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ài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả cho thấy hiện trạng phân bố đất nông nghiệp tỉnh
Bắc Giang theo các vùng, theo loại hình sử dụng, theo chủ thể giai đoạn 2011-2016. Bên cạnh đó,
bài viết đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp với hiện trạng phân bố trên. Cuối cùng, bài viết đề xuất
các giải pháp đối với tỉnh cũng như chủ thể sử dụng đất nhằm điều chỉnh phân bố, nâng cao hiệu quả sử
dụng đất nông nghiệp như: Tiếp tục thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn;
Quy hoạch xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất; Khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp liên kết
bền vững trong việc tiêu thụ sản phẩm; Cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao; Các chủ thể sử dụng đất cần: Tận dụng chính sách trong ứng dụng công nghệ cao; Ứng dụng máy móc
phù hợp với quy mô đất đai; Hợp tác sản xuất với các hộ khác phát triển sản xuất hàng hóa lớn; Tạo mối
liên kết bền vững với doanh nghiệp trong tiêu thụ; Học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến; Tận dụng
thế mạnh sản xuất nông nghiệp.
Từ khóa: đất nông nghiệp, phân bố đất nông nghiệp, nông nghiệp Bắc Giang.
1. Đặt vấn đề
Phân bố đất nông nghiệp là kết quả của quá trình
phân chia, phân chia lại và điều chỉnh đất nông
nghiệp qua các thời kỳ hình thành nên cơ cấu đất
nông nghiệp theo quy mô đất nông nghiệp, theo
vùng kinh tế, theo chủ thể sử dụng và loại hình sử
dụng (Harriet Kasidi Mugera, 2015, Huaizhou SHI,
2014 và Ulle Endriss, 2006). Phân bố đất nông
nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông
nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói
chung (Lê Sỹ Hải, 2017). Phân bố đất nông nghiệp
hợp lý góp phần ổn định sinh kế đối với người sử
dụng, đảm bảo an ninh lương thực, tăng sản lượng
cây trồng (Pamela Rodney, 2007).
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Ở Việt Nam, chính sách đất đai được Chính Phủ
quan tâm sửa đổi điều chỉnh nhằm thực hiện phân bố
đất nông nghiệp hợp lý, hiệu quả góp phần đảm bảo
sinh kế bền vững cho người dân nông thôn. Cụ thể
là: Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993
và Luật Đất đai sửa đổi và bổ sung năm 1998, tiếp
đó là Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 64/CP năm
1993 của Chính Phủ, Nghị định 02/CP năm 1994 về
quy định trong phân bố đất rừng và đất nông nghiệp,
Luật Đất đai 2013.
Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc được
chia làm hai tiểu vùng là miền núi và trung du. Năm
2015, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh 302.404,59

