợc đặt lên hàng đầu. 
Qua quá trình hình thành và phát triển, diện tích đất của 03 Công ty lâm nghiệp đã giảm rất 
nhiều. Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng đất của các nông trƣờng còn chƣa triệt để, việc sắp xếp, 
đổi mới của các nông trƣờng cơ bản đã thay đổi trên phƣơng diện quản lý nhƣng bản chất chƣa 
có nhiều sự thay đổi. 

Công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai của các nông trƣờng đã đƣợc quan tâm nhiều nhƣng 
vẫn còn nhiều kẽ hở, chƣa chặt chẽ. Công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho các công ty còn chậm. Số lƣợng mốc phân định ranh giới trên thực địa còn hạn chế. Tình 
trạng ngƣời dân lấn chiếm, tranh chấp đất đai ở hai công ty vẫn còn xảy ra và chƣa đƣợc giải 
quyết triệt để. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, 
sử dụng đất các Công ty lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trƣờng quốc doanh. 
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ABSTRACT 

The current status of the efficiency of land management and use of forestry companies in Binh 
Dinh province in the period 2014-2018 has evaluated situation, in terms of economy, society and 
environment. The results show that Binh Dinh is managing 03 100% State-owned forestry companies: 
Quy Nhon Forestry Company Limited, Song Kon Forestry Company Limited and Ha Thanh Forestry 
Company Limited. with a total area of 42,300.95 ha with the rate of painting and encroachment on land is 
6.92%; Total revenue reached 557.35 billion, average revenue reached 111.47 billion/year. Create jobs 
for about 700 seasonal contract workers with an average income of 4.5 million VND/month, increasing 
income for people in the region, especially ethnic minorities living off Forest. However, the situation of 
people encroachment, land disputes in the two companies still occurs and has not been completely 
resolved. The exploitation and use of land of farms has not been thoroughly done. The arrangement and 
renewal of farms has basically changed in terms of management, but the nature has not changed much. 
Therefore, on the current status of production and business efficiency in the Company. The study has 
proposed a number of solutions to improve the efficiency of land management and use of forestry 
companies originating from state-owned agriculture and forestry farms. 

Keyword: Forestry Company, Binh Dinh Province, management and use of land. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG ÍCH 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 

Hồ Việt Hoàng, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Phƣợng, Nguyễn Bích Ngọc 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: hoviethoang@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Bài báo đƣợc thực hiện để đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất công ích trên địa bàn 
huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Với mục đích nhƣ vậy, nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ khảo sát của 
nông hộ ở 3 vùng nghiên cứu (bao gồm: Thị Trấn Di Lăng, Xã Sơn Trung, xã Sơn Hạ). Sau đó, số liệu 
đƣợc tổng hợp và phân tích thông qua các chỉ số liên quan đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy: Việc sử dụng đất công ích để trồng lúa trên địa bàn huyện Sơn Hà đang mang lại 
hiệu quả kinh tế ổn định nhất (GO/IC = 1,62 lần, VA/IC = 0,62 lần, GO/LĐ =  0,66 triệu đồng/ha, VA/LĐ 
= 0,25 triệu đồng/ha) và cần đƣợc duy trì sản xuất trong thời gian tới. Tiếp đến là loại hình trồng sắn cũng 
đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cho nông hộ (GO/IC = 1,87 lần, VA/IC = 0,87 lần, GO/LĐ = 0,54 triệu 
đồng/ha, VA/LĐ = 0,25 triệu đồng/ha). Cuối cùng, loại hình sử dụng đất công ích trồng mía cho hiệu quả 
kinh tế thấp và thấp nhất trong 03 loại hình sản xuất nông nghiệp (GO/IC = 1,41 lần, VA/IC = 0,41 lần, 
GO/LĐ = 0,37 triệu đồng/ha, VA/LĐ = 0,11 triệu đồng/ha). Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất đƣợc 02 nhóm 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho huyện Sơn Hà 
trong thời gian tới. 

Từ khóa: Đất sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế, huyện Sơn Hà. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Luật Đất đai năm 2013, đất công ích là một diện tích đất mà xã, phƣờng, thị trấn căn 
cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phƣơng, mà đƣợc giữ lại không quá 5% trong tổng 
diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thuỷ sản của địa 
phƣơng để thực hiện các mục đích công ích tại xã, phƣờng, thị trấn thuộc địa phƣơng đó (Quốc 
hội, 2013). Sau gần 20 năm thực hiện giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị 
định 64/NĐ- CP của Chính phủ chủ trƣơng này đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết 
đƣợc mối quan hệ lợi ích giữa ngƣời sản xuất nông nghiệp và Nhà nƣớc, không ngừng cải thiện 
nâng cao đời sống của ngƣời dân (Chính phủ, 1993). Bên cạnh những mặt tích cực, công tác 
quản lý và sử dụng đất công ích ở một số địa phƣơng trên địa bàn tỉnh bộc lộ không ít bất cập 
nhƣ: nhiều địa phƣơng quản lý lỏng lẻo; không xác định đƣợc diện tích đất công ích dẫn đến tình 
trạng sử dụng sai mục đích; không phát huy hiệu quả sử dụng, trong đó có hiệu quả về mặt kinh 
tế (Trần Trọng Tấn và cộng sự, 2015).  

Sơn Hà là huyện nằm phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Thu nhập của ngƣời dân huyện Sơn Hà 
còn thấp và chủ yếu phụ thuộc hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, Huyện có địa hình 
khá phức tạp, chủ yếu là đồi núi và trình độ dân trí của ngƣời nông dân chƣa thực sự cao nên 
việc sử dụng đất nông nghiệp nói chung và đất công ích nói riêng còn nhiều bất cập (UBND tỉnh 
Quảng Ngãi, 2019). Việc nâng cao nguồn thu nhập cho nông hộ đƣợc xem là vấn đề cần đƣợc ƣu 
tiên thực hiện trên địa bàn huyện Sơn Hà (UBND huyện Sơn Hà, 2019). Do đó, với việc tập 
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trung vào đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại sử dụng đất công ích phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, bài báo sẽ góp phần giúp huyện lựa chọn đƣợc những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 
tế của các loại hình sản xuất nông nghiệp sử dụng đất công ích nhằm mang lại thu nhập cao và 
ổn định hơn cho ngƣời dân. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Khái quát hiện trạng sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Nam. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất công ích của các loại hình sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn huyện Sơn Hà. 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của các loại sử dụng đất sản xuất nông 
nghiệp tại huyện Sơn Hà. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Số liệu thứ cấp:  

Các số liệu thứ cấp bao gồm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu 
đƣợc thu thập tại Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Hà và các văn bản pháp lý liên quan đến tình hình 
sử dụng đất đƣợc thu thập tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Ngãi. 

- Số liệu sơ cấp: 

Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn các nông hộ đang sử dụng đất công ích vào mục đích sản 
xuất nông nghiệp theo mẫu bảng hỏi đã đƣợc thiết kế sẵn tại 3 xã/thị trấn của huyện Sơn Hà, bao 
gồm: Thị trấn Di Lăng (Trung tâm huyện), xã Sơn Trung (đại diện cho các xã nằm gần trung tâm 
huyện) và xã Sơn Hạ (đại diện cho các xã nằm cách xa trung tâm huyện). 

Kích thƣớc mẫu đƣợc tính toán theo công thức mẫu Slovin (1984) nhƣ sau:  =        

Trong đó: 
n: Cỡ mẫu (số phiếu điều tra). 

e: Sai số cho phép. 

N: Số lƣợng tổng thể (544 hộ gia đình, cá nhân). 
- Nghiên cứu sử dụng sai số là 10% và số lƣợng tổng thể N đƣợc xác định là 544 hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất công ích trên địa bàn nghiên cứu. Thay vào công thức trên, 
nghiên cứu xác định đƣợc kích thƣớc mẫu tối thiểu là 85 hộ. 

Bảng 1. Phân bố mẫu điều tra trong nghiên cứu 

Xã/thị trấn Tổng số hộ dân Số phiếu cần điều tra 

Thị trấn Di Lăng 127 28 

Xã Sơn Trung 91 28 

Xã Sơn Hạ 326 29 

Tổng 544 85 
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 Phƣơng pháp chọn mẫu: Nghiên cứu tiến hành chọn mẫu theo phƣơng pháp chọn 
mẫu ngẫu nhiên đơn giản  ựa vào  anh sách các nông hộ đang sử  ụng đất công ích trên 
địa  àn nghiên cứu và hàm RAND() trên phần mềm MS. Excel. 

2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 

Số liệu sau khi thu thập đƣợc tổng hợp, nhập liệu và làm sạch trên phần mềm MS. Excel 
phục vụ cho việc phân tích số liệu. 

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 

* P ương p áp so sán  

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để đối sánh hiệu quả kinh tế giữa các loại hình sử dụng đất 
công ích trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Nam. 

* P ương p áp đán  g á   ệu quả kinh tế của việc sử dụng đất công ích 

 Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu mô tả mối quan hệ giữa lợi ích mà ngƣời sử dụng đất đƣợc và 
chi phí bỏ ra để nhận đƣợc lợi nhuận đó. Đối với những hộ sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao 
thì hiệu quả kinh tế là một nhân tố để thúc đẩy sản xuất phát triển. Hiệu quả kinh tế đƣợc đánh 
giá thông qua các chỉ tiêu sau (Trần Trọng Tấn, 2016): 

- Tổng giá trị sản xuất (GO): Là toàn bộ giá trị của vật chất và dịch vụ đƣợc tạo ra trong 
sản xuất trong một thời gian nhất định thƣờng là một năm. 

- Chi phí trung gian (IC): Bao gồm các chi phí vật chất và dịch vụ đƣợc sử dụng trong quá 
trình sản xuất. 

- Giá trị gia tăng (VA): Là kết quả cuối cùng sau khi trừ đi chi phí trung gian của hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nào đó. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất 
(VA = GO - IC). 

- Hiệu quả kinh tế trên một đồng chi phí trung gian (IC): GO/IC; VA/IC. 

