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LỜI C M ĐO N 
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Các nhận định và kết luận trong luận án này là của riêng tôi, chƣa đƣợc 

công bố tại các công trình nghiên cứu khoa học khác. 

 

                                       Tác giả  

 

 

 

                                          Trần Quyết Chiến 
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biết ơn những giúp đỡ chân tình và quý báu của họ. Trƣớc hết, tôi xin bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc đến hai thầy hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. Ngô Thắng Lợi 

và TS. Cao Ngọc Lân đã trực tiếp hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình 

nghiên cứu, hoàn thành luận án. 
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 Do thời gian cũng nhƣ kiến thức có hạn, đề tài khó tránh khỏi những hạn 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

   L       ọ   ề     

Hiện nay, còn nhiều vấn đề về lý luận xung quanh hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp cần đƣợc làm sáng tỏ. Nhiều vấn đề về đất nông nghiệp, đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam còn chƣa đƣợc thực sự rõ ràng. Tuy đã có sự thống 

nhất tƣơng đối hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là một trong những bộ phận hợp 

thành hiệu quả phát triển nông nghiệp nhƣng cụ thể hiểu về vấn đề này ra sao, nội hàm 

nhƣ thế nào và đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp bằng những chỉ tiêu gì... thì 

vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu thỏa đáng rõ ràng. 

Trên phạm vi quốc gia, việc sử dụng đất nông nghiệp sao cho có hiệu quả và 

bền vững cũng đang g p phải nhiều vấn đề vƣớng mắc. Ở đồng bằng sông Cửu Long 

đất nào dành cho trồng lúa và nên dành cho trồng lúa bao nhiêu là vừa, đất nào dành 

cho trồng cây  n trái, đất nào dành cho trồng m a, đất nào dành cho nuôi tôm... mới 

đem lại hiệu quả ho c nhƣ ở vùng Tây Nguyên, dành bao nhiêu diện t ch để trồng cây 

cao su, cây cà phê là hợp lý.... Việc sử dụng hiệu quả khoảng hơn    triệu ha đất nông 

nghiệp đối với Việt Nam đang đ t ra nhiều vấn đề tổng thể cần giải quyết nhƣng chƣa 

có công trình khoa học, cũng nhƣ chƣa có luận án tiến sĩ nào nghiên cứu một cách đầy 

đủ, hệ thống toàn diện về chủ đề này.  

Thực tiễn ở Phú Thọ đang cần nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

GRDP ngƣời đầu ngƣời của toàn tỉnh mới chỉ bằng khoảng     so mức trung bình 

của cả nƣớc.  ông nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng  2-73  tổng GRDP của tỉnh 

(trong khi chỉ số này của cả nƣớc vào khoảng  4   nhƣng chủ yếu tập trung ở khu 

vực ven đô và ven đƣờng giao thông còn tại khu vực nông thôn chƣa phát triển. 

GRDP ngƣời của khu vực nông thôn chỉ bằng khoảng     mức trung bình của toàn 

tỉnh. Vậy làm thế nào để nâng cao GR P ngƣời của tỉnh trong quá trình thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa   NH, HĐH) và đ c biệt là làm thế nào để gia t ng 

GRDP ngƣời ở khu vực nông thôn, nông nghiệp đang là vấn đề rất đƣợc quan tâm đối 

với tỉnh Phú Thọ. Song cho tới nay, ở Phú Thọ vẫn chƣa có lời giải đáp cho câu hỏi 
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đó. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, dân số sống ở nông thôn chiếm tới khoảng     dân số 

của tỉnh, trong đó có tới khoảng  7-88  nhân kh u nông nghiệp. Số dân nông nghiệp 

sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp  nhƣng GR P nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 

  -    tổng GR P toàn tỉnh  mà chủ yếu cũng nhờ trồng trọt  giá trị trồng trọt chiếm 

khoảng     sản lƣợng nông nghiệp . Đời sống của ngƣời nông dân cũng đang còn có 

nhiều khó kh n  còn khoảng 7% ngƣời nghèo, cận nghèo là một trong những tỉnh có t  

lệ ngƣời nghèo khá cao trong cả nƣớc . Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình 

hình đó là việc sử dụng đất nông nghiệp hiện nay đạt hiệu quả thấp. Điều đó càng thôi 

thúc phải tìm cách sử dụng hiệu quả qu  đất nông nghiệp của tỉnh, nhƣng làm thế nào 

để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của Phú Thọ lại là câu hỏi đang chƣa 

đƣợc nghiên cứu làm sáng tỏ. Là ngƣời Phú Thọ, tác giả luận án rất quan tâm tới vấn 

đề này. Nếu nghiên cứu thành công vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

ở tỉnh Phú Thọ s  là tài liệu tham khảo hữu  ch không chỉ cho tỉnh Phú Thọ mà còn 

cho các tỉnh miền núi ở ph a Bắc và các tỉnh khác trong cả nƣớc. Đồng thời, còn cung 

cấp tài liệu tham khảo cho các cơ quan nghiên cứu phát triển và cho các cơ sở đào tạo 

bậc đại học về lĩnh vực phát triển nông nghiệp ở Việt Nam. 

Trƣớc tình hình nhƣ vậy, tác giả chọn vấn đề  H ệ    ả  ử       ấ       

    ệ   ỉ   P   T ọ  làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển. 

   M   tiêu       ệ                

         t  u n    n   u 

Luận án hƣớng tới mục tiêu là đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ một cách có c n cứ khoa học, góp phần làm rõ những vấn 

đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh Việt Nam. 

2.2      m v  ( ay nộ  dun ) n    n   u   ủ yếu 

Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, luận án tập trung hoàn thành những nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học cơ bản dƣới đây  

   . Xây dựng cơ sở l  luận và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn về hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp để vận dụng vào việc nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam. 
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Để hoàn thành nhiệm vụ đó tác giả luận án s  tiến hành tổng quan các công 

trình khoa học đã công bố và có liên quan đến yêu cầu xây dựng cơ sở lý luận và phân 

tích thực tiễn về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở một tỉnh trong điều kiện tổng thể 

của Việt Nam. 

   . Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong 

giai đoạn 2011 - 2018 để phát hiện m t đƣợc, m t chƣa đƣợc và nguyên nhân của 

những hạn chế, yếu k m. 

(3). Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ 

tới n m 2030. 

3. Đố   ƣ                          

         t  n  n    n   u 

Đối tƣợng nghiên cứu là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ, cụ thể là 

nghiên cứu đất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh đ t trong 

mối quan hệ với hiệu quả phát triển nông nghiệp. 

        m v  n    n   u 

         t           Nghiên cứu cả lý thuyết và thực tiễn, cả hiện trạng và 

tƣơng lai hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp  làm r  một số vấn đề l  luận nhƣ quan 

niệm, nội hàm của hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

Đồng thời, xác định r  thực trạng, định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp, hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ  rồi từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp đến n m      của tỉnh Phú Thọ.  

b        t t          Hiện trạng nghiên cứu từ n m      đến n m 2018 và dự 

báo tới n m 2030. Việc dự báo cho giai đoạn  2 n m  2019 -      là cần thiết. Vì theo 

l  thuyết chu k  sinh học của các giống cây trồng có thời gian khoảng   -   n m. Sau   

-   n m nếu không có biện pháp ch m sóc tốt thì các giống cây trồng có thể rơi vào 

tình trạng thoái hóa. Khi nhập giống tốt cũng phải mất  -  n m mới ổn định phát triển. 

Nếu phát huy tốt sau đó khoảng   -   n m thì thời gian cũng cần khoảng    -    n m 

để phát huy tốt nhất n ng suất sinh học có thể đạt đƣợc. 
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c        t             Địa bàn tỉnh Phú Thọ và vùng phát triển nông nghiệp 

 có thể đó là v ng chuyên môn hóa và v ng nguyên liệu tập trung . 

4  K                

Khung nghiên cứu của luận án đƣợc tác giả thể hiện ở Hình 1. Bắt đầu từ 

nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, xem xét kinh nghiệm nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở một số nơi có điều kiện tƣơng đồng, rồi tiến 

hành phân t ch, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ 

để có c n cứ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh trong 

những n m tới. Đây cũng ch nh là quy trình nghiên cứu đối với luận án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   H     : K                      ậ  á  

Nguồn: Tác giả 

5  P ƣơ     á    ế   ậ                

5.1.     n  p  p t ếp   n 

Tƣ tƣởng xuyên suốt là tiếp cận hệ thống đối với việc nghiên cứu hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp với những điểm cơ bản và cụ thể là  

 

Nghiên cứu lý 

thuyết  về hiệu 

quả sử dụng đất 

NN 

Phân tích thực tiễn 

hiệu quả sử dụng 

đất NN ở Phú Thọ 

và tham khảo kinh 

nghiệm của một số 

địa phƣơng khác 

 

Dự báo những vấn 

đề đ t ra từ bối cảnh 

phát triển kinh tế - 

xã hội của Phú Thọ 

cho việc sử dụng 

hiệu quả đất NN và 

định hƣớng phát 

triển NN 

 

 

Giải pháp nâng 

cao hiệu quả sử 

dụng đất NN ở 

Phú Thọ đến 

n m      

(Theo mục tiêu 

nghiên cứu của 

luận án) 
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  Tiếp cận từ l  luận tới thực tiễn  Từ việc làm r  những vấn đề l  luận cần 

thiết rồi c n cứ vào đó để phân t ch, xác định r  thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp ở tỉnh Phú Thọ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp ở một địa phƣơng. 

  Tiếp cận liên ngành liên v ng  Đ t trong mối quan hệ liên ngành liên v ng để 

nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ. Một cây trồng có liên 

quan tới các cây trồng khác, nuôi một con vật có liên quan đến con vật khác  đồng thời 

nó có thể phát triển ở nhiều xã hay nhiều huyện nên phải xem x t nó trong mối quan 

hệ liên ngành, liên v ng. 

  Tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo nguyên l  nhân - quả. M i kết quả có 

nguyên nhân xác định hay nguyên nhân nào có kết quả đó. Hiệu quả cao hay thấp cũng 

có nguyên nhân của nó. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp do cách thức sử dụng đất 

nông nghiệp  cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp và cách thức khai thác đất nông nghiệp 

cũng nhƣ do đầu tƣ phát triển nông nghiệp trên diện t ch đất nông nghiệp ấy . 

5.2      n  p  p n    n   u 

Để hoàn thành luận án, tác giả sử dụng một số phƣơng pháp sau  

  Phƣơng pháp phân t ch hệ thống: Coi đất nông nghiệp cũng nhƣ sản xuất 

nông nghiệp là một hệ thống. Luận án xem đất nông nghiệp là một trong những tƣ liệu 

sản xuất nông nghiệp nhƣng là tƣ liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế đƣợc. Hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp cũng là một hệ thống. Ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp cũng là một hệ thống phức tạp. 

  Phƣơng pháp phân t ch thống kê kết hợp việc sử dụng đồ thị, biểu đồ, bản đồ  

Sử dụng để minh họa trong quá trình phân t ch  Sử dụng phƣơng pháp này để phân 

t ch thực trạng: phát triển nông nghiệp, biến động đất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn vừa qua để xây dựng số liệu phục vụ 

phân t ch ngoại suy đến n m     . 

  Phƣơng pháp so sánh  Sử dụng để so sánh hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

qua các n m và trong trƣờng hợp cho ph p tiến hành so sánh với tỉnh khác. Khi nghiên 
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cứu các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cũng s  đƣợc so sánh 

để xác định thứ tự quan trọng của từng yếu tố. 

  Phƣơng pháp chuyên gia  Sử dụng để thu thập thêm thông tin và có thêm   

kiến để th m định các kết quả nghiên cứu của tác giả. 

  Phƣơng pháp phân t ch ch nh sách  Sử dụng để phân t ch tác động của ch nh 

sách đã và đang thực hiện cũng nhƣ để phân t ch lợi hại khi đƣa ra ch nh sách mới. 

+ Phƣơng pháp dự báo  sử dụng để dự báo các định hƣớng phát triển và khung 

giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tới n m     . 

  Phƣơng pháp phân tích theo mô hình SWOT  Sử dụng để xác định điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với việc sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú 

Thọ. Sử dụng phƣơng pháp này tại Chƣơng 4, tác giả đã tìm ra đƣợc những điểm 

mạnh, điểm yếu của Phú Thọ so sánh với một số địa phƣơng khác nhƣ Thái Nguyên, 

Sơn La, Hòa  ình về phát triển sản xuất nông nghiệp và từ đó có thêm c n cứ để đƣa 

ra các quan điểm, định hƣớng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

tỉnh Phú Thọ.  

  Phƣơng pháp khảo sát thực địa: Sử dụng để khảo sát một số vùng chuyên 

canh, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông lâm kết hợp trên đất 

dốc để bổ sung thông tin và th m định   tƣởng đổi mới cơ cấu và cách thức sử dụng 

đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ. 

6  N ữ             ớ        ậ  á  

         t     u   v      t u t  Luận án đã chỉ ra rằng, hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp đƣợc phản ánh qua hiệu quả phát triển nông nghiệp; chỉ ra bản chất của 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là giá trị gia t ng nông nghiệp và giá trị nông sản 

hàng hóa đem lại trên   ha đất nông nghiệp trong một n m ho c trong một số n m. 

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cấu thành bởi hiệu quả trồng trọt, hiệu quả ch n 

nuôi và hiệu quả dịch vụ nông nghiệp. Đồng thời, chỉ r    yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp  trong đó nhấn mạnh vai trò của chính quyền các cấp ở 

tỉnh, cơ cấu sản xuất, cơ cấu sử dụng đất nông nghiêp, tổ chức sản xuất nông nghiệp  

và xác định bộ chỉ tiêu để phân t ch hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cũng nhƣ để 
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phân tích nguyên nhân của tình trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh trong điều kiện Việt Nam. 

b). Những phát hiệ , đ  xuất mớ  rút r  được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát 

của lu n án: Luận án cung cấp c n cứ khoa học cho cơ quan quản l  nhà nƣớc ở tỉnh 

Phú Thọ trong việc hoạch định chủ trƣơng phát triển nông nghiệp, đổi mới cơ cấu sử 

dụng đất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ  thông qua việc chỉ r  m t đƣợc, m t chƣa 

đƣợc, nguyên nhân của những thành công và của hạn chế, yếu k m trong việc sử dụng 

đất nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua  và kiến nghị   nhóm giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh này trong thời gian tới. Trong đó, luận án đ c biệt 

nhấn mạnh giải pháp nâng cao hiệu quả quản l  nhà nƣớc của chính quyền các cấp, đổi 

mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với 

hiện đại hóa và phải phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tiên tiến 

(nhất là phát triển các chu i giá trị nông sản, các tổ hợp nông – công nghiệp và phát 

triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...).  

7  Kế   ấ        ậ  á  

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án 

chia thành 4 chƣơng  

 hƣơng    Tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp. 

 hƣơng     ơ sở l  luận về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn cấp 

tỉnh và kinh nghiệm thực tiễn.  

 hƣơng    Thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ giai 

đoạn    1 - 2018. 

 hƣơng 4  Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ 

đến n m 2030. 
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 CHƢƠNG    

T NG QU N CÁC C NG TRÌNH KHO  HỌC 

C  LI N QU N ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT N NG NGHIỆP 

 

Trong chƣơng này, tác giả tập trung làm r  những vấn đề quan trọng về l  luận 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, do đó cần phải hiểu biết r  về đất nông nghiệp và 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp gắn với hiệu quả phát triển nông nghiệp. Cụ thể, với 

các vấn đề lớn cần nghiên cứu giải đáp r  ràng đó là đất nông nghiệp đƣợc quan niệm 

thế nào? Nội hàm của hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là gì? Hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp có quan hệ thế nhƣ thế nào với hiệu quả phát triển nông nghiệp  Những 

yếu tố nào ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp  Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp bằng những chỉ tiêu gì ....   n cứ vào yêu cầu đó, tác giả tiến 

hành tổng quan những nội dung đã đƣợc các học giả trong và ngoài nƣớc thực hiện 

nghiên cứu. Những nội dung nào trong kết quả nghiên cứu của các học giả khác đã 

thực hiện mà tác giả luận án có thể kế thừa và kế thừa ở một số nội dung liên quan, 

phù hợp với đề tài. Sau đó xác định những vấn đề chính luận án cần đi sâu nghiên cứu. 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tác giả đã thu thập đƣợc 90 tài liệu trong và 

ngoài nƣớc  trong đó có  1 tài liệu nƣớc ngoài và  3 luận án tiến sĩ  có liên quan đến 

chủ đề nghiên cứu của luận án  đồng thời, tập trung tổng quan những vấn đề ch nh sau: 

1. Tổ         ề          ệ     h ệ    ả   á     ể           ệ  

       n  n    p 

Đây là vấn đề phải làm r  để có cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp. Vì thế, tác giả luận án đã tập trung tìm hiểu về vấn đề này, 

trong điều kiện thời gian nghiên cứu và tài liệu có đƣợc, tác giả đã thu thập đƣợc 9 tài 

liệu  trong đó có 7 tài liệu trong nƣớc và   tài liệu nƣớc ngoài  đề cập tới vấn đề này. 

a). Tài liệu trong nƣớc 

Theo tác giả đƣợc biết thì ở Việt Nam hiểu về nông nghiệp hiện còn có   kiến 

khác nhau.  o đó, tác giả đã tìm hiểu tài liệu để thấy r  hơn về nhận định này phục vụ 

việc nghiên cứu của luận án. 
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Phần lớn các giáo trình về  Kinh tế nông nghiệp  đều đề cập tới khái niệm về 

 Nông nghiệp . Theo học giả Vũ Đình Thắng [41], nông nghiệp là một trong những 

ngành kinh tế, mang nhiều yêu tố xã hội  liên quan tới nông dân, nông nghiệp, nông 

thôn); nó là một hệ thống mang đ c tính sinh học - k  thuật - kinh tế - xã hội. Theo học 

giả, hiểu theo nghĩa rộng thì nông nghiệp gồm cả nông nghiệp và lâm nghiêp; còn hiểu 

theo nghĩa h p thì chỉ có nông nghiệp mà không bao gồm lâm nghiệp. Nếu hiểu theo 

nghĩa h p, nông nghiệp gồm trồng trọt, ch n nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Tác giả 

luận án thấy rằng, cách nói theo nghĩa rộng hay theo nghĩa h p đã có từ lâu, đến nay 

cần phải xem x t lại. Tác giả luận án thấy chƣa có l  do cụ thể để đ t vấn đề nông 

nghiệp theo nghĩa rộng và nông nghiệp theo nghĩa h p. Sản xuất nông nghiệp và sản 

xuất lâm nghiệp khác h n nhau.  Lâm nghiệp  nếu hiểu theo đúng nghĩa của cụm từ 

này thì  nghiệp  là nghề còn  lâm  là rừng. Do vậy, có thể hiểu lâm nghiệp là nghề 

rừng và hoạt động lâm nghiệp chủ yếu chỉ diễn ra trên đất rừng.  o đó việc t nh toán 

hiệu quả lâm nghiệp khác xa so với việc t nh toán hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Từ 

quan điểm nhƣ vậy, tác giả cho rằng, không thể tồn tại cách hiểu  nông nghiệp theo 

nghĩa rộng . Học giảVũ Đình Thắng cho rằng, nông nghiệp có vai trò to lớn đối với 

nền kinh tế quốc dân, nó cung cấp  đầu vào  cho công nghiệp (với tƣ cách là nguyên 

liệu), cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Nông nghiệp gắn 

liền với nông thôn nên phát triển nông nghiệp không tách rời phát triển nông thôn, cũng 

nhƣ nông dân không tách rời nông thôn và nông nghiệp. Tác giả luận án tán đồng với 

quan điểm này. Khi nói khu vực sản xuất nông nghiệp là hàm   nói tới các hoạt động 

sản xuất nông nghiệp gắn với ngƣời nông dân. Khi ấy nếu khu vực sản xuất nông nghiệp 

do cơ giới hóa mà có lao động dƣ ra và s  chuyển sang làm việc ở khu vực công nghiệp, 

dịch vụ và đô thị.  

Học giả Nguyễn Minh Châu [6] coi nông nghiệp nhƣ là một hệ thống sản xuất 

chuyên ngành, bao gồm một số phân ngành cụ thể mà m i phân ngành lại là một hệ 

thống nhỏ trong đó nhƣ hệ thống trồng trọt và hệ thống ch n nuôi. Trong lĩnh vực 

trồng trọt học giả có đề cập đến hệ thống canh tác cây trồng. 
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Một ngƣời nghiên cứu nhiều tới hệ thông nông nghiệp là học giả Phạm Chí 

Thành [39], theo học giả này khi nói đến phát triển nông nghiệp là nói tới các hệ thống 

nông nghiệp. Đó là hệ thống có thứ bậc đƣợc lồng vào nhau của các hệ sinh thái nông 

nghiệp. Hệ thống nông nghiệp bao gồm các yếu tố sinh thái, kinh tế và con ngƣời, 

không gian, có quan hệ mật thiết với hệ sinh thái nông nghiệp.  

Biểu 1.1:   c điể      hệ sinh thái tự nhiên và     hệ sinh thái nông nghiệp 

Hệ sinh thái tự nhiên Hệ sinh thái nông nghiệp 

- Mục đ ch chủ yếu là cân bằng sự sống 

- Hiện hữu của chu trình vật chất khép kín 

- Có thể bị tổn thƣơng và có khả n ng 

phục hồi 

- Đa dạng và phức tap về cấu trúc thành 

phần 

- Ôn định lâu dài 

- Mục đ ch đáp ứng nhu cầu con ngƣời và 

do con ngƣời cải hóa tự nhiên 

- Chu trình vật chất mở 

- Cấu trúc đơn giản và ổn định theo chu k  

- Kém ổn định hơn và cũng có thể bị tổn 

thƣơng nếu canh tác tự phát và truyền 

thống 

Nguồn:                [39] 

Luật bảo về môi trƣờng của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam [36] đã chỉ rõ yêu cầu phát triển thân thiện với môi trƣờng đối với sản xuất nông, 

lâm nghiệp. Luật này chỉ rõ, ở Việt Nam cần hƣớng tới nền nông nghiệp sạch (hạn chế 

việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học để không gây tác động xấu đến môi trƣờng 

sống). Vấn đề quan trọng theo tác giả luận án là điều kiện gì để nông dân nƣớc ta thực 

hiện đƣợc phƣơng châm phát triển sản xuất nông nghiệp sạch.  ân tr  và lƣơng tâm nghề 

nghiệp của ngƣời sản xuất quyết định lớn đến sản xuất thân thiện với môi trƣờng và vì 

cộng đồng. Nếu chỉ vì lợi nhuận thì dễ dàng bỏ qua các yêu cầu sản xuất thân thiện với 

môi trƣờng. 

 iểu số 53 trong Niên giám thống kê của  ục thống kê tỉnh Phú Thọ  8] diễn đạt 

về giá trị sản lƣợng và giá trị t ng thêm của ngành nông nghiệp  bằng tổng giá trị sản 

lƣợng nông nghiệp trừ đi tổng chi ph  trung gian  có ghi  

Tổng giá trị sản lƣợng ngành nông nghiệp, trong đó chia theo ngành sản ph m:  

  Trồng trọt 
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   h n nuôi 

   ịch vụ nông nghiệp 

Nhƣ vậy, theo  ục thống kê Phú Thọ ngành nông nghiệp là một trong những 

ngành kinh tế quốc dân. Nó bao gồm ba phân ngành là trồng trọt, ch n nuôi và dịch 

vụ nông nghiệp.  

Nhƣ tổng quan ở trên thì đa phần các học giả cho rằng, nông nghiệp là một hệ 

thống kinh tế, là một trong những ngành chủ yếu của hệ thống kinh tế quốc dân  hay của 

nền kinh tế . Nông nghiệp là một hệ thống các hoạt động kinh tế gồm có trồng trọt, ch n 

nuôi và dịch vụ nông nghiệp.  ách hiểu nhƣ thế là ph  hợp cả về m t khoa học và cả về 

m t thực tiễn. Những ngƣời làm nông nghiệp đƣợc gọi là nông dân, còn những ngƣời 

làm lâm nghiệp đƣợc gọi là cƣ dân lâm nghiệp. 

 i là ngƣời có vai trò làm cho nông nghiệp phát triển có hiệu quả? Học giả 

Ngô  oãn Vịnh   5], cho rằng, khi xem x t hiện đại hóa cần phân t ch nền kinh tế 

theo hai nhóm ngành  nông nghiệp và phi nông nghiệp  công nghiệp và dịch vụ . Hai 

ngành này phải phát triển hài hòa, nhịp nhàng với nhau mới đảm bảo để nền kinh tế 

phát triển nhanh, bền vững. Học giả này cho biết, nông nghiệp trƣớc hết là một ngành 

do ngƣời nông dân quyết định mà ngƣời nông dân thì thƣờng gắn liền với sự  chậm 

chạp, tự do và tự phát, ngại liên kết và mở mang  nên muốn hiện đại hóa nông nghiệp 

và làm cho sản xuất nông nghiệp có khả n ng tham gia toàn cầu hóa thì Nhà nƣớc 

phải có biện pháp cụ thể, thiết thực để quốc gia có đƣợc đội ngũ nông dân công 

nghiệp và hành động với tr  tuệ cao. 