khoa học
thương mại



51

Ý KIẾN
N TRAO ĐỔII
ha chiếm 77,63% tổng diện tích đất tự nhiên (Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, 2016). Dân
số nông thôn là 1.455.228 người chiếm 88,67% dân
số toàn tỉnh (Cục thống kê Bắc Giang, 2016). Chính
vì vậy, phân bố đất nông nghiệp đảm bảo tính công
bằng và hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong tái cơ
cấu phát triển nông nghiệp của tỉnh. Bài báo tập
trung mô tả hiện trạng phân bố đất nông nghiệp theo
vùng, theo chủ thể sử dụng, theo loại hình sử dụng.
Qua đó, tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng đất
nông nghiệp từ hiện trạng cho phân bố đất nông
nghiệp tỉnh Bắc Giang nói trên.
2. Cơ sở lý luận
2.1. Khái niệm về phân bố đất nông nghiệp
Theo Harriet Kasidi Mugera (2015) và Huaizhou
SHI (2014) phân bố đất nông nghiệp là quá trình
thay đổi cơ cấu đất nông nghiệp trong một hệ thống
bao gồm: Sự phân chia đất nông nghiệp, chủ sở hữu
quyền sử dụng đất, khả năng sử dụng đất, quy mô
đất nông nghiệp, quản lý đất nông nghiệp, mục đích
sử dụng đất, phạm vi phân bổ đất nông nghiệp trong
các vùng...
Theo Ulle Endriss (2006) phân bố đất nông
nghiệp là kết quả của một quá trình thực hiện nhằm
hình thành nên cơ cấu đất nông nghiệp theo quy mô
đất nông nghiệp theo vùng kinh tế.
Tựu chung lại, phân bố đất nông nghiệp (agricutural land distribution) có thể được định nghĩa như
sau:
- Phân bố đất nông nghiệp như là một quá trình
điều chỉnh, phân chia lại đất nông nghiệp, làm thay
đổi hiện trạng cơ cấu đất nông nghiệp.
- Kết quả của phân bố đất nông nghiệp là hiện
trạng phân chia quy mô diện tích đất nông nghiệp
theo mục đích sử dụng, theo các vùng, theo chủ thể
sử dụng đất. Trong đó, phân chia quy mô diện tích
đất nông nghiệp theo chủ thể sử dụng luôn có ý
nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.
2.2. Vai trò của phân bố đất nông nghiệp
Phân bố đất nông nghiệp có vai trò quan trọng
trong phát triển nông nghiệp nói riêng và phát triển
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kinh tế xã hội nói chung. Thứ nhất, phân bố đất nông
nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng,
nhà ở và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Lê Sỹ Hải,
2017). Thứ hai, phân bố đất nông nghiệp hợp lý có
vai trò ổn định sinh kế đối với người sử dụng, đảm
bảo an ninh lương thực, tăng sản lượng cây trồng và
cải thiện dinh dưỡng cho người nghèo ở nông thôn
(Pamela Rodney, 2007). Vai trò thứ ba của phân bố
đất nông nghiệp liên quan đến hiệu quả kinh tế sử
dụng đất, tăng khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện
thuận lợi ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất
nông nghiệp làm tăng hiệu quả kinh tế sử dụng đất
(FAO, 2003). Công bằng xã hội là vai trò quan trọng
cuối cùng của phân bố đất nông nghiệp. Đất đai
không chỉ đơn thuần là tư liệu sản xuất đối với nông
dân, mà nó còn là tài sản có ý nghĩa về mặt xã hội,
tinh thần tạo cảm giác yên tâm khi có quyền sử dụng
nó (Julian Lamont và Christi Favor, 2017).
3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê
mô tả, với nguồn số liệu của Sở Tài nguyên và Môi
trường Bắc Giang giai đoạn 2005- 2015 trong phân
tích phân bố đất nông nghiệp theo vùng, chủ thểvà