- Hiệu quả kinh tế trên một ngày công lao động (LĐ) quy đổi: GO/LĐ; VA/LĐ. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Giới thiệu khái quát về khu vực nghiên cứu 

Huyện Sơn Hà cách 50km đến trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, khu dân cƣ nông thôn huyện 
Sơn Hà gồm có 13 xã, nơi chiếm trên 88,2% dân số toàn huyện đang sinh sống. Toàn huyện có 1 
thị trấn (thị trấn Di Lăng) với 10 tổ dân phố, diện tích đất đô thị là 5.676,90 ha, chiếm 7,8% diện 
tích tự nhiên. Đến nay rất nhiều vùng nông thôn đã đƣợc đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng tốt, 
nhiều khu dân cƣ có quy mô và mật độ dân số lớn, có nhiều công trình xây dựng và nhà ở kiên 
cố, hoạt động kinh tế ở địa bàn cũng khá đa dạng. 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

3.2. Hiện trạng sử  ụng đất công ích trên địa  àn huyện Sơn Hà năm 2 19 

Luật Đất đai 2013 quy định mỗi xã, phƣờng đƣợc để lại quỹ đất công ích không quá 5% 
tổng diện tích cây hàng năm, đất trồng cây lâu lăm và đất nuôi trồng thủy sản (Quốc hội, 2013). 
Qua Bảng 2 cho thấy, tất cả các xã, thị trấn đều có tỷ lệ đất công ích thấp hơn mức quy định ko 
quá 5%. Theo báo cáo thống kê của huyện Sơn Hà năm 2019 thì đối tƣợng thuê đất công ích để 
sử dụng trên địa bàn huyện Sơn Hà chủ yếu là hộ gia đình. Với tổng là 2.238 hộ gia đình đang sử 
dụng đất công ích trên địa bàn huyện hiện nay, tất cả các hộ đều sử dụng đất để sản xuất nông 
nghiệp. Thời hạn cho thuê đất công ích tùy vào từng xã, và nhu cầu sử dụng đất công ích của các 
hộ gia đình mà thời gian cho thuê là từ 1 đến 5 năm. Nguồn thu đƣợc từ đất công ích để phục vụ 
các mục đích công cộng của địa phƣơng nhƣ xây dựng kênh mƣơng ở xã Sơn Trung, xây dựng 
tuyến đƣờng nội đồng ở xã Sơn Linh,… và một số công trình nhƣ nâng cấp trƣờng học, xây dựng 
nhà tình nghĩa khác. Tổng quỹ đất công ích đến nay trên địa bàn huyện do UBND các xã, thị                   
trấn quản lý là 255,5ha/3.504 thửa/2.238 hộ gia đình, cá nhân. Số liệu cụ thể đƣợc thể hiện tại 
Bảng 2. 

Bảng 2. Thực trạng sử dụng đất công ích tại huyện Sơn Hà năm 2 19 

TT Xã (thị trấn) 

Diện tích 
tự nhiên 

(ha) 

Diện tích 
đất công 
ích (ha) 

Tỷ lệ đất 
công ích 

(%) 

Số thửa 

(thửa) 

Số hộ đang 

sử dụng 
(hộ) 

1 Sơn Hải 969,8 15,2 1,6 180 83 

2 Sơn Thủy 1.625,0 6,0 0,4 88 41 

3 Sơn Kỳ 2.382,5 22,9 1,0 417 183 

4 Sơn Ba 1.231,7 14,8 1,2 157 109 

5 TT Di Lăng 1.421,3 14,3 1,0 286 127 
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6 Sơn Thƣợng 1.601,2 10,4 0,6 172 83 

7 Sơn Bao 1.444,9 16,3 1,1 151 75 

8 Sơn Trung 1.479,5 9,1 0,6 91 91 

9 Sơn Hạ 2.197,1 39,7 1,8 400 326 

10 Sơn Thành 1.732,7 37,1 2,1 460 320 

11 Sơn Nham 1.239,9 25,5 2,1 620 281 

12 Sơn Cao 1.511,1 11,3 0,7 114 77 

13 Sơn Linh 1.521,4 22,1 1,5 198 294 

14 Sơn Giang 1.531,0 10,8 0,7 170 148 

Tổng cộng 21.889,1 255,5 1,2 3.504 2.238 

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ngãi, 2019 

 

 

Hình 2. Tỷ lệ  iện tích đất công ích của các xã, thị trấn so với tổng  iện tích đất                                             
công ích trên địa  àn huyện Sơn Hà 

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ngãi, 2019 

Thực hiện Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của chính phủ ban hành quy định về giao 
đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông 
nghiệp. Kết quả ở bảng 2 và hình 2 cho thấy xã Sơn Hạ có diện tích đất công ích lớn nhất với 
39,7 ha và có 326 hộ gia đình đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Điều này cho thấy nhu cầu 
sử dụng đất của ngƣời dân tại xã Sơn Hạ làrất cao. Trong khi đó, Sơn Thủy lại là xã có diện tích 
công ích ít nhất trong toàn Huyện với 6,0 ha với tổng số hộ đƣợc giao sử dụng đất công ích là                  
41 hộ. 
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Trên địa bàn huyện Sơn Hà, đất công ích chủ yếu phân bố rải rác ở các thôn và dọc theo 
tuyến đƣờng giao thông. Đa số các hộ đƣợc giao, cho thuê đất sử dụng đất công ích đều nằm 
trong diện hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn.  

3.3. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất công ích của các loại cây trồng huyện Sơn Hà 

Theo kết quả điều tra nông hộ (85 phiếu) thì đất trồng lúa chiếm diện tích nhiều nhất trong 
tổng diện tích đất công ích tại khu vực nghiên cứu (diện tích 4,1 ha). Tiếp đến là đất trồng sắn có 
diện tích là 1,9 ha và thấp nhất là đất trồng mía có diện tích thấp hơn là 1,6 ha. 

Bảng 3. Các loại cây trồng chính và hình thức sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu 

Loại cây 
trồng 

Hình thức            
sử dụng đất 

Giống 
Diện tích 

(ha) 

Lúa 
+ Lúa 2 vụ: lúa đông 
xuân - hè thu 

Giống lúa khang dân, giống địa phƣơng 4,1 

Sắn + Sắn Giống địa phƣơng 1,9 

Mía + Mía Giống F156, VN 84-2611 1,6 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu đ ều tra 

Từ Bảng 3 có thể thấy, tính đa dạng các loại hình sử dụng đất; gồm có hình thức trồng xen 
canh, thâm canh và luân canh giữa các loại cây trồng. Theo ý kiến của nông hộ thì tùy vào từng 
loại địa hình, loại cây trồng mà họ sử dụng hình thức canh tác phù hợp, góp phần hạn chế cỏ phát 
triển để giảm công làm cỏ cho cây trồng chính. Đối với những hộ có ý định chuyển loại hình sử 
dụng đất từ đất sản xuất sang đất rừng sản xuất (keo) thì hình thức xen canh là hợp lý nhất, vì 
nguồn thu nhập của trồng cây keo phải mất thời gian 3 đến 4 năm mới đƣợc thu hoạch. 

3.3.1. Loại h nh sử dụng đất tr ng Lúa 

Loại hình sử dụng đất chuyên trồng lúa 2 vụ (lúa đông xuân - lúa hè thu) là loại hình chiếm 
vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Loại hình sử dụng đất này phân bố tập trung chủ yếu 
ở những chân đất thấp trũng, trên loại đất phù sa, nơi có đủ nguồn nƣớc để phục vụ cho việc trồng 
lúa. Số liệu đánh giá hiệu quả kinh tế loại hình sử dụng đất lúa đƣợc thể hiện tại Bảng 4. 

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất công ích trồng lúa tại huyện Sơn Hà năm 2 19 

Chỉ tiêu 
TT  

Di  ăng 
Xã                        

Trung Sơn 
Xã                               

Sơn Hạ 
Trung bình 

Tổng giá trị sản phẩm GO 
(triệu đồng/ha) 53,35 71,00 47,85 57,40 

Chi phí trung gian IC  
(triệu đồng/ha) 32,13 41,89 31,92 35,31 

Giá trị gia tăng VA  
(triệu đồng/ha) 21,22 29,11 15,93 22,09 
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Số công lao động (công) 78,00 98,00 82,00 86,00 

Tỷ suất giá trị sản phẩm trên 
một đồng chi phí trung gian 
GO/IC (lần) 

1,66 1,69 1,50 1,62 

Tỷ suất giá trị gia tăng trên 
một đồng chi phí trung gian 
VA/IC (lần) 

0,66 0,69 0,50 0,62 

Giá trị sản phẩm trên một 
công lao động GO/LĐ 
 (triệu đồng/ha) 

0,68 0,72 0,58 0,66 

Giá trị gia tăng trên một công 
lao động VA/LĐ  
(triệu đồng/ha) 

0,27 0,30 0,19 0,25 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu đ ều tra, 2019 

Đối với cây lúa trong vùng nghiên cứu đã thiết kế phiếu điều tra để thu thập các thông tin 
về chi phí sản xuất lúa bao gồm: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động và chi 
phí khác. Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, chi phí trung bình trồng lúa tại huyện Sơn Hà là 35,31 triệu 
đồng/ha. Số công lao động theo từng vùng nghiên cứu theo đó cũng khác nhau, giao động từ  78-98 
công, tùy theo chất lƣợng và cấu tạo đất của từng cánh đồng. Giá lúa những năm gần đây có sự 
biến động nhẹ nhƣng nhìn chung qua các năm thì giá lúa đều tăng. Vùng nghiên cứu có giá lúa 
giao động từ 550.000 đồng/tạ đến 600.000 đồng/tạ theo từng thời điểm bán và loại lúa, những 
giống lúa chất lƣợng cao thƣờng đƣợc giá trên 700.000 đồng/tạ. 

Vào năm 2019, loại hình sử dụng đất công ích cho trồng lúa mang lại hiệu quả kinh tế khá 
ổn định cho các nông hộ. Điều này đƣợc thể hiện qua Tỷ suất giá trị sản phẩm trên một đồng chi 
phí trung gian GO/IC đạt 1,62 lần, Tỷ suất giá trị gia tăng trên một đồng chi phí trung gian 
VA/IC đạt 0,62 lần, Giá trị sản phẩm trên một công lao động GO/LĐ là 0,66 triệu đồng/ha, Giá 
trị gia tăng trên một công lao động VA/LĐ là 0,25 triệu đồng/ha. 

3.3.2. Loại h nh sử dụng đất tr ng Sắn 

Loại hình sử dụng đất chuyên trồng sắn thƣờng phân bố ở những nơi đất cát nội đồng, một 
phần trên đất phù sa và đất đỏ bazan có tỷ lệ đá ít. Trong những năm gần đây các loại đất này, 
đặc biệt đất đỏ bazan ngƣời ta có xu hƣớng chuyển đổi sang đất rừng sản xuất. Số liệu đánh giá 
về hiệu quả sử dụng đất công ích trồng sắn đƣợc thể hiện tại Bảng 5. 