          ệu  ướ        

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả thấy có một số tài liệu đề cập vấn đề nông nghiệp. 

Một số học giả Boris E. Bravo Ureta and Antnio E. Pinheiro [87] phân t ch hiệu 

quả đất nông nghiệp ở các nƣớc đang phát triển rất nhấn mạnh tới vấn đề phát triển nông 

nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. Theo họ ngƣời nông dân phải có hiểu biết về lợi  ch 

đem lại từ toàn cầu hóa cũng nhƣ phải hiểu r  những thách thức đ t ra từ toàn cầu hóa. 

Từ đó họ nhấn mạnh rằng, ngƣời nông dân phải đƣợc đào tạo một cách bài bản để có thể 
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tạo ra những nông sản có chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu của ngƣời tiêu d ng ở những 

quốc gia có công nghiệp phát triển nhƣ M ,  U, Nhật  ản, Hàn Quốc, Nga...  

 ác học giả Benin, Samuel Place, Frank Nkonya, Ephraim M.Pender, John L 

(2006) c ng nhau nghiên cứu thị trƣờng đất đai nói chung và thị trƣờng đất nông nghiệp 

và sử dụng đất nông nghiệp đã coi trọng vấn đề giá trị hóa tài nguyên đất [88].  ác học 

giả trên cho rằng đất sử dụng để tạo ra nông sản  sản ph m ch n nuôi và sản ph m trồng 

trọt  là đất nông nghiệp, cách hiểu này giống với nhiều học giả ở Việt Nam. Tuy nhiên 

vấn đề giá trị hóa đất nông nghiệp thì chƣa phải là hiệu quả sử dụng đất.  ởi vì, giá trị 

hóa đất nông nghiệp chỉ là xác định giá trị đất nông nghiệp mà thôi, v  dụ nhƣ đất nông 

nghiệp ở v ng đồng bằng hay ở v ng miền núi có giá trị bao nhiêu một ha. Hay ngay ở 

v ng đồng bằng thì đất để trồng rau tại v ng ven các thành phố có trị giá bao nhiêu   ha 

ho c giá đất trồng lúa ở các tỉnh v ng đồng bằng có giá trị bao nhiêu.... Khi nói hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp là mang hàm   giá trị tạo ra trên diện t ch đất nông nghiệp so 

chi ph  bỏ ra để sản xuát trên diện t ch đất nông nghiệp đó. 

Wang X.B, Glauben T. [92], khi nghiên cứu về thị trƣờng thuê đất và hiệu quả 

của các sản ph m nông nghiệp ở v ng nông thôn Trung Quốc đã cho rằng, đất sử dụng 

để làm ra nông sản đƣợc coi là đất nông nghiệp. Hiệu quả sử dụng loại đất này ch nh là 

hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản ph m nông nghiệp đƣợc làm ra trên diện t ch ấy. 

Họ đã đúng khi cho rằng, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cũng phụ thuộc vào giá trị 

m i loại đất cũng nhƣ giá trị cho thuê m i loại đất cụ thể. Thƣờng giá trị đất nông 

nghiệp mà cao thì về nguyên tắc s  cho hiệu quả sử dụng cao hơn so với đất có giá trị 

thấp hơn  nếu có c ng chi ph  hay các điều kiện sử dụng . 

        u qu  p  t tr  n n n  n    p 

Nhiều học giả cho rằng, nhìn từ góc độ l  thuyết, hiệu quả phát triển nông 

nghiệp thể hiện trực tiếp hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.  o đó tìm hiểu r  về hiệu 

quả phát triển nông nghiệp để đi đến làm r  hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là cách 

tiếp cận hợp lý và rất cần thiết. 

Đã có 20 tài liệu  trong đó có 18 tài liệu trong nƣớc và 2 tài liệu nƣớc ngoài  đề 

cập tới vấn đề này. 
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a).       ệu tr     ướ  

Học giả   i Nữ Hoàng  nh [1] là một trƣờng hợp hiếm hoi nghiên cứu về hiệu 

quả kinh tế trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Yên  ái. Tác giả luận án k  

vọng rất nhiều vào công trình khoa học này nhƣng tìm hiểu k  thì công trình chỉ đề 

cập kh a cạnh hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng đất nông nghiệp để trồng trọt và 

cũng chỉ xem x t ở kh a cạnh kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt 

đối với một số cây trồng và dừng lại ở việc phân t ch n ng suất cây trồng trên m i ha 

đất đƣợc sử dụng cũng nhƣ hiệu quả sản xuất kinh doanh những cây trồng đó  xem 

biểu  .2). Khi phân t ch các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

học giả này chỉ nhắc tới các yếu tố tự nhiên nhƣ thời tiết kh  hậu, đất đai, nguồn nƣớc 

mà chƣa xem x t tới các yếu tố quan trọng khác nhƣ thị trƣờng, công nghệ,   thức, tr  

tuệ ngƣời sản xuất và vai trò của nhà nƣớc. Đó là điều tác giả luận án rất tiếc và càng 

thôi thúc phải nghiên cứu đầy đủ hơn, đúng đắn hơn về vấn đề hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp ở Việt Nam. 

Biểu 1.2:   t s   h  ti u hiệu  u  đ i v i s n  u t  inh    nh 

       i v       h      h  n ng   n   t nh   n B i 

Đơn vị t nh  Triệu đồng 

Nă  C    ƣở  C       

Doanh thu C       Doanh thu C       

2005 29,0 8,2 52,9 14,7 

2010 42,7 18,5 64,0 16,0 

2014 47,2 20,7 67 19,5 

So sánh    4 với     , lần 1,6 2,5 1,3 1,3 

  uồ        ữ           [1] 

Khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, học 

giả   i Nữ Hoàng  nh không nhắc tới vai trò của nhà nông và những ngƣời trực tiếp 

tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ tuy có đề cập tới vấn đề sở hữu 

đất nông nghiệp và ch nh sách về đất nông nghiệp của Nhà nƣớc nhƣng cũng chƣa làm 

nổi bật yếu tố Nhà nƣớc và quản l  nhà nƣớc. Đồng thời, chƣa nhắc đến yếu tố công 
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nghiệp chế biến và phân phối tiêu thụ nông sản đối với hiệu quả phát triển nông nghiệp ở 

một địa phƣơng của nƣớc ta. Trong khi phân t ch hiệu quả sản xuất kinh doanh hai cây 

bƣởi và cây chè ở Yên  ái học giả   i Nữ Hoàng  nh chỉ ra rằng, đối với cây bƣởi 

hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm vì doanh thu từ     -    4 chỉ t ng gấp  ,  lần 

nhƣng chi ph  lại t ng gấp  ,  lần (n m    4 chi ph  chiếm khoảng 44  doanh thu). 

 òn đối với cây chè doanh thu và chi ph  trong thời gian từ      - 2014 t ng gấp 

khoảng  ,  lần và chi ph  n m    4 chiếm khoảng     doanh thu. Học giả này cho 

biết sản xuất kinh doanh chè ở Yên  ái tốt hơn so với cây bƣởi. Tác giả luận án cho 

rằng, cách đ t vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh để nói lên hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp nhƣ vậy là chƣa ph  hợp và chƣa thỏa đáng. Vì đây là kết quả sản xuất 

kinh doanh theo hộ chứ chƣa phải là theo diện t ch trồng trọt.  

Học giả Trần Thanh  ình   ] cho rằng, ở Việt Nam khi quyết định trồng cây gì 

phải trên cơ sở tính toán hiệu quả và phụ thuộc vào điều kiện từng vùng lãnh thổ. Nói 

cách khác, hiệu quả phát triển nông nghiệp dựa trên hiệu quả sử dụng tài nguyên đất 

nông nghiệp và rất nhiều yếu tố khác nữa. Tiết kiệm đất nông nghiệp cũng đồng nghĩa 

với phát triển nông nghiệp có hiệu quả, nhƣ thế mang nhiều tính nguyên tắc. Học giả này 

cũng không nói cụ thể quan niệm thế nào về hiệu quả phát triển nông nghiệp và cũng 

chƣa nói tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp có nội hàm ra sao cũng nhƣ t nh toán bằng 

chỉ tiêu nào  

Học giả Nguyễn Minh Châu [6] trong cuốn giáo trình  Kinh tế nông nghiệp đại 

cƣơng  coi nông nghiệp nhƣ là một hệ thống sản xuất với nhiều hệ thống nông nghiệp 

chuyên ngành. Ví dụ hệ thống trồng trọt và hệ thống ch n nuôi. Trong lĩnh vực trồng 

trọt học giả này đề cập đến hệ thống canh tác lúa, m a đƣờng, dừa, dứa và hệ thống 

ch n nuôi lợn, ch n nuôi vịt, nuôi cá tra... ở v ng Đồng bằng Sông Cửu Long. Ch ng 

hạn, ở Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hệ thống canh tác: hai lúa - màu; 

lúa - cá; lúa - tôm nƣớc ngọt; lúa - tôm sú... Theo học giả này, hiệu quả của những hệ 

thống sản xuất nông nghiệp mang lại nhiều lợi  ch cho ngƣời sản xuất.  ác hệ thống 

nông nghiệp s  đem lại hiệu quả kinh tế hơn so với sản xuất nông nghiệp riêng r , 

phân tán. 
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Học giả Ngô  oãn Vịnh, khi bàn về chất lƣợng phát triển  trong tác ph m Đầu 

tƣ phát triển [56] và  àn về phát triển kinh tế [55]) đã đề cập hệ thống chỉ tiêu phân 

t ch chất lƣợng phát triển (gồm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả và phát triển bền vững). 

Trong đó có  n ng suất lao động, hiệu suất sử dụng vốn đầu tƣ, hiệu suất sử dụng tài 

nguyên  đối với nông nghiệp thì đó là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp), t  lệ thất 

nghiệp và t  lệ ngƣời nghèo. Một điểm tác giả luận án rất tâm đắc là, quan điểm coi 

hiệu quả phát triển là điều quyết định sự phát triển bền vững. Tuy học giả này không 

trực tiếp nói đến hiệu quả phát triển nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

nhƣng ông cho rằng, hiệu quả sử dụng tài nguyên, trong đó có tài nguyên đất là một 

trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả phát triển chung của nền kinh tế, 

tức là hiệu quả sử dụng tài nguyên là một trong những bộ phận phản ánh hiệu quả phát 

triển. Theo tác giả luận án, đây là quan điểm đúng mà tác giả luận án có thể kế thừa. 

Học giả   i Tất Thắng [40], khi bàn về phát triển nhanh và bền vững đã đề cập 

quan hệ giữa vấn đề hiệu quả và vấn đề bền vững. Theo ông tất cả các ngành trƣớc hết 

phải phát triển có hiệu quả thì nền kinh tế mới phát triển có hiệu quả. Theo đó ông bàn 

nhiều tới các kh a cạnh kinh tế, xã hội, môi trƣờng của hiệu quả phát triển. Học giả này 

tuy không trực tiếp đề cập vấn đề hiệu quả phát triển nông nghiệp ho c hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp nhƣng cũng đã nhắc tới hiệu quả sử dụng tài nguyên ở Việt Nam. Tác 

giả luận án tán đồng nhiều điểm của học giả này. 

Trong cuốn  Giải th ch thuật ngữ trong nghiên cứu phát triển  học giả Ngô 

 oãn Vịnh [57] đã cho biết, hiệu quả kinh tế là tƣơng quan giữa kết quả và chi ph  của 

hoạt động kinh tế; nó biểu hiện cả bằng số tuyệt đối và cả bằng số tƣơng đối. Hiệu quả 

sử dụng các yếu tố đầu vào  nhƣ hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ, lao động, tài nguyên 

thiên nhiên... ) là vấn đề vô c ng quan trọng trong quá trình phát triển của quốc gia 

hay của m i địa phƣơng. Theo đó, khi có hiệu quả kinh tế, s  có tiền để giải quyết các 

vấn đề xã hội và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng. Hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào 

có   nghĩa quyết định tới hiệu quả chung của sự phát triển kinh tế quốc dân. Đây là   

tƣởng mà tác giả luận án tâm đắc và s  vận dụng vào việc nghiên cứu hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ. 
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Trong K  yếu khoa học của Viện Việt Nam học [50], có đề cập tới triết l  hiệu 

quả sử dụng tài nguyên quốc gia và nhấn mạnh rằng, trong xu thế gia t ng dự trữ tài 

nguyên thì việc tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao là 

vấn đề quan trọng và nó phản ánh hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam 

là quốc gia không phong phú về tài nguyên thiên nhiên so với nhiều cƣờng quốc giàu 

tài nguyên thiên nhiên nhƣ Nga, Trung Quốc...  nhất là tài nguyên đất  nên việc sử 

dụng tiết kiệm tài nguyên phản ánh hiệu quả sử dụng chúng. Tuy Viện này đề cập 

nhiều đến tiết kiệm và hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhƣng họ chƣa trình 

bày một cách cụ thể về hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên có nội hàm là gì, có 

bao nhiêu chỉ tiêu để phân t ch hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

 áo cáo ch nh trị Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ r   Phát triển 

nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nền 

nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao 

chất lƣợng sản ph m, giá trị gia t ng, đ y mạnh xuất kh u. Đ y nhanh cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện cả về nông, lâm nghiệp và 

thu  sản theo hƣớng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức 

lại sản xuất, thúc đ y ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh 

học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản l  nông nghiệp và đ y nhanh công nghiệp 

hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn để t ng n ng suất, chất lƣợng, hiệu quả và 

sức cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lƣơng thực quốc gia cả trƣớc mắt và lâu 

dài  nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân [3] nhƣng chƣa nhắc tới một cách cụ 

thể về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và chƣa đề cập một cách rõ ràng về nội dung 

hiệu quả phát triển nông nghiệp. 

Trong K  yếu khoa học của Hội thảo toàn quốc về  Phát triển bền vững  của 

 ộ Kế hoạch và Đầu tƣ [4] đã chỉ ra rằng, muốn phát triển bền vững thì trƣớc hết phải 

phát triển có hiệu quả. Ở hội thảo này, nhiều chuyên gia cho rằng, hiệu quả và bền 

vững là hai thành tố quan trọng của mục đ ch phát triển mà Việt Nam hƣớng tới. Tác 

giả luận án tán thành với quan điểm nhƣ vậy, tuy nhiên vì mới chỉ nêu vấn đề có t nh 

nguyên l  nên chƣa thể rút ra đƣợc những điểm cụ thể và cần thiết cho việc nghiên cứu 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của luận án. 



17 
 

   

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội [51] cho rằng, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hƣớng giá trị cao, bền vững và kinh tế xanh là hƣớng 

cần thiết đối với việc phát triển nông nghiệp ngoại thành trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội lấy yếu tố thị trƣờng và yếu tố công nghệ 

làm nền tảng để sử dụng hiệu quả qu  đất nông nghiệp và để thịnh vƣợng kinh tế nông 

thôn, đây là tƣ tƣởng tiến bộ và luận án rất coi trọng. Tiểu vùng trung du miền núi 

thuộc các huyện  a Vì, Sơn Tây, Quốc Oai, Đông  nh... ngƣời dân đã phát triển mạnh 

ch n nuôi bò sữa, trồng hoa và trồng các loại rau cao cấp phục vụ đô thị và du khách 

tới Hà Nội du lịch.  h nh việc chuyển hƣớng này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn 

nhiều so với sản xuất nông nghiệp truyền thống trƣớc đây. 

Học giả Đàm V n Vinh [54], bàn về hiệu quả của một số hệ thống hay mô hình 

nông lâm kết hợp tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên đã sử dụng các chỉ tiêu giá trị 

sản xuất, chi phí sản xuất, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha và chỉ tiêu thu nhập 

thuần (Giá trị sản xuất trừ đi chi ph  sản xuất  để xem x t hiệu quả sản xuất nông lâm 

nghiệp kết hợp. Tác giả luận án thấy rằng, trong tất cả các chỉ tiêu mà học giả này sử 

dụng, có chỉ tiêu  Thu nhập thuần  phản ánh đúng bản chất của hiệu quả phát triển 

nông nghiệp. Còn các chỉ tiêu khác đều không phản ánh hay chƣa trực tiếp phản ánh 

hiệu quả phát triển nông nghiệp.  

Biểu 1.3: Hiệu  u  ph t triển   t s  mô hìnhn ng l    ết hợp 

  hu ện Võ Nh i t nh Th i Ngu  n 

Chỉ tiêu hiệu quả 
Mô hình 

1 

Mô hình 

2 

Mô hình 

3 

Mô hình 

4 

Mô hình 

5 

GTSX ha,      đ 14.920 12.819 11.564 16.569 18.393 

GTSX/CPSX, lần 4,21 3,42 3,10 4,04 3,42 

CPSX ha,      đ 3,544 3.748 3.730 4.100 5.385 

Thu nhập thuần,      đ 11,376 9.071 7.834 12.469 13.008 

Nguồ   Đ    ă       [54] 

Ghi chú ở biểu  .3: Mô hình 1: Bạch đàn- dứa- cá- bò; Mô hình 2: Rừng tự 

nhiên- cây  n quả - cá - gà vịt; Mô hình 3: Keo - vải - nhãn - cá - lợn; Mô hình 4: Mỡ - 

na- cá - dê; Mô hình 5: Chè - rừng  
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Các chuyên gia kinh tế ở Ninh  ình đƣa ra mô hình t nh toán hiệu quả kinh tế đối 

với sản xuất nông nghiệp và nhìn chung mô hình này vẫn dựa trên nguyên tắc t nh toán 

chi ph  và kết quả [67]. Tinh thần cơ bản của mô hình t nh toán đƣợc thể hiện cụ thể tính 

toán hiệu quả theo hai bƣớc  

 Bƣớ   : T      á  chỉ tiêu kết quả    chi phí.  ƣớc này họ t nh các chỉ tiêu  

i). Tính toán tổng giá trị sản xuất thu đƣợc (GO); ii). Tính toán thu nhập thuần;  

 Bƣớ   : T      á    ỉ tiêu hiệu quả.  ƣớc này họ t nh các chỉ tiêu  i). Tính 

toán giá trị gia t ng  V  ; ii). Tính toán hiệu suất đồng vốn (HS) và iii). Tính toán lợi 

nhuận (Pr): Pr = GO - TC  sau đó t nh toán chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế.  

Cách tính của các chuyên gia kinh tế Ninh Bình chỉ ph  hợp khi t nh hiệu quả 

cho từng loại sản ph m chứ khó sử dụng cho việc t nh hiệu quảchung cho cả ngành 

nông nghiệp. 

Học giả Phạm Thị M   ung [14], trong cuốn  Phân t ch kinh tế nông nghiệp  

và học giả Vũ Đình Thắng [40] trong cuốn giáo trình  Kinh tế nông nghiệp  đã sử 

dụng hàm sản xuất, với các yếu tố sản xuất để xác định hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Hai học giả này cho rằng, sản lƣợng nông sản phụ thuộc vào ch nh các yếu tố đầu vào 

nhƣ vốn đầu tƣ, diện t ch đất canh tác, lao động, phân bón, hạt giống...   ách đ t vấn 

đề này nhìn đại thể thì dễ chấp thuận nhƣng xem x t k  thì yếu tố thị trƣờng và công 

nghệ chƣa đƣợc họ t nh tới. Phải ch ng đó là vấn đề cần đi sâu là các nhà khoa học của 

trƣờng Đại học Thái Nguyên  Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân sản xuất 

chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện biến động giá đầu vào  đã sử dụng 

thuật toán phân t ch kết quả - chi ph  để đánh giá hiệu quả sản xuất chè ở tỉnh Thái 

Nguyên [78]. Thuật toán có nội dung cụ thể nhƣ sau: 

* C ỉ t  u p  n  n  kết qu : GO - Tổng giá trị sản xuất; MI - Thu nhập h n 

hợp; IC - Chí phí trung gian; GM - Thu nhập biên hay còn gọi là lãi gộp. Đây đƣợc coi 

là mục tiêu quan trọng nhất của hộ và GV: Giá trị sản ph m hàng hoá. 

* C ỉ t  u p  n  n     u qu : T  suất hàng hóa; N ng suất lao động; Hiệu quả 

sử dụng đất; Hiệu quả sử dụng vốn;  hi ph  trên đơn vị diện t ch  chỉ tiêu này cho thấy 

mức độ đầu tƣ của hộ trên một đơn vị diện t ch là bao nhiêu.  
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Tác giả luận án cho rằng, vẫn là cách tiếp cận từ kết quả và chi ph . Trong hệ 

thống chỉ tiêu các nhà khoa học của Trƣờng Đại học Thái Nguyên đề xuất có một số 

chỉ tiêu có thể ứng dụng cho việc đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp nói chung 

và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng nhƣ t  suất hàng hóa, n ng suất lao 

động để phản ánh hiệu quả của m i ha.  ách tiếp cận nhƣ vậy ph  hợp hơn cho một 

sản ph m nông nghiệp và đối với một đơn vị sản xuất cụ thể. Đối với cả ngành nông 

nghiệp khó t nh toán đƣợc thu nhập biên, chi ph  thực tế trên m i ha. 

Học giả Trần V n  hử [11] cho rằng, hiệu quả phát triển kinh tế là tiêu ch  hàng 

đầu và cũng là mục đ ch hƣớng tới trong quá trình phát triển đất nƣớc hay đối với phát 

triển của m i địa phƣơng.  ng cho biết hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào mà hàm 

sản xuất  omar – Harrod đã đề cập là quan trọng đ c biệt. Tiết kiệm các yếu tố đầu 

vào đã là nhân tố đóng góp cho hiệu quả phát triển rồi. Trong quan điểm của học giả 

này có vấn đề quan trọng là đất đƣợc coi là một trong những yếu tố đầu vào mang   

nghĩa quyết định, mọi hoạt động sản xuất đều diễn ra trên đất. Đây cũng là quan điểm 

khá hay, tác giả luận án cho rằng khi chuyển đất nông nghiệp sang mục đ ch sử dụng 

khác phải coi trọng yêu cầu tiết kiệm. Hiện nay ở nƣớc ta hầu hết tại các khu công 

nghiệp ngƣời ta xây dựng nhà xƣởng chỉ có một tầng  trong khi đối với nhiều lĩnh vực 

có thể xây dựng nhà xƣởng cao tầng  dẫn tới tốn nhiều diện t ch và chắc chắn việc sử 

dụng đất nông nghiệp nhƣ thế s  có hiệu quả không cao. 

Học giả Phạm S   ƣờng [13] cũng phân t ch hiệu quả sử dụng đất trồng cam ở 

huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ  n với kiểu hạch toán chi ph  và kết quả. Tuy nhiên ông 

có đề cập tới tuổi đời của chu k  sống của nông sản và theo đó ông nói chu k  sống 

của sản ph m nông sản càng lâu thì hiệu quả càng lớn.  ũng theo ông việc cải tạo 

giống hay duy trì chất lƣợng giống cam có ảnh hƣởng nhiều tới hiệu quả trồng cam 

của ngƣời nông dân. 

Khi bàn về t ng trƣởng kinh tế bền vững học giả Đào  uy Huân [14] lại nhấn 

mạnh một điểm mà tác giả luận án đồng tình là đối với Việt Nam việc phát triển bền 

vững phải t nh tới yêu cầu cải thiện đời sống của khoảng     dân số sống ở nông thôn 

mà cuộc sống của những ngƣời này phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Tuy ông 
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không trực tiếp nói đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣng tác giả luận án hiểu   

học giả muốn nói tới vấn đề hiệu quả phát triển nông nghiệp mà đã nói đến hiệu quả 

phát triển nông nghiệp thì không thể không nói tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

b). Tài liệu ngoài nƣớc 

Trong khi đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp theo hƣớng  NH, HĐH, học 

giả Mellor J.W.[91] lại lấy n ng suất ruộng đất để phân t ch hiệu quả trồng trọt. Ông 

khuyến cáo rằng, trong bối cảnh khan hiếm qu  đất, các quốc gia phải nghĩ tới phát triển 

nông nghiệp theo chiều cao không gian thì mới hy vọng sử dụng đất nông nghiệp có 

đƣợc hiệu quả. 

Học giả Serey Mardy [59] trong công trình luận án tiến sĩ nghiên cứu phát triển 

nông nghiệp ở tỉnh Svay Riêng,  amphuchia đã sử dụng chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất 

đai để phân tích hiệu quả phát triển nông nghiệp. Học giả này đánh đồng hiệu quả sử 

dụng đất đai với hiệu quả phát triển nông nghiệp. Tác giả luận án cho rằng, chỉ nên 

hiểu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đƣợc phản ánh thông qua hiệu quả phát triển 

nông nghiệp.  

2. Tổ         ề  ấ           ệ       ệ    ả  ử       ấ           ệ  

2.1.Về đ t n n  n    p 

Thực tế chỉ ra rằng, cho đến nay ở Việt Nam còn có   kiến khác nhau về đất 

nông nghiệp nên tác giả luận án muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này để lựa chọn nội 

dung có thể kế thừa trong luận án của mình. 