loại hình sử dụng. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng số
liệu của Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang giai đoạn
2011- 2016 để cho thấy hiệu quả sử dụng đất nông
nghiệp với hiện trạng phân bố trên.
4. Kết quả và thảo luận
4.1. Hiện trạng phân bố đất nông nghiệp tỉnh
Bắc Giang
4.1.1. Biến động đất nông nghiệp theo vùng
Địa hình Bắc Giang được chia ra làm hai vùng
trung du và miền núi. Trong đó, miền núi chia ra làm
hai vùng: vùng núi thấp và vùng núi có núi cao. Kết
quả điều tra của Tổng cục quản lý đất đai giai đoạn
2005 - 2010 chỉ ra rằng vùng trung du tỉnh Bắc
Giang (gồm các huyện và thành phố: Thành phố Bắc
Giang, huyện Việt Yên, huyện Hiệp Hòa) có tỷ lệ
diện tích đất nông nghiệp ít hơn so với miền núi thấp
(gồm các huyện: Huyện Tân Yên, huyện Yên Dũng,
huyện Lạng Giang) và vùng núi có cao (gồm các
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Bảng 1: Diện tích đất nông nghiệp Bắc Giang theo vùng giai đoạn 2005 - 2015
(Tính đến ngày 01/01 hàng năm)
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Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
huyện: Huyện Sơn Động, huyện Lục Ngạn, huyện
Lục Nam và huyện Yên Thế).
Kết quả phân bố đất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang
theo vùng giai đoạn 2005 - 2015 chỉ ra rằng: vùng
miền núi có diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng
90% tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn tỉnh.
Trong vùng núi, diện tích đất nông nghiệp vùng núi
có núi cao có diện tích chiếm trên 80% tổng diện
tích đất nông nghiệp miền núi.
Giai đoạn 2005- 2015, đất nông nghiệp của tỉnh
nói chung và các vùng nói riêng có sự dao động lên
xuống nhưng về cơ bản diện tích đất này có xu
hướng biến động tăng. Bình quân diện tích đất nông
nghiệp tăng 8,37%. Trong đó, đất nông nghiệp vùng
trung du tăng 11,1%, diện tích vùng miền núi tăng
8,07% (Bảng 1).
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Nguyên nhân của những biến động về phân bố
đất nông nghiệp theo vùng là do chính sách quy
hoạch sử dụng đất phát triển khu công nghiệp, đô thị
như Thái Đào, Dĩnh Trì thuộc huyện Lạng Giang,
Tân Mỹ thuộc huyện Yên Dũng chuyển về thành
phố Bắc Giang là nguyên nhân biến động đất nông
nghiệp giữa các vùng. Bên cạnh đó, là nhu cầu
chuyển đổi loại hình sử dụng đất, đo đạc bản đồ địa
chính và sự xuất hiện của các giao dịch mua bán
quyền sử dụng đất, cho thuê đất nông nghiệp...
4.1.2. Biến động đất nông nghiệp theo loại hình
sử dụng
Phân bố đất nông nghiệp theo loại hình cho thấy
diện tích đất sản xuất nông nghiệp, diện tích đất lâm
nghiệp và diện tích đất nuôi trồng thủy sản có xu
hướng tăng. Trong đó, diện tích đất nuôi trồng thủy
khoa học
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sản tăng nhiều nhất, bình quân cả giai đoạn tăng
39,30%, năm 2005 là 4.226,58 ha, đến năm 2015
tăng 8.201,75 ha. Ngược lại, diện tích đất nông
nghiệp khác có xu hướng giảm.
Bên cạnh đó, có sự chuyển dịch đất đai trong nội
bộ đất sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ diện tích đất trồng
cây lâu năm tăng qua các năm, năm 2005 chiếm
37,10%, năm 2010 chiếm 38,32%, năm 2015 chiếm
42,30%. Mặc dù, tỷ lệ diện tích đất trồng cây hàng