Bảng 5. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất công ích trồng sắn tại huyện Sơn Hà năm 2 19 

Chỉ tiêu TT Di  ăng Xã Trung Sơn Xã Sơn Hạ Trung bình 

Tổng giá trị sản phẩm 
GO (triệu đồng/ha) 

30,50 26,54 38,60 31,88 

Chi phí trung gian IC 
(triệu đồng/ha) 

16,99 13,93 20,12 17,01 
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Gía trị gia tăng VA 
(triệu đồng/ha) 

13,50 12,61 18,49 14,87 

Số công lao động 
(công) 

58,00 51,00 67,00 58,67 

Tỷ suất giá trị sản 
phẩm trên một đồng chi 
phí trung gian GO/IC 
(lần) 

1,80 1,91 1,92 1,87 

Tỷ suất giá trị gia tăng 
trên một đồng chi phí 
trung gian VA/IC (lần) 

0,79 0,91 0,92 0,87 

Giá trị sản phẩm trên 
một công lao động 
GO/LĐ (triệu đồng/ha) 

0,53 0,52 0,58 0,54 

Giá trị gia tăng trên 
một công lao động 
VA/LĐ (triệu đồng/ha) 

0,23 0,25 0,28 0,25 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu đ ều tra, 2019 

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy chi phí trung gian IC của loại hình trồng sắn khá thấp với 
17,01 triệu đồng/ha. Tuy nhiên tổng giá trị sản phẩm GO đạt đƣợc không cao với 31,88 triệu 
đồng/ha, đây là nguyên nhân dẫn đến giá trị gia tăng VA của loại hình này chỉ đạt 14,87 triệu 
đồng/ha. Với các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất công ích trồng sắn (GO/IC = 
1,87 lần, VA/IC = 0,87 lần, GO/LĐ = 0,54 triệu đồng/ha, VA/LĐ = 0,25 triệu đồng/ha), có 
thể nhận thấy rằng loại hình trồng sắn cho hiệu quả kinh tế ổn định nhƣng thấp hơn loại hình 
trồng lúa. 

3.3.3. Loại h nh sử dụng đất tr ng Mía 

Năng suất trung bình của cây Mía trong vùng điều tra qua các năm năm 2019 năng suất 
tăng lên 48,1 tấn, trung bình 2,96 tấn/sào đến 3,1 tấn/sào. Năng suất Mía bị ảnh hƣởng bởi nhiều 
yếu tố: thời tiết, giống lúa, tình hình sâu bệnh hại. Số công lao động trong khoảng 61-103 công, 
tùy theo chất lƣợng và cấu tạo đất của từng cánh đồng. Số liệu đánh giá hiệu quả kinh tế đất công 
ích trồng mía đƣợc thể hiện Bảng 6. 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất công ích trồng mía tại huyện Sơn Hà năm 2 19 

Chỉ tiêu TT Di  ăng Xã Trung Sơn Xã Sơn Hạ Trung bình 

Tổng giá trị sản phẩm GO (triệu đồng/ha) 20,56 45,04 24,72 30,11 

Chi phí trung gian IC (triệu đồng/ha) 14,91 30,38 17,87 21,05 

Giá trị gia tăng VA (triệu đồng/ha) 5,65 14,66 6,85 9,05 
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Số công lao động (công) 61,00 103,00 71,00 78,33 

Tỷ suất giá trị sản phẩm trên một đồng chi 
phí trung gian GO/IC (lần) 1,38 1,48 1,38 1,41 

Tỷ suất giá trị gia tăng trên một đồng chi 
phí trung gian VA/IC (lần) 0,38 0,48 0,38 0,41 

Giá trị sản phẩm trên một công lao động 
GO/LĐ (triệu đồng/ha) 0,34 0,44 0,35 0,37 

Giá trị gia tăng trên một công lao động 
VA/LĐ (triệu đồng/ha) 0,09 0,14 0,10 0,11 

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ phiếu đ ều tra, 2019 

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy, giá trị gia tăng VA của đất trồng mía trên địa bàn huyện Sơn 
Hà khá thấp với 9,05 triệu đồng/ha, điều này là do chi phí trung gian IC của loại hình trồng mía 
khá cao với 21,05 triệu đồng/ha trong khi tổng giá trị sản phẩm GO chỉ đạt 30,11 triệu đồng/ha. 
Loại hình sử dụng đất công ích trồng mía có hiệu quả kinh tế khá thấp (GO/IC = 1,41 lần, VA/IC 
= 0,41 lần, GO/LĐ = 0,37 triệu đồng/ha, VA/LĐ = 0,11 triệu đồng/ha) và thấp hơn hẳn so với 
loại hình trồng lúa và trồng sắn.  

3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của các loại sử dụng đất công ích tại 
huyện Sơn Hà 

Tổ chức hội chợ nông sản để quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phƣơng. Thành lập 
các hợp tác xã tiêu thụ làm đầu mối giữa ngƣời sản xuất và các cơ sở chế biến, các công ty xuất 
khẩu để tập trung sản phẩm.  

Các Ngân hàng thƣơng mại có cơ chế tăng định mức vay thời gian vay, cải tiến các thủ tục 
cho vay và giảm lãi suất cho vay đối với các hộ nông dân, sử dụng nhiều hình thức bảo đảm tiền 
vay đối với tín dụng dạng nhỏ, mở rộng khả năng cho vay đối với tín dụng không đòi thế chấp. 

Khi triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất công ích trên địa bàn các xã, thị trấn 
cần phải phối hợp với UBND xã, thị trấn để đề nghị đƣa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm. 

Nghiên cứu chuyển đổi bố trí cây trồng hợp lý, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa có năng 
suất thấp sang trồng các loại cây có năng suất cao và có hiệu quả kinh tế hơn. 

Rà soát lại đối tƣợng đang đƣợc giao đất, thuế đất công ích trên địa bàn toàn Huyện. Đối 
với các trƣờng hợp UBND cấp xã đã cho các tổ chức, các đoàn thể và các hộ gia đình, cá nhân 
thuê, mƣợn không đúng quy định thì UBND cấp xã có trách nhiệm, yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân trả lại đất để thực hiện quản lý, cho thuê lại theo đúng quy định. 

4. KẾT LUẬN 

Năm 2019, diện tích đất công ích của huyện Sơn Hà là 255,5 ha, chiếm 1,2% tổng diện             
tích đất tự nhiên. Trong đó, xã Sơn Hạ có diện tích đất công ích nhiều nhất với 37,1 ha và xã  
Sơn Thủy có diện tích đất công ích thấp nhất với 6,0 ha trong toàn Huyện. Số thửa đất công ích 
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đƣợc giao tính đến năm 2019 của Huyện là 3504 thửa với tổng hộ gia đình đƣợc giao, cho thuê 
đất công ích để sản xuất nông nghiệp là 2.238 hộ. 

Kết quả đánh giá về hiệu quả kinh tế sử dụng đất công ích tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng 
Nam vào năm 2019 của các loại hình trồng lúa và sắn đang mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn 
định cho các nông hộ đƣợc giao, cho thuê. Trong khi đó, loại hình sử dụng đất công ích trồng 
mía lại có hiệu quả sử dụng đất thấp hơn hẳn so với hai loại hình còn lại. Để nâng cao hiệu quả 
kinh tế của các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Sơn Hà, nghiên cứu đã đề xuất 
đƣợc 02 nhóm giải pháp, bao gồm: Giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm và giải pháp về 
tài chính. 
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ABSTRACT 

The article is conducted to evaluate the economic efficiency of public land use in Son Ha district, 
Quang Ngai province. For this purpose, the study collected data from farmer surveys in 3 study areas, 
including: Di Lang Town, Son Trung Commune, and Son Ha Commune. After that, the data was 
synthesized and analyzed through indicators related to the economic efficiency of land use. The research 
results show that: The use of public land to grow rice in the Son Ha district was bringing the most stable 
economic efficiency (GO/IC = 1.62 times, VA/IC = 0.62 times, GO/Labor = 0.66 million VND/ha, 
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VA/Labor = 0.25 million VND/ha) and should be maintained in production in the coming time. Next is 
the type of cassava which also brought the stable economy for farmers (GO/IC = 1.87 times, VA/IC = 
0.87 times, GO/Labor = 0.54 million VND/ha, VA/Labor = 0.25 million VND/ha). Finally, the use of 
public land to grow sugarcane had the lowest economic efficiency among the three types of agricultural 
production (GO/IC = 1.41 times, VA/IC = 0.41 times, GO/Labor = 0.37 million VND/ha, VA/Labor = 
0.11 million VND/ha). Based on that, the study has proposed two groups of solutions to improve the 
economic efficiency of agricultural land use for Son Ha district in the coming time. 

Key words: Agricultural land, economic efficiency, Son Ha district. 
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NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG  
ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI 

Trƣơng Đỗ Minh Phƣợng, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thành Nam 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Liên hệ email: truongdominhphuong@huaf.edu.vn 

TÓM TẮT 

Bài báo này thực hiện nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất 
nông nghiệp và tác động của biến động này đến đời sống ngƣời dân trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi thông qua phƣơng pháp điều tra phỏng vấn hộ gia đình và phân tích thứ bậc AHP. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, nhóm yếu tố kinh tế đƣợc xác định có sự ảnh hƣởng lớn đến sự biến động sử dụng 
đất nông nghiệp trong đó, yếu tố quy hoạch sử dụng đất đƣợc đánh giá là có ảnh hƣởng lớn nhất với trọng 
số chung là 52,2%. Về sự tác động của biến động sử dụng đất nông nghiệp, có 91% ngƣời dân đƣợc 
phỏng vấn cho rằng, điều kiện cũng nhƣ năng suất sản xuất bị ảnh hƣởng giảm xuống trầm trọng;                       
31% cho rằng tỷ lệ lao động nông nghiệp bị giảm đi và số lƣợng ngƣời thất nghiệp chiếm 34% tổng số 
đƣợc điều tra sau khi có biến động. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân tại địa phƣơng, trong đó 
chú trọng giảm thiểu những tác động tiêu cực của xu hƣớng giảm diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện Bình Sơn trong thời gian đến. 

Từ khóa: AHP, ản   ưởng, biến động sử dụng đất, đất nông nghiệp, Bìn  Sơn - Quảng Ngãi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bình Sơn là huyện thuộc vùng đồng bằng ven biển nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, 
với những lợi thế về điều kiện tự nhiên đã tạo nên những thuận lợi cho phát triển nền nông 
nghiệp toàn diện. Trong những năm qua, nông nghiệp của huyện đã đạt đƣợc nhiều thành tựu 
nhất định, sản xuất nông nghiệp đƣợc đầu tƣ thâm canh, chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng và sử dụng các loại giống có năng suất, chất lƣợng, mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập 
cao cho ngƣời dân. Bên cạnh đó, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cũng là một trong những nghề 
mang lại kinh tế lớn đối với các vùng ven biển. Tính đến cuối năm 2015, tỷ trọng ngành nông 
nghiệp chỉ chiếm 22,41% trong cơ cấu kinh tế của huyện nhƣng lại có trên 70% dân số toàn 
huyện sống bằng nghề nông nghiệp (Thiết Khôi, 2016). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của 
huyện đƣợc tăng cƣờng, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc. 