Về vấn đề đất nông nghiệp, trong điều kiện nghiên cứu có thể tác giả tìm thấy 

có    tài liệu  trong đó có    tài liệu trong nƣớc và   tài liệu nƣớc ngoài  đã đề cập.  

a).      tr    tr     ướ   

 Học giả Vũ Đình Thắng [41] cho rằng, đất nông nghiệp là một trong những tài 

nguyên thiên nhiên, là tiền đề đầu tiên của quá trình sản xuất nông nghiệp, nó có trƣớc 

và tồn tại ngoài   muốn con ngƣời. Đối với nông nghiệp, đất là tƣ liệu sản xuất của 

ngƣời nông dân. Quá trình con ngƣời tác động vào đất nông nghiệp để tạo ra nông sản 

thỏa mãn nhu cầu  n uống của mình thì họ có thể bồi dƣỡng độ màu mỡ cho đất ho c 

bóc lột đất, làm cho đất thoái hóa, trở nên bạc màu ho c trở thành sa mạc hóa. Đất 
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nông nghiệp đã đƣợc con ngƣời cải tạo, bồi dƣỡng thành đất thuộc qua quá trình thời 

gian dài. Vì thế, bảo tồn đất nông nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng và có thể xem 

nhƣ vấn đề sống còn của nông dân. Học giả còn nhấn mạnh các đ c điểm của đất nông 

nghiệp, đó là  

- Độ phì nhiêu không phải s n có mà con ngƣời phải cần tới rất nhiều n m mới 

đạt đƣợc. Vì thế, đất nông nghiệp khi đƣợc lấy để sử dụng cho các mục đ ch phi nông 

nghệp phải t nh hết cái lợi, cái hại nhiều m t chứ không chỉ coi trọng m t kinh tế.  

- Đất nông nghiệp vừa là sản ph m của tự nhiên vừa là sản ph m của lao động, 

nếu x t theo m t tự nhiên thì đất nông nghiệp là sản ph m của tự nhiên. Nó tồn tại 

ngoài   muốn con ngƣời. Do vậy độ phì nhiêu của đất ở m i địa phƣơng có sự khác 

nhau. Đất nông nghiệp gần đô thị và gần đƣờng giao thông có giá trị chênh lệch lớn so 

đất nông nghiệp ở những nơi xa xôi hẻo lánh, không có đƣờng giao thông và cũng 

ch ng gần đô thị. Vì thế, khi giao thông phát triển s  góp phần gia t ng giá trị của đất 

nhờ giá trị địa tô t ng.  on ngƣời nghĩ ra nhiều phƣơng pháp để gia t ng giá trị của đất 

nông nghiệp trên cơ sở sử dụng cách thức canh tác tiên tiến, công nghệ hiện đại để 

mong thu đƣợc nhiều sản ph m và giá trị hơn trên m i ha đất nông nghiệp. Luận điểm 

này chính là đề cập tới việc sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp. 

- Tác giả cũng nhấn mạnh rằng đất nông nghiệp bị giới hạn về m t không gian 

nhƣng khả n ng sinh lợi thì không bị giới hạn bởi yếu tố không gian địa l , đây cũng 

là quan điểm hay phù hợp thực tiễn. Ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa tác giả luận 

án rất tâm đắc với quan điểm này. Thực tế Việt Nam đã xuất kh u nông sản sang nhiều 

quốc gia từ  hâu  u sang châu  , châu M , châu  c... Tức là khi xem x t giá trị của 

đất nông nghiệp phải t nh tới yếu tố toàn cầu hóa. Phát huy yếu tố toàn cầu hóa để gia 

t ng giá trị của đất nông nghiệp là vấn đề quan trọng, có t nh chìa khóa để phát triển 

nông nghiệp hàng hóa ở nƣớc ta. 

Học giả Ngô  oãn Vịnh [58] trong cuốn  Nguồn lực và động lực cho phát triển 

nhanh, bền vững ở Việt Nam đến       đã cho rằng, tài nguyên đất là một nguồn lực 

phát triển quan trọng  nó gắn liền với con ngƣời, lịch sử phát triển, tập quán sản xuất 

và tiêu d ng của con ngƣời nên nó mang   nghĩa xã hội sâu sắc.  ng nhấn mạnh   
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nghĩa xã hội song song với   nghĩa kinh tế để đi đến một   tƣởng l  thú là khi quyết 

định sử dụng đất đai cho mục đ ch gì cũng phải đ c biệt chú   tới yếu tố xã hội. Trong 

quá trình phát triển sở hữu đất nông nghiệp là vấn đề có t nh kinh tế - ch nh trị - xã hội 

sâu sắc. Tác giả luận án đồng tình với quan điểm này và thấy rằng, hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp không chỉ đem lại lợi  ch trực tiếp cho ngƣời sản xuất nông nghiệp mà 

còn cho cả xã hội. Khi quyết định sử dụng đất nông nghiệp cho mục đ ch khác phải 

chú   hài hòa lợi  ch cho số đông những ngƣời có liên quan.  ng cho biết, tài nguyên 

đất có t nh nhạy cảm và dễ chuyển hóa nên ch nh sách sử dụng đất nông nghiệp phải 

hƣớng tới hài hòa lợi  ch, trong đó lợi  ch của ngƣời nông dân phải đƣợc đảm bảo. 

Việc chuyển đổi mục đ ch sử dụng đất nông nghiệp không thể chỉ đƣợc quyết định bởi 

các quyết định hành ch nh mà phải đƣợc sự ủng hộ của ngƣời dân. 

 ả học giả Ngô  oãn Vịnh [58] vàVũ Đình Thắng [41] đồng quan điểm với 

Trung tâm thông tin tƣ liệu Khoa học quốc gia [46] cho rằng, đất nông nghiệp là tài 

nguyên hữu hạn nhƣng liên quan tới cuộc sống của mọi ngƣời. Nhân loại luôn quan 

tâm tới an ninh, an toàn lƣơng thực, thực ph m. Nông sản sạch trở thành yêu cầu sống 

còn của nhân loại. Sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả nhƣng phải bền vững cũng là yêu 

cầu cấp bách. 

Trong ba ấn ph m   àn về phát triển kinh tế ,  Đầu tƣ phát triển  và  Giải 

th ch thuật ngữ trong nghiên cứu phát triển , học giả Ngô  oãn Vịnh [55], [56], [57] 

đã đề cập tới vấn đề hiệu quả kinh tế và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.  ng 

nhấn mạnh rằng, muốn phát triển kinh tế có hiệu quả và bền vững thì việc đầu tiên cần 

làm là khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên với tƣ cách là loại 

nguồn lực phát triển quan trọng  khi chúng đƣợc khai thác, sử dụng).  ản thân việc sử 

dụng tài nguyên có hiệu quả đã là tiền đề để phát triển kinh tế có hiệu quả.  ng cho 

rằng, n ng suất lao động và hiệu suất sử dụng tài nguyên là yếu tố quyết định phát 

triển kinh tế. Đối với Việt Nam là quốc gia đông dân, đất nông nghiệp không nhiều 

 n m      bình quân đầu ngƣời chỉ có khoảng  .100 m
2
  nên phải sử dụng tiết kiệm 

và có hiệu quả số đất nông nghiệp có đƣợc. Nên cân nhắc k  khi lấy đất nông nghiệp 
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sử dụng cho mục đ ch phi nông nghiệp. Tác giả luận án đồng tình với quan điểm của 

học giả Ngô  oãn Vịnh. 

Học giả Lê V n Khoa [20] nhấn mạnh   nghĩa môi trƣờng trong quá trình sử 

dụng tài nguyên đất nông nghiệp.  ng cho rằng nếu vì mục đ ch thu đƣợc hiệu quả 

kinh tế mà hy sinh lợi  ch về môi trƣờng thì cũng không đem lại hiệu quả đ ch thực. 

Việc bón phân hóa học hay việc lạm dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ gây ra tình trạng ô 

nhiễm đất và khi đã ô nhiễm đất thì dẫn tới ô nhiễm môi trƣờng nƣớc là không tránh 

khỏi, tác giả luận án tán đồng với quan điểm này.  

Trong ấn ph m  Sử dụng hợp l  và tái tạo tài nguyên thiên nhiên  học giả 

Nguyễn Đình  ồng [5] lại nhấn mạnh yêu cầu tái tạo tài nguyên thiên nhiên mà trong 

đó có tài nguyên đất.  ng cho rằng, đất nông nghiệp thuộc loại tài nguyên hữu hạn, cải 

tạo độ phì nhiêu của đất nông nghiệp và sử dụng tiết kiệm là yêu cầu quan trọng trong 

quá trình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam. 

Hai học giả Đ  V n Toàn và Nguyễn Ngọc  hâu [42] cho biết ngƣời nông dân 

  Lƣới rất coi trọng đất nông nghiệp nhƣng do nhiều nguyên nhân mà việc sử dụng 

đất ở đây chƣa chú   bồi dƣỡng đất, họ quảng canh là ch nh và việc đó cũng đồng 

nghĩa với lãng ph  tài nguyên đất ở huyện   Lƣới. Đây là quan điểm hợp l , rất có giá 

trị tham khảo. 

b).       ệu ướ        

Tác giả luận án thu thập đƣợc một số tài liệu về vấn đề đất nông nghiệp. Tuy 

nhiên cũng có một số học giả đề cập tới vấn đề đất nông nghiệp và họ đƣa ra những   

tƣởng khá đ c biệt.  

Tổ chức Nông lƣơng của Liên Hiệp Quốc (FAO) [70] cho rằng, đất nông 

nghiệp đƣợc chia thành các loại sau đây  

  Đất trồng cây hàng n m  hay còn gọi là đất canh tác), v  dụ nhƣ đất trồng ngũ 

cốc, bông, khoai tây, rau, dƣa hấu... Thuộc loại hình này F O cho rằng nó gồm cả đất sử 

dụng đƣợc trong nông nghiệp nhƣng tạm thời bỏ hoang  đất hoang hóa, đất thoái hóa).  

  Đất trồng cây công nghiệp lâu n m 

  Đất trồng cây  n quả. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/FAO
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_canh_t%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_c%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_c%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoai_t%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Rau
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0a_h%E1%BA%A5u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_hoang_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_tho%C3%A1i_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_c%C3%A2y_%C4%83n_tr%C3%A1i
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+ Đất đồng cỏ ch n nuôi gia súc. 

Đất nông nghiệp là một trong những bộ phận cấu thành lãnh thổ của bất k  quốc 

gia nào. Ngoài đất nông nghiệp còn có các diện t ch đất đai không sử dụng cho sản xuất 

nông nghiệp, ch ng hạn nhƣ đất rừng, núi, và các v ng nƣớc nội địa, đất sử dụng cho 

mục đ ch phi nông nghiệp. Hiện nay, đất nông nghiệp chiếm khoảng     diện t ch đất 

của thế giới, trong đó diện t ch đất trồng trọt chỉ chiếm khoảng hơn một phần ba diện 

t ch đất nông nghiệp  tƣơng đƣơng     diện t ch đất đai của toàn thế giới . 

 ác học giả Benin, Samuel Place, Frank Nkonya, Ephraim M.Pender, John L 

[88]; Dent, David & Anthony Young [89] và Wang X.B, Glauben T. [92]cho rằng, đất 

nông nghiệp là đất đƣợc con ngƣời sử dụng để sản xuất ra nông sản thực ph m, 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và đƣợc sở hữu trực tiếp bởi ngƣời nông dân. 

Ngƣời nông dân khi đƣợc nhà nƣớc giao quyền sử dụng thì họ toàn quyền đối với 

mảnh đất của họ.  

Đất nông nghiệp ở các nƣớc  hâu Phi có vai trò to lớn đối với phần lớn dân số 

song ở đây đang có vấn đề mua bán đất nông nghiệp làm xuất hiện nhiều vấn đề xã hội 

[75]. Giới đầu cơ M , Châu Âu, thậm chí cả các qu  hƣu tr  M  đang ồ ạt mua ho c 

thuê hàng triệu ha đất nông nghiệp tại các quốc gia Ethiopia, Mali, Mozambique, 

Sierra Leone, Sudan, Tanzania và Zambia.  Thƣơng vụ lớn nhất thuộc về một tập đoàn  

là Nile Trading & Development (ở Texas, M ) thuê 400.000 ha ở tỉnh Equatoria 

(Mozambique) trong 4  n m với giá chỉ 25.000 USD và có quyền khai thác mọi tài 

nguyên trên diện t ch đất này, kể cả dầu khí và g .  

Trung Quốc thuê đất nông nghiệp của  c, Nga, Nam M ,  hâu Đại  ƣơng và 

đã mua hàng triệu ha đất nông nghiệp của một số quốc gia châu Phi [76]. Ở các nƣớc 

Phƣơng Tây, ngƣời nông dân tự hợp tác với nhau để tổ chức sản xuất nông nghiệp, 

 ác hộ nông dân hình thành nên các nông trang để sản xuất ra sản ph m nông nghiệp 

chất lƣợng cao. Họ chú   phát triển bền vững, tuy nhiên ngay nhƣ nông dân ở Pháp 

cũng g p khó khi khủng hoảng tài ch nh toàn cầu hay khi các quốc gia xung đột về 

ch nh trị phá bỏ hợp đồng mua bán nông sản. Ở M  do hạn hán mà hàng vạn ha đất 

nông nghiệp bị bỏ hoang, trong điều kiện biến đổi kh  hậu giá trị của đất nông nghiệp 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_c%E1%BB%8F
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi
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cũng có nhiều thay đổi. Nhƣ vậy đất nông nghiệp không chỉ gắn bó ch t ch  với vị tr  

địa lý, tập quán sản xuất, tập quán tiêu d ng nhƣ một số học giả đề cập nhƣng ngày 

nay nó còn chịu sử ảnh hƣởng lớn từ biến đổi kh  hậu. 

2.2. Về    u qu  s  d n  đ t n n  n    p 

Trong quá trình phát triển nông nghiệp nói chung và trong việc sử dụng đất 

nông nghiệp nói riêng ở Việt Nam đang còn có những vấn đề chƣa r . Việc đánh giá 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở nƣớc ta đang đối m t với nhiều lúng túng.  o đó, 

tác giả luận án đã dành công sức để tìm hiểu về vấn đề này. 

Đã có    tài liệu đề câp tới vấn đề này  trong đó    tài liệu trong nƣớc và   tài 

liệu nƣớc ngoài . 

a).      ệu tr     ướ  

Hai học giả Phạm Vân Đình, Quyền Đình Hà [18], qua công trình đánh giá kinh 

tế đất ở một số địa phƣơng ở nƣớc ta cho biết cần chú   yếu tố địa tô và độ phì nhiêu 

của đất nông nghiệp. Hai học giả này nghiên cứu giá trị kinh tế của nhiều loại đất trên 

cơ sở thực tế trồng trọt ở các địa phƣơng của nƣớc ta. Họ cho biết, giá trị kinh tế của 

đất nông nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố vị tr  đất, độ màu mỡ của đất và sự ph  hợp 

của đất nếu sử dụng cho trồng trọt để cung cấp sản ph m nông sản đáp ứng cho nhu 

cầu thị trƣờng. Đất sản xuất rau xanh bao giờ cũng đem lại nhiều giá trị và việc làm 

hơn là đất trồng lúa. Đất nông nghiệp gần thành phố, ven các con sông có nhiều ph  sa 

thƣờng đƣợc sử dụng để trồng rau thực ph m. Những nơi nƣớc m n trồng cói đem lại 

hiệu quả cao hơn trồng lúa. Một số diện t ch nƣớc lợ ngƣời nông dân phát triển nuôi 

thủy sản nƣớc lợ đem lại hiệu quả khá cao. Nói cách khác, đất nào thì phát triển sản 

ph m đó mà không thể phát triển tùy tiện. Việc sử dụng đất nông nghiệp hợp l  s  có 

cơ hội mang lại hiệu quả hơn. 

Học giả Đinh  uy Khánh, Đoàn  ông Qu  [19], Quyền Đình Hà, Vũ Thị  ình 

[21] nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

đối với việc phát triển nông nghiệp. Họ cho rằng, việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp là yêu cầu khách quan. Đối với các học giả này, việc đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp đƣợc giới hạn trong lĩnh vực d ng đất nông nghiệp để phát triển 
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trồng trọt. Theo nguyên tắc chung, các học giả đều coi trọng hạch toán sản xuất. Tức là 

xem chi ph  sản xuất một đơn vị nông sản là bao nhiêu và giá trị thu đƣợc nhờ chi ph  

bỏ ra đó nhƣ thế nào. Quan điểm này chƣa bao quát hết hiệu quả của cả ngành sản xuất 

nông nghiệp nhƣng tƣ tƣởng của họ cũng đáng quan tâm.  

 ác học giả Trần Đình Đằng, Quyền Đình Hà, Vũ Thị  ình [17] trong công 

trình nghiên cứu đất canh tác ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái  ình thì nhấn mạnh hiệu quả 

của mô hình canh tác đa ngành  vƣờn – ao – chuồng và mô hình kinh doanh trang trại 

ch n nuôi. Theo   kiến của họ có thể thấy rằng, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phụ 

thuộc rất nhiều vào phƣơng thức canh tác nông nghiệp, đó là tƣ tƣởng hợp l . Tuy 

nhiên các học giả này cũng chƣa đề cập tới yếu tố thị trƣờng và công nghệ sản xuất. Ở 

góc độ cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp thì tƣ tƣởng của các học giả này cũng thể hiện 

rất r , cụ thể là đi tìm câu trả lời cho vấn đề sử dụng đất thế nào. 

 ác học giả Nguyễn Thị Minh Hiền, Ngô Thị Thuận [25] cũng đánh giá hiệu 

quả sử đất nông nghiệp trên cơ sở xem x t các mô hình canh tác nhƣng theo hệ thống 

nông nghiệp nhƣ  hai vụ lúa, một vụ lúa một vụ nuôi cá. Tức là họ xem x t hiệu quả 

của các hệ thống canh tác là ch nh, chứ chƣa đề cập hiệu quả của sản xuất nông nghiệp 

nói chung. Về bản chất phát triển các mô hình canh tác cũng ch nh là vấn đề sử dụng 

đất nông nghiệp. Vì nó đều trả lời câu hỏi sử dụng đất nông nghiệp thế nào  Đây là 

quan điểm ph  hợp với yêu cầu nghiên cứu của luận án. 

Học giả Vi V n N ng [29] lại nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

thông qua tác động của cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tới phát triển nông nghiệp của 

một địa phƣơng cụ thể. Mà cụ thể là tác động tới giải quyết việc làm, tạo ra giá trị kinh 

tế, nhất là tạo ra nông sản  ph m hàng hóa cho địa phƣơng Đắk Nông. Ông N ng lại 

rơi vào tình trạng coi số lao động/ha đất nông nghiệp là chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp.  

Học giả Tần Viết Nguyên [31], khi nghiên cứu hiệu quả đầu tƣ phát triển nông 

nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đề cao vai trò của cơ cấu nông nghiệp nói chung và cơ 

cấu sử dụng đất nông nghiệp nói riêng. Học giả cho rằng cơ cấu sử dụng đất nông 

nghiệp có   nghĩa quan trọng đối với hiệu quả đầu tƣ phát triển nông nghiệp. Nếu cơ 
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cấu sử dụng đất nông nghiệp không hợp l  thì d  có đầu tƣ thế nào    nói đầu tƣ nhiều 

đến đâu  thì hiệu quả đầu tƣ phát triển nông nghiệp cũng s  thấp và khi đó chắc chắn 

hiệu quả phát triển nông nghiệp cũng s  thấp. Đầu tƣ phát triển nông nghiệp nhằm tới 

gia t ng n ng suất nông nghiệp nhƣng n ng suất nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào 

cơ cấu cây trồng và vật nuôi mà cơ cấu cây trồng vật nuôi thể hiện cơ cấu sử dụng đất 

nông nghiệp. 

 hu Hữu Qu ,  ao Liêm, Quyền Đình Hà [37], Đoàn  ông Qu  [38] đều nhấn 

mạnh hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Các học giả cho rằng, giá trị sản lƣợng tạo 

ra/ha đất nông nghiệp và số lao động ha là những chỉ tiêu phân t ch hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp. Tác giả luận án thấy rằng, về cơ bản các học giả này vẫn sử dụng 

hàm sản sản xuất để diễn tả hiệu quả nhƣng công thức t nh thế nào thì họ cũng chƣa 

đƣa ra. M t khác, họ cho rằng số việc làm trên m i ha đất nông nghiệp là chỉ tiêu đánh 

giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thì trƣớc đây có thể ph  hợp nhƣng ngày nay thì 

chỉ tiêu này không ph  hợp nữa, Nhƣ mọi ngƣời đều biết khi ứng dụng công nghệ cao 

thì số lao động cần thiết s  giảm đi. Vì thế không nên sử dụng chỉ tiêu số việc làm để 

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

Học giả Đoàn Tranh [45], trong công trình nghiên cứu phát triển nông nghiệp 

tỉnh Quảng Nam cho biết đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ngoài yếu tố chất 

lƣợng sản ph m hàng hóa thì cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp cũng giữ vai trò quan 

trọng. Vấn đề cơ bản theo ông là phát triển các sản ph m chủ lực có chất lƣợng cao và 

có khối lƣợng hàng hóa lớn mới phát huy đƣợc những lợi thế so sánh của tỉnh và đảm 

bảo phát triển nông nghiệp có hiệu quả và bền vững. Đồng thời, học giả này cảnh báo 

việc phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam bị ảnh hƣởng lớn từ biến đổi kh  hậu. 

Đúng là biến đổi kh  hậu không còn là yếu tố ảnh hƣởng tới sản xuất nông nghiệp 

không của riêng địa phƣơng nào.  h nh vì thế, khi phân t ch hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp phải chú   vấn đề thiên tai và nên  bóc  yếu tố thiên tai để thấy r  bản 

chất của vấn đề. 

Trong khi nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất canh tác ở v ng sinh thái ph  sa 

ngoại thành Hà Nội, học giả Đ  V n Viện [52] đã kh ng định yếu tố màu mỡ, vị tr  địa 
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l  và điều kiện giao thông thuận lợi  hàm   giá trị địa tô  đã đem lại hiệu quả cao hơn 

cho việc trồng rau xanh chất lƣợng phục vụ nhu cầu của ngƣời dân thành phố. Hàm   

của chuyên gia này làyếu tố địa tô chênh lệch đã mang đến lợi thế cho khu vực đất ph  

sa ngoại thành Hà Nội. Một số nơi sử dụng đất nông nghiệp để trồng đào cảnh, quất 

cảnh, hoa, cây cảnh đã đạt hiệu quả rất cao. Tuy nhiên họ cho biết vì thiếu quy hoạch 

sử dụng đất khoa học nên có n m đào cảnh, quất cảnh ế nhiều và hiệu quả bị giảm 

mạnh, ngƣời nông dân thu đƣợc lợi nhuận  t hơn. Tác giả luận án thấy rằng, điều này 

cũng giống tình trạng trồng thanh long không bán đƣợc ở tỉnh  ình Thuận hay trồng 

lúa chất lƣợng thấp không bán đƣợc ở Đồng bằng sông  ửu Long. Đó lời cảnh báo 

phải có quy hoạch sử dụng đất ở các địa phƣơng. 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội [51], Viện  hiến lƣợc phát 

triển của  ộ Kế hoạch và Đầu tƣ [49], Ngân hàng thế giới    ] c ng đƣa ra quan điểm 

phát triển xanh và với giá trị gia t ng cao là con đƣờng phát triển nói chung và phát 

triển nông nghiệp nói riêng ở nƣớc ta. Theo họ, muốn phát triển xanh phải dựa trên 

công nghệ cao, thân thiện với môi trƣờng. Khi đã có phát triển xanh thì s  có hiệu quả 

cao và khi đã có hiệu quả cao thì có s  có đƣợc sự phát triển bền vững. Đối với nông 

nghiệp, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cũng là biểu hiện quan trọng để phát triển 

bền vững nông nghiệp. Nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao là phƣơng thức mang lại 

hiệu quả cao và phát triển bền vững. Điểm l  thú là hai Viện này đều đề cập tới 

ngƣỡng phát triển để có đƣợc sự phát triển bền vững. Trong quá trình phát triển nông 

nghiệp không nên chọn cách phát triển nóng nhƣng phát triển tới ngƣỡng là thế nào thì 

họ cũng chƣa nói tới một cách rõ ràng. 

Ngƣời nông dân trồng chuối trái vụ đem lại hiệu quả cao [71]. Nông dân huyện 

Đoan H ng tỉnh Phú Thọ trồng bƣởi và chanh  đem lại hiệu quả với doanh thu khoảng 

  -   triệu đồng/1 ha (GTSL/ha cao gấp khoảng   - 3 lần so kiểu vƣờn tạp . Nhƣ vậy, 

ở đây cũng đồng nhất hiệu quả phát triển trồng trọt với hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp. Tuy chƣa đầy đủ, toàn diện nhƣng cũng đã nói lên rằng nhiều ngƣời quan tâm 

đến vấn đề hiệu quả sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

Khi đƣa một loại cây mới vào canh tác mang   nghĩa đổi mới, việc sử dụng đất nông 
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nghiệp đã có sự cân nhắc về hiệu quả. Nếu cả xã hội có tinh thần này thì chắc chắn 

việc sử dụng đất nông nghiệp ở nƣớc ta s  đạt hiệu quả hơn. 