đất rừng sản xuất tăng nhiều hơn nên diện tích đất
lâm nghiệp tăng bình quân là 30,86% (Bảng 2).
Có thể nói, nguyên nhân sự phân bố đất nông
nghiệp nói trên là do sự chuyển dịch các loại hình
đất đai, sự thay đổi nhu cầu của người dân về sản
phẩm nông nghiệp và nhu cầu chuyển đổi loại hình
sử dụng đất của người dân, cùng với chính sách cho
phép chuyển đổi loại hình sử dụng và các chính sách
quy hoạch phát triển khu công nghiệp, đô thị hóa

Bảng 2: Diện tích đất nông nghiệp Bắc Giang theo loại hình sử dụng
Giai đoạn 2005 - 2015 (Tính đến ngày 01/01 hàng năm)
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100,00

272.913,31

Ĉ̭WV̫Q[X̭WQ{QJ
QJKL͏S

123.973,00

48,14

ĈҩWWUӗQJFk\KjQJQăP

77.984,82

ĈҩWWUӗQJFk\OkXQăP

1ăP

So sÆnh (%)

'LӋQWtFK
(ha)

7ӹOӋ
(%)

10/05

15/10

BQ

100,00

302.404,59

100.00

105,98

110,81

108,37

126.982,82

46,53

148.037,18

48,95

102,43

116,58

109,28

62,90

78.316,92

61,68

85.438,77

57,71

100,43

109,09

104,67

45.988,18

37,10

48.665,90

38,32

62.598,41

42,29

105,82

128,63

116,67

129.164,53

50,16

140.192,44

51,37

146.026,68

48,29

108,54

104,16

106,33

ĈҩWUӯQJVҧQ[XҩW

64.393,08

49,85

105.926,89

75,56

110.269,87

75,51

164,50

104,10

130,86

ĈҩWUӯQJSKzQJKӝ

49.953,21

38,67

20.492,17

14,62

22.569,08

15,46

41,02

110,14

67,22

ĈҩWUӯQJÿһFGөQJ

14.818,24

11,47

13.773,38

9,82

13.187,73

9,03

92,95

95,75

94,34

4.226,58

1,64

5.553,17

2,03

8.201,75

2,71

131,39

147,69

139,30

140,46

0,05

184,88

0,24

138,98

0,05

131,62

75,17

99,47

Ĉ̭WOkPQJKL͏S

Ĉ̭WQX{LWU͛QJWKͯ\
V̫Q
Ĉ̭WQ{QJQJKL͏SNKiF

7ӹOӋ 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
năm có xu hướng giảm trong giai đoạn 2005- 2015
năm 2005 chiếm 62,90%, năm 2010, có tỷ lệ lần
lượt 61,68%, 57,70%. Nhưng về cơ bản diện tích đất
trồng cây hàng năm vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể trong
tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.
Đối với đất lâm nghiệp, giai đoạn 2005-2015 đất
rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong đất lâm
nghiệp giảm lần lượt 32,8% và 5,66%. Ngược lại,
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của tỉnh như: Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc
xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của
huyện Lạng Giang, quyết định số 146/QĐ-UBND
về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (20112015) huyện Lục Ngạn, quyết định số 147/QĐUBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến
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năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu
(2011-2015) huyện Việt Yên…, các quyết định quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng
đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) và kế hoạch sử dụng
đất năm 2015 và điểu chỉnh bổ sung quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2016
như: Quyết định 362/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ
sung khoảng 66,0 ha đất (trong đó có 62,3 ha đất
lúa, 3,7 ha đất khác), Quyết định số 360/QĐ-UBND
về điều chỉnh, bổ sung khoảng 6,5 ha (trong đó có
3,5 ha đất lúa; 3,0 ha đất khác sang đất giao thông
tại xã Thái Đào để thực hiện dự án xây dựng cầu
Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức BT và bổ
sung 0,7 ha đất nông nghiệp khác tại thôn Tân Sơn,
xã Tân Dĩnh để thực hiện dự án: Xây dựng cửa hàng
xăng dầu Thành Đô tại huyện Lạng Giang, Quyết
định 413/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung 76,0 ha
diện tích đất (Trong đó có: Đất trồng lúa và cây hàng
năm khác: 43,6 ha; Đất trồng cây lâu năm: 6,7 ha;

Đất nuôi trồng thủy sản: 25,0 ha) chuyển sang đất
công trình năng lượng để thực hiện dự án, xây dựng
Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang tại thôn
Dăm, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Nghị quyết số 40/NQ-CP về của Chính phủ về điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế
hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc
Giang phương án quy hoạch.
Cùng với sự thay đổi chính sách đất đai của
Chính phủ như: Luật đất đai năm 1993, 2003, 2013,
Nghị quyết số 19/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu
(2011- 2015) tỉnh Bắc Giang.
4.1.3. Biến động đất nông nghiệp theo chủ thể
Phân đất nông nghiệp cho thấy hộ gia đình,
cá nhân là đối tượng chủ yếu sử dụng đất nông
nghiệp. Trong giai đoạn 2005- 2015, diện tích
đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng
có xu hướng tăng và chiếm tỷ lệ khá cao trong

Bảng 3: Diện tích đất nông nghiệp Bắc Giang theo chủ thể quản lý và sử dụng giai đoạn 2005 - 2015
1ăP
&KӍWLrX