Trong bối cảnh quy hoạch sử dụng đất hiện nay có sự sai khác lớn giữa chính sách và thực 
tế, giữa các mục tiêu dự định và kết quả thực tiễn cùng với xu thế nền kinh tế công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nƣớc,diện tích đất nông nghiệp đang giảm dần nhƣờng chỗ cho phát triển các 
khu kinh tế, cụm công nghiệp và phát triển vào các mục đích phi nông nghiệp khác; đất nông 
nghiệp dần thay thế bằng các công trình, đƣờng xá, nhà ở (Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, 2017). 
Vấn đề đặt ra là nhu cầu về các loại nông sản phẩm phục vụ cho sản xuất và đời sống của mọi 
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tầng lớp dân cƣ trên địa bàn không ngừng tăng trong khi đó diện tích đất nông nghiệp không đủ 
đáp ứng sản xuất. Biến động sử dụng đất nông nghiệp, một mặt tạo mức tăng trƣởng kinh tế cao, 
chuyển biến xã hội theo hƣớng tích cực; mặt khác đã và đang tiềm ẩn những vấn đề bất cập trong 
đời sống xã hộ (Hải Yến, 2016). Vì vậy, để giải quyết những yêu cầu trên của thực tiễn, việc 
nghiên cứu sự ảnh hƣởng biến động sử dụng đất nông nghiệp đến đời sống ngƣời dân trên địa 
bàn huyện Bình sơn, qua đó đề xuất một số giải pháp đóng góp vào phát triển kinh tế nông 
nghiệp của huyện, nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế 
tự nhiên, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và giải quyết việc làm, đồng thời 
khắc phục những hạn chế ở khu vực nông thôn, ổn định an ninh lƣơng thực, phát triển vững 
mạnh kinh tế nông nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu  

Để đánh giá tác động của biến động sử dụng đất nông nghiệp đến đời sống cửa ngƣời dân 
trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn địa bàn 3 xã 
gồm: xã Bình Thanh, Bình Thuận và xã Bình Trung thuộc huyện Bình Sơn để thực hiện việc 
điều tra phỏng vấn ngƣời dân. Đây là các xã có sự biến động sử dụng đất nông nghiệp lớn trong 
giai đoạn nghiên cứu và cũng là những xã có nhiều phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đã và đang 
đƣợc triển khai trên địa bàn huyện. 

2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

2.2.1. Số liệu thứ cấp 

Các nguồn tài liệu thu thập gồm các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, số 
liệu niên giám thống kê, các báo cáo thuyết minh về hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất trên địa 
bàn huyện Bình Sơn đƣợc thu thập thông qua cơ quan nhà nƣớc nhƣ UBND huyện, Phòng Tài 
nguyên Môi trƣờng. 

2.2.2. Số liệu sơ cấp 

Nghiên cứu tiến hành điều tra ngẫu nhiên ngƣời dân sinh sống trên địa bàn 3 xã đã lựa 
chọn bằng bảng hỏi đã đƣợc soạn sẵn. Nội dung của bảng hỏi tập trung vào tìm hiểu biến động 
của đất nông nghiệp ảnh hƣởng đến đời sống của ngƣời dân trên địa bàn huyện Bình Sơn. Số 
lƣợng mẫu điều tra đƣợc xác định theo công thức Slovin với độ tin cậy là 90%, nghiên cứu đã 
xác định đƣợc tổng số lƣợng cần điều tra phỏng vấn cho 3 xã là xấp xỉ 99,6 và làm tròn thành 
100 hộ gia đình (Chi tiết tại Bảng 1). 

Bảng 1. Số lƣợng mẫu điều tra tại 3 xã lựa chọn 

STT Xã Tổng số hộ gia đình Số lƣợng mẫu phiếu điều tra Tỷ lệ (%) 

1 Bình Thuận 7518 27 26,7 

2 Bình Trung 8826 31 31,6 

3 Bình Thạnh 11807 42 41,7 

Tổng 28151 100 100 
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2.2.3. Phương pháp tham vấn và phỏng vấn chu ên gia 

Để xác định mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến sự biến động sử dụng đất nông nghiệp 
tại huyện Bình Sơn, nghiên cứu sử dụng phiếu điều tra để phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia có 
chuyên môn về lĩnh vực quản lý đất đai, địa lý kinh tế với số lƣợng phiếu phỏng vấn là 7 phiếu. 
Số lƣợng các chuyên gia đƣợc lựa chọn phỏng vấn dựa trên cơ sở phạm vi, địa điểm nghiên cứu 
của đề tài, các công trình nghiên cứu và lĩnh vực làm việc của các chuyên gia có liên quan đến 
nội dung nghiên cứu, bao gồm các chuyên gia đến từ trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 
các cơ quan nhà nƣớc về quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Sơn nhƣ Phòng Tài nguyên 
Môi trƣờng, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất… Nội dung của phiếu 
phỏng vấn đƣợc thiết kế tập trung vào xếp hạng và cho điểm mức độ ảnh hƣởng theo thang điểm 
cho các nhóm yếu tố cấp 1 và yếu tố cấp 2. Đây là các các yếu tố đƣợc xác định và lựa chọn để 
đánh giá thông qua tham vấn ý kiến chuyên gia và cán bộ chuyên môn tại địa phƣơng (Hình 1). 

 

Hình 1. Các tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất nông nghiệp 

2.3. Phƣơng pháp phân tích thứ bậc AHP 

Phƣơng pháp này do GS. Saaty nghiên cứu và sau đó phát triển từ những năm 80. Đây là 
một phƣơng pháp tính toán trọng số áp dụng cho các bài toán ra quyết định đa tiêu chuẩn. Quá 
trình này bao gồm các bƣớc chính:  

1. Xác định các yếu tố sử dụng và xây dựng cây phân cấp yếu tố. 

2. Điều tra thu thập ý kiến chuyên gia về mức độ ƣu tiên. 
3. Thiết lập các ma trận so sánh cặp. 

4. Tính toán trọng số của các yếu tố. 

5. Kiểm tra tính nhất quán 

6. Tổng hợp kết quả để đƣa ra đánh giá xếp hạng cuối cùng 

- Xây dựng cây phân cấp AHP: Sau khi xác định các chỉ tiêu cây phân cấp AHP sẽ đƣợc 
xây dựng dựa trên các tiêu chí và các khả năng lựa chọn. 

- Xây dựng ma trận so sánh các yếu tố: Việc so sánh này đƣợc thực hiện giữa các cặp yếu 
tố với nhau và tổng hợp lại thành một ma trận gồm n dòng và n cột (n là số yếu tố). Phần tử aij 
thể hiện mức độ quan trọng của yếu tố hàng i so với yếu tố cột j. 
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 =  (   )   = [   1   1    1         1        ] 
Mức độ quan trọng tƣơng đối của yếu tố i so với j đƣợc tính theo tỷ lệ k (k từ 1 đến 9), 

ngƣợc lại của yếu tố j so với i là 1/k. Nhƣ vậy aij > 0, aij = 1/aji, aii =1.  

 

Hình 2. Thang điểm so sánh các yếu tố 

- Tính toán trọng số: Để tính toán trọng số cho các yếu tố, AHP có thể sử dụng các phƣơng 
pháp khác nhau, hai trong số chúng mà đƣợc sử dụng rộng rãi nhất là Lambda Max (max) và 

trung bình nhân (geomatric mean) (Saaty, 2000). 

- Kiểm tra tính nhất quán: Theo Saaty, ta có thể sử dụng tỷ số nhất quán của dữ liệu 
(Consistency Ratio - CR). Tỷ số này so sánh mức độ nhất quán với tính khách quan (ngẫu nhiên) 
của dữ liệu:    =       CI: Chỉ số nhất quán (Consistency Index) 

RI: Chỉ số ngẫu nhiên (Random Index) 

 

  =             
n: Số yếu tố  

Đối với mỗi một ma trận so sánh cấp n, Saaty đã thử nghiệm tạo ra các ma trận ngẫu nhiên 
và tính ra chỉ số RI tƣơng ứng với các cấp ma trận nhƣ Bảng 2. 

Bảng 2. Chỉ số ngẫu nhiên RI 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 0 0 0.52 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Nếu giá trị tỷ số nhất quán CR < 0.1 là chấp nhận đƣợc, nếu lớn hơn đòi hỏi ngƣời ra 
quyết định thu giảm sự không đồng nhất bằng cách thay đổi giá trị mức độ quan trọng giữa các 
cặp yếu tố. 

- Tổng hợp kết quả: Sau khi đã tính toán đƣợc trọng số của các yếu tố cũng nhƣ của các 
phƣơng án đối với từng yếu tố, các giá trị trên sẽ đƣợc tổng hợp lại để thu đƣợc chỉ số thích hợp 
của từng phƣơng án theo công thức sau:     = ∑     ∗       1 , i=1,. . . n 
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Trong đó: 

 wijs : Trọng số của phƣơng án i tƣơng ứng với yếu tố j. 

wja : Trọng số của yếu tố j. 

n: Số các phƣơng án; m: số các yếu tố. 

2.2.4. Phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tíchsố liệu 

Trên cơ sở các số liệu, tài liệu thứ cấp thu thập tiến hànhtổng hợp, chọn lọc những tài liệu, 

số liệu cần thiết phục vụ cho vấn đề nghiên cứu. Đối với các tài liệu, số liệu thu thập đƣợc từ 

phỏng vấn thì phân loại theo nhóm, thống kê nhóm ý kiến của hộ dân theo từng mức độ. Tất cả 
số liệu sơ cấp, bảng, biểu đã thu thập dùng phần mềm Excel để xử lí nhằm phục vụ trong việc 

phân cấp mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tác động đã xác định. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng biến động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bình Sơn 

Diện tích đất nông nghiệp toàn huyện Bình Sơn tính đến ngày 31/12/2018 là 36.636,19 ha, 

giảm 499,28 ha so với kỳ thống kê đất đai năm 2014 (37134.47) (Bảng 3). 

Bảng 3. Biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Bình Sơn giai đoạn 2014-2018 

MĐSDĐ LUA HNK CLN RSX RPH NTS 

DT năm 2014 (ha) 7.236,96 9.678,38 8.692,05 8.726,97 2.473,62 314,54 

DT năm 2018 (ha) 7.054,39 9.581,83 8.510,6 8.510,6 2.464,92 294,99 

Tăng (+)/giảm (-) (ha) - 182,57 - 96,55 - 181,45 - 10,44 -8,70 -19,55 

Nguồn: Phòng TNMT huyện Bìn  Sơn, 2019 

Diện tích đất trồng lúa năm 2018 là 7.054,39 ha giảm 182,57 ha so với kỳ thống kê đất đai 
năm 2014. Nguyên nhân giảm chủ yếu do chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở, đất kinh doanh phi 

nông nghiệp; ngoài ra, đất lúa còn đƣợc chuyển mục đích sử dụng để xây dựng đƣờng xá, mở 

rộng đƣờng quốc lộ và đƣờng cao tốc điển hình tại các tại xã Bình Trung, xã Bình Long, xã 

Bình Hiệp. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm 2018 giảm lần lƣợt là 

96,55 ha và 181,45 so với kỳ thống kê đất đai năm 2014. Nguyên nhân giảm do chuyển sang các 

mục đích sử dụng đất khác nhƣ: Đất ở nông thôn, đất ở tại đô thị, đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp, đất có mục đích công cộng để thực hiện dự án mở rộng đƣờng. 