Học giả Trƣơng V n Tuấn [44], trong công trình nghiên cứu hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp tại huyện  a Kar tỉnh Đắc Lắc đã nhấn mạnh   nghĩa quyết định của 

việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp từ trồng sắn và ngô là chủ yếu sang 

trồng cà phê, hạt tiêu đã đem lại nhiều giá trị kinh tế hơn. Nhƣ vậy có thể thấy rằng, 

học giả này coi trọng vai trò của cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp. Để đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp học giả này vẫn sử dụng chỉ tiêu giá trị tạo ra trên m i 

ha. Song thực tế cho thấy giá cà phê lên xuống thất thƣờng và hạn hán ở Tây Nguyên 

đã làm cho nhiều hộ trồng cà phê lao đao. Tức là học giả này chƣa đề cập tới yếu tố thị 

trƣờng và sự ph  hợp đối với việc lựa chọn đất để trồng cây cà phê. Nói cách khác, 

việc chuyển đổi mục đ ch sử dụng đất trồng trọt để trồng loại cây nào cũng cần t nh tới 

các yếu tố đất, nƣớc và kh  hậu thời tiết chứ không chỉ vì thấy có thể có đƣợc giá trị 

kinh tế lớn hơn. 

Học giả Phạm V n H ng, Trần Đình Thao [26] tuy không trực tiếp đề cập hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣng quan điểm của các ông là nhấn mạnh việc định 

lƣợng khi phân t ch kinh tế.    ở cấp độ nào hay ở lĩnh vực nào thì cũng phải lƣợng 

hóa kết quả và hiệu quả phát triển. Vấn đề quan trọng theo ông là phải sử dụng chỉ tiêu 

định lƣợng để phân t ch các hiện tƣợng kinh tế mà trong đó có hiệu quả phát triển 

nông nghiệp cũng nhƣ hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Đối với luận án của tác giả 

luận án đây cũng là điểm hay mà luận án có thể tiếp thu để nghiên cứu hệ thống chỉ 

tiêu định lƣợng sử dụng phân t ch hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện 

Việt Nam. Hai học giả Nguyễn V n Nam và Trần Thọ Đạt [28] trong công trình 

nghiên cứu về tốc độ và chất lƣợng t ng trƣởng kinh tế ở Việt tuy không trực tiếp đề 

cập hiệu quả phát triển nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣng có một 

điểm rất quan tâm là hai ông gắn kết hai kh a cạnh  số lƣợng  và  chất lƣợng  của t ng 

trƣởng kinh tế. Quan điểm này hữu  ch cho việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp, theo đó khi nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cần phải quan sát cả 

m t số lƣợng và cả m t chất lƣợng.  
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Theo học giả Trịnh Thế Truyền [47], hiệu quả phát triển nói chung và hiệu quả 

phát triển nông nghiệp nói riêng chịu sự ảnh hƣởng lớn từ đầu tƣ phát triển. Theo học giả 

này, cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất của bất k  lĩnh vực  ngành  nào đều là hệ quả của 

đầu tƣ phát triển. Nếu đầu tƣ đúng thì tạo ra cơ cấu kinh tế đúng và tạo ra cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp đúng. Khi đó hiệu quả s  đạt đƣợc ở mức tốt hơn và ngƣợc lại. 

Đã có khá nhiều học giả bàn về biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp. Các học giả Đ  V n Viện, Vũ Thị Phƣơng Thụy; Hồ Khắc Minh [33], Phạm 

V n H ng [27], Phạm V n  ƣ [16], Hồ Huy  ƣờng, Bình Trần Thanh,   i Nữ Hoàng 

 nh đã nghiên cứu biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp với mục 

đ ch làm cho nông nghiệp ở cấp quốc gia hay cấp tỉnh, huyện, xã phát triển có hiệu 

quả hơn và bền vững hơn. Các học giả cho rằng, giải pháp đầu tiên phải kể đến là thay 

đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, phát triển các giống cây trồng vật nuôi có n ng 

suất và chất lƣợng cao  đồng thời phải tổ chức sản xuất nông nghiệp cần ứng dụng k  

thuật, công nghệ mới cũng nhƣ phải tận dụng m t t ch cực của toàn cầu hóa kinh tế. 

Tác giả luận án thấy các học giả này chƣa đề cập tới vai trò của Nhà nƣớc và của 

những ngƣời trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản cũng nhƣ 

chƣa đề cập tới ảnh hƣởng của yếu tố thị trƣờng đến hiệu quả phát triển nông nghiệp 

nói chung và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng. 

Nhóm học giả Nguyễn Viết Khoa, V  Đại Hải, Nguyễn Đức Thanh [24] trong 

cuốn  K  thuật canh tác trên đất dốc  cho rằng, đối với các tỉnh Trung du miền núi, để 

phát triển nông nghiệp có hiệu quả cần chú   đúng mức đến việc phát triển nông 

nghiệp trên đất dốc. Phƣơng thức canh tác trên đất dốc phải dựa trên sự kết hợp phát 

triển nông - lâm nghiệp với các mô hình tiêu biểu: rừng (keo, tếch, lát xoan, tr u, 

luồng...) – cây lâu n m  vải, nhãn, hồng...) kết hợp trồng cây dƣợc liệu (sa nhân) ho c 

cây hàng n m, nhất là cây có khả n ng cố định đạm..  và ch n nuôi mà trong đó có thể 

nuôi thủy sản ở những nơi có hồ.  

b).      ệu  ướ        

Học giả Serey Mardy là ngƣời   mphuchia [59] trong luận án tiến sĩ về phát 

triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng của   mphuchia đã kh ng định hiệu 
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quả sử dụng đất nông nghiệp có   nghĩa quyết định tới hiệu quả phát triển nông 

nghiệp. Học giả này đồng nhất hiệu quả phát triển nông nghiệp với hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp.  ng dẫn chứng rằng trên một ha đất trồng cây nông nghiệp ngƣời 

Nhật  ản làm ra khoảng   -   nghìn US  và thậm ch  có trƣờng hợp tới    nghìn 

US  nhƣ trồng cà chua bi, trồng rau cao cấp, trồng cây  n quả trong nhà k nh... nhƣng 

ở tỉnh Svay Riêng   mphuchia ngƣời nông dân chỉ tạo ra khoảng 1,5 -   nghìn US . 

Boris E. Bravo Ureta và Antnio E. Pinheiro [87] đề cập tới vấn đề phân t ch 

hiệu quả đất nông nghiệp ở các nƣớc đang phát triển. Theo ông đối với các  nƣớc đang 

phát triển việc thỏa mãn nhu cầu  n uống tối thiểu rất quan trọng nhƣng vấn đề làm 

giàu cho ngƣời nông dân cũng không thể coi nh . Việc duy trì các hệ thống nông 

nghiệp truyền thống tuy có   nghĩa tốt để đáp ứng nhu cầu tại ch  nhƣng cần mở rộng 

xuất kh u và tạo điều kiện cho ngƣời nông dân có điều kiệm tham gia toàn cầu hóa. 

 h nh việc đổi mới cơ cấu sản xuất s  tạo ra cơ hội tham gia toàn cầu hóa nhiều hơn. 

Học giả cho rằng, nếu cứ phát triển theo kiểu truyền thống thì dễ dẫn tới kh p k n mà 

đã kh p k n trong bối cảnh toàn cầu hóa thì tất dẫn tới thua thiệt. Việc thu hút các nhà 

đầu tƣ F I để hiện đại hóa và sản xuất ra những nông sản chất lƣợng cao s  thu lại 

nhiều lợi nhuận hơn.  o đó có khả n ng cải tạo nền nông nghiệp truyền thống thành 

nền nông nghiệp hiện đại. 

 ác học giả Lin Kuo Ching and Chiu Hao Ling [90] cho rằng rất cần đánh giá 

hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp. Làm thế nào để m i ha không những đem lại nhiều 

giá trị kinh tế, nuôi sống đƣợc nhiều ngƣời nông dân và góp phần làm giàu cho đất 

nƣớc nhƣ trƣờng hợp của New Zealand, Israiel và Hà Lan. Tuy ông không nói một 

cách cụ thể tới các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣng ông cũng đã gợi 

ra chỉ tiêu  nuôi sống đƣợc nhiều ngƣời  và  mức đóng góp  cho nền kinh tế quốc 

dân. Đây là tƣ tƣởng mới so nhiều học giả mà tác giả luận án đã tổng quan ở trên. 

 ác học giả Qiangyi Yu. Huajun Tang, Youqi  hen, Wenbin Wu Peng  ng 

[93], khi nghiên cứu nông nghiệp ở các quốc gia  P   đã sử dụng phƣơng pháp     

(Development Economic Analysis) để phân t ch quan hệ giữa giá trị đạt đƣợc trên m i 

ha đất nông nghiệp với ch nh sách nông nghiệp đã thực thi.  ác học giả này coi ch nh 
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sách của nhà nƣớc có   nghĩa quan trọng đối với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

Theo họ nếu ch nh sách càng tiến bộ, càng công khai minh bạch, càng có lợi cho ngƣời 

sản xuất thì hiệu quả thu đƣợc trên m i ha đất nông nghiệp càng lớn và ngƣợc lại. 

  ng với quan điểm này còn có học giả Roger  .và Norton. Tác giả luận án tán đồng 

với quan điểm này và coi ch nh sách của Nhà nƣớc là một trong các yếu tố ảnh hƣởng 

lớn đến phát triển nông nghiệp nói chung và sử dụng đất nông nghiệp nói riêng. Ở 

Thái Lan, Malaysia có ch nh sách ƣu tiên t n dụng và thuế cho phát triển các nông sản 

chủ lực và cho những cây trồng mới, tạo nông sản xuất kh u cũng ch nh là thực thi tƣ 

tƣởng ch nh sách nông nghiệp đóng góp cho hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Học giả Tamous [94] nghiên cứu l  thuyết về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

và cho rằng, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phụ thuộc vào yếu tố thị trƣờng và yếu 

tố tiêu d ng nông sản mà những yếu tố này đã mang t nh toàn cầu. Ngày nay sản ph m 

nông nghiệp đƣợc thế giới tiêu d ng đã có chung chất lƣợng và hầu nhƣ giống nhau về 

giá cả. Vậy cho nên việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phải chú   đúng 

mức tới yếu tố thị trƣờng và giá trị của mạng phân phối toàn cầu trong mối quan hệ so 

sánh quốc tế. Quốc tế hóa chất lƣợng và giá cả nông sản chi phối rất nhiều các quyết 

định phát triển nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp nhƣ thế nào của các quốc gia. 

Việc sử dụng đất nông nghiệp và ch nh sách phát triển nông nghiệp của  h nh phủ cần 

t nh tới yếu tố này. Tác giả luận án tâm đắc với tƣ tƣởng này và cho đó là gợi   tốt đối 

với việc nghiên cứu của tác giả. 

Asian Development  ank       rất coi trọng chu i giá trị sản xuất toàn cầu 

đối với phát triển nông nghiệp của m i quốc gia. Ngân hàng này cho rằng, việc sử dụng 

đất nông nghiệp của m i quốc gia phải hƣởng tới nhu cầu của thế giới [96] và  h nh 

phủ m i nƣớc cần tạo điều kiện để ngƣời nông dân tham gia toàn cầu hóa. Đồng thời 

 h nh phủ của các nƣớc cần đứng ra tổ chức để nông dân của họ tham gia các chu i giá 

trị sản xuất. 

Học giả Mellor J.W [91] lại coi trọng giá trị của CNH và HĐH tác động tới hiệu 

quả phát triển nói chung và phát triển nông nghiệp nói riêng. Việc gắn kết công nghiệp 

chế biến và công nghiệp h  trợ với nông nghiệp s  làm gia t ng giá trị nông sản. Nếu 
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bán nông sản ở dạng nguyên liệu thô chắc chắn s  k m hơn bán nông sản đã qua chế 

biến. Học giả này tuy không nói tới vấn đề tổ hợp sản xuất nông – công nghiệp nhƣng 

tƣ tƣởng gắn kết các ngành nông nghiệp với công nghiệp đã là gợi   hay cho luận án. 

 ác học giả  alal S.R, Karale G.D, Kalkame C.H [97] nhấn mạnh quan hệ giữa 

hiệu quả nông nghệp với trồng trọt, m a màng và chất lƣợng nông sản. Theo họ máy 

móc hiện đại s  làm cho sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, việc thực hiện đúng m a 

vụ và cây trồng th ch hợp s  cho các m a màng bội thu. Vậy cho nên trong quá trình 

lựa chọn cây trồng, chất lƣợng cây trồng thì cũng phải chú   sử dụng công nghệ cao 

trong các khâu canh tác, thu hoạch, bảo quản và chế biến. Tƣ tƣởng ch nh của các học 

giả này là hiện đại hóa nông nghiệp. Nói cách khác, họ nhấn mạnh yếu tố giống và 

công nghệ nông nghiệp nói chung và k  thuật canh tác nói riêng. 

Trên cơ sở tham khảo các trang thông tin điện tử [79], [80], [81], [82] tác giả 

luận án thấy nhiều quốc gia quan tâm đến vấn đề hiệu quả phát triển nông nghiệp.  ác 

quốc gia phát triển hay quốc gia đang phát triển  Nhật  ản, Israel hay Thái Lan, 

Malaysia  thì họ cũng đều lấy hiệu quả làm tiêu ch  để quyết sách phát triển nông 

nghiệp  lấy hiệu quả cao làm đ ch hƣớng tới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và 

giúp đỡ nông dân làm giàu.  h nh phủ của những nƣớc này có nhiều biện pháp để 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có cả việc ban hành luật pháp, ch nh 

sách làm cơ sở pháp l  để chủ trƣơng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trở thành 

hiện thực nhằm hƣớng tới việc sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, đủ khả n ng 

cạnh tranh quốc tế. Họ coi trọng việc kết hợp cải tạo đất nông nghiệp với phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao  tìm cách để sử dụng hiệu quả hơn m i ha đất nông 

nghiệp  trong đó quan tâm nhiều đến sử dụng không gian cao tầng và sử dụng k  

thuật, công nghệ cải tạo đất rất hiện đại . Nƣớc nào cũng triển khai đánh giá hiệu quả 

phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong khi nghiên cứu đánh giá hiệu quả phát triển 

nông nghiệp họ sử dụng các chỉ tiêu: giá trị gia t ng tạo ra trên m i ha đất nông 

nghiệp, lợi nhuận trên m i ha đất nông nghiệp và t  suất nông sản hàng hóa. Đây là 

điều tác giả rất tâm đắc và s  nghiên cứu kế thừa trong luận án của mình. 
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 iễn đàn Kinh tế thế giới cho rằng, ngày nay khi bàn tới vấn đề phát triển và vai 

trò của các ch nh phủ đối với phát triển ở m i quốc gia không thể không đ t việc nghiên 

cứu trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng nhƣ phải so sánh cấp toàn cầu. N ng lực quản trị 

quốc gia tác động tới tất cả các m t đời sống kinh tế – xã hội của các nƣớc mà cụ thể là 

ảnh hƣởng mang t nh quyết định đến hiệu quả phát triển kinh tế nói chung và hiệu quả 

phát triển các ngành, lĩnh vực nói riêng. Theo họ, n m    4 n ng lực cạnh tranh toàn cầu 

của Việt Nam t ng    bậc so n m trƣớc đó nhƣng đang còn nhiều vấn đề về thể chế và 

minh bạch phải có giải pháp cải cách nhanh hơn. N m    4 Việt Nam đứng thứ    trên 

 44 nƣớc đƣợc xếp hạng và đứng thứ   trong cộng đồng  S  N.  

 ũng theo  iễn đàn kinh tế thế giới, hiệu quả phát triển kinh tế gắn liền với n ng 

lực quản trị quốc gia. Tác giả luận án đồng tình với quan điểm này và cho rằng, đối với 

các địa phƣơng thì n ng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả quản trì, hành ch nh công có 

vai trò quyết định bao tr m tới hiệu quả phát triển nói chung và hiệu quả phát triển nông 

nghiệp cũng nhƣ hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng.   

N ng lực cạnh tranh toàn cầu, theo họ phải đƣợc xem nhƣ yếu tố sống còn đối với 

sự phát triển của các quốc gia. Một quốc gia không muốn bị nằm ngoài các cuộc chơi 

cũng nhƣ muốn chia sẻ lợi  ch từ các cuộc chơi ấy thì không còn cách nào khác là tham 

gia toàn cầu hóa. 

Theo Luật đất đai số 4       QH   của Quốc Hội nƣớc  ộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam [35] thì nhóm đất nông nghiệp gồm cả đất nông nghiệp, đất lâm 

nghiệp  diện t ch rừng đ c dụng, diện t ch rừng phòng hộ và diện t ch rừng sản xuất  

và diện t ch nuôi trồng thủy sản.  ách hiểu nhƣ vậy là theo yêu cầu  quản l   hay do 

chi phối bởi yếu tố quản l  nhà nƣớc. Ở Việt Nam,  ộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chịu trách nhiệm thực thi chức n ng quản l  nhà nƣớc đối với cả sản xuất nông 

nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp nhƣng phân loại đất không nên theo hoạt động quản l  

nhà nƣớc. Từ trƣớc tới nay, ở nƣớc ta, nhiều ngƣời quan niệm  nông nghiệp theo 

nghĩa rộng hay theo nghĩa h p . Theo họ khi nói nông nghiệp theo nghĩa rộng là bao 

gồm cả nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.  
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Theo Niên giám thống kê quốc gia Việt Nam [43] thì sản xuất nông nghiệp gồm 

ba lĩnh vực  Trồng trọt, ch n nuôi  cả nuôi trồng thủy sản  và dịch vụ nông nghiệp chứ 

không bao gồm lâm nghiệp. Lâm nghiệp có biểu bảng thống kê riêng. Ngành thống kê 

Việt Nam quan niệm đất nông nghiệp là diện t ch đất sử dụng để phát triển sản xuất 

nông nghiệp. 

Tác giả luận án thấy cách hiểu của ngành thống kê nƣớc ta nhƣ thế là ph  hợp. 

Không nên gộp chung đất sản xuất nông nghiệp với đất lâm nghiệp. Thực tế trong 

nhiều n m qua, đất nông nghiệp đƣợc sử dụng để sản xất ra nông sản  còn đất lâm 

nghiệp đƣợc sử dụng để sản xuất ra lâm sản  diện t ch rừng sản xuất , ngoài ra đất lâm 

nghiệp còn sử dụng để phòng hộ  rừng phòng hộ  và để gìn giữ đa dạng sinh học  rừng 

đ c dụng .  

   u kết     n   : 

(1). Nhữ   đ ểm lu n án có thể kế thừa: Qua việc tổng quan cho thấy, hiệu quả 

sử dụng đất đai nói chung liên quan ch t ch  với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Đất 

nông nghiệp là vấn đề quan trọng nên đã có nhiều học giả nghiên cứu. Nhìn chung các 

học giả tƣơng đối thống nhất rằng, đất nông nghiệp là loại đất đƣợc sử dụng để phát 

triển sản xuất nông nghiệp  mà sản xuất nông nghiệp là một hệ thống kinh tế gồm có 

trồng trọt, ch n nuôi và dịch vụ nông nghiệp . Việc sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp là 

yêu cầu bắt buộc đối với m i quốc gia. Nhiều học giả đồng nghĩa hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp với hiệu quả phát triển nông nghiệp. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

hiệu quả phát triển nông nghiệp, họ đƣa ra quan niệm khá r  ràng rằng hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp là quan hệ giữa kết quả và chi ph  bỏ ra để phát triển nông nghiệp trong 

một khoảng thời gian xác định. Dù  khá chung  theo cách hiểu của hiệu quả một hoạt 

động cụ thể, nhƣng đó là tƣ tƣởng hay mà luận án này có thể kế thừa.  

Luận án còn kế thừa các kết quả nghiên cứu đã công bố về một số chỉ tiêu đánh 

giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣ  chỉ tiêu GTSL; chỉ tiêu LĐ  ha đất NN; với 

chỉ tiêu GTGT   ha đất NN tác giả thấy có Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 

Hà Nội đề cập đến nhƣng đây là chỉ tiêu quan trọng mà luận án này có thể kế thừa một 

số nội dung phù hợp. 
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(2). Những vấ  đ    ư  được nghiên cứu ho c mớ  được nghiên cứu sơ bộ mà 

lu n án phả  đ  sâu     ê   ứu 

Nhìn chung các học giả chƣa nghiên cứu thỏa đáng về vấn đề hiệu quả phát 

triển nông nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang theo 

đuổi. Một số học giả đề cập đến vấn đề hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣng chỉ 

đề cập một cách khá chung, ho c chỉ nói tới n ng suất ruộng đất đối với từng loại cây 

trồng. Một số học giả tuy đã nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣng 

ho c là dừng lại ở việc trình bày những nguyên tắc, tƣ tƣởng chung  ho c là chỉ nói tới 

giá trị kinh tế tạo ra trên m i ha đất nông nghiệp. Việc phân t ch hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp chủ yếu theo mô hình chi ph  – kết quả đối với từng loại sản ph m nông 

sản ho c đối với từng đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Hiện chƣa có học giả 

nào đề cập tới vấn đề khi nào thì hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đƣợc coi là cao hay 

thấp; ở mức nào thì không chấp nhận đƣợc. Nhìn chung, các học giả chƣa đề cập đến 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp một cách toàn diện và đầy đủ.  

 Trên cơ sở những nội dung trình bày ở trên, tác giả luận án s  phải đi sâu làm r  

những vấn đề cơ bản mang tính lý thuyết nhƣ  i) Với tƣ duy mới là dựa trên các yếu tố 

kinh tế k  thuật của hoạt động sản xuất nông nghiệp s  đƣa ra quan niệm r  ràng hơn 

về đất nông nghiệp; ii) Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp có nội dung ra sao; iii) Nội dung và bộ chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện Việt Nam để vận dụng vào việc 

nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ là gì. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ L  LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT N NG NGHIỆP TR N ĐỊ  

BÀN CẤP TỈNH VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN 

 

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã tổng quan ở Chƣơng   và quan sát thực 

tiễn phát triển nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam nói chung và ở 

tỉnh Phú Thọ nói riêng, chƣơng này tập trung làm r  cơ sở l  luận về hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

ở cấp tỉnh để tạo dựng cơ sở l  thuyết phục vụ việc nghiên cứu của luận án. Với 

phƣơng châm đó, Chƣơng   tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản dƣới đây  

2.1. Cơ  ở      ậ   ề   ệ    ả  ử       ấ           ệ  

Với mục đ ch xây dựng cơ sở l  thuyết phục vụ việc nghiên cứu vấn đề hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp, phần này s  nghiên cứu làm r  những vấn đề l  thuyết 

quan trọng và trực tiếp phản ánh mục đ ch của Chƣơng  . Liên quan tới luận án thì có 

nhiều vấn đề l  luận cần quan tâm nhƣng ở phần  cơ sở l  luận , tác giả s  tập trung 

nghiên cứu để làm r  những nội dung  hay vấn đề  cơ bản dƣới đây   

2.1.1.    u qu  s  d n  đ t n n  n    p 

Trƣớc hết, tác giả cho rằng phải làm r  vấn đề sử dụng đất nông nghiệp mà gắn 

liền với nó là vấn đề cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp. Thực chất của việc xem x t cơ 

cấu sử dụng đất nông nghiệp là phân t ch xem sử dụng đất nông nghiệp để làm gì hay 

sử dụng đất nông nghiệp nhƣ thế nào. Đất nông nghiệp đƣợc sử dụng để trồng trọt, 

ch n nuôi nhƣ ra sao, trong đất trồng trọt thì diện t ch để trồng cây hàng n m và cây 

lâu n m bao nhiêu... 

Tác giả cho rằng, khi xem x t hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình 

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn cũng nhƣ trong điều kiện phát triển kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta cần chú   một số điểm quan trọng sau: 

+ Lợi  ch của ngƣời sử dụng đất nông nghiệp không chỉ đảm bảo lợi ích của 

ngƣời sản xuất nông nghiệp mà còn phải phục vụ lợi  ch của địa phƣơng cũng nhƣ của 

cả nền kinh tế quốc gia. Ngƣời nông dân không thể chỉ vì lợi  ch của bản thân mà bỏ 
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qua lợi  ch của quốc gia hay của địa phƣơng. Khi cần thiết ngƣời nông dân cần vì lợi 

 ch quốc gia mà chuyển mục đ ch sử dụng cho lĩnh vực phi nông nghiệp, song những 

ngƣời sản xuất phi nông nghiệp cũng phải quan tâm đúng mức tới lơi  ch của ngƣời 

nông dân. 

+ Xã hội hóa sản xuất, gắn kết ch t ch  nhà sản xuất nông nghiệp với các nhà 

khoa học, nhà công nghiệp chế biến, nhà phân phối trong mối quan hệ với quản l  nhà 

nƣớc để c ng phát triển các chu i giá trị và các tổ hợp sản xuất lãnh thổ hiện đại. Xã 

hội hóa gắn liền với HĐH sản xuất trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao để phát triển 

nông sản hàng hóa không chỉ đƣợc coi là phƣơng thức phát triển nông nghiệp mà còn 

đƣợc xem là con đƣờng làm giàu của ngƣời nông dân.  