7әQJGLӋQ
WtFKÿҩWQ{QJ
QJKLӋS

'LӋQWtFK
(ha)
257.504,57

1ăP

7ӹOӋ
(%)

100,00

,+͡JLD
ÿuQKFiQKkQ 178.484,00

69,31

,,&iFW͝
FKͱF

79.014,17

44,27

&iFWәFKӭF
NLQKWӃ

39.262,41

&iFWәFKӭF
khác

39.751,76

,,,Ĉ̭WF͡QJ
ÿ͛QJGkQF˱
VLQKV͙QJ

6,40

49,69
50,31

0,00

'LӋQWtFK
(ha)
272.913,31

199.279,77
72.319,28
35.066,70
37.252,58

1.314,26

1ăP

7ӹOӋ
(%)

100,00

73,02
26,50
48,49
51,51
0,48

So sánh (%)

'LӋQWtFK
(ha)

7ӹOӋ
(%)

2010/2005

2015/2
010

BQ

302.404,59

100,00

105,98

110,81

108,37

111,65

129,10

120,06

91,53

62,33

75,53

89,31

36,95

57,45

257.275,60
45.078,70
12.957,80

85,08
14,90
28,74

32.120,90

71,26

93,71

86,22

89,89

50,29

0,02

20.535,31

3,83

280,32

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
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tổng diện tích đất nông nghiệp. Năm 2005
chiếm 69,31% ứng với 178.484,00 ha, năm 2010
chiếm tỷ lệ 73,02% ứng với 199.279,77 ha, năm
2015 tăng lên 85,08% ứng với 257.275,60 ha.
Bình quân diện tích đất nông nghiệp do hộ gia
đình, cá nhân sử dụng tăng 20,06% giai đoạn
2005 - 2015 (Bảng 3).
Ngược với đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện
tích đất của các tổ chức có xu hướng giảm. Bình
quân giai đoạn 2005 - 2015 giảm 24,47%. Nguyên
nhân đất của tổ chức giảm là do diện tích đất của các
tổ chức kinh tế bình quân giai đoạn 2005 - 2015
giảm 42,55%. Năm 2005 có diện tích 39.262,41 ha,
năm 2015 giảm xuống còn 12.957,80 ha. Diện tích
các tổ chức khác (gồm: cơ quan đơn vị của nhà nước
sử dụng, UBND xã quản lý và sử dụng) giảm
7.630,86 ha năm 2015 so với năm 2005.
Đất cộng đồng dân cư sinh sống trong diện tích
chiếm tỷ lệ nhỏ và có sự biến động lên xuống trong
giai đoạn 2005 - 2015, năm 2005 diện tích đất này

là 6,4 ha, năm 2010 tăng mạnh với diện tích là
1.314,26 ha, năm 2015 giảm xuống còn 50,29 ha.
Nhìn chung, hiện trạng phân bố nói trên là do
việc thực hiện chính sách quy hoạch phát triển vùng,
cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa.
Theo quy hoạch đến năm 2020, Bắc Giang có các
khu chức năng sử dụng diện tích đất như sau: sản
xuất nông nghiệp có 294.125 ha; khu lâm nghiệp
153.509 ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh
học có 13.083 ha; khu phát triển công nghiệp
1.428ha; khu đô thị có 16.291 ha; khu thương mại dịch vụ 2.472 ha; khu dân cư nông thôn có 79.058
ha (Nguyễn Thị Hải Yến, 2018).
Đặc biệt, sự phân bố nói trên do việc thực hiện
chính sách đổi thửa năm 2016 toàn tỉnh đổi thửa tập
trung quy mô trên 10 ha là 8.640,8 ha, dồn, đổi
không tập trung là 377,13 ha (huyện Tân Yên 113,53
ha, Lạng Giang 263,6 ha). Bên cạnh đó, là xây dư_ng
ca`nh đồng mâfu lớn tại ca`c huyện Yên Dũng, Tân
Yên, Việt Yên…, Trong giai đoạn 2014 - 2016 toàn