Đất trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ và đất nuôi trồng thủy sản năm 2018 giảm nhẹ lần 

lƣợt 10,44 ha, 8,70 ha so và 19,55 ha với kỳ thống kê đất đai năm 2014. Nguyên nhân giảm do 

chuyển các mục đích sử dụng đất khác nhƣ đất có mức đích công cộng, đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp dùng để xây dựng cụm KCN Bình Long. 
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3.2. Xác định trọng số của các yếu tố ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất nông nghiệp 

3.2.1. Xác định trọng số các y u tố ảnh hưởng cấp 1 

Nghiên cứu tiến hành lập bảng ma trận, chuẩn hóa, tính toán trọng số của nhóm yếu tố cấp 

1 bao gồm: Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế và điều kiện xã hội. xác định trên. Nếu tỷ số 

nhất quán CR < 10% thì dữ liệu tin cậy đƣợc. Kết quả tính toán trọng số các yếu tố cấp 1 và chỉ 
số nhất quán đƣợc thể hiện ở Bảng 5. 

Bảng 4. Ma trận so sánh và trọng số của các yếu tố cấp 1 

 TN-MT KT XH Trọng số 

Tự nhiên - Môi trƣờng 1 1/9 1/3 0,066 

Kinh tế 9 1 7 0,785 

Xã hội 3 1/7 1 0,149 

Chỉ số nhất quán CR = 8,4% < 10% 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 

Bảng 4 cho thấy, trong 3 nhóm yếu tố đánh giá thì nhóm yếu tố điều kiện kinh tế đƣợc cho 

là có ảnh hƣởng lớn nhất đến sự biến động đất nông nghiệp thành phi nông nghiệp với trọng số 

chiếm 78,5%; tiếp đến là nhóm yếu tố điều kiện xã hội với 14,9% và xếp cuối cùng là nhóm yếu 

tố điều kiện tự nhiên - môi trƣờng với trọng số ảnh hƣởng chỉ chiếm 6,6%. Qua đó có thể thấy 

rằng, yếu tố kinh tế đóng vai trò quan trọng quyết định lớn đến biến động sử dụng đất nông 

nghiệp, góp phần làm thay đổi mục đích sử dụng các nhóm đất. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

xu thế phát triển của huyện khi Bình Sơn đang trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phƣơng theo hƣớng nông thôn mới.  

3.2.2. Xác định trọng số các y u tố ảnh hưởng cấp 2 

Để tính toán trọng số cấp 2, nghiên cứu tách riêng yếu tố cấp 1 ra thành từng nhóm để tính 

trọng số riêng cho từng yếu tố. Sau đó kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu dựa trên tỷ số nhất 
quán CR < 10% thì dữ liệu đƣợc chấp nhận ở ngƣỡng tin cậy. Kết quả tính toán trọng số các yếu 

tố cấp 2 theo từng nhóm riêng và chỉ số nhất quán thể hiện Bảng 5. 

Bảng 5. Ma trận so sánh và trọng số của các yếu tố cấp 2 theo nhóm yếu tố cấp 1 

TN-MT Thổ nhƣỡng Thiên tai Ô nhiễm MT Trọng số 

Thổ n ưỡng 1 1/5 3 0,188 

Thiên tai 5 1 7 0,731 

Ô nhiễm môi trường 1/3 1/7 1 0,081 

Chỉ số nhất quán CI = 6,8% < 10% nên bộ tr ng số đảm bảo tính nhất quán 
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Kinh t  Lợi nhuận 
SXNN 

Tốc độ ĐTH 
Đầu tư và xâ  
dựng CSHT 

QHS
DĐ 

Trọng số 

Lợi nhuận SXNN 1 1/3 1/3 1/7 0,058 

Tố  độ ĐTH 3 1 3 1/5 0,182 

Đầu tư và  ây dựng 
CSHT 

3 1/3 1 1/9 0,095 

QHSDĐ 7 5 9 1 0,665 

Chỉ số nhất quán CI = 9,1% < 10% nên bộ tr ng số đảm bảo tính nhất quán 

Xã hội Tỷ lệ LĐ NN Tỷ lệ dân cư đô thị Tr nh độ học 
vấn 

Trọng số 

Tỷ lệ l o động NN 1 1/3 5 0,279 

Tỷ lệ dân  ư đô t ị 3 1 7 0,649 

Trìn  độ h c vấn 1/5 1/7 1 0,072 

Chỉ số nhất quán CI = 6,8% < 10% nên bộ tr ng số đảm bảo tính nhất quán 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 

Qua Bảng 5 cho thấy, trong nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên - môi trƣờng thì yếu tố thiên 
tai đƣợc đánh giá là ảnh hƣởng nhiều nhất đến biến động đất nông nghiệp với trọng số chiếm 
73,1%. Trong nhóm yếu tố điều kiện kinh tế thì yếu tố ảnh hƣởng nhiều nhất đến biến động đất 
nông nghiệp là quy hoạch sử dụng đất (trọng số 66,5%). Về nhóm yếu tố điều kiện xã hội, yếu tố 
tỷ lệ dân cƣ đô thị đƣợc đánh giá là ảnh hƣởng lớn nhất đến biến động đất nông nghiệp với trọng 
số chiếm 64,9%. 

3.2.3. Xác định trọng số chung của y u tố cấp 2 

Kết quả tính toán trọng số chung của các yếu tố ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất 
nông nghiệp đƣợc thể hiện ở Hình 3. 

 

Hình 3. Trọng số chung của các yếu tố cấp 2 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 
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Hình 3 cho thấy, trong 10 chỉ tiêu cấp 2 đƣợc đánh giá thì chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 
có trọng số lớn nhất (0,522) nên đây là chỉ tiêu ảnh hƣởng lớn nhất đến sự biến động đất nông 
nghiệp, xếp thứ hai là yếu tố đầu tƣ và xây dựng cơ sở hạ tầng với trọng số là 0,142, xếp thứ 3 là 
tỷ lệ dân cƣ đô thị (trọng số 0,097) và xếp thứ tƣ là chỉ tiêu tốc độ đô thị hóa (trọng số 0,080). 
Chỉ tiêu ô nhiễm môi trƣờng đƣợc đánh giá là ít có ảnh hƣởng nhất trong 10 chỉ tiêu với trọng số 
là 0,005. 

Nhƣ vậy có thể thấy đƣợc yếu tố quy hoạch sử dụng đất có tính quyết định đến sự biến 
động đất nông nghiệp lớn nhất. Điều này đƣợc coi là phù hợp với thực tế khi một phƣơng án quy 
hoạch sử dụng đất đƣợc phê duyệt sẽ kéo theo biến động sử dụng đất rất lớn, đặc biệt là đất nông 
nghiệp do nhu cầu thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhà nƣớc để phát triển các 
mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phƣơng.  

3.3. Ảnh hƣởng của biến động sử dụng đất nông nghiệp đến ngƣời dân tại địa phƣơng 

Với phần lớn ngƣời dân sinh sống trên các địa bàn điều tra, trƣớc đây nguồn thu nhập chủ 
yếu dựa vào việc làm nông nghiệp. Tuy nhiên, giai đoạn trở lại đây (2014-2018) sau khi đất nông 
nghiệp bị giảm hoặc mất đi, ngƣời dân địa phƣơng chủ yếu làm công nhân hoặc chƣa tìm đƣợc 
việc làm điều này chứng tỏ biến động sử dụng đất ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân trên 
địa bàn huyện rất lớn.  

Bảng 6. Ảnh hƣởng của biến động sử dụng đất nông nghiệp đến đời sống của ngƣời trên 
địa bàn huyện Bình Sơn, tình Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2018 

STT Nội dung câu hỏi Ý kiến trà lời Tỷ lệ (%) 

1 Hình thức biến động đất nông nghiệp đối với 
diện tích đất của gia đình là gì? 

Thu hồi 85 

Chuyển mục đích SDĐ 15 

Thừa kế 0 

Tặng cho 0 

Hình thức khác 0 

2 Sau khi biến động điều kiện sản xuất của gia đình 
nhƣ thế nào? 

Xấu 91 

Không thay đổi 9 

Tốt 0 

3 Biến động đất nông nghiệp thì chất lƣợng môi 
trƣờng bị ảnh hƣởng nhƣ thế nào? 

Xấu 22 

Không thay đổi 65 

Tốt 13 

4 Năng suất sản xuất nông nghiệp của gia đình nhƣ 
thế nào sau khi bị biến động đất nông nghiệp? 

Giảm đi 91 

Không thay đổi 9 

Tăng lên 0 

5 Biến động đất nông nghiệp ảnh hƣởng đến tỷ lệ 
lao động nông nghiệp trƣớc và sau nhƣ thế nào? 

Giảm đi 31 

Không thay đổi 69 

Tăng lên 0 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 
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Biến động sử dụng đất nông nghiệp có ảnh hƣởng đến các ngƣời dân đƣợc khảo sát chủ 
yếu do thu hồi đất chiếm 85%, còn lại 15% là do chuyển nhƣợng QSDĐ. Qua kết quả điều tra 
100 hộ dân trên địa bàn huyện Bình Sơn, có 91% cho ý kiến là điều kiện sản xuất cũng nhƣ năng 
suất sản xuất bị ảnh hƣởng giảm xuống trầm trọng, nguyên nhân chủ yếu do mất đất canh tác đối 
với các hộ dân có nghề chủ yếu là làm nông. Còn lại có 9% số hộ còn lại cho rằng, điều kiện sản 
xuất cũng nhƣ năng suất sản xuất là không thay đổi nguyên nhân là do một số hộ làm nông dân 
và ngành nghề khác. 

Bên cạnh đó biến động sử dụng đất nông nghiệp ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng 
cũng nhƣ ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân có 22% ý kiến cho rằng chất lƣợng môi 
trƣờng giảm đi. Ngƣợc lại có 13% ý kiến cho rằng chất lƣợng môi trƣờng đƣợc cải thiện tăng 
lên. Còn lại có 65% ý kiến cho rằng chất lƣợng môi trƣờng không bị ảnh hƣởng do biến động sử 
dụng đất gây ra. Nguyên nhân việc chất lƣợng môi trƣờng tăng lên là giảm đi một lƣợng thuốc 
trừ sâu, các loại thuốc hóa học sử dụng trong nông nghiệp và chất lƣợng môi trƣờng bị giảm 
xuống là khi xây dựng các khu công nghiệp tạo ra một lƣợng khí thải công nghiệp gây ảnh 
hƣởng đến cuộc sống ngƣời dân.  

Tỷ lệ lao động nông nghiệp cũng bị ảnh hƣởng do việc biến động đất nông nghiệp, cụ thể, 
tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm đi có 31% là do khi bị mất đất sản xuất nông nghiệp thì buộc 
ngƣời dân phải chuyển qua làm các nghề khác để tự nuôi sống bản thân và gia đình, còn lại có 
69% cho là tỷ lệ lao động nông nghiệp không thay đổi so với trƣớc biến động. 