+ Phải t nh đến yếu tố toàn cầu hóa  toàn cầu hóa công nghệ sản xuất và chất 

lƣợng sản xuất c ng giá cả nông sản cũng nhƣ tham gia các chu i giá trị sản xuất nông 

nghiệp  và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành yếu tố ảnh hƣởng lớn tới hiệu quả phát 

triển nông nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng. 

- Trong quá trình  NH, HĐH nói chung và  NH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 

nói riêng ở nƣớc ta thì vấn đề sản xuất hàng hóa lớn là một đòi hỏi khách quan và cần 

đƣợc xem là yêu cầu quan trọng đối với việc sử dụng đất nông nghiệp. Việc sản xuất 

phân tán, nhỏ lẻ không còn ph  hợp. Trong quá trình  NH, HĐH đất nƣớc việc dành 

bớt một khoản diện t ch đất nông nghiệp cho các mục đ ch phi nông nghiệp  để phát 

triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ  là xu thế tất yếu. Vì thế, trong điều kiện diện t ch 

đất nông nghiệp giảm đi nhƣng nhu cầu về nông sản thực ph m của con ngƣời lại t ng 

lên không ngừng.  o đó, HĐH nông nghiệp và gắn nông nghiệp với phát triển công 

nghiệp là không thể tránh khỏi và bắt buộc phải làm một cách t ch cực và chủ động. 

Quan điểm sử dụng đất phải lấy hiệu quả làm tiêu ch  tối thƣợng và tiết kiệm sử dụng 

đất phải là nguyên tắc chỉ đạo hàng đầu. 

- Cho đến nay ở Việt Nam chƣa có chu n chung để so sánh mức độ hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp trên phạm vi quốc gia cũng nhƣ trên phạm vi cấp tỉnh. Đây là vấn 

đề khó kh n đối với luận án. Nếu lấy mức giá trị gia t ng trên m i ha đạt đƣợc ở những 

nơi phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm chu n so sánh thì không thực tế 
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cho việc đánh giá hiệu quả sử đất nông nghiệp đối với một tỉnh. Sau những lần làm việc 

với các hộ trồng bƣởi, trồng rau chất lƣợng cao và khảo sát thực tế ở những vùng trồng 

chè hay trồng hồng ở Phú Thọ, tác giả luận án thấy rằng, đối với sản xuất nông nghiệp ở 

Phú Thọ nếu lợi nhuận trên doanh thu đƣợc 4- 5% thì có thể xem là mức hiệu quả thấp; 

khoảng 6-    đƣợc xem là mức hiệu quả trung bình; từ 10 -     đƣợc xem là mức 

hiệu quả khá và trên 21% s  có thể đƣợc xem là mức hiệu quả cao
1
. 

2.1.1.1 Đất          ệ  

Đây là vấn đề quan trọng mà luận án phải làm r . Từ xƣa tới nay, ngƣời ta coi 

đất nông nghiệp là tƣ liệu sản xuất của ngƣời nông dân hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất nông nghiệp. Trong thời đại ngày nay, đất nông nghiệp càng không bất biến, nó 

thay đổi theo thời gian và bị chi phối rất lớn từ các quy luật của kinh tế thị trƣờng và 

sự quản l  của nhà nƣớc. Đất nông nghiệp có thể trở thành đất phi nông nghiệp chứ 

không có chiều ngƣợc lại. Vì thế, việc gìn giữ đất nông nghiệp cần đƣợc chú   đúng 

mức. Không thể vô thức để diện t ch đất nông nghiệp là những diện t ch đã đƣợc cải 

tạo thành đất thuộc qua hàng nghìn n m trở thành đất phi nông nghiệp chỉ trong thời 

gian t nh bằng ngày. M t khác, trong những điều kiện có thể nên có giải pháp chuyển 

những diện t ch chƣa sử dụng thành diện t ch đất nông nghiệp  ngƣời ta thƣờng nói đó 

là việc khai hoang để phát triển nông nghiệp . Việc t ng hay giảm diện t ch đất nông 

nghiệp không những phụ thuộc vào ch nh sách sử dụng đất đai của nhà nƣớc mà còn 

phụ thuộc rất lớn vào lợi  ch  lợi nhuận  có đƣợc nếu đất nông nghiệp đƣợc sử dụng. 

Nếu có lợi nhuận cao thì ngƣời ta sử dụng đất nông nghiệp tới múc tối đa nhƣng nếu 

không có lợi nhuận thì ngƣời ta không những không nhất thiết phát triển sản xuất mà 

còn có thể bỏ hoang đất nông nghiệp để kiếm sống bằng nghề khác.  

Từ nhận thức về sản xuất nông nghiệp, tác giả cho rằng, đất nông nghiệp là loại 

đất trực tiếp sử dụng để phát triển sản xuất nông nghiệp  mà nhiều nhà khoa học cho 

rằng, nó là yếu tố đầu vào để phát triển sản xuất nông nghiệp . Trên loại đất này diễn 

                                                             
1T  lệ lợi nhuận trên GTGTNN đối với cây chè đạt khoảng   ,    đối với cây bƣởi Đoan 

Hùng khoảng  4.    đối với cây rau cải xanh khoảng  ,    đối vơi cây lúa -3,3%. Nguồn 

khảo sát và tính toán của tác giả tại huyện Đoan H ng   
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ra các hoạt động sản xuất nông nghiệp  trong đó phải kể đến đất để trồng trọt, để phát 

triển ch n nuôi  kể cả để nuôi trồng thủy sản  nhằm tạo ra nông sản hàng hóa, đáp ứng 

nhu cầu của con ngƣời và làm nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến. 

Đất nông nghiệp ở Việt Nam đƣợc sử dụng và quản l  theo Luật Đất đai     . 

Tác giả tán đồng quan điểm với nhiều học giả rằng, đất nông nghiệp là phần 

diện t ch đất tự nhiên đã đƣợc kết tinh bởi lao động nông nghiệp. Tức là đất tự nhiên 

đƣợc con ngƣời tác động vào nó với mục đ ch tạo ra những nông sản thiết yếu phục vụ 

nhƣ cầu của con ngƣời và nó trở thành đất nông nghiệp. Vì thế, đất nông nghiệp có thể 

trở nên tốt nếu con ngƣời tác động t ch cực vào nó nhƣng cũng có thể trở nên xấu nếu 

con ngƣời tác động tiêu cực vào nó.  h nh vì l  ấy mà con ngƣời phải có thái độ đúng 

mức trong quá trình sử dụng đất nông nghiệp, giữ gìn độ màu mỡ và tái dƣỡng tốt hơn 

cho đất nông nghiệp.  

Nói đến đất nông nghiệp không thể tách biệt khỏi vấn đề sử dụng đất nông 

nghiệp. Mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp đều diễn ra trên diện t ch đất nông nghiệp 

và việc sử dụng đất nông nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trƣớc hết phải kể đến 

chủ trƣơng, đƣờng lối về đất đai, về phát triển nông nghiệp. Sau đó phải kể đến nhận 

thức, tƣ duy, hành động của ngƣời sử dụng nó  trong đó quan trọng là nhận thức, tƣ 

duy của ngƣời nông dân . Ngƣời dân phải biết qu  trọng đất nông nghiệp và phải có   

thức tiết kiệm đất nông nghiệp cũng nhƣ có   thức bồi dƣỡng đất nông nghiệp và sử 

dụng đất nông nghiệp sao cho đạt đƣợc hiệu quả cao.  

Thực tế chỉ ra rằng, sản xuất nông nghiệp rất khác sản xuất lâm nghiệp. Đất sử 

dụng để sản xuất nông nghiệp không giống đất sử dụng cho sản xuất lâm nghiệp  đất 

rừng sản xuất, đất rừng đ c dụng và đất rừng phòng hộ . Mục đ ch sử dụng và 

phƣơng thức sử dụng hai loại đất này là khác nhau. Vì thế, luận án cho rằng, không 

nên gộp chung đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp  đất trồng trọt và ch n nuôi  

với đất sử dụng cho sản xuất lâm nghiệp  đất rừng và kinh doanh lâm nghiệp . Tách 

bạch thành hai loại đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp là hợp l  hơn cho việc nghiên 

cứu đất nông nghiệp.  
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Tác giả của luận án đồng tình với quan điểm của các giáo trình về kinh tế đất 

nông nghiệp và cho rằng, đất nông nghiệp đƣợc giới hạn ở loại đất đƣợc sử dụng để 

phát triển nông nghiệp, tạo ra nông sản  không bao gồm đất sử dụng để phát triển lâm 

nghiệp . Tức là đất nông nghiệp chỉ gồm các loại đất ch nh nhƣ sau  

  Đất trồng cây hàng n m  gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng n m khác   

  Đất trồng cây lâu n m  đất trồng cây  n quả và cây công nghiệp lâu n m   

   iện t ch m t nƣớc nuôi trồng thủy sản  hiện nay ở Việt Nam không t nh m t 

nƣớc sông nuôi cá bè, m t nƣớc biển nuôi hải sản bằng lồng ho c nuôi ngọc trai   

  Đất ch n nuôi tập trung  v  dụ trang trại ch n nuôi lợn, trang trại ch n nuôi 

bò, trang trại ch n nuôi gia cầm...   

  Đất sản xuất muối  

  Đất nông nghiệp khác  gồm đất sử dụng để xây dựng nhà k nh và các loại nhà 

khác phục vụ mục đ ch trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất  

xây dựng chuồng trại ch n nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác đƣợc pháp 

luật cho ph p  đất trồng trọt, ch n nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đ ch học tập, 

nghiên cứu th  nghiệm  đất ƣơm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh . 

Luận án nghiên cứu đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ nên chỉ nghiên cứu theo 4 

loại đất  

- Đất trồng cây hàng n m  đất trồng cây lƣơng thực, rau màu, cây công nghiệp 

ngắn ngày . 

- Đất trồng cây lâu n m gồm đất trồng cây  n quả  đất trồng bƣởi, cam, chanh, 

qu t, hồng...  và đất trồng cây công nghiệp lâu n m  nhƣ đất trồng cây chè, cao su, 

cà phê... . 

- Đất nông nghiệp khác  gồm đất sử dụng để xây dựng chuồng trại ch n nuôi 

gia súc, gia cầm tập trung  diện t ch nuôi trồng thủy sản tập trung và đất xây dựng các 

kho trữ và bảo quản nông sản.  iện t ch sử dụng cho việc ch n nuôi trong đất thổ cƣ 

của các hộ gia đình không t nh vào đất nông nghiệp .  

Tỉnh Phú Thọ thuộc v ng Trung du miền núi nên không có đất làm muối. Vì 

thế luận án không nghiên cứu loại đất này. 
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Đối với tỉnh Phú Thọ, phần nhiều là diện t ch thuộc đất đồi núi nên đất nông 

nghiệp cũng trải theo địa hình. Đất nông nghiệp đƣợc phân chia theo độ dốc để xây 

dựng phƣơng án sứ dụng cho ph  hợp.  ụ thể là: 

  Đất có độ dốc từ     trở lên  thƣờng sử dụng kết hợp nông – lâm nghiệp .  

  Đất có độ dốc từ   đến dƣới      thƣờng sử dụng chủ yếu để trồng cây  n 

quả và cây công nghiệp lâu n m ho c trồng cỏ ch n nuôi trâu bò . 

  Đất có độ dốc từ  -    thƣờng sử dụng chủ yếu để trồng cây công nghiệp và 

cây lƣơng thực hàng n m . 

  Đất có độ dốc dƣới     thƣờng sử dụng chủ yếu để trồng cây lƣơng thực 

thực ph m hàng n m . 

Tuy đất sử dụng cho các nhà máy công nghiệp chế biến không t nh vào đất 

nông nghiệp  mà t nh vào đất phi nông nghiệp  nhƣng khi nghiên cứu đất nông nghiệp 

ở một địa phƣơng cụ thể nhất thiết phải t nh tới diện t ch đất dành cho việc bố tr  các 

nhà máy công nghiệp chế biến.  ác nhà máy này làm gia t ng nhiều giá trị kinh tế cho 

nông sản.  

2.1.1.2.  ả   uất          ệ  

Để có cách nhìn hệ thống, luận án trình bày khái quát về nông nghiệp để có c n 

cứ l  giải đối với vấn đề sử dụng đất nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

H       : Sơ           ế   ổ   ớ   ơ  ấ   ử       ấ           ệ  

     á            

Nguồn: Tác giả 

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quốc dân  gồm nông nghiệp, 

công nghiệp và dịch vụ . Nó có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lƣơng 

 ơ cấu sử dụng đất 

nông nghiệp hiện tại 

 ơ cấu sử dụng đất nông 

nghiệp tƣơng lai 

 hủ thể thay đổi  ngƣời nông dân) 

Thị trƣờng và công nghệ Hiệu quả 
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thực thực ph m  tạo việc làm, t ng thu nhập, nuôi sống nhiều ngƣời dân  đáp ứng nhu 

cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản  góp phần đảm bảo an ninh nƣớc 

và an ninh n ng lƣợng. Nói một cách cụ thể hơn, sản xuất nông nghiệp là các hoạt 

động kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về nông sản  dựa trên việc sử dụng đất 

nông nghiệp  ho c thậm ch  trong thời đại ngày nay còn là không gian nông nghiệp  

m t đất c ng không gian trên và dƣới m t đất sử dụng để phát triển nông nghiệp  cũng 

nhƣ dựa trên việc sử dụng các tài nguyên nông nghiệp khác nhƣ  nƣớc, kh  hậu, lao 

động...  ũng nhƣ các ngành kinh tế khác, nông nghiệp vận động không ngừng theo các 

quy luật tự nhiên, kinh tế, xã hội và thay đổi theo thời gian và theo không gian. Ngày 

nay ngƣời ta sử dụng các phƣơng thức canh tác nông nghiệp hiện đại phi truyền thống 

nhƣ thủy canh và kh  canh. Tuy nhiên d  canh tác theo phƣơng cách thủy canh hay kh  

canh vẫn phải sử dụng một m t bằng diện t ch nào đó để thực hiện việc canh tác. V  

dụ  ngƣời ta trồng nấm, trồng rau xanh trong một khu nhà ho c ngƣời ta trồng hoa hay 

trồng rau xanh trên mái nhà cao tầng... Trong luận án này, tác giả chỉ nghiên cứu các 

hoạt động sản xuất trên diện t ch đất nông nghiệp  theo đúng nghĩa của từ này trong hệ 

thống phân loại đất đai của quốc gia . 

Ngày nay, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông sản 

sạch, hữu cơ đã trở thành xu hƣớng chung.  ên cạnh việc xác định cơ cấu sử dụng đất 

nông nghiệp phải gắn luôn với phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao 

thân thiện với môi trƣờng. Vì thế hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với sự 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trƣờng. Đồng thời, 

phát triển nông nghiệp diễn ra không chỉ bởi ngƣời nông dân  với tƣ cách là chủ thể  

sử dụng tƣ liệu sản xuất là đất nông nghiệp mà còn bởi các chủ thể khác có liên quan 

nhƣ nhà công nghiệp, nhà khoa học và nhà phân phối cũng nhƣ bởi cả ngƣời tiêu d ng 

nông sản. Vì vậy, nông nghiệp mang t nh xã hội hóa rất cao. 

Theo nhiều học giả đã đƣợc tác giả luận án tổng quan ở Chƣơng   và theo hệ 

thống phân ngành kinh tế quốc dân của Tổng cục thống kê  áp dụng từ n m       đã 

đƣợc Thủ tƣớng  h nh phủ phê duyệt thì nông nghiệp là một ngành kinh tế trong hệ 

thống các ngành kinh tế quốc dân (gồm  nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch 
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vụ). M i ngành lớn này lại tiếp tục chia thành các phân ngành  các phân ngành lại 

chiathành các tiểu phân ngành. V  dụ  Nông nghiệp chia thành trồng trọt. Đến lƣợt 

mình trồng trọt lại chia thành trồng cây hàng n m, trồng cây lâu n m. Hay công nghiệp 

chia thành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo...  ông nghiệp chế 

biến chế tạo lại chia thành công nghiệp điện tử, công nghiệp kim kh ... Ho c dịch vụ 

chia thành thƣơng mại, du lịch, dịch vụ khoa học... Đến lƣợt mình thƣơng mại lại chia 

thành thƣơng mại nội địa và ngoại thƣơng... 

Nông nghiệp gắn kết ch t ch  với các ngành kinh tế quốc dân khác  công 

nghiệp, xây dựng và dịch vụ  trong mối quan hệ tƣơng tác, phụ thuộc lẫn nhau. Nếu 

sản xuất nông nghiệp phát triển, tạo ra nhiều nông sản nhƣng không có đƣờng giao 

thông, thiếu vận tải thì nông sản s  đƣợc vận chuyển thế nào, tiêu thụ ở đâu ho c muốn 

nông nghiệp đƣợc hiện đại hóa thì công nghiệp và nghiên cứu khoa học công nghệ 

phải phát triển. Một khi công nghệ gen, sinh học, hóa học, thông tin... không phát triển 

và trong tình trạng thiếu vốn tài ch nh thì nông nghiệp khó phát triển. M t khác, ngày 

nay sản xuất nông nghiệp của bất k  quốc gia nào hay v ng lãnh thổ nào thì cần phải đ t 

nó trong bối cảnh toàn cầu hóa mà sự tác động mạnh m  của các chu i giá trị và các 

mạng phân phối toàn cầu. 

Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hƣởng nhiều từ điều kiện kh  hậu thời tiết và 

chịu ảnh hƣởng lớn từ toàn cầu hóa. Nông nghiệp là ngành chịu nhiều rủi ro từ biến 

đổi kh  hậu. Vấn đề phát triển nông nghiệp tuy không còn quá lệ thuộc vào điều kiện 

tự nhiên nhƣng các hiện tƣợng tự nhiên nhƣ bão lụt, thiên tai, hạn hán vẫn ảnh hƣởng 

rất nhiều tới phát triển nông nghiệp. Vì thế việc phát triển nền nông nghiệp th ch ứng 

với thời tiết kh  hậu và thân thiện với môi trƣờng là vấn đề có t nh chiến lƣợc đối với 

cả cấp quốc gia và cấp địa phƣơng. Đồng thời, trong thời đại ngày nay sản xuất nông 

nghiệp, nhất là ở các nƣớc đang phát triển chịu ảnh hƣởng lớn từ toàn cầu hóa.  hu k  

sản ph m thu ngắn lại, yêu cầu đổi mới nông nghiệp, thay đổi chất lƣợng nông sản đ t 

ra cấp bách. 

Quay trở lại với vấn đề nông nghiệp, tác giả thống nhất với nhiều   kiến đã 

đƣợc tổng quan rằng, sản xuất nông nghiệp chia ra thành ba phân ngành  Trồng trọt, 
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ch n nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Trong trồng trọt có trồng cây hàng n m, cây lâu 

n m, trồng cỏ ch n nuôi. Trong ch n nuôi có ch n nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng 

thủy sản. Trong dịch vụ nông nghiệp có dịch vụ chuyên lĩnh vực vật tƣ nông nghiệp 

 chuyên doanh thuốc trừ sâu, chuyên doanh phân bón ho c chuyên doanh máy móc 

nông nghiệp...  và các dịch vụ khác liên quan nhƣ thu mua, tiêu thụ nông sản, dịch vụ 

tƣới tiêu... Hiện nay ở Việt Nam vẫn chƣa hình thành lĩnh vực dịch vụ thông tin nông 

nghiệp riêng. 

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Nó 

không những đáp ứng nhu cầu cho xã hội về nông sản thực ph m mà còn tạo ra việc 

làm cho ngƣời lao động, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến mà còn đóng 

góp quan trọng vào việc gia t ng quy mô kinh tế quốc gia hay của địa phƣơng. Nông 

nghiệp góp phần quyết định vào việc đảm bảo an ninh lƣơng thực, thực ph m và các 

loại an ninh khác mà nông nghiệp có liên quan mà trƣớc hết phải kể đến an ninh n ng 

lƣợng, an ninh nƣớc và an ninh môi trƣờng. 

Tác giả cho rằng, trong quá trình thực nhiện chủ trƣơng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ở nƣớc ta, việc chuyển một phần diện t ch đất nông nghiệp sang cho mục đ ch 

xây dựng kết cấu hạ tầng k  thuật, phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ và đô thị 

là tất yếu. Để phát triển đất nƣớc nhất thiết phải phát triển các công trình giao thông 

 đƣờng sá, sân bay, bến cảng, đầu mối giao thông... , công trình sản xuất và chuyển tải 

điện, công trình nƣớc, xử l  chất thải... Trong quá trình phát triển đất nƣớc các đô thị 

s  nhanh chóng hình thành và cũng cần đất. Hàng loạt khu, cụm, điểm công nghiệp và 

trung tâm dịch vụ s  đƣợc xây dựng. Để xây dựng những công trình nhƣ vậy phải có 

đất và phần lớn ở những khu vực thuận tiện giao thông, nói cách khác là phải lấy vào 

điện t ch đất nông nghiệp. Theo Nghị quyết số         QH    ngày             về 

quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến n m      thì diện t ch đất phi nông nghiệp t ng 

khoảng   triệu ha, diện t ch này chủ yếu là đất nông nghiệp. Nếu t nh đất nông nghiệp 

chiếm khoảng     số diện t ch này thì đất nông nghiệp cũng s  chuyển cho mục đ ch 

phi nông nghiệp khoảng    vạn ha  bằng khoảng    diện t ch đất nông nghiệp hiện có 

vào n m      .  iện t ch đất nông nghiệp giảm đi do chuyển mục đ ch sử dụng là con 
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số lớn. Giảm thiểu mâu thuẫn giữa việc lấy đất nông nghiệp sang sử dụng cho mục 

đ ch khác thì khi tìm đất bố tr  các công trình phi nông nghiệp chỉ nên lấy vào những 

nơi có diện t ch đất nông nghiệp thuộc loại đất xấu, sản xuất nông nghiệp cho n ng 

suất thấp, bấp bênh  đồng thời giải quyết thỏa đáng lợi  ch cho ngƣời nông dân thông 

qua trả tiền đền b  ho c cho ngƣời nông dân góp vốn bằng giá trị của đất nông nghiệp.  

Theo thời gian, thị trƣờng thay đổi, tiến bộ khoa học công nghệ thay đổi, sự 

phát triển của các ngành khác thay đổi và ch nh sách phát triển của nhà nƣớc cũng thay 

đổi nên cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp cũng thay đổi. Việc thay đổi cơ cấu sử dụng 

đất nông nghiệp do yếu tố hiệu quả quyết định. Khi hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

giảm sút ho c không còn hiệu quả nữa thì phải tìm cách thay đổi cơ cấu sử dụng đất 

nông nghiệp. Việc đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp phải đƣợc luận chứng một 

cách khoa học trên cơ sở xác định đƣợc hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp mà ngƣời 

nông dân hƣớng tới trong tƣơng lai. Trong khi t nh toán hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp phải chú   tới tất cả các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

và mức độ hiệu quả đạt đƣợc phải cao hơn h n so hiện tại cũng nhƣ phải đảm bảo có 

đƣợc sự phát triển nông nghiệp bền vững về lâu dài.   

Việc lấy đất nông nghiệp cho các mục đ ch khác s  xảy ra  xung đột  với nông 

dân do họ mất đất là tƣ liệu sản xuất quan trọng đối với sinh kế. Vì thế không chỉ tiết 

kiệm đất mà còn phải sử dụng hiệu quả số đất nông nghiệp còn lại. Làm thế nào để sử 

dụng hiệu quả qu  đất nông nghiệp còn lại là vấn đề lớn, có   nghĩa chiến lƣợc.  ông 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là vấn đề then chốt để giải quyết vấn 

đề đất nông nghiệp bị sụt giảm ở Việt Nam.  ồi dƣỡng đất, lựa chọn cơ cấu cây trồng 

vật nuôi và mô hình canh tác tiến tiến c ng với việc phát triển những hình thức tổ chức 

đất nông nghiệp theo hƣớng hiện đại là yêu cầu khách quan. Phát triển theo chu i giá 

trị và theo các tổ hợp nông - công nghiệp ho c theo hình thức cụm liên kết đa ngành - 

vùng là hƣớng phát triển đúng đắn gắn kết ch t ch  với hiện đại hóa. Hiện đại hóa mới 

là phƣơng thức để thịnh vƣợng của mọi quốc gia dân tộc.  