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang
Biểu 1: Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011- 2016
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tỉnh xây dựng được 118 cánh đồng mẫu, với tổng
diện tích 3.793 ha. Việc xây dựng các mô hình cánh
đồng mẫu nhằm sản xuất sản phẩm hàng hóa theo
tiêu chuẩn VietGAP cũng là nguyên nhân thay đổi
loại hình sử dụng đất. Diện tích rau an toàn, rau chế
biến tăng từ 3.065 ha năm 2013 lên 5.600 ha năm
2016, diện tích lúa chất lượng tăng từ 18.000 ha năm
2013 lên 28.000 ha năm 2016… (Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Bắc Giang, 2016).
4.2. Đánh giá hiện trạng phân bố đất nông nghiệp
Hiện trạng phân bố đất nông nghiệp Bắc Giang
cho thấy đất nông nghiệp các vùng có xu hướng
tăng, có sự chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp theo
loại hình sử dụng, hộ gia đình, cá nhân là đối tượng
sử dụng diện tích đất nông nghiệp chủ yếu.
Với hiện trạng phân bố đất nông nghiệp như trên
thì hiệu quả ra sao? Nghiên cứu sử dụng giá trị sản
xuất nông, lâm và thủy sản tỉnh Bắc Giang và năng
suất một số cây trồng chính giai đoạn 2011- 2016 để

Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn
trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy
sản. Mặc dù, kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích
đất nông nghiệp có xu hướng tăng trong giai đoạn
2005 - 2015 (Bảng 3) song dường như giá trị sản
xuất nông nghiệp tăng chậm, điều này cho thấy giá
trị sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm
năng đất nông nghiệp. Bình quân giá trị sản xuất
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%, năm 2011
đạt 13.632.629 triệu đồng, năm 2016 đạt 16.418.388
triệu đồng, năm 2016 so với năm 2011 tăng
2.785.759 triệu đồng (Biểu 1).
Bắc Giang là một tỉnh chuyên sản xuất nông
nghiệp với một số sản phẩm nổi tiếng như: Vải
thiều Lục Ngạn, lúa thơm Yên Dũng, rau cần Hiệp
Hòa. Để thấy được hiệu quả phân bố tác giả nghiên
cứu năng suất một số cây trồng chính trên địa bàn
tỉnh. Trong đó đánh giá năng suất hai nhóm chính:
Nhóm 1 là cây hàng năm: lúa, ngô, khoai lang và

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang
Biểu 2: Năng suất một số cây trồng chính tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2016
đánh giá hiệu quả nói trên, giá trị thu được trên 1 ha
đất trồng trọt và đất mặt nước nuôi trồng thủy sản.
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Đối với cây hàng năm năng suất lúa, ngô, khoai
lang, rau các loại có xu hướng tăng nhẹ trong giai
đoạn 2011- 2016. Bình quân cả giai đoạn năng suất
lúa tăng 0,6%, năng suất ngô tăng 1,2%, năng suất
khoai lang tăng 1,6%, năng suất rau các loại tăng
1,7%.
Đối với cây lâu năm: Năng suất cây chè tăng
6,3%, nhãn tăng 5,3% trong giai đoạn 2011- 2016.
Tuy vải là cây được nhiều nơi biết ở Bắc Giang thì
năng suất lại có xu hướng giảm 3,6% trong cùng
giai đoạn.
Giá trị thu được trên 1 ha đất trồng trọt giai đoạn
2014- 2016 có xu hướng tăng nhẹ bình quân tăng
3,91%. Năm 2016 đạt 92,1 triệu đồng/ha, năm 2014
đạt 85,3 triệu đồng/ha.
Đối với nuôi trồng thủy sản, giá trị thu được trên
1 ha đất mặt nước nuôi trồng thủy sản giai đoạn
2014- 2016 có xu hướng giảm 1,71%. Năm 2014 giá
trị thu thêm là 165 triệu đồng/ha, năm 2016 giá trị
thu thêm là 159,4 triệu đồng/ha, năm 2016 giảm 5,6
triệu đồng (bảng 4).

Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ra
đời thì bên cạnh những thuận lợi mà Việt Nam nói
chung và Bắc Giang nói riêng có được là: Nguồn
đầu vào sản xuất với chi phí thấp; Mở rộng mạng
lưới liên kết toàn cầu tạo điều kiện người nông dân
có cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng nông sản thế giới;
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nhằm tăng
năng suất nông sản và hiệu quả sử dụng đất nông
nghiệp. Các khó khăn xảy ra là: Quy mô sản xuất
của các hộ nhỏ, vốn đầu tư thấp dẫn tới việc ứng
dụng công nghệ cao gặp nhiều khó khăn; Chuỗi
cung ứng, chuỗi liên kết chưa bền vững dẫn tới khó
khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Năng lực sản xuất nông nghiệp lớn nhưng năng suất
lao động còn chưa cao, chủ yếu sử dụng lao động
thủ công, trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật thấp;
Khoa học công nghệ vừa thiếu, vừa lạc hậu. Mức độ
đầu tư cho nông nghiệp thấp. Ngoài ra, một bộ phận
gia đình sử dụng đất phi hiệu quả buộc phải chuyển
quyền sử dụng đất cho những người sử dụng đất có
hiệu quả dẫn đến tình trạng một bộ phận khó có khả

Bảng 4: Giá trị thu được trên 1ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản

&KӍWLrX
*LiWUӏWKXWKrPKDÿҩWWUӗQJWUӑW
*Li WUӏ WKX WKrP  KD ÿҩW PһW QѭӟF QX{L
WUӗQJWKӫ\VҧQ

So sánh (%)
1ăP 1ăP 1ăP
2014 2015 2016 15/14 16/15
BQ
85,3 87,8
92,1 102,93 104,90 103,91
165