 

 

Hình 4. Ảnh hƣởng của biến động sử dụng đất nông nghiệp đến việc làm và thu nhập của 
ngƣời  ân trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2019 
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Hình 3 cho thấy, trƣớc khi bị biến động đất nông nghiệp đa số ngƣời dân làm nông là chủ 

yếu chiếm 53%, nuôi trồng thủy sản chiếm 19%, công nhân 17%, ngành nghề khác chiếm 11% 

và hầu nhƣ không có thất nghiệp. Nhƣng sau khi bị biến động đất nông nghiệp con số ngƣời bị 
thất nghiệp chiếm hơn 1/3 tổng số phiếu điều tra có 34%, giảm mạnh có làm nông từ 53% xuống 

còn 11%, nuôi trồng thủy sản từ 19% xuống còn 0% so với trƣớc biến động. 

Cùng với việc ảnh hƣởng đến việc làm đó là mức thu nhập cũng thay đổi rõ rệt, trƣớc biến 

động mức thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ rất cao với 53%, với mức thu nhập 

từ 7-10 triệu đồng chiếm 47% điều này chứng tỏ cuộc sống của ngƣời dân đƣợc thƣ thả. Sau biến 

động thu nhập ngƣời dân giảm xuống, trong đó có 66% cho rằng, thu nhập lúc này giảm xuống 

chỉ còn 4-5 triệu đồng, có đến 34% ngƣời dân trả lời là bị mất nguồn thu nhập. Nguyên nhân là 

do phần lớn những ngƣời dân bị ảnh hƣởng đang làm nông và nuôi trồng thủy sản điều là ngƣời 

trung niên và lớn tuổi, đa số không có trình độ trí thức cao nên khi bị mất đất sản xuất, những 

ngƣời này rất khó để tìm đƣợc một công việc khác để tạo ra thu nhập. 

3.4. Đề xuất giải pháp giảm nhẹ ảnh hƣởng của biến động sử dụng đất đến cuộc sống của 

ngƣời dân tại địa phƣơng 

- Phƣơng án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hƣớng CNH - 

HĐH nên thực hiện trƣớc khi địa phƣơng bị thu hồi đất. Đặc biệt, cần chú trọng đến thu nhập hộ 

gia đình. 

- Hình thành và tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của hộ nông dân nhƣ tổ chức 

các hội chợ giới thiệu sản phẩm, phát triển mạng lƣới trên địa bàn, áp dụng công nghệ tiên tiến 

trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản cho hộ nông dân. 

- Hộ nông dân cần phải tự trau dồi thêm thông tin, kiến thức, tích cực chuyển đổi nghề 
nghiệp thông qua các tổ chức kinh tế.  

- Chính quyền địa phƣơng cần kết hợp với các trung tâm dạy nghề mở lớp hƣớng nghiệp 

dạy nghề cho lao động địa phƣơng, chủ yếu đối tƣợng từ 18 đến 35 tuổi cung cấp lao động cho 

các KCN vừa mới xây dựng chuẩn bị hoàn thành các nghề chủ yếu nhƣ: may, mộc.  

- Đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tƣ các KCN khi tiếp nhận các dự án đầu tƣ. UBND 
phƣờng yêu cầu các công ty phải cam kết đào tạo, sử dụng lao động địa phƣơng vào làm tại các 

công ty, ƣu tiên các con em những hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, ƣu tiên những dự án sử dụng 

nhiều lao động địa phƣơng quy định cụ thể thời gian sử dụng lao động làm việc ở doanh nghiệp, 

tránh tình trạng chỉ là hình thức một thời gian sau sa thải. Chủ động phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng và các cơ sở đào tạo để tuyển sinh, mở các lớp dạy nghề cho ngƣời dân bị thu hồi đất 
nông nghiệp tại doanh nghiệp. Về việc sử dụng tiền đền bù, hỗ trợ có hiệu quả.  

- Tích cực tuyên truyền, định hƣớng sử dụng nguồn vốn đền bù cho các hộ ngay từ khi 

thực hiện thông báo chủ trƣơng thu hồi đất đến khi quyết định thu hồi đất và chi tiền bồi thƣờng 

cho ngƣời dân để các hộ thấy rõ bản chất của nguồn kinh phí này tập trung sử dụng nguồn                    

tiền này vào sản xuất kinh doanh hoặc học nghề. Hạn chế tác động tiêu cực của việc thu hồi đất 
nông nghiệp. 
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4. KẾT LUẬN 

Trong 3 nhóm yếu tố cấp 1 đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất nông 
nghiệp thì nhóm yếu tố điều kiện kinh tế là ảnh hƣởng lớn nhất với trọng số chiếm 78,5%, tiếp 
đến là nhóm yếu tố điều kiện xã hội với 14,9% và xếp cuối cùng là nhóm yếu tố điều kiện tự 
nhiên - môi trƣờng với trọng số ảnh hƣởng chỉ chiếm 6,6%. Bên cạnh đó, đề tài đã nghiên cứu 10 
yếu tố cấp 2 để xác định mức độ ảnh hƣởng cụ thể, theo đó chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đƣợc 
đánh giá là có ảnh hƣởng lớn nhất đến biến động sử dụng đất với trọng số là 52,2%. Xếp thứ hai 
là yếu tố đầu tƣ và xây dựng cơ sở hạ tầng với trọng số là 14,2%, xếp thứ 3 là tỷ lệ dân cƣ đô thị 
với trọng số là 9,7%. Chỉ tiêu ô nhiễm môi trƣờng đƣợc đánh giá là ít có ảnh hƣởng nhất trong 
10 chỉ tiêu với trọng số là 0,5%. 

Qua điều tra ảnh hƣởng của biến động sử dụng đất nông nghiệp đến 100 hộ dân trên địa 
bàn huyện Bình Sơn, có 91% ngƣời dân cho ý kiến là điều kiện sản xuất cũng nhƣ năng suất sản 
xuất bị ảnh hƣởng giảm xuống trầm trọng; 22% ý kiến cho rằng chất lƣợng môi trƣờng là giảm 
đi, 31% cho rằng tỷ lệ lao động nông nghiệp bị thay đổi giảm đi và tình trạng thất nghiệp chiếm 
34% tổng số hộ đƣợc điều tra.  

Nghiên cứu đã đề xuất đƣợc một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 
và chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân tại địa phƣơng trong thời gian tới. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đỗ Thiết Khôi (2016), Phát triển nông nghiệp huyện Bìn  Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Luận 
văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng. 

2. Phòng Tài nguyên & Môi trƣờng (2019), Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất 

năm 2018  ủa huyện Bìn  Sơn. 

3. Saaty, T. L. (2000), Fundamentals of decision making and priority theory with the 

analytic hierarchy process. RWS Publication, Pittsburgh. Vol 6: 21-28. 

4. Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Quảng Ngãi (2017), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020  ủa Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

5. Hải Yến (6/8/2018), Chuyển biến của ngành nông nghiệp Quảng Ng   s u 5 năm tá   ơ 
cấu. Khai thác từ https://kinhtenongthon.vn/chuyen-bien-cua-nganh-nong-nghiep-quang-ngai-
sau-5-nam-tai-co-cau-post21270.html 

  

https://kinhtenongthon.vn/chuyen-bien-cua-nganh-nong-nghiep-quang-ngai-sau-5-nam-tai-co-cau-post21270.html
https://kinhtenongthon.vn/chuyen-bien-cua-nganh-nong-nghiep-quang-ngai-sau-5-nam-tai-co-cau-post21270.html


TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

407| 

 

STUDY ON FACTORS AFFECTING AGRICULTURAL LAND USE CHANGE AND ITS 
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ABSTRACT 

This paper was conducted to assess factors affecting agricultural land use change and its impact on 
people’s life in Binh Son district, Quang Ngai province by using household survey and analytic hierarchy 
process (AHP) method. The research results show that economic factors are identified as the group of 
factors affecting the changes of agricultural land use the most, in which, the factor of land use planning is 
considered the greatest influence factor with the weight of criteria accounting for 52,2%. There were 91% 
of interviewed people those believe that conditions of production and productivity are severely reduced 
due to the impact of agricultural land use change; 31% of them suppose that the percentage of agricultural 
workers has been diminished and the number of unemployed consititute 34% of the surveyed people after 
fluctuations. Furthermore, the research also proposes a number of solutions to improve the efficiency of 
agricultural land use and the quality of local people’s life, in which focus on lessening the negative 
impact of the trend of agricultural land area reduction in Binh Son district in future. 

Keywords: AHP, impact, land use change, agricultural land, Binh Son - Quang Ngai. 
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NÔNG NGHIỆP VEN BIỂN THUỘC VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN 
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Phan Thanh Sang, Nguyễn Thị Song Bình 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm đánh giá tác động của yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội đến một 
số mô hình canh tác nông nghiệp chính tại vùng ven biển Tứ Giác Long Xuyên. Huyện Hòn Đất, tỉnh 
Kiên Giang là khu vực điển hình với đa dạng mô hình canh tác đƣợc chọn làm đại diện cho nghiên cứu. 
Phƣơng pháp KIP đƣợc thực hiện với 16 chuyên gia nông nghiệp và 120 nông hộ đƣợc phỏng vấn bằng 
phiếu hỏi bán cấu trúc. Kết quả cho thấy, sản xuất nông nghiệp đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là 
khu vực giáp giữa ranh khu vực nƣớc mặn và nƣớc ngọt. Xâm nhập mặn, mƣa trái mùa và sự gia tăng độc 
chất phèn đều tác động bất lợi đến tất cả mô hình canh tác. Mặt khác, giá nông sản trên thị trƣờng biến 
động liên tục, theo xu hƣớng giảm nên hiệu quả tài chính của nông hộ chƣa ổn định. 

Từ khóa: Hòn Đất, nông nghiệp, sử dụng đất, yếu tố tá  động. 

1. MỞ ĐẦU 

Huyện Hòn Đất là một huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Kiên Giang, nằm trong 
vùng Tứ Giác Long Xuyên, tiếp giáp biển. Nông nghiệp đƣợc coi là ngành chủ chốt của vùng với 
nhiều loại hình sử dụng đất nông nghiệp nhƣ: chuyên lúa, chuyên tôm, tôm - lúa, rau màu ( y 
ban nhân dân huyện Hòn Đất, 2015). Những năm gần đây, các ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 
ngày càng khó dự đoán trƣớc đã làm giảm tính bền vững trong phát triển nông nghiệp và ảnh 
hƣởng rất lớn đến sinh kế ngƣời dân (Nguyễn Hiếu Trung và cs., 2015). Mặt khác, sự nhiễm 
phèn, xâm nhập mặn, chất lƣợng và môi trƣờng nƣớc đang là vấn đề khó khăn giữa các mục đích 
sử dụng đất đai, đặc biệt là vùng ven biển (Kam et al., 2006). Bên cạnh đó, trong quá trình sản 
xuất, nông dân luôn chịu rủi ro kép do thiên tai và rủi ro thị trƣờng gây cản trở sinh kế kỳ vọng 
của nông hộ (Nguyễn Quốc Nghi và Lê Thị Diệu Hiền, 2014; Võ Văn Tuấn và Lê Cảnh Dũng, 
2015). Các yếu tố tác động đến biến động đất đai không những liên quan đến các thay đổi về 
điều kiện tự nhiên mà còn liên quan đến các biến động về kinh tế xã hội (Van Mensvoort và Tri, 
2002; Pham Thanh Vu và cs., 2013). Điều kiện tự nhiên thay đổi thất thƣờng đã, đang và sẽ tác 
động nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên và sinh kế của ngƣời dân trong vùng, đe dọa đến sự 
phát triển bền vững của vùng. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Nghiên cứu tiến hành lƣợc khảo các báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp hàng năm từ 
năm 2010-2018, niên giám thống kê, báo cáo thuyết minh quy hoạch tổng hợp Quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
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Các dữ liệu bản đồ gồm: Bản đồ hành chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 
đƣợc thu thập tại Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hòn 
đất. Bản đồ đất đƣợc đƣợc tổng hợp từ dữ liệu của Bộ môn Tài nguyên Đất đai và Phân viện 
Quy hoạch Thiết kê nông nghiệp. Các bản đồ biên tập ở tỷ lệ 1/25.000, đƣợc thu nhỏ để trình 
bày trong báo cáo. 