2.1.1.3. H ệu  uả s       đất          ệ  

Để hiểu r  vấn đề này cần làm r  một số điểm cơ bản sau đây  
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+ Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đƣợc phản ánh thông qua hiệu quả phát 

triển sản xuất nông nghiệp. Vì chỉ có thông qua hoạt động sản xuất nông nghiệp thì 

mới có đƣợc kết quả sản xuất, có đƣợc hiệu quả sản xuất nông nghiệp và từ đó mới có 

đƣợc hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

+ Quan niệm về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp không thể xa rời nguyên tắc 

l  thuyết chung về hiệu quả phát triển mà tƣ tƣởng chủ đạo của nó là xem hiệu quả 

phát triển nhƣ là chênh lệch giữa kết quả đạt đƣợc và chi ph  bỏ ra  t nh theo số tuyệt 

đối ho c số tƣơng đối . X t ở phƣơng diện khác, nó phản ánh giá trị gia t ng, t  suất 

hàng hóa của phát triển nông nghiệp tạo ra trên m i ha đất nông nghiệp. Hiệu quả phát 

triển nông nghiệp là một trong các bộ phận của hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội. 

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là một tromg các bộ phận cấu thành hiệu quả phát 

triển nông nghiệp, nó phản ánh hiệu quả tạo ra trên m i ha đất nông nghiệp. Các chỉ 

tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp phản ánh hiệu quả phát triển nông 

nghiệp. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của một địa phƣơng cần đƣợc so sánh qua 

các n m. Mục đ ch quan trọng của việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của 

một địa phƣơng ch nh là xem x t diễn biến (hay mức độ thay đổi) các trị số đo lƣờng 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp qua các n m để thấy xu thế tốt hay xấu đối với chỉ 

tiêu hiệu quả. Việc so sánh hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của địa phƣơng này so 

với địa phƣơng khác là vấn đề khó. Nếu các điều kiện về đất nông nghiệp giống nhau 

thì mới so sánh đƣợc và khi ấy so sánh mới đem lại   nghĩa thực chất.  

- Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phản ánh kết quả, lợi ích (hay giá trị  đem 

lại trên m i ha đất nông nghiệp trong một n m hay trong một giai đoạn xác định. Nó 

thể hiện thông qua hiệu quả phát triển nông nghiệp. Thực tế cho thấy, hiện đại hóa 

nông nghiệp (hiện đại hóa cơ cấu sản xuất và tổ chức sản xuất) quyết định hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp. Hiện đại hóa nông nghiệp không chỉ là HĐH công nghệ, k  

n ng canh tác, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ nông sản mà còn là gắn kết 

ch t ch  sản xuất nông sản với công nghiệp chế biến và các mạng cung ứng khác. 

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình  NH, HĐH nông nghiệp, 

nông thôn cũng nhƣ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 



48 
 

   

nghĩa là bộ phận quan trọng của hiệu quả phát triển nông nghiệp. Theo tinh thần đó, 

khi sử dụng đất nông nghiệp cần bám sát các nguyên tắc  

 

 

 

 

 

 

 

H    2.2: Sơ                ệ    ả  ử       ấ           ệ  

Nguồn: Tác giả 

Về m t định lƣợng nó phản ánh tác động của hoạt động cụ thể tới sự phát triển 

kinh tế - xã hội - môi trƣờng. Để làm r  hơn vấn đề này, luận án trình bày thêm một số 

điểm quan trọng dƣới đây   

  Hiệu quả sử đất nông nghiệp không chỉ là mục tiêu của ngƣời nông dân mà 

còn phải mang đến lợi  ch cho nhà sản xuất công nghiệp và cho nhà phân phối cũng 

nhƣ mang tới lợi  ch cho ngƣời tiêu d ng. Nếu chỉ vì lợi  ch của ngƣời nông dân mà 

không trồng lúa thì liệu an ninh lƣơng thực của nƣớc ta có đảm bảo đƣợc không ho c 

nếu chỉ vì lợi  ch của ngƣời nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà sử dụng thuốc 

t ng trọng để ch n nuôi, thuốc hóa học để tạo nạc trong ch n nuôi lợn hay sử dụng quá 

nhiều thuốc sâu, thuốc k ch th ch t ng trƣởng để t ng n ng suất cây trồng... thì lợi  ch 

của ngƣời tiêu d ng nông sản s  ra sao    

  Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đƣợc hiểu là hiệu quả hoạt động của con 

ngƣời để tạo ra sản ph m nông nghiệp trên m i ha đất nông nghiệp  nhƣng nó không 

chỉ đem lại lợi  ch cho bản thân ngƣời sản xuất nông sản mà còn phải mang lại lợi  ch 

cho những ngƣời liên quan nhƣ nhà khoa học, nhà công nghiệp chế biến, nhà phân 

phối và tiêu thụ nông sản...Nói nhƣ vậy có nghĩa là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

mang t nh tổng hợp rất r   đồng thời vừa mang t nh kinh tế vừa mang t nh xã hôi.  o 

Hiệu quả sử 

dụng đất 

nông nghiệp 

Hiệu quả tạo ra cho 

ngƣời sử dụng đất 

nông nghiệp 

Hiệu quả tạo ra cho 

những ngƣời liên quan 
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đó, khi xem x t hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phải phân t ch cả kh a cạnh kinh tế 

và kh a cạnh xã hội của hiệu quả.   

+ Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đƣợc xem x t trên các phƣơng diện nhân 

tố tạo thành sản xuất nông nghiệp. Nhƣ ở trên đã nêu, sản xuất nông nghiệp cấu thành 

bởi ba bộ phận  trồng trọt, ch n nuôi và dịch vụ nông nghiệp nênhiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp là tổng thể hiệu quả sử dụng các loại đất trực tiếp dành để phát triển sản 

xuất nông nghiệp trực tiếp và dịch vụ phát triển nông nghiệp.  ho nên về nguyên tắc 

hiệu quả phát triển nông nghiệp là một hệ thống cấu thành bởi  hiệu quả của trồng trọt  

hiệu quả của ch n nuôi và hiệu quả của dịch vụ nông nghiệp. 

* Hiệu quả sử dụng đất trồng trọt chính là hiệu quả của hoạt động trồng cây, tạo 

ra nông sản là lƣơng thực, rau củ quả, trái cây, các sản ph m cây công nghiệp ngắn và 

dài ngày trên m i ha trồng trọt. Thực tế ngƣời ta có thể t nh đƣợc hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp cho các nhóm cây trồng. Vì thế, việc xem x t hiệu quả sử dụng đất đối 

với các loại cây trồng có   nghĩa thiết thực. 

* Hiệu quả ch n nuôi là hiệu quả của các hoạt động ch n nuôi, tạo ra các sản 

ph m thịt, sữa, trứng, các loại thủy sản.... trên m i ha sử dụng cho ch n nuôi. Các hoạt 

động ch n nuôi diễn ra trên đất nông nghiệp (phần đất nông nghiệp dành cho ch n 

nuôi tập trung, trồng thức  n gia súc...). 

* Hiệu quả các hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Các hoạt động có thể phân bố 

trên đất nông nghiệp và cũng có thể diễn ra tại khu vực gắn với đất thổ cƣ và đất dành 

chung cho dịch vụ ở địa bàn nông thôn. Việc bóc tách kết quả dịch vụ nông nghiệp 

trên đất nông nghiệp và trên các phần đất thổ cƣ là rất khó kh n.  

* Trong thực tế, chƣa có công trình nghiên cứu nào về hiệu quả sử dụng đất cho 

trồng trọng, ch n nuôi và phát triển các công trình dịch vụ nông nghiệp mà thông 

thƣờng tính toán chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp bằng cách lấy tổng giá trị 

gia t ng nông nghiệp chia cho tổng diện t ch đất nông nghiệp thực tế sử dụng. 

Trong quá trình phân tích hiệu quả phát triển nông nghiệp thƣờng phải xem xét  

hiệu quả chung của ba bộ phận trồng trọt, ch n nuôi và dịch vụ nông nghiệp. 
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  Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là một hiện tƣợng kinh tế không bất biến. 

Nó thay đổi theo thời gian và không gian. Thƣc tế chỉ ra rằng, khoa học công nghệ tiến 

bộ không ngừng, các mô hình canh tác hiện đại hóa không ngừng, công nghệ chế biến 

cũng nhƣ nhu cầu thị trƣờng không ngừng thay đổi nên hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp cũng thay đổi không ngừng theo nguyện vọng của con ngƣời sử dụng nó. Vì 

vậy khi nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp rất cần có quan điểm lịch sử. So 

sánh hiệu quả sử dụng nông nghiệp qua các thời k  phát triển nhớ phải dựa trên quan 

điểm lịch sử để có cái nhìn khách quan. 

 

 

 

 

 

 

H    2.3: H ệ    ả   á     ể           ệ      ấ               

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp s  thay đổi theo thời gian, theo không gian, 

từ mức thấp tới mức cao và do con ngƣời quyết định.  

+ Hàm   ch nh sách: Hiệu quả là tiêu ch  quan trọng đối với ch nh sách sử dụng 

đất nông nghiệp.  h nh sách đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng phải nhắm 

tới mục tiêu sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp và hƣớng tới việc đem lại lợi  ch cho 

nhiều ngƣời liên quan và cho cả xã hội.  

2.1     ếu t   n     n  t      u qu  s  d n  đ t n n  n    p 

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu 

tố quan trọng hơn và cũng có yếu tố  t quan trọng hơn và có thể thay đổi theo thời k  

phát triển. Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, toàn cầu hóa và xu hƣớng phát triển 

xanh s  thịnh hành, trên cơ sở tƣ duy mới và quan điểm mới tác giả luận án trình bày 

các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo thứ tự quan trọng nhƣ 

sau:  

(1).      ướ  v   uả          ướ  v  s       đất          ệ   

Hiệu quả phát 

triển nông nghiệp 

Hiệu quả trồng trọt 

Hiệu quả ch n nuôi 

Hiệu quả dịch vụ nông nghiệp 
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Trong luận án này, nhà nƣớc mà tác giả đề cập bao gồm nhà nƣớc trung ƣơng 

và chính quyền tỉnh. Nhà nƣớc là ngƣời quyết định đối với việc phát triển sản xuất 

nông nghiệp. Vai trò của nhà nƣớc đối với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở nƣớc ta 

thể hiện ở những điểm chủ yếu dƣới đây  

  Nhà nƣớc là ngƣời đề ra chủ trƣơng, đƣờng lối phát triển nông nghiệp. Nếu 

đƣờng lối đúng thì tạo cơ sở để nền nông nghiệp phát triển có hiệu quả và ngƣợc lại. 

V  dụ, Việt Nam nên xuất kh u  -  triệu tấn gạo hay dành một số diện t ch đang trồng 

lúa sang trồng ngô, đậu tƣơng, lúa mạch để làm thức  n gia súc để nƣớc ta không phải 

nhập kh u ngô, khô đậu tƣơng, lúa mạch để làm thức  n gia súc  mà theo tác giả đƣợc 

biết thì gần đây m i m t hàng nhập ƣớc khoảng  , - ,  triệu tấn m i n m . Ho c Việt 

Nam có khoảng    triệu ha đất nông nghiệp mà trong đó có hàng vạn ha có thể trồng 

thức  n nuôi bò thịt và bò sữa, thế nhƣng hiện nay, hàng n m Việt Nam phải nhập 

kh u tới khoảng     nhu cầu sữa. Vậy Nhà nƣớc cần đƣa ra chủ trƣơng phát triển bò 

thịt, bò sữa nhƣ thế nào để các địa phƣơng có cơ sở chủ động phát triển bò thịt, bò sữa 

một cách có hiệu quả.  

  Nhà nƣớc là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn và kiểm tra, giám sát hoạt động nông 

nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp. Nhà nƣớc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trên 

phạm vi cả nƣớc, trong đó có cả quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện. Do vậy, 

cần t ng cƣờng kiểm tra, giá sát việc thực hiện sử dụng đất theo quy hoạch và việc 

thực hiện luật pháp về chính sách sử dụng đất nông nghiệp. Trƣớc hết Nhà nƣớc là 

ngƣời đƣa ra chủ trƣơng đúng đắn, minh bạch về phát triển nông nghiệp  có biện pháp 

h  trợ ngƣời sản xuất  sau đó Nhà nƣớc ban hành ch nh sách sử dụng đất nông nghiệp 

ch nh xác, hiệu lực và hiệu quả. Mọi việc làm của Nhà nƣớc phải hƣớng tới đảm bảo 

khung khổ pháp l  để ngƣời dân tự giác sử dụng đất nông nghiệp một cách có hiệu quả 

hơn. Đồng thời, Nhà nƣớc cần đứng ra hƣớng dẫn tổ chức sản xuất nông nghiệp theo 

hƣớng hiện đại, bền vững để ngƣời nông dân liên kết với nhau, để ngƣời nông dân liên 

kết với các nhà công nghiệp, nhà khoa học, nhà phân phối, nhà dịch vụ nông nghiệp... 

Đồng thời, cơ quan quản l  nhà nƣớc còn có trách nhiệm h  trợ nông dân tiêu thụ 

nông sản.   
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  Nhà nƣớc ban hành và tổ chức thực hiện luật pháp, ch nh sách kinh tế vĩ mô 

cũng nhƣ ch nh sách ruộng đất. Luật pháp và hai loại ch nh sách này ảnh hƣởng lớn tới 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Vì thế n ng lực quản l  phát triển của nhà nƣớc là 

rất quan trọng. Để đánh giá thực tế n ng lực quản trị nhà nƣớc ngƣời ta đã sử dụng 

nhiều chỉ số, trong đó có n ng lực cạnh tranh quốc gia. Đối với cấp quốc gia  iễn đàn 

kinh tế thế giới hàng n m xếp hạng khả n ng cạnh tranh toàn cầu. V  dụ  n m    4 

Việt Nam đứng thứ  4 trong  4  nƣớc đƣợc khảo sát và đứng thứ   trong các nƣớc 

ASEAN [cụ thể là đứng sau Singapore  vị tr  số   , Malaysia  vị tr  số    , Thái Lan 

 vị tr  số    , Indonesia  vị tr  số     và Philippines  vị tr  số 4  , chỉ đứng trên Lào, 

  mphuchia và Mianma]. Đối với cấp tỉnh ở Việt Nam, hàng n m, việc đánh giá n ng 

lực quản l  và điều hành của  h nh quyền cấp tỉnh thì hiện đang sử dụng hai chỉ số  

n ng lực cạnh tranh cấp tỉnh  P I  và hiệu quả quản trị và hành ch nh công  P PI . 

Vai trò của Nhà nƣớc thể hiện qua việc ban hành và tổ chức thực hiện thể chế cũng 

nhƣ thông qua quản l  và điều hành phát triển kinh tế.  òn đối với địa phƣơng, vai trò 

của ch nh quyền tỉnh đối với phát triển nói chung, trong đó có phát triển nông nghiệp 

cũng đƣợc phản ánh một phần thông qua hai chỉ số P I và P PI.  h nh vì thế, để 

ngƣời dân và các nhà đầu tƣ ngoài tỉnh có đƣợc niềm tin thì ch nh quyền địa phƣơng 

phải tìm cách nâng cao chỉ số P I và P PI. Khi bàn về vai trò của nhà nƣớc đối với 

phát triển, tác giả luận án cho rằng, ngƣời đứng đầu cơ quan quản l  nhà nƣớc các cấp 

có vai trò đ c biệt quan trọng. Vì thế họ phải tỏ r  mình là ngƣời giỏi chuyên môn, có 

tâm, có bản lĩnh, có khả n ng giải quyết các tình huống khó kh n và có tinh thần sáng 

tạo cũng nhƣ quyết tâm mạnh m  và có thiện ch  phát triển cao. Hệ thống quyền lực 

c ng thể chế kinh tế quốc gia ảnh hƣởng lớn tới hiệu quả phát triển nói chung và hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng. Luật pháp về đất đai, ch nh sách quản l  đất 

nông nghiệp và các ch nh sách kinh tế vĩ mô tác động mạnh và trực tiếp tới hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp. 

  Nhà nƣớc  mà cụ thể là  h nh phủ  là ngƣời đứng ra k  các Hiệp định thƣơng 

mại, đầu tƣ... tạo ra khung pháp l  cho ngƣời sản xuất bán ho c mua nông sản, vật tƣ, 

máy móc nông nghiệp. Nhà nƣớc tạo điều kiện để ngƣời sản xuất nông nghiệp tham 
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gia toàn cầu hóa cũng nhƣ tham gia các chu i giá trị sản xuất nông nghiệp một cách 

chủ động và an toàn. 

  Nhà nƣớc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chu n về môi trƣờng đối với 

sản xuất nông nghiệp mà cụ thể là ban hành các quy định hạn mức về sử dụng các chất 

có nguy hại tới sức khỏe con ngƣời và tổn hại tới môi trƣờng. V  dụ, quy định dƣ 

lƣợng chất kháng sinh trong sản ph m nông nghiệp hay quy định về việc cấm sử dụng 

chất có hại cho sức khỏe con ngƣời để t ng trọng và bảo vệ thực vật... 

  Nhà nƣớc thực hiện chức n ng quản l  đối với đất nông nghiệp và sản xuất 

nông nghiệp. Tác giả cho rằng, việc quản l  của nhà nƣớc cần đáp ứng hai yêu cầu  

 nắm ch t  và  để phát triển . Nếu quản l  nhà nƣớc mà chỉ coi trọng việc nắm ch t 

ngƣời sản xuất để thu thuế hay để gìn giữ quy chu n quốc gia thì không thể có nền 

nông nghiệp phát triển. Nhà nƣớc các cấp cần c ng ngƣời nông dân tháo gỡ khó kh n 

và tạo ra  bà đỡ  cho nông dân làm  n mới là vấn đề quan trọng.  

+ Quản l  nhà nƣớc đối với đất nông nghiệp thực hiện theo luật đất đai  Luật 

đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc Hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam). 

Đây ch nh là cơ sở phân cấp quản l  nhà nƣớc đối với sử dụng đất nông nghiệp. Nếu 

cấp cho nhà đầu tƣ chuyển đổi từ 10ha đất trồng lúa trở lên thì do Thủ tƣớng quyết 

định, nếu cấp cho nhà đầu tƣ chuyển đổi dƣới 10ha đất trồng lúa thì do HĐND tỉnh 

quyết định. Theo Luật đất đai, Quốc hội phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia, 

Chính phủ (Thủ tƣớng Chính phủ) phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai của tỉnh, trên 

cơ sở đó  U N  tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai của cấp huyện. 

(2       trư    nông sản 

Đây là yếu tố quan trọng tác động tới việc sử dụng đất nông nghiệp và phát 

triển nông nghiệp. Nhiều ngƣời có thể biết vai trò quan trọng của thị trƣờng đối với 

phát triển nông nghiệp nói chung và sử dụng đất nông nghiệp nói chung, nhƣng hiểu 

biết về thị trƣờng để tận dụng tác động t ch cực và giảm thiểu tác động tiêu cực để 

phát triển nông nghiệp có hiệu quả và bền vững thì rất khó. M i quốc gia có tiêu chu n 

chất lƣợng nông sản cụ thể và những đòi hỏi rất khắt khe về hình thức và chất lƣợng 

sản ph m. Thị trƣờng nông sản ảnh hƣởng trực tiếp đến giá cả nông sản và yêu cầu 
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chất lƣợng nông sản. Nhiều quốc gia  dựng  lên hàng rào  bảo hộ nông sản trong 

nƣớc thông qua rất nhiều biện pháp, nào là chống bán phá giá, nào là vi phạm an toàn 

thực ph m... Yếu tố thị trƣờng càng ngày càng trở nên phức tạp. 

Khi bàn về yếu tố thị trƣờng phải chú   vấn đề toàn cầu hóa. Ngày nay, nông 

sản cũng đã đƣợc toàn cầu hóa  không chỉ toàn cầu hóa về số lƣợng mà có cả toàn cầu 

hóa về chất lƣợng cũng nhƣ có toàn cầu hóa về công nghệ, vật tƣ nông nghiệp. Ngƣời 

dân của các quốc gia có thể và có quyền đƣợc sử dụng những nông sản có chất lƣợng 

cao giống nhau.  ác Hiệp định thƣơng mại song phƣơng và đa phƣơng đã ảnh hƣởng 

to lớn đến toàn cầu hóa nông nghiệp trên phạm vi rộng lớn. 

Tác giả cho rằng, khi nói tới thị trƣờng là nói tới một yếu tố mà   ch  con ngƣời 

chi phối mạnh m . Việc đầu cơ, lũng loạn, gian lận đã làm m o mó thị trƣờng và làm 

cho vai trò thị trƣờng không còn đúng với ch nh nó. Trong thực tế  mảng tối  của yếu 

tố thị trƣờng bao giờ cũng khó nhận biết và luôn tiềm  n rủi ro.  

Đối với sản xuất nông nghiệp, thị trƣờng mà tác giả nói tới gồm thị trƣờng tại 

ch  và thị trƣờng bên ngoài, đây cũng là điểm khó khi t nh toán thị trƣờng. Nhƣng d  

thế nào đi nữa thì ngày nay thị trƣờng có   nghĩa quyết định. Ngƣời nông dân sản xuất 

sản ph m mà thị trƣờng cần chứ không phải sản xuất hàng hóa mà họ có đã có lâu nay. 

 ạnh tranh về thời gian sản xuất và về chất lƣợng sản ph m là yêu cầu quan trọng đối 

với sản xuất nông nghiệp. Ngƣời nông dân khó ho c không thể tự tham gia các cuộc 

chơi lớn. Vì thế họ phải hình thành các Hiệp hội theo nghề nghiệp ho c theo lĩnh vực 

nông sản.  h ng hạn: Hiệp hội những ngƣời trồng chè, Hiệp hội những ngƣời ch n 

nuôi bò thịt.... Ngƣời sản xuất muốn hiểu biết đầy đủ về thị trƣờng thì ngoài việc tổ 

chức dự báo thị trƣờng còn phải sử dụng tƣ vấn về thị trƣờng.  ó nhƣ vậy mới giảm 

thiểu bất lợi, rủi ro từ thị trƣờng.  

Yêu tố thị trƣờng thay đổi khó lƣờng, nên cần có dự báo và kiểm soát rủi ro. 

Rủi ro từ thị trƣờng là rất lớn. Vì sao vậy  Tác giả cho rằng, bên cạnh sự thay đổi khó 

lƣờng của bản thân thị trƣờng thì lại có sự tranh chấp trong  bóng tối  không bình 

đ ng của những ngƣời tham gia cuộc chơi. 
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+ Thị trƣờng tại ch   trên cơ sở t nh toán nhu cầu tiêu d ng tại ch  và đáp ứng 

nhu cầu của khách vãng lai s  có đƣợc tổng nhu cầu nông sản của thị trƣờng tại ch . 

Thị trƣờng tại ch  cũng phải cạnh tranh gay gắt với nông sản hàng hóa từ bên ngoài 

đƣa tới. Vì thế có đƣợc thị phần thị trƣờng tại ch  cũng phải nghĩ tới việc nâng cao 

chất lƣợng sản ph m và hạ giá thành sản ph m nông nghiệp. Điều này rất r  đối với 

gạo, trái cây, thịt bò, thịt gà của Việt Nam. Trên phạm vi cả nƣớc, hàng n m Việt Nam 

nhập kh u hàng chục vạn tấn thịt và nhiều chục vạn tấn trái cây tƣơi cũng nhƣ nhập 

kh u tới khoảng     nhu cầu sữa bò. Tại sao vậy  Vì những sản ph m nông nghiệp 

đó sản xuất trong nƣớc có chất lƣợng k m hơn nhƣng lại có giá thành cao hơn so với 

các nƣớc mà nƣớc ta nhập kh u nông sản thực ph m của họ.  

  Thị trƣờng bên ngoài. Đối với địa phƣơng nào đó thì thị trƣờng bên ngoài là 

thị trƣờng ngoài địa phƣơng đó.  ao gồm thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng ngoài 

nƣớc. Việc dự báo nhu cầu của loại thị trƣờng này là tƣơng đối khó. Thông thƣờng c n 

cứ vào thực tế và khả n ng tham gia thị trƣờng trong tƣơng lai mà t nh toán khả n ng 

cho những n m tới. Nói đến thị trƣờng bên ngoài là nói tới cạnh tranh. Vấn đề quan 

trọng khi đƣa nông sản ra thị trƣờng bên ngoài là phải xác định đƣợc đối thủ cạnh 

tranh và đối tác liên kết có thể đƣợc. Từ những hiểu biết đó mới xác định sản xuất cái 

gì, với chất lƣợng ra sao và với khối lƣợng bao nhiêu  Để đƣa đi thị trƣờng nào  

        Ở nƣớc ta, đất nông nghiệp chƣa đƣợc luật pháp quy định về việc mua bán trên 

thị trƣờng, ngƣời đƣợc nhà nƣớc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp không có quyền 

mua bán nhƣ đối với đất thổ cƣ ho c thuê đất nhƣ đối với trƣờng hợp các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, vì thế vấn đề thị trƣờng và quyền tài sản đối với đất nông 

nghiệp không thể luận bàn nhƣ đối với đất phi nông nghiệp. 

(3).  ác yếu tố đầu vào phục vụ phát triển nông nghiệp  đƣợc coi nhƣ điều 

kiện quan trọng để tiến hành sản xuất nông nghiệp. Nó gồm  vốn đầu tƣ, phân bón, 

thuốc trừ bệnh trên cây và đối với con vật nuôi  điện, nƣớc, thông tin, công nghệ 

nông nghiệp... 