154

159,4

93,33 103,51

98,29

Đơn vị tính: Triệu đồng
Tóm lại, giá trị sản xuất ngành nông, lâm và
thủy sản của Bắc Giang có xu hướng tăng nhẹ.
Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ
lớn. Năng suất một số cây trồng chính có xu hướng
tăng với tỷ lệ nhỏ. Năng suất vải, một cây trồng thế
mạnh của vùng có xu hướng giảm. Giá trị thu thêm
trên 1 ha đất trồng trọt tăng nhẹ, giá trị thu thêm
trên 1 ha đất mặt nước nuôi trồng thủy sản giảm.
Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng đất mặc dù
tăng nhưng chưa cao.
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năng tiếp cận đất nông nghiệp. Tạo nên sự phân hóa
giàu - nghèo giữa những người tiếp cận đất nông
nghiệp và không tiếp cận đất nông nghiệp. Chính vì
vậy, cần một số điều chỉnh phân bố đất nông nghiệp
nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.
4.3. Các giải pháp phân bố đất nông nghiệp
4.3.1. Giải pháp đối với tỉnh Bắc Giang
Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích dồn
điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn nhằm
xây dựng vùng sản xuất tập trung.
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Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng các vùng
chuyên canh sản xuất nông sản đặc thù trong từng
vùng bằng cách bắt buộc những người sản xuất chỉ
sản xuất một loại cây trồng phù hợp với điều kiện
địa phương như: mở rộng vùng sản xuất lúa thơm
Yên Dũng, rau cần Hiệp Hòa… Từ đó, hình thành
nên các vùng sản xuất hàng hóa lớn đạt tiêu chuẩn
chất lượng.
Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích
các hộ gia đình, cũng như doanh nghiệp liên kết bền
vững trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, hướng tới
tiêu thụ nông sản ra thị trường quốc tế, tạo chuỗi
cung ứng bền vững.
Khuyến khích cho vay vốn ưu đãi để phát triển
sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao
trong sản xuất nông nghiệp.
4.3.2. Giải pháp đối với chủ thể sử dụng đất sản
xuất nông nghiệp
Cần tận dụng chính sách của Chính phủ nhằm
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nhằm đi tắt
đón đầu CMCN 4.0 tránh nguy cơ tụt hậu, không bắt
kịp công nghệ mới và mất khả năng tiếp cận đất
nông nghiệp. Ứng dụng máy móc phù hợp với quy
mô đất nông nghiệp.
Tạo ra cách thức mới để phục vụ nhu cầu hiện
tại, truy cập nền tảng kỹ thuật mới nhằm tăng năng
suất và hiệu quả sản xuất, nghiên cứu, phát triển thị
trường nông sản hàng hóa.
Hợp tác sản xuất với các hộ khác nhằm phát triển
theo hướng quy mô sản xuất hàng hóa lớn, đạt tiêu
chuẩn xuất khẩu.
Tạo mối liên kết bền vững với doanh nghiệp
trong tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Từ đó nâng cao hiệu
quả sử dụng đất.
Học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến
về sản xuất, đầu tư kỹ thuật hiện đại ứng dụng công
nghê cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng
năng suất.
Tận dụng tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông
nghiệp của tỉnh cũng như Việt Nam.
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5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện trạng phân bố
đất nông nghiệp theo vùng tại Bắc Giang có xu
hướng biến động tăng trong giai đoạn 2005 - 2015.
Diện tích đất nông nghiệp có sự biến động qua các
năm. Mặc dù, tỷ lệ hộ nông nghiệp có xu hướng
giảm xong về cơ bản số hộ này vẫn chiếm một tỷ lệ
đáng kể trong tổng số hộ nông thôn. Sinh kế của các
hộ chủ yếu phụ thuộc vào đất nông nghiệp. Nguyên
nhân của hiện trạng nói trên là do chủ trương chính
sách của Chính phủ, nhu cầu thị trường về nông sản
do đó có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nội
bộ ngành nông nghiệp, đo đạc bản đồ địa chính và
sự xuất hiện của các giao dịch mua bán quyền sử
dụng đất, cho thuê đất nông nghiệp... Cùng với quá
trình đô thị hóa, phát triển khu công nghiệp. Hiệu
quả sử dụng đất của hiện trạng phân bố trên có xu
hướng tăng nhẹ. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất,
tránh nguy cơ tụt hậu, bài viết đưa ra một số giải
pháp đối với tỉnh và chủ thể sử dụng đất như: Tiếp
tục thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, xây
dựng cánh đồng mẫu lớn; Quy hoạch xây dựng các
vùng chuyên canh sản xuất; Khuyến khích các hộ
gia đình, doanh nghiệp liên kết bền vững trong việc
tiêu thụ sản phẩm; Cho vay vốn ưu đãi để phát triển
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Các chủ thể sử
dụng đất cần: Tận dụng chính sách trong ứng dụng
công nghệ cao; Ứng dụng máy móc phù hợp với quy
mô đất đai; Hợp tác sản xuất với các hộ khác phát
triển sản xuất hàng hóa lớn; Tạo mối liên kết bền
vững với doanh nghiệp trong tiêu thụ; Học hỏi kinh
nghiệm của các quốc gia tiên tiến; Tận dụng thế
mạnh sản xuất nông nghiệp.
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Summary

The paper uses the method of descriptive statistic revealing the current situation of agricultural land allotment in Bắc Giang Province by
region, use, and subject in the period 2011-2016.
Besides, the study assesses agricultural land use
under the allotment. Finally, the paper makes
suggestions to the province as well as the land
users to adjust land allotment and improve agricultural land use such as continuing agricultural
land re-planning and rice intensive farming;
planning and building specialized regions;
encouraging households and businesses to sustainably cooperate in product consumption;
incentive lending to develop high-tech agricultural development. As for them, land users
should make use of policies on high-tech application, use machine in accordance with the land
size, cooperate with other households to develop
large production, build strong relationships with
businesses in consumption, learn from the experience of developed countries, and take their
advantages in agricultural production.
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