2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp 

Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp khảo sát thực địa nhằm bổ sung và cập nhật lại bản đồ 
hiện trạng các mô hình canh tác nông nghiệp đến năm 2019. 

Số liệu sơ cấp đƣợc thu thập thông qua phỏng vấn, điều tra thực địa về điều kiện canh tác, 
đánh giá các yếu tố tự nhiên ảnh hƣởng đến sản xuất nông nghiệp và các ảnh hƣởng liên quan 
đến hoạt động sinh kế của ngƣời dân. Mỗi mô hình đƣợc phân tầng và chọn ngẫu nhiên 30 hộ 
theo phƣơng pháp cở mẫu ít nhất (Hogg và Tanis, 1983) và phân bố đều cho 02 thị trấn và 12 xã 
thuộc huyện Hòn Đất. Thu thập các thông tin về: Điều kiện tự nhiên, các yếu tố tự nhiên tác 
động đến sản xuất (đất, nƣớc: thời gian mặn, độ mặn, tình hình nƣớc ngọt, thời tiết, hạn, ngập, 
quá trình canh tác của ngƣời dân); thực trạng phát triển sản xuất đất nông nghiệp (hiện trạng 
canh tác, khó khăn thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp và các giải pháp đề xuất); lịch thời vụ; 
tính bền vững của các mô hình canh tác (năng suất, sản lƣợng); tình hình sản xuất (giống, mùa 
vụ, mô hình sản xuất),...  nội dung điều tra theo phiếu câu hỏi in sẵn. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu thực hiện phỏng vấn 16 chuyên gia là chuyên viên tại Phòng Tài 
nguyên và Môi trƣờng, Phòng Nông nghiệp và PTNT và cán bộ phụ trách nông nghiệp của các 
xã, thị trấn trực thuộc huyện Hòn Đất nhằm thu thập số liệu về các yếu tố ảnh hƣởng tính bền 
vững mô hình canh tác gồm: vấn đề giải quyết việc làm, đầu ra sản phẩm, đa dạng sinh học, mức 
độ gia tăng dịch bệnh, sự nhiễm mặn, nhiễm phèn, hạn hán thiếu nƣớc sản xuất, thời gian xuất 
hiện mặn phèn và hạn, chính sách phát triển trong tƣơng. 

2.3. Phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu 

Số liệu điều tra về đƣợc chuẩn hóa nhằm loại bỏ số liệu ngoài. Các chỉ tiêu đƣợc phân tích 
thống kê mô tả trên phần mềm Microsoft Excel. Thống kê mô tả là các phƣơng pháp đo lƣờng, 
mô tả và trình bày số liệu về thông tin nông hộ đƣợc phỏng vấn bao gồm: Giá trị trung bình, tần 
số xuất hiện. 

2.4. Phƣơng pháp tính hiệu quả kinh tế  

Hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác đƣợc tính dựa trên số liệu đã xử lý thống kê. 
Các chỉ tiêu về kinh tế đƣợc sử dụng trong nghiên cứu bao gồm:  

- Tổng chi phí (triệu đồng/ha): Bao tồm toàn bộ kinh phí chủ hộ đã đầu tƣ cho các yếu tố 
đầu vào nhƣ giống, lao động, vật tƣ nông nghiệp, thuê nhân công, cơ giới… 

         =  ∑   (1) 

Trong đó: i là chi phí của các yếu tố đầu vào (triệu đồng/ha) 

- Tổng thu (triệu đồng/ha): Tổng thu nhập nông hộ có đƣợc sau khi thu hoạch sản phẩm 
nông sản. 
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         =  ∑     (2) 

Trong đó:  
mj là sản lƣợng của nông sản j (tấn/ha). 

nj là giá bản của sản phẩm j (triệu đồng/tấn). 

- Lợi nhuận (triệu đồng/ha): Tổng số tiền còn lại sau khi đã trừ đi chi phí đầu tƣ cho mô 
hình canh tác. 

          =                    (3) 

- Hiệu quả đồng vốn (B/C): Hiệu quả tính trên đơn vị đồng vốn đã đƣợc nông hộ đầu tƣ 
cho mô hình canh tác. 

                  =                  ⁄  (4) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng canh tác nông nghiệp huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

Diện tích và phân bố các mô hình canh tác: 

Huyện Hòn Đất có tổng diện tích 103.956,82 ha. Số liệu năm 2018, diện tích đất nông 
nghiệp của huyện có tỷ trọng cao nhất, với 95.342,86 ha (chiếm 91,33% diện tích toàn huyện). 
Sản xuất nông nghiệp tại huyện Hòn Đất dựa trên hai nguồn tài nguyên nƣớc ngọt và mặn (Phạm 
Thanh Vũ và cs., 2020) với mô hình canh tác nông nghiệp đa dạng (Hình 1). Mặc dù là huyện 
ven biển nhƣng đất sử dụng cho canh tác 2 vụ lúa có diện tích lớn nhất (chiếm 82,68%), tỷ lệ đất 
nuôi trồng thủy sản quảng canh và thâm canh hoặc luân canh tôm - lúa thấp (chỉ chiếm 2,74% 
trong tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện). 

 

Nguồn: P òng tà  nguyên và Mô  trường huyện Hòn Đất, tác giả cập nhật năm 2019 

Hình 1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Hòn Đất năm 2 18 
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Bốn mô hình canh tác chủ lực tại huyện Hòn Đất là lúa 2 vụ, luân canh tôm - lúa, nuôi tôm 
quảng canh và nuôi tôm thâm canh. Lịch thời vụ trong toàn huyện thay đổi linh hoạt theo diễn 
biến thời tiết hàng năm để thích ứng với điều kiện tự nhiên. Hình  cho thấy mùa vụ canh tác của 
các mô hình đƣợc phân bố trải đều trong năm. Thời gian mƣa và khô hạn cao điểm thƣờng đƣợc 
ngắt vụ để giảm thiểu các tác động bất lợi. 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Số liệu đ ều tra, 2019 

Hình 2. Lịch thời vụ canh tác nông nghiệp huyện Hòn Đất 

Hiệu quả tài chính của các mô hình canh tác: 

Yêu cầu đầu tƣ tài chính của mô hình canh tác lúa 2 vụ, tôm - lúa và nuôi tôm quảng canh 
không quá chênh lệch, dao động tài chính từ 38,6 triệu đồng/ha/năm (tôm - lúa) đến 46 triệu 
đồng/ha/năm (tôm quảng canh). Tỷ lệ thuận với mức độ đầu tƣ, lợi nhuận mang lại của mô hình 
nuôi tôm quảng canh (66,11 triệu đồng/ha/năm) cao hơn hai mô hình canh tác còn lại là lúa 2 vụ 
(52,41 triệu đồng/ha/năm) và tôm - lúa (42,44 triệu đồng/ha/năm) (Bảng 1). 

Riêng đối với nuôi tôm thâm canh, giá trị của các chỉ tiêu kinh tế của mô hình chênh lệch 
rất lớn trong bốn mô hình canh tác chính đƣợc phân tích. Do mật độ nuôi rất lớn, yêu cầu về đầu 
tƣ cải tạo cao nuôi, chế phẩm sinh học và thức ăn,… ở mức cao nên chi phí đầu tƣ trung bình của 
hình thức canh tác này khoảng 997,33 triệu đồng/ha/năm. Lợi nhuận sản xuất nuôi tôm thâm 
canh cũng ở mức cao hơn so với các mô hình còn lại (505,64 triệu đồng/ha/năm). 

Bảng 1. Hiệu quả tài chính của các mô hình canh tác nông nghiệp tại huyện Hòn Đất 

 Chỉ tiêu 
Mô hình 

Lúa 2 vụ Tôm - lúa Tôm QC Tôm TC 

Tổng chi (triệu đồng) 39,94 38,60 46,00 997,33 

Tổng thu (triệu đồng) 92,35 81,04 112,11 1.502,00 

Lợi nhuận (triệu đồng)  52,41 42,44 66,11 505,64 

Hệ số B/C 1,31 1,10 1,43 0,51 

Nguồn: Số liệu đ ều tra thực tế, 2019 
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Hệ số B/C cho thấy hiệu quả sử dụng nguồn vốn của các mô hình canh tác, qua đó nuôi 
tôm quảng canh là mô hình sử dụng vốn hiệu quả nhất (B/C: 1,43), trồng lúa 2 vụ và luân canh 
tôm - lúa lần lƣợt ở mức thấp hơn về hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, tuy lợi nhuận mang về cao 
nhất nhƣng đòi hỏi phải bỏ ra nguồn vốn rất lớn nên hệ số B/C của mô hình nuôi tôm thâm canh 
không cao, chỉ ở mức 0,51. 

Một số nguyên nhân đƣợc ghi nhận thông qua phỏng vấn nông hộ cho thấy, nông dân chủ 
yếu canh tác dựa vào kinh nghiệm, chƣa tiếp cận nhiều khoa học kỹ thuật, không đủ vốn nên 
chƣa đầu tƣ đúng mức và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật canh tác. Do đó, hiệu quả canh tác và 
giá trị kinh tế mang lại của các mô hình canh tác tại huyện Hòn Đất chƣa cao. Một điểm đáng 
lƣu ý trong chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất của huyện là xu hƣớng giảm diện tích canh tác tôm - 
lúa. Việc luân canh một vụ tôm với một vụ lúa đƣợc xác định là mô hình bền vững đối với vùng 
ven biển, đặc biệt trong điều kiện biến đổi bất thƣờng của thời tiết và điều kiện tự nhiên (Huỳnh 
Minh Hoàng và Lâm Văn Khanh, 2004). Tuy nhiên, nông dân có xu hƣớng chạy theo giá trị cao 
của sản phẩm tôm trên thị trƣờng (Ngô Thị Phƣơng Lan, 2017) nên nông hộ canh tác tôm - lúa 
ngày càng có xu hƣớng chuyển sang chuyên tôm. 