Trong nhóm các yếu tố đầu vào đối với sản xuất nông nghiệp thì vốn đầu tƣ, k  

thuật công nghệ và thông tin phục vụ nông nghiệp  gồm cả thông tin về thời tiết, kh  
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hậu  giữ vai trò quan trọng. Lâu nay, ngƣời ta nói nhiều tới vốn đầu tƣ đủ hay không 

đủ, k  thuật công nghệ tiên tiến hay lạc hậu còn rất  t nói tới thông tin  trừ thông tin về 

thời tiết, kh  hậu  phục vụ nông nghiệp. Hiện nay, ngƣời nông dân rất thiếu thông tin 

về thị trƣờng, tiến bộ công nghệ và quan tâm của các nhà đầu tƣ.  ác mô hình sản xuất 

hiện đại  thủy canh, nhà lƣới hay nhà k nh, tƣới nhỏ giọt, nông nghiệp hữu cơ, chu i 

giá trị sản xuất, tổ hợp nông – công nghiệp....  chƣa đến đƣợc với nông dân. Trách 

nhiệm này trƣớc hết là thuộc về Nhà nƣớc. 

(4           ệ nông nghiệp và nhà khoa h c 

Công nghệ nông nghiệp: hàm ý công nghệ sử dụng trong sản xuất nông sản. K  

thuật và công nghệ nông nghiệp và công nghệ chế biến nông sản có   nghĩa tiên quyết. 

K  thuật và công nghệ nông nghiệp bao gồm  k  thuật và công nghệ tạo giống cây 

trồng, vật nuôi và công nghệ canh tác, bảo quản nông sản và công nghệ chế biến nông 

sản. Thông tin về k  thuật và công nghệ đối với ngƣời nông dân là rất quan trọng. Để 

tránh tình trạng thiếu thông tin,cơ quan nhà nƣớc các cấp cần cung cấp đầy đủ, kịp thời 

thông tin cần thiết để phát triển nông nghiệp miễn ph  trong thời gian đầu và có thu ph  

trong thời gian tiếp theo. Ở Việt Nam công nghệ phục vụ nông nghiệp đang còn yếu. 

Nƣớc ta chƣa có những viện khoa học công nghệ nông nghiệp mạnh nhƣ của Nhật 

 ản, Israel, Thái Lan. Nhìn chung chất lƣợng nông sản của Việt Nam đang thua k m 

so nhiều nƣớc Đông  . Nhờ tiến bộ khoa học công nghệ mà ở những nơi đáng ra 

không thể phát triển nông nghiệp thì đã trở thành nới phát triển có hiệu quả cao. V  dụ 

điển hình là nền nông nghiệp tiên tiến của Israel và của nhiều nƣớc công nghiệp phát 

triển. Ngƣời ta đã sử dụng công nghệ tƣới nhỏ giọt và công nghệ sinh học tạo ra những 

giống cây trồng chịu hạn, có n ng suất cao ở Israel hay ở M . Tại Lâm Đồng và v ng 

ven thành phố Hồ  h  Minh đã sử dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp thu 

đƣợc hiệu quả gấp nhiều lần so với trƣớc đây.  

              ngƣời tham gia chu i giá trị sản xuất và đứng ở vị tr  nghiên cứu 

sáng tạo các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp. Vấn đề quan 

trọng là khuyến kh ch họ, h  trợ họ sáng tạo tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp. 

Thông thƣờng họ là ngƣời nghiên cứu tạo ra những giống mới có n ng suất, chất 
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lƣợng cao  đồng thời sáng tạo ra các các quy trình canh tác hiện đại, các loại công 

nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ các loại công nghệ thu hoạch, bảo quản 

và chế biến nông sản. Ở các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển mạnh đều có 

những cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp.  ác viện 

nghiên cứu khoa học công nghệ về tạo giống mới, nghiên cứu công nghệ canh tác, thu 

hoạch, bảo quản, chế biến càng ngày càng gắn bó với sản xuất nông nghiệp. Hệ thống 

canh tác thông minh, phƣơng pháp trừ sâu bằng giải pháp sinh học đang thịnh hành ở 

những nƣớc có nông nghiệp phát triển ch nh là kết quả của các nhà nghiên cứu khoa 

học nông nghiệp.  

(5). N ữ     ư   tr   t ế       tham gia sản xuất nông sản 

Những ngƣời liên quan ở đây muốn nói đến các chủ thể trực tiếp liên quan đến 

việc tạo ra sản ph m nông nghiệp thô ho c đã qua chế biến. Đó là ngƣời nông dân; nhà 

chế biến nông sản ph m; nhà phân phối, tiêu thụ nông sản; nhà bảo hiểm nông nghiệp, 

ngân hàng và những ngƣời khác  v  dụ nhà cung ứng vật tƣ, nhà vận tải, nhà cung cấp 

thông tin...). Họ gắn kết với nhau trên cơ sở lợi  ch kinh tế  cụ thể là chia sẻ lợi  ch 

kinh tế và rủi ro).  ƣới đây tác giả trình bày cụ thể thêm về một số chủ thể  

+ N       : Ngƣời trực tiếp sản xuất ra nông sản trên diện t ch đất nông 

nghiệp. Họ phải là những nông dân chuyên nghiệp đƣợc tổ chức trong thời đại toàn 

cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, là những ngƣời không chỉ có hiểu biết 

về sản xuất hàng hóa bền vững  hay sản xuất xanh , có trình độ chuyên môn trong sản 

xuất nông nghiệp mà còn phải có tâm và đạo đức nghề nghiệp cũng nhƣ cần có trách 

nhiệm cao với cộng đồng, nhất là với ngƣời tiêu d ng nông sản. Ngƣời nông dân sản 

xuất nông nghiệp ngày nay biết thân thiện với môi trƣờng và biết chia sẻ lợi  ch với 

ngƣời tiêu d ng  vì họ biết đó là điều kiện tối cần thiết để phát triển nông nghiệp bền 

vững. Tinh thần cộng đồng và thói quen làm việc theo nhóm chi phối rất lớn tới liên 

kết trong sản xuất nông nghiệp và từ đó ảnh hƣởng tới hiệu quả phát triển nông nghiệp 

cũng nhƣ hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp... Khả n ng sáng tạo của ngƣời sản xuất 

trong việc sử dụng đất nông nghiệp cũng là yếu tố hết sức quan trọng ảnh hƣởng tới 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Ngày nay ngƣời sản xuất không chỉ cần biết quản l  
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sản xuất mà còn phải biết quản l  chiến lƣợc  đồng thời không chỉ biết về k  thuật mà 

còn phải giỏi về kinh tế và giao thƣơng... Ngày nay, nhà nông không chỉ là ngƣời nông 

dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhƣ trƣớc đây mà còn có thể là nhà công nghiệp  v  

dụ  ông ty m a đƣờng Lam Sơn đƣợc  y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp để nghiên 

cứu khoa học và sản xuất thực nghiệm, hay ngƣời ở thành thị về nông thôn mua lại đất 

nông nghiệp của nông dân để trồng cây  n quả ho c để ch n nuôi gia cầm hay nuôi 

thủy sản... . Nói tới ngƣời nông dân là muốn nói tới doanh nghiệp nông nghiệp. Hiện 

nay ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chƣa có những nhà sản xuất lớn, 

mang tầm khu vực và toàn cầu. Nhìn chung, trừ một số công ty thủy sản có cỡ tƣơng 

đối khá, còn trong lĩnh vực trồng trọt và ch n nuôi chủ yếu mới có doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. Thậm ch  nhiều lĩnh vực đang chỉ có sản xuất hộ gia đình mà cũng chƣa đƣợc 

tổ chức nên nhiều nông sản khó cạnh tranh với sản ph m của các nƣớc ngay trong khu 

vực. Sản xuất nhỏ và phân tán đã làm cho nông nghiệp của nƣớc ta phát triển có hiệu 

quả thấp. Vì thế, tác giả cho rằng, trong thời gian tới ở Việt Nam những ngƣời sản xuất 

nông nghiệp nhất thiết phải đƣợc tổ chức lại, trƣớc hết  h nh phủ và ch nh quyền địa 

phƣơng phải sớm xây dựng đƣợc một số tập đoàn sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, 

có n ng lực tài ch nh mạnh. Đồng thời, Nhà nƣớc phải có kế hoạch đào tạo cho ngƣời 

nông dân những kiến thức và k  n ng ph  hợp sản xuất ph  hợp với yêu cầu mới. 

               ệ   doanh nghiệp chế biến nông sản và nhà sản xuất máy móc, 

thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những doanh nghiệp chế biến cần liên kết ch t 

ch  với nông dân, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, hƣớng dẫn nông dân phát triển 

sản xuất và thu mua nông sản nguyên liệu. Nhà công nghiệp nên k  hợp đồng dài hạn 

với nông dân, quan tâm đầy đủ tới lợi  ch của nông dân để họ yên tâm phát triển v ng 

nguyên liệu. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận án đã tìm hiểu  ông ty m a 

đƣờng Lam Sơn ở tỉnh Thanh Hóa.  ông ty này chuyên chế biến đƣờng m a nhƣng đã 

không chỉ có nhà máy chế biến đƣờng, sản xuất rƣợu cồn, thức  n gia súc mà còn xây 

dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ cao để tạo giống m a, giống cây  n quả có n ng 

suất, chất lƣợng có thể cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực.  ông ty này còn 

liên kết ch t ch  với khoảng   vạn hộ nông dân trồng m a. Họ cho k  sƣ xuống cơ sở 
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hƣớng dẫn bà con nông dân trồng m a theo quy trình canh tác hiện đại và với quy mô 

diện t ch lớn để cơ giới hóa, thủy lợi hóa hiệu quả. Hiện nay  ông ty m a đƣờng Lam 

Sơn còn nghiên cứu thành công việc phát triển dƣa ngọt giống Israel  trong nhà có lƣới 

che  và phát triển cam giống M  cho n ng suất và chất lƣợng cao  ở mức vƣợt trội so 

các giống trong nƣớc ta đang có .  ông ty này dự định liên kết với khoảng   vạn hộ 

nông dân để trồng cam và dƣa ngọt trên diện rộngkhoảng  -  nghìn ha. Nói tới doanh 

nghiệp công nghiệp chế biến nhƣng cũng không quên nói tới các nhà máy công nghiệp 

sản xuất máy móc, thiết bị, phân bón, thuốc tr  sâu bệnh... phục vụ sản xuất nông 

nghiệp. Đối với một quốc gia thì đây là vấn đề lớn nhƣng đối với địa phƣơng thay vì 

nói đến các nhà máy công nghiệp phục vụ nông nghiệp thì phải nói đến các nhà cung 

cấp vật tƣ nông nghiệp. 

        â       v  t êu t        sả   Họ phải là ngƣời chia sẻ lợi  ch với 

ngƣời nông dân một cách thỏa đáng. Nhà phân phối cần k  hợp đồng dài hạn với 

ngƣời nông dân trực tiếp làm ra nông sản hàng hóa cung cấp cho họ. Những thu mua 

nông sản cần có sự hiểu biết sâu sắc về sản xuất nông nghiệp, vừa có sự đồng cảm và 

chia sẻ khó kh n, lợi  ch với ngƣời sản xuất nông nghiệp là điều kiện rất cần thiết đảm 

bảo nông nghiệp phát triển có hiệu quả. Hầu hết ở các địa phƣơng của Việt Nam chƣa 

có những nhà phân phối và tiêu thụ nông sản đ ch thựcvà mạnh m . Muốn phát triển 

nông nghiệp có hiệu quả nhất thiết phải có những nhà phân phối và tiêu thụ nông sản 

tầm cỡ thế giới.  oanh nghiệp công nghiệp chế biến nông sản có thể tự giới thiệu và 

tiêu thụ nông sản đã qua chế biến  nhƣng nông dân thì làm việc này rất khó. Họ phải 

liên kết với nhà phân phối, tiêu thụ sản ph m nông nghiệp. 

           u   ứ        v           ệ   cung cấp nƣớc, phân bón, thuốc trừ 

sâu bệnh, cung cấp máy móc, vật tƣ nông nghiệp, vận tải, khoa học công nghệ, thông 

tin nông nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm nông nghiệp...  ảnh hƣởng lớn phát triển nông 

nghiệp và hiệu quả phát triển nông nghiệp. Họ cần liên kết ch t ch  với nông dân, 

tham gia các chu i giá trị sản xuất nông nghiệp một cách t ch cực. Ngày nay, các nhà 

bảo hiểm nông nghiệp cũng có vai trò quan trọng đối với phát triển nông nghiệp. 
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Nhƣ tác giả đã trình bày, không chỉ 4 nhà nhƣ nhiều ngƣời đã đề cập mà ảnh 

hƣởng đến hiệu quả phát triển nông nghiệp phải kể tới sáu nhà. Ở Việt Nam thực tế đã 

chỉ ra rằng, nếu chỉ hô hào liên kết sáu nhà  nhà nông, nhà khoa học, nhà nƣớc, nhà 

doanh nghiệp, nhà b ng - ngân hàng và nhà bảo hiểm nông nghiệp  nhƣ những n m 

vừa qua mà không có mô hình liên kết cụ thể với những cơ chế hữu hiệu thì s  không 

đem lại kết quả và hiệu quả cần thiết. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các nƣớc có 

nền nông nghiệp tiên tiến và tổng kết thực tiễn Việt Nam tác giả cho rằng, Nhà nƣớc 

cần đứng ra nghiên cứu mô hình liên kết và có ch nh sách h  trợ cụ thể để có c n cứ 

khoa học vững chắc khuyến kh ch liên kết  sáu nhà  sao cho có hiệu quả hơn. Tất cả 

các  nhà  vừa đƣợc tác giả trình bày ở trên chính là nhân tố nòng cốt hay hạt nhân của 

tổ chức sản xuất.  

Khi xem xét các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, Tác 

giả luận án không tiếp cận theo góc nhìn từ các yếu tố tự nhiên, nhƣ vị tr  địa l , độ 

dốc của đất, độ phì nhiêu, điều kiện cung cấp nƣớc... nhƣng khi xem x t bốn yếu tố 

ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣ ở Hình  .  thì phải phân t ch 

thêm các vấn đề nhƣ vậy để làm r  trình độ hiểu biết của ngƣời sản xuất nông nghiệp. 

Tức là ngƣời sản xuất nông nghiệp khi quyết định sử dụng đất nông nghiệp nhƣ thế 

nào cho tốt nhất thì họ đã phải biết các yếu tố về vị tr  địa l , độ dốc, độ phì nhiêu, 

điều kiện cung cấp nƣớc… của mảnh đất mà họ đƣợc sử dụng. M t khác, họ phải t nh 

tới vấn đề cải tạo đất ho c sử dụng công nghệ hiện đại để khắc chế những yếu điểm 

của mảnh đất.  ốn nhóm yếu tố kể trên có vai trò quan trọng khác nhau nhƣng c ng 

tồn tại trong mối quan hệ mật thiết với nhau. M i yếu tố có   nghĩa riêng nhƣng c ng 

nhau tạo ra tiền đề thúc đ y hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của một quốc gia hay 

của m i địa phƣơng. Trong bốn yếu tố đó thì yếu tố thị trƣờng, khoa học công nghệ có 

  nghĩa quyết định bao tr m. Yếu tố nhà nƣớc có   nghĩa quyết định trƣớc hết.   

(6). Tổ chứ  sả   uất          ệp 

Tác giả cho rằng, trực tiếp ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp còn 

phải kể đến vấn đề  Tổ chức sản xuất nông nghiệp . Việc tổ chức sản xuất nông sản 

luôn luôn ảnh hƣởng quan trọng đến hiệu quả phát triển nông nghiệp nói chung và 
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hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng. Thực tế chỉ ra rằng, sản xuất tự phát, thiếu 

tổ chức đã dẫn tới nền sản xuất nhỏ bé, bị động, hiệu quả thấp. Vì thế tác giả luận án 

nhấn mạnh một số điểm có   nghĩa rất quan trọng dƣới đây  

-  hu i giá trị sản xuất nông nghiệp  ho c nói một cách đầy đủ hơn thì đó là 

chu i giá trị khoa học - sản xuất  trồng trọt ho c ch n nuôi và chế biến  - tiêu thụ 

nông sản. 

 - Phát triển các tổ hợp sản xuất nông - công nghiệp trên cơ sở gắn các v ng sản 

xuất nguyên liệu với cơ sở công nghiệp chế biến và các cơ sở dịch vụ. Hay nói cách 

khác là gắn kết ngƣời trồng nguyên liệu nông sản với ngƣời chế biến nông sản . 

- Liến kết sản xuất giữa trang trại  cả gia trại và hộ gia đình  với mạng phân 

phối, tiêu thụ nông sản. 

- Phát triển hệ thống hợp tác xã nông nghiệp đa chức n ng  với quy mô hợp 

l  khoảng  .    xã viên và khoảng trên  .    ha hợp tác xã . Để các hợp tác xã 

nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh nên thành lập Liên đoàn 

hợp tác xã  có chức n ng đầu mối, phối hợp các hợp tác xã dịch vụ và các hợp tác 

xã nông nghiệp . 

(7). Vị tr  địa lý 

Vị tr  địa lý là một trong những yếu tố ảnh hƣớng tới hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp. Yếu tố này ảnh hƣớng tới chi phí vận chuyển, tức là nếu các yếu tố khác 

không đổi thì nếu chi phí vận chuyển t ng thì hiệu quả sản xuất nông nghiệp giảm, tức 

là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giảm. M t khác, do đ c thù của ngành sản xuất 

nông nghiệp, nếu do vị tr  địa lý xa dẫn đến thời gian vận chuyển lâu hơn, do đó ảnh 

hƣởng tới làm giảm chất lƣợng sản ph m, làm giảm giá bán sản ph m. Nhƣ vậy, nếu 

các yếu tố khác không đổi thì có thể làm giảm giá bán sản ph m, làm hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp giảm, tức là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giảm. 

(8     ế  đổ        u  

 iến đổi kh  hậu ngày càng ảnh hƣởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và mức độ 

ảnh hƣởng đó ở các v ng miền có sự khác nhau r  rệt. Vì nghiên cứu hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ nên tác giả chú   xem x t các hiện tƣợng thời tiết kh  
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hậu thƣờng diễn ra ở khu vực miền núi ph a  ắc Việt Nam mà trong đó có tỉnh Phú 

Thọ. Đối với tỉnh này biến đổi kh  hậu ảnh hƣởng tới sản xuất nông nghiệp nổi bật có 

thể kể ra nhƣ mƣa, lũ qu t, ngập lụt ở v ng trũng và sạt lở đất về m a mƣa bão, r t 

đậm, r t hại về m a đông.  

(9   Đầu tư                ệp 

Đầu tƣ ngoài nông nghiệp mang hàm ý rằng là những loại hình đầu tƣ không 

trực tiếp dành cho nông nghiệp nhƣng lại ảnh hƣởng tới phát triển nông nghiệp và hiệu 

quả phát triển nông nghiệp  trong đó có hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp). Ví dụ nhƣ 

đầu tƣ làm đƣờng giao thông, xây dựng hệ thống phân phối điện, xây dựng hệ thống 

thông tin, liên lạc,…có ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở cấp tỉnh. 

Tuy nhiên, trong phạm vị luận án tiến sĩ này tác giả chỉ đề cập cho có tính hệ thống, 

không đi sâu về yếu tố này. 

2.1      n         u qu  s  d n  đ t n n  n    p 

Việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phải có mục đ ch r  ràng và 

bằng hệ thống chỉ tiêu định lƣợng  chứ không thể chỉ đánh giá định t nh . 

2.1.3.1. Quan niệm về đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp  

Nói một cách khái quát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là việc đánh 

giá  giá trị  sinh lợi tạo ra cho ngƣời sản xuất trên m i ha đất nông nghiệp  kết quả trừ 

đi chi ph   xem đạt mức nào, cao hay thấp, nguyên nhân của mức độ sinh lợi do đâu và 

làm thế nào để khắc phục những hạn chế, yếu k m đó. Phần trƣớc đã chỉ ra rằng, hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp là một trong những bộ phận hợp thành hiệu quả phát 

triển nông nghiệp. Vì thế, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phải thông qua 

đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

là một trong các hành vi phân tích kinh tế nông nghiệp cho một vùng xác định (cho 

một quốc gia, một vùng kinh tế ho c cho một đơn vị hành chính cụ thể). 

2.1.3.2. Mục đ ch và yêu cầu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

        đ     ủ  v ệ  đ          ệu  uả s       đất          ệ  

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là việc sử dụng các chỉ tiêu định 

lƣợng để phân t ch, đánh giá rồi từ kết quả phân t ch tiến tới đánh giá mức độ đạt đƣợc 
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của hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Từ kết quả đánh giá đƣa ra nhận định cần thiết 

và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Đánh giá hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp không chỉ có mục đ ch làm r  thực trạng hiệu quả mà còn 

cung cấp những cơ sở khoa học để thay đổi định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp và 

kiến nghị những giải pháp tƣơng ứng cho thời gian sắp tới. Nói nhƣ thế có nghĩa là 

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp không phải là việc làm tự thân mà do yêu 

cầu phát triển nông nghiệp có hiệu quả hơn, bền vững hơn đ t ra. Mục đ ch chủ yếu 

của việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là để nhận biết r  thực trạng sử 

dụng đất nông nghiệp và mức độ hiệu quả đạt đƣợc, phát hiện nguyên nhân của những 

yếu kém. Đồng thời, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

trong thời gian tới. 

     êu  ầu đ   vớ  v ệ  đ          ệu  uả s       đất          ệ  

Việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phải hết sức khách quan, khoa 

học, có định lƣợng, tránh chủ quan, phiến diện cũng nhƣ không sử dụng số liệu thiếu độ 

tin cậy cần thiết. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phải gắn với đánh giá hiệu 

quả phát triển nông nghiệp và có quan điểm lịch sử đúng đắn. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phải thông qua đánh giá hiệu quả 

phát triển nông nghiệp. Mà hiệu quả phát triển nông nghiệp thì phải đƣợc xem xét trên 

các phƣơng diện: 

i). Hiệu quả phát triển trồng trọt;  

ii) Hiệu quả phát triển ch n nuôi  

iii) Hiệu quả phát triển dịch vụ nông nghiệp: 

Trong những n m vừa qua ở Việt Nam, một trong những chỉ tiêu quan trọng khi 

phân tích HQSD đất nông nghiệp đƣợc tính bởi thƣơng số GTGT nông nghiệp (ho c 

GTSX nông nghiệp) chia cho tổng diện t ch đất sử dụng cho nông nghiệp. Trong thực 

tế diện tích ch n nuôi có một số trƣờng hợp lại nằm trong đất thổ cƣ của ngƣời nông 

dân, đất xây dựng chợ nông sản và đất xây dựng sàn nông sản tuy phục vụ trực tiếp 

cho phát triển nông nghiệp (trực tiếp tạo ra GTGT cho sản xuất nông nghiệp) nhƣng 

chƣa đƣợc tính gộp vào diện tích đất nông nghiệp. Đó là một những khó kh n khi phân 
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tích HQS  đất nhƣng thực tế số diện tích cho ch n nuôi hộ gia đình và cho xây dựng 

sàn nông sản ở Phú Thọ không nhiều. 

Trong thực tế, không phải lúc nào cũng có số liệu để đánh giá hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp cho các đối tƣợng nhƣ nêu ở trên. Tùy theo số liệu có đƣợc mà tiến 

hành đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho tất cả các đối tƣợng hay cho một 

số đối tƣợng cụ thể trên địa bàn.  

2.1.3.3.  hỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

Theo cách đ t vấn đề nhƣ trên và kế thừa những kết quả đã tổng quan cũng nhƣ 

xem x t thực tiễn phân t ch hiệu quả phát triển nông nghiệp, tác giả luận án tiến hành 

xác định bộ chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện Việt Nam. M i 

chỉ tiêu phản ánh một kh a cạnh hiệu quả nhƣng chúng c ng nhau phản ánh đầy đủ, 

toàn diện về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Khi phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp của một địa phƣơng phải so sánh qua các n m.  iểu đồ động 

thái hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp qua các n m s  cho thấy xu thế hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp nói riêng và hiệu quả phát triển nông nghiệp nói riêng. 

Với phƣơng châm lựa chọn những chỉ tiêu cơ bản, có t nh khả thi cao, ph  hợp với 

điều kiện Việt Nam và với số lƣợng không nhiều cũng nhƣ t nh toán đƣợc, tác giả luận án 

đề xuất các chỉ tiêu để phân t ch hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đƣợc phân thành hai 

nhóm nhƣ dƣới đây  

a . Nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

Nhóm này có 4 chỉ tiêu chủ yếu  

(1).  ă   suất 1    đất nông nghiệp (Giá trị gia t ng nông nghiệp tạo ra trên 

m i ha đất nông nghiệp) (H1) 

    H1 = (S: D)      (1) 

Trong đó  

S  Tổng giá trị gia t ng nông nghiệp 

   Tổng diện t ch đất nông nghiệp 

Đối với chỉ tiêu này, có thể sử dụng hai dấu hiệu  Tổng giá trị gia t ng  lấy tổng 

giá trị sản lƣợng trừ đi chi ph  sản xuất .  hỉ tiêu H1 phản ánh điều quan trọng nhất là 

giá trị làm ra trên m i ha đất nông nghiệp, H1 càng cao càng tốt và ngƣợc lại. Khi t nh 
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đƣợc chỉ tiêu này đem so sánh các n m với nhau s  thấy hiệu quả t ng hay giảm, hiệu 

quả cao hay thấp  đem so sánh với mức trung bình của v ng hay của cả nƣớc . 

Để t nh tốc độ t ng trƣởng của H1 phải t nh theo giá so sánh  tức là theo giá 

n m      mà Tổng cục thống kê đã chỉ đạo .  

(2).  ă   suất     độ            ệ  (H2) 

    H2 = S: L  (2) 

Trong đó  

S  Tổng giá trị gia t ng nông nghiệp 

L  Tổng lao động nông nghiệp 

N ng suất lao động nông nghiệp là một trong những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 

nhất. Khi có n ng suất lao động cao thì s  có điều kiện nuôi sống đƣợc nhiều ngƣời, có 

điều kiện để giải quyết đƣợc các vấn đề về môi trƣờng, về phúc lợi xã hội... Đối với 

chỉ tiêu này, vấn đề quan trọng là phải t nh đúng số lao động làm việc thực sự cho hoạt 

động nông nghiệp. N ng suất lao động nông nghiệp càng cao thì càng tốt, khả n ng 

cạnh tranh càng lớn và ngƣợc lại. 

(3).     ệ sả    ẩm               sả  (H3) 

    H3 = (Sh : S) x 100%      (3) 

Trong đó  

S  Tổng giá trị sản lƣợng nông nghiệp 

Sh  Tổng giá trị sản ph m hàng hóa nông sản 

Đây là chỉ tiêu mà có một số chuyên gia khuyến cáo sử dụng nhƣ đã đề cập ở 

phần tổng quan. Tác giả luận án rất coi trọng chỉ tiêu này. Trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, tình trạng sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp đã qua và đời sống ngƣời dân t ng lên 

thì số lƣợng và chất lƣợng nông sản hàng hóa là vấn đề then chốt. Nông sản hàng hóa 

càng nhiều càng chứng tỏ chất lƣợng sản ph m càng cao, n ng lực cạnh tranh của 

nông sản càng lớn và ngƣợc lại. 

Vấn đề quan trọng là tổng hợp và t nh toán đƣợc giá trị nông sản hàng hóa. Qua 

thực tiễn nghiên cứu tác giả luận án cho rằng có thể t nh toán đƣợc chỉ tiêu này thông 

qua điều tra  tại các hộ nông dân ho c tại các chợ nông sản  ho c thông qua số thống 
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kê của  ục thuế ở tỉnh có thể t nh đƣợc số nông sản hàng hóa và tổng giá trị của nông 

sản hàng hóa của địa phƣơng. 

         tr      tă            ệ        uâ  đầu   ư         â   Snd) 

   Snd = S: Dn (4) 

Trong đó  

S  Giá trị gia t ng nông nghiệp  

Dn: Dân số nông nghiệp 

 hỉ tiêu này liên quan trực tiếp tới t  lệ ngƣời nông dân nghèo. Snd t  lệ nghịch 

với Dn. Nếu Snd đạt cao thì chắc chắn t  lệ hộ nông dân nghèo s   t và ngƣợc lại Snd đạt 

thấp thì t  lệ hộ nông dân nghèo s  lớn.  

b . Nhóm chỉ tiêu sử dụng để phân tích nguyên nhân của tình trạng hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp 

Nhóm này có 3 chỉ tiêu  

(1).  ơ  ấu s       đất          ệ  (Tđ) 

    T  = (Đi: S) x 100% (5) 

Trong đó  

S  Tổng diện t ch đất nông nghiệp 

Đi   iện t ch đất nông nghiệp đang sử dụng cho một lĩnh vực nông nghiệp thứ i 

 hỉ tiêu này phản ánh nguyên nhân của tình trạng hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp, giải th ch cho tình trạng hiệu quả của việc sử dụng đất nông nghiệp. Nếu cơ 

cấu sử dụng đất nông nghiệp không hợp l  s  ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp và ngƣợc lại nếu cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp l  chắc chắn nó s  

làm cho hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cao hơn. 

(2). Đầu tư    t tr ể           ệ  

Trong việc phân t ch đầu tƣ phát triển với mong muốn làm r  tác động của đầu 

tƣ phát triển nông nghiệp tới hiệu quả phát triển nông nghiệp nói chung và hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp nói riêng, tác giả cho rằng cần phân t ch theo ba chỉ tiêu chủ yếu 

dƣới đây  

-    tr    đầu tư          ệ  tr    tổ   đầu tư     ộ  (Hn) 
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   Hn = (Vn: V) x 100% (6) 

Trong đó  

V: Tổng vốn đầu tƣ xã hội 

Vn: Tổng vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp 

Về l  thuyết, Hn càng lớn càng tốt nhƣng lớn tới mức nào là vấn đề phải t nh 

toán cụ thể. Trong thực tế, các chuyên gia kinh tế gọi đó là  ngƣỡng  đầu tƣ. Nếu đầu 

tƣ cho phát triển nông nghiệp  t quá s  làm cho nông nghiệp không phát triển đƣợc 

ho c phát triển không có hiệu quả nhƣng nếu đầu tƣ nhiều quá mức thì cũng làm cho 

nông nghiệp phát triển  t hữu  ch và cũng s  không có hiệu quả cao. 

-  ơ  ấu đầu tư          ệ  (Hi) 

Khi phân t ch vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp cần xem x t cơ cấu đầu tƣ phát 

triển nông nghiệp. 

Nếu k  hiệu t  trọng các lĩnh vực nông nghiệp đƣợc đầu tƣ là Hi thì chỉ tiêu này 

đƣợc t nh bằng biểu thức  

  Hi = (Vi : Vn) x 100 % (7) 

Trong biểu thức này  

Vi: Vốn đầu tƣ phát triển lĩnh vực thứ i của ngành nông nghiệp  v  dụ  đầu tƣ 

phát triển trồng trọt, đầu tƣ phát triển ch n nuôi ho c đầu tƣ phát triển sản ph m nông 

nghiệp có hàm lƣợng công nghệ cao...  

Vn: Tổng vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp nhƣ đã chú giải ở biểu thức trên. 

Theo nguyên tắc, nếu t  trọng đầu tƣ phát triển lĩnh vực sản xuất tạo ra những 

sản ph m nông nghiệp có hàm lƣợng công nghệ cao ho c đầu tƣ vào lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học công nghệ nông nghiệp càng lớn thì càng có cơ hội đem lại hiệu quả cao 

cho đầu tƣ phát triển nông nghiệp. Nói cách khác, đầu tƣ phát triển nông nghiệp theo 

chiều sâu s  đem lại hiệu quả hơn so với đầu tƣ phát triển nông nghiệp theo chiều rộng. 

-     độ tă   v   đầu tư phát triển nông nghiệp (Tđ) 

    T  √
  

  

 
 (8) 



68 
 

   

Trong đó   

- Tđ: Tốc độ t ng vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp  

-Vi và Vo  Vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp của n m i và của n m gốc 

Thông thƣờng vốn đầu tƣ đƣợc thống kê theo giá thực tế  giá hiện hành  nên để 

t nh đƣợc chỉ tiêu này thì cần đƣa về c ng một m t bằng giá. Hiện nay, đƣa về giá      

để t nh cho các n m, đây là cách làm thông thƣờng mà các nhà phân t ch kinh tế thƣờng 

sử dụng. 

Tốc độ t ng vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp cũng là chỉ tiêu khá quan trọng. 

Thông thƣờng, theo tinh thần của l  thuyết phát triển dựa vào vốn đầu tƣ và tuân thủ 

nguyên tắc khi vốn đầu tƣ t ng thì sản xuất s  t ng nên tốc độ t ng vốn đầu tƣ có quan 

hệ ch t ch  với tốc độ t ng sản lƣợng nông nghiệp. 

(3       ệ     độ            ệ   u  đ   t     đ) 

                          T  = (L   : L) x 100 %          (9) 

Trong đó   

Lđ: Số lao động nông nghiệp qua đào tạo 

L: Tổng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp 

 ác chỉ tiêu của nhóm bổ trợ tuy không phải là những chỉ tiêu phản ánh hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp nhƣng chúng đƣợc sử dụng để phân t ch nguyên nhân 

ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.  ơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 

quan trọng thế nào đối với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thì quy mô, cơ cấu đầu tƣ 

phát triển nông nghiệp cũng quan trọng không k m. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, ch nh 

sách kinh tế vĩ mô  t  giá, thuế, ph ...  cũng nhƣ ch nh sách ruộng đất bao giờ cũng có 

ảnh hƣởng lớn tới hiệu quả phát triển nông nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp nói riêng. Vì thế, khi phân t ch các yếu tố mang   nghĩa nhƣ những 

nguyên nhân ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp còn cần phân t ch xem 

các ch nh sách ảnh hƣởng thế nào tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên 

cho tới nay chƣa có cách định lƣợng các chỉ số này. Trong giới hạn luận án này, tác 

giả chỉ đề cập cho có hệ thống, không đề cập sâu về vấn đề này. 
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2.2. K        ệ    ự    ễ  

Ở mục này luận án cần làm r   trong thực tiễn cần làm gì để sử dụng đất nông 

nghiệp có hiệu quả cũng nhƣ ngƣời ta đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ra sao  

Để đạt đƣợc mục tiêu nhƣ vậy, tác giả luận án đã tìm hiểu một số trƣờng hợp nhƣ sau  

2.2.1. Kinh nghiệ  s    ng đ t n ng nghiệp the  h  ng n ng     hiệu  u    Việt 

Nam 

Tại tỉnh Hà Nam đã phát triển nhiều mô hình khác nhau để ph  hợp với điều kiện 

ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất [79]. Tiêu biểu là mô hình    vụ lúa + 1 

vụ đông trồng cây b  xanh  cho giá trị thu hoạch khoảng     triệu đồng/ha; mô hình    

vụ lúa + 1 vụ đông trồng cây ngô ngọt xuất kh u  đạt giá trị khoảng     triệu đồng/ha; 

ho c mô hình    vụ lúa + 1 vụ đông trồng cây ngô nếp thƣơng ph m  đạt giá trị khoảng 

114 triệu đồng ha  gấp khoảng  , -  lần so với trƣờng hợp trồng quảng canh). 

Tại tỉnh Lâm Đồng đã lấy việc xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học 

vào sản xuất rau, hoa thƣơng ph m cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Ka Đô đã giúp 

đồng bào tiếp cận, làm quen với phƣơng thức sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao [80]. Hiện toàn xã có trên 1.500 ha sản xuất rau thƣơng ph m, thu nhập bình quân 

150 triệu đồng ha  gấp khoảng 4 lần so sản xuất kiểu truyền thống trƣớc đây . 

Tại ngoại thành Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội 

[50] coi trọng mô hình nông nghiệp đô thị  hƣớng tới phục vụ nhu cầu ngƣời dân đô thị 

và đáp ứng nhu cầu cho du khách hay thực ra là để xuất kh u tại ch   để nâng cao hiệu 

quả sử dụng m i ha đất nông nghiệp ở khu vực ngoại thành.  

Tại Thái Nguyên, các nhà khoa học của Trƣờng Đại học Thái Nguyên đã triển 

khai đề tài khoa học nghiên cứu hiệu quả sản xuất chè của các hộ nông dân ở tỉnh này 

[81]. Họ coi tổ chức sản xuất chè trên cơ sở liên kết giữa hợp tác xã và hộ gia đình là 

nhân tố quyết định đến n ng suất chè búp trên một ha đất trồng chè.  

Bùi Nữ Hoàng  nh đã tiến hành nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng 

đất nông nghiệp ở tỉnh Yên  ái.    giới hạn trong việc sử dụng đất trồng trọt nhƣng 

học giả này cũng đã xác định đƣợc nguyên nhân làm cho hiệu quả kinh tế của việc sử 

dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Yên  ái đang còn thấp là do cơ cấu cây trồng chƣa đƣợc 
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đổi mới. Từ đó kiến nghị tỉnh Yên Bái phải nhanh chóng đổi mới cơ cấu cây trồng và 

áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp. 

2.2.2. K n  n    m s  d n  đ t n n  n    p   một s  qu     a tr n t ế      

 Trong điều kiện tác giả chƣa tìm thấy các tài liệu về sử dụng đất nông nghiệp ở 

cấp tỉnh của nƣớc ngoài mà chỉ thấy một số nội dung nêu về sử dụng đất nông nghiệp 

ở cấp quốc gia ở một số nƣớc. 

 a . Thái Lan 

  Ngƣời Thái Lan cho rằng, nếu sản xuất nông nghiệp không có hiệu quả  không 

có lợi nhuận  thì nền nông nghiệp của họ khó có thể phát triển bền vững trong bối 

cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt [78]. Ở Thái Lan ngƣời ta coi trọng việc gắn sản 

xuất nông nghiệp với thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn để gia t ng hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp. Trong cơ cấu kinh tế nông thôn phải đ c biệt coi trọng phát triển tiểu thủ 

công nghiệp và dịch vụ phát triển nông nghiệp (cung cấp máy móc, thiết bị, vật tƣ 

nông nghiệp và tiêu thụ  nông sản . Thái Lan chú   phát triển nông nghiệp theo 

ThaiG P và GlobalG P. Đồng thời, phải có chính sách sử dụng đất nông nghiệp và 

tiết kiệm sử dụng đất phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn. Ngoài ra họ còn thực thi 

chính sách h  trợ để thúc đ y sự phát triển của nông nghiệp, cụ thể là  

 +      t   chính sách trợ giá nông sản. Ở Thái Lan đang thực hiện trợ giá cho 

những nông dân chủ yếu nhƣ  gạo, cao su, trái cây…  h nh phủ Thái Lan h  trợ nông 

dân mua phân bón với giá thấp, miễn cƣớc vận chuyển phân bón, đƣợc cung cấp giống 

mới có n ng suất cao, đƣợc vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng nông nghiệp… Ngoài 

ra, Thái Lan cũng có h  trợ về giá cho nông dân trồng 5 loại cây chủ lực là sầu riêng, 

nhãn, vải, m ng cụt và chôm chôm. 

  + Th   t   chính sách công nghiệp nông thôn. Ở Thái Lan, công nghiệp nông 

thôn đƣợc coi là nhân tố quan trọng giúp cho Thái Lan nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống của nông dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, chính phủ Thái Lan đã tập trung vào 

các công việc nhƣ  cơ cấu lại ngành nghề phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn, 

tập trung phát triển các ngành chế biến nông, thủy hải sản phục vụ xuất kh u và tiêu 

d ng trong nƣớc. 
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  b). Malaysia 

  Ở Malaysia  h nh phủ nƣớc này thực hiện ch nh sách phát triển nông nghiệp 

lấy mục tiêu hiệu quả và phát triển xanh làm trọng [79]. Vào n m    4, Chính phủ 

đã ban hành ch nh sách đa dạng hoá nông nghiệp và nâng cao chất lƣợng sản ph m 

nông nghiệp phục vụ xuất kh u. Malaysia coi trọng phát huy lợi thế cạnh tranh và 

đổi mới cây trồng theo xu thế phát triển của nông nghiệp thế giới để nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp. Họ giảm diện tích cây cọ dầu và t ng diện tích cây cải 

dầu và cây  n trái. 

 c . Nhật  ản 

  Ngƣời Nhật  ản đánh giá hiệu quả sản xuất nông nghiệp bằng các chỉ tiêu chủ 

yếu nhƣ  giá trị gia t ng trên m i ha đất nông nghiệp, t  lệ lợi nhuận trên vốn đầu tƣ và 

n ng suất lao động nông nghiệp [80]. Giá trị thực tế trên m i ha đất nông nghiệp đã đạt 

mức rất cao  nếu t nh ra tiền Việt nam phổ biến đạt tới khoảng    -    triệu đồng ha . 

Để đạt đƣợc mức giá trị cao nhƣ vậy ngƣời Nhật  ản đã sử dụng phƣơng thức canh tác 

công nghệ cao, sử dụng không gian nhiều tầng để phát triển cây trồng. Đồng thời, sử 

dụng công nghệ cao để chế biến nông sản. Tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp đã 

giúp giải quyết đƣợc vấn nạn thiếu lao động do già hóa dân số và gia t ng sản lƣợng 

đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất kh u.  h nh phủ Nhật  ản dành khá nhiều tiền để h  

trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ nông nghiệp và tìm cách h  trợ ngƣời 

nông dân nhƣng không vi phạm quy định của Tổ chức thƣơng mại thế giới  WTO . 

  d). Israel 

  Ngƣời Israel ìm đủ cách để gia t ng hiệu quả phát triển sản xuất nông nghiệp 

[81]. Israel là quốc gia có nhiều sa mạc và cực k  thiếu nƣớc. Từ những n m     , 

ngƣời Israel không những chỉ tìm ra phƣơng thức tuyệt với để khắc phục nạn thiếu 

nƣớc và phủ xanh những sa mạc. Đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu 

quả m i ha đất nông nghiệp đã đƣợc cải tạo.  ó thể nêu một số thành tựu của ngƣời 

Israel mà Việt Nam có thể tham khảo  

     ông nghệ tƣới nhỏ giọt 
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    Kiểm soát côn tr ng theo phƣơng pháp sinh học 

     ông nghệ ch n nuôi bò sữa theo phƣơng thức công nghiệp 

    Tồn trữ lƣơng thực hiệu quả cao 

    Tạo giống khoai tây ở những nơi khắc nghiệt 

    Sản xuất thực ph m từ kh  nhà k nh  gọi là công nghệ seambiotic biến  O2 

thành thức  n để nuôi tảo). 

     ảo vệ thực vật thân thiện với môi trƣờng  các nhà khoa học Israel chế tạo ra 

các loại thuốc đ c chủng chỉ tác động đến 1 ho c một số loài sâu bệnh trong khi đó 

không có tác dụng đến các loài khác, đảm bảo đa dạng sinh học và môi trƣờng … 

2.2.3. Một s  bài học rút ra cho vi c nâng cao hi u qu  s  d n  đ t nông nghi p 

của Phú Thọ 

 Nghiên cứu các trƣờng hợp trong nƣớc và quốc tế cho ph p rút ra một số bài học 

cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ, cụ thể là: 

  - Muốn sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả cao phải phát triển nông nghiệp dựa 

trên nền tảng k  thuật và công nghệ cao, luôn đổi mơi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo 

yêu cầu của thị trƣờng. Nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp và tổ chức sản 

xuất nông nghiệp theo hƣớng hiện đại là giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp 

có hiệu quả nói chung và để sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả nói riêng. 

  - Để sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả thì vai trò của nhà nƣớc là rất quan 

trọng. Nhà sản xuất có quan trọng đến đâu mà không nhận đƣợc sự h  trợ th ch đáng 

của nhà nƣớc thì nông nghiệp cũng khó bứt phá.  

  - Trong việc đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp và sử dụng đất nông 

nghiệp nhìn chung các nƣớc đều coi trọng chỉ tiêu giá trị gia t ng trên m i ha đất 

nông nghiệp.  

   u kết C   n   : 

Luận án đã xây dựng đƣợc cơ sở l  thuyết phục vụ cho việc nghiên cứu của đề 

tài.  ụ thể là đã đề xuất quan niệm về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp mà nội hàm 

của nó là trên cơ sở nguyên l  chung về hiệu quả phát triển xác định tƣơng quan giữa 
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kết quả và chi ph  bỏ ra để sử dụng đất nông nghiệp trong một khoảng thời gian nhất 

định. Nói cách khác đó là hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp. Luận án chỉ r  các  yếu 

tố cơ bản ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, trong đó Nhà nƣớc giữ vai 

trò quyết định. Đồng thời,vấn đề quan trọng là luận án đã đề xuất hai nhóm chỉ tiêu 

định lƣợng chủ yếu sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đối với các 

địa phƣơng cấp tỉnh trong điều kiện Việt Nam: a . Nhóm chỉ tiêu phân t ch hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp, gồm 4 chỉ tiêu chủ yếu sử dụng để phân t ch hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp có t nh khả thi  đó là n ng suất đất nông nghiệp, t  lệ sản ph m nông 

sản hàng hóa, n ng suất lao động nông nghiệp và GTGT nông nghiệp bình quân nhân 

kh u nông nghiệp) và b . Nhóm chỉ tiêu sử dụng để phân t ch nguyên nhân của tình 

trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp gồm   chỉ tiêu (cơ cấu sử dụng đất, đầu tƣ 

phát triển nông nghiệp và t  lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo  để vận dụng vào 

nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam cũng nhƣ ở một tỉnh. Bên 

cạnh đó, tác giả còn nêu r  cơ sở thực tiễn là nhiều nơi, nhiều học giả đã tiến hành việc 

nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở các góc độ khác nhau nhƣng họ 

nghiên cứu các kh a cạnh riêng r  chứ chƣa nghiên cứu một cách tổng hợp nhƣ đề tài 

luận án. Kết quả nghiên cứu ở Chƣơng   đã cho thấy, việc nghiên cứu hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc. 

 Kết quả nghiên cứu của Chƣơng   cung cấp cơ sở l  thuyết cho việc nghiên cứu 

các chƣơng tiếp theo. 
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 CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT N NG NGHIỆP 

TỈNH PH  THỌ TRONG GI I ĐOẠN 2011 - 2018 

Chƣơng   s  tập trung đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở 

tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2011 - 2018 và tập trung nghiên cứu những vấn đề chủ 

yếu dƣới đây  

3.1. Đá     á k á    á   á   ế   ố ả    ƣở    ế    ệ    ả  ử       ấ       

    ệ       á     ể           ệ       ỉ   P   T ọ         ờ        ừ      

Diện tích tự nhiên của tỉnh Phú Thọ là 3.519,6 km
2  

(chiếm 1,2% diện tích cả 

nƣớc và chiếm 5,4% diện tích vùng miền núi phía Bắc). Dân số trung bình n m    8 

khoảng 1.4 4 nghìn ngƣời (chiếm 1,6% dân số cả nƣớc và chiếm 14,3% dân số vùng 

TDMNBB). Áp dụng phƣơng pháp mô hình SWOT, theo nội dung ở Chƣơng  , đến 

đây tác giả gom các yếu tố lại thành hai nhóm để dễ theo dõi và nhận diện về các yếu 

tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ. 

3.1.1.Những yếu t  thu n l i 

Phú Thọ là tỉnh nằm trong v ng Trung du miền núi Bắc Bộ, phía Bắc giáp tỉnh 

Tuyên Quang và Yên  ái, ph a Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc, ph a Đông Nam giáp thành 

phố Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn La, ph a Nam giáp tỉnh Hòa Bình; nằm ở  vị trí 

tiếp giáp giữa Đồng bằng sông Hồng với v ng Tây  ắc và v ng giữa của Trung du 

miền núi Bắc Bộ (TDMNBB); cách sân bay Nội Bài khoảng 50 km và cách cảng Hải 

Phòng khoảng 180 km).  

Biểu  .1:   n s  t nh  h  Th  
Đơn vị       ngƣời 

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă    /  

11-15 

Tă    /  

16-18 

 ân số toàn tỉnh 1.322 1.369 1.404 0,7 0,71 

Nhân kh u thành thị 240 254 266 1,15 1,55 

  s  tổ    â  s   ủ  t    18,2 18,6 18,9 - - 

Nhân kh u nông thôn 1.082 1.115 1.138 0,6 0,7 

Nhân kh u nông nghiệp 941 970 990 0,75 0,85 

  s    â    ẩu      t    86,9 87,0 86,8 - - 
  uồ          ê t      1  v    1   1   
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  uồ   Tác giả 

N m     , nhân kh u thành thị chiếm khoảng   ,   dân số chung của tỉnh Phú 

Thọ. Nhân kh u nông nghiệp chiếm khoảng   ,   dân số chung  nhiều hơn mức 

trung bình cả nƣớc khoảng     . Mật độ dân số khoảng     ngƣời km
2 
và đất nông 

nghiệp bình quân đầu ngƣời khoảng     m
2
  con số này tƣơng ứng của cả nƣớc là 

khoảng     ngƣời km
2 
và khoảng  .    m

2
 ngƣời .   
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Lao động tƣơng đối dồi dào, dự kiến n m      tỉnh Phú Thọ có số dân khoảng 

 ,   triệu ngƣời và khoảng    -    vạn lao động trong độ tuổi có khả n ng làm việc. 

Trong đó số lao động ở khu vực nông thôn có thể dành cho lĩnh vực nông nghiệp là rất 

lớn  khoảng 4  - 4  vạn ngƣời . Nếu đƣợc đào tạo thì số lao động này có thể tạo ra 

một nền nông nghiệp hàng hóa lớn dựa trên nền tảng công nghệ cao. 

Nhìn chung tiềm n ng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh 

Phú Thọ là tƣơng đối lớn nhƣng chƣa đƣợc phát huy có hiệu quả. 

a). Tỉnh Phú Thọ nằm ở vị tr   ngã ba sông  (sông Đà, sông Lô, sông Hồng , có 

các trục giao thông huyết mạch chạy qua nhƣ  đƣờng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc 

lộ 2 chạy từ Hà Nội qua Việt Trì đi Tuyên Quang- Hà Giang- Lào Cai, Yên Bái sang 