3.2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Hòn Đất 

Yếu tố tự nhiên: 

Tại huyện Hòn Đất, năm yếu tố tự nhiên đƣợc nông hộ cho rằng, có tác động lớn đến hiệu 
quả sản xuất, bao gồm: diễn biến thời tiết, đất nhiễm phèn, ngập lụt, gia tăng mặn và khô hạn 
(Hình ). Tác động của các yếu tố tự nhiên có sự tƣơng đồng đối với mô hình lúa 2 vụ và tôm - 
lúa. Thời tiết bất thƣờng và độc chất phèn trong đất đƣợc đánh giá có ảnh hƣởng lớn nhất (40%-
55% ý kiến) đối với hai mô hình canh tác này. Yếu tố ngập lụt, mặn và khô hạn có ảnh hƣởng 
thấp hơn do vùng canh tác chuyên lúa cơ bản đã đƣợc bảo vệ bằng hệ thống công trình ngăn mặn 
và ngăn lũ. Mặt khác, do mùa vụ canh tác đƣợc bố trí hợp lý nên hạn chế đƣợc các tác động bất 
lợi trong mùa lũ và mùa khô gây ra (Hình 3). 

Với mật độ tôm đƣợc thả nuôi không lớn nên hình thức nuôi tôm quảng canh ít chịu tác 
động của các yếu tố tự nhiên, chỉ yếu tố độc chất phèn đƣợc ngƣời nuôi đánh giá có ảnh hƣởng 
cao nhất (50% ý kiến). Thực tế, việc rửa phèn cho ao nuôi đƣợc khuyến xử lý bằng vôi trong quá 
trình cải tạo. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn đầu tƣ và kỹ thuật canh tác nên nông hộ không thực 
hiện theo khuyến cáo, dẫn đến các tác động không mong muốn do phèn gây ra. 

Mô hình nuôi tôm thâm canh đƣợc nhận định ít chịu tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên 
nhất. Thực tế khảo sát cho thấy, các hộ nuôi tôm thâm canh tại huyện Hòn Đất đầu tƣ về công 
nghệ và kỹ thuật nuôi rất lớn, ao nuôi đƣợc trải bạt ngăn cách tiếp xúc với nền đất tự nhiên, Vì 
vậy về cơ bản, hình thức nuôi này hạn chế đƣợc các tác động từ chất đất. Diễn biến của bất 
thƣờng của thời tiết nhƣ mƣa hoặc nắng trái mùa, sự gia tăng hoặc giảm độ ngột của nhiệt độ làm 
cho tôm nuôi giảm sức chống chịu và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh (Lê Thị Nƣơng, 
2014). Khô hạn kéo dài trong mùa khô cũng là nguyên nhân có ảnh hƣởng lớn do gián tiếp làm 
tăng nồng độ muối trong nƣớc làm tôm chậm lớn, giảm năng suất. 
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Nguồn: Số liệu đ ều tra, 2019 

Hình 3. Nhóm yếu tố tự nhiên ảnh hƣởng đến các mô hình canh tác tại huyện Hòn Đất 

Thực tế cho thấy, diễn biến bất thƣờng của thời tiết nhƣ mƣa, nắng trái mùa hoặc kéo dài 
xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, số liệu năm 2018, 2019 và 2020 cho thấy lƣợng mƣa trên 
toàn lƣu vực sông Mê Kông diễn biến bất thƣờng và có xu hƣớng ngày càng giảm so với lƣợng 
mƣa trung bình giai đoạn 2008 - 2017 (Mekong River Commission, 2020). 

Đối với đất, kết quả công bố của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (2019) chỉ 
ra rằng, có đến hơn 80% nền đất tại huyện Hòn Đất nhiễm phèn. Phèn trong đất tồn tại ở hai 
trạng thái là phèn hoạt động và phèn tiềm tàng với các độ sâu xuất hiện khác nhau. Do đó, đây là 
trở ngại rất lớn cho các mô hình canh tác nông nghiệp đƣợc bố trí trên địa bàn huyện. 

Những năm gần đây do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn bắt đầu có dấu hiệu ở một số xã 
sát bờ biển nhƣ: Bình Giang, Thổ Sơn, Lình Huỳnh đƣợc quy hoạch mô hình tôm - lúa, mô hình 
canh tác của vùng đất nhiễm mặn theo mùa hơn 50 năm qua, đặc biệt ở những vùng mới chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất từ canh tác lúa không hiệu quả sang nuôi tôm (Nguyễn Bảo vệ và ctv, 2015) 
để thích ứng với điều kiện tự nhiên, đảm bảo kinh tế cho ngƣời dân. 

Yếu tố kinh tế - xã hội: 

Ba yếu tố thuộc nhóm kinh tế - xã hội đƣợc đánh giá có tác động đến sản xuất nông nghiệp 
tại huyện Hòn Đất gồm: giá sản phẩm, yêu cầu lao động và thị trƣờng đầu ra. Trong đó, giá thành 
sản phẩm luôn là yếu tố đƣợc ngƣời dân quan tâm, trên 60% ý kiến của nông hộ ở cả bốn mô hình 
canh tác cho rằng mức giá trên thị trƣờng có ảnh hƣởng đến hiệu quả canh tác (Hình 4), cụ thể là 
lợi nhuận sản xuất. Giá nông sản không ổn định dẫn đến ngƣời dân luôn ở trạng thái bị động trong 
việc quyết định mức đầu tƣ và lợi nhuận thu đƣợc trong quá trình sản xuất của mình. 
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Về lao động, kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình lúa 2 vụ, tôm quảng canh và tôm thâm 
canh đòi hỏi lao động cao hơn mô hình tôm - lúa. Do đƣợc cơ giới hóa hầu hết các khâu trong 
quá trình trồng lúa, tuy nhiên việc thiếu hụt đột biến lƣợng lao động vào mùa cấy, sạ phần nào 
làm ảnh hƣởng đến tiến độ mùa vụ và chi phí sản xuất. Đối với canh tác chuyên tôm, ngoài số 
lƣợng nhân công thì chất lƣợng của lao động cũng vấn đề rất đƣợc quan tâm. Ngƣời nuôi tôm 
cần thiết phải nắm rõ đƣợc kỹ thuật nuôi, biện pháp phòng và trị bệnh nhằm mang lại hiệu quả 
canh tác tốt nhất. 

Đầu ra của nông sản tại huyện Hòn Đất rất thuận lợi, đặc biệt đối với sản phẩm tôm. Vì thế 
yếu tố này đƣợc đánh giá ít có tác động đến bốn mô hình canh tác đƣợc khảo sát. 

 

Hình 4. Nhóm yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến các kiểu sử dụng đất 

3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện Hòn Đất 

Do nằm trong vùng nhiễm phèn nên việc rửa phẻn hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi do 
phèn gây ra là rất cần thiết. Đối với mô hình chuyên tôm, tôm - lúa, trƣớc khi thả nuôi ngƣời dân 
nạo vét xử lý ao nuôi bằng vôi hoặc các hoạt chất khác, trải bạt đối với hình thức nuôi thâm 
canh. Đối với mô hình lúa ngƣời dân bói vôi, lân xử lý trƣớc khi xạ, có biện giáp giữ nƣớc ém 
phèn và tháo nƣớc rửa phèn phù hợp, đúng thời điểm.  

Theo dõi thƣờng xuyên diễn biến thời tiết, lƣợng mƣa dựa vào dự báo tình hình khí tƣợng 
thủy văn của địa phƣơng và trung ƣơng để linh hoạt điều chỉnh lịch thời vụ, bố trí loại hình sản 
xuất phù hợp theo diễn biến thời tiết. 

Tổ chức và thực hiện tốt việc liên kết sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp đồng bộ, 
tăng giá thành của nông sản. Đây là xu hƣớng tất yếu nhằm ổn định thị trƣờng nông sản, đáp ứng 
đƣợc nhu cầu và lợi ích cho các bên tham gia. 
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Ngƣời dân cần thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến 
và thay đổi cơ cấu giống nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. 

4. KẾT LUẬN  

Hòn Đất là huyện thuần nông ven biển thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên, đất sử dụng cho 
mục đích nông nghiệp chiếm hơn 90% diện tích. Canh tác 2 vụ lúa, luân canh tôm - lúa, nuôi 
tôm quảng canh và thâm canh là bốn mô hình canh tác quan trọng trong sinh kế của nông dân 
trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính của các mô hình canh tác còn hạn chế, dao 
động trong khoảng 42-66 triệu đồng/ha/năm; riêng hình thức nuôi tôm thâm canh mang về lợi 
nhuận lên đến hơn 500 triệu/ha/năm, nhƣng đòi hỏi chi phí đầu tƣ lên đến gần 1 tỷ đồng/ha/năm. 

Yếu tố tự nhiên ảnh hƣởng lớn đến các mô hình canh tác. Trong đó, thời tiết thay đổi bất 
thƣờng và độc chất phèn trong đất là hai yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất của 
bốn mô hình canh tác đƣợc khảo sát. Riêng đối với nuôi tôm thâm canh, khô hạn kéo dài làm 
tăng độ mặn trong ao nuôi là nguyên nhân làm giảm năng suất của tôm nuôi. 

Giá nông sản và chất lƣợng của lao động là hai yếu tố quan trọng thuộc nhóm kinh tế-xã 
hội quyết định đến hiệu quả đầu ra của mô hình canh tác. Biến động của giá thị trƣờng ảnh 
hƣởng trực tiếp đến tổng thu nhập; trong khi đó, kinh nghiệm và khả năng tiếp thu khoa học kỹ 
thuật của lực lƣợng lao động giúp cho việc canh tác đạt đƣợc năng suất cao hơn. 

Để tăng hiệu quả sản xuất của các mô hình canh tác nông nghiệp tại huyện Hòn Đất, các 
biện pháp canh tác trên nền đất phèn, việc bố trí mùa vụ theo diễn biến của thời tiết và nâng cao 
kỹ thuật canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học đƣợc xem là giải pháp phù hợp. 
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ASSESSMENT THE FACTORS AFFECTING TO EFFICIENCY OF AGRICULTURAL 
MODELS IN COASTAL OFLONG XUYEN QUADRANGLE 

Phan Hoang Vu, Pham Thi Chinh, Pham Thanh Vu, Vo Quang Minh, 

Phan Thanh Sang, Nguyen Thi Song Binh 

College off Environment and Natural Resources, Can Tho University 

Contact Email: phvu@ctu.edu.vn 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the impact of natural, economic, and social factors on four 
major agricultural farming models in the coastal area of Long Xuyen Quadrangle. Hon Dat district, Kien 
Giang province is a typical area with diverse farming models selected as representatives of the study. The 
KIP method was implemented with 16 agricultural experts and 120 farmers interviewed using semi-
structured questionnaires. The results show that agricultural production has many contradictions, 
especially the area bordering the freshwater and saltwater area. Saline intrusion, unseasonal rain, and acid 
sulfate soil all adversely affect all farming models. On the other hand, the price of agricultural products 
on the market fluctuates continuously, following the downward trend, so the financial efficiency of 
farmers is not stable. 

Keywords: Agriculture, Hon Dat, impact factors, land use. 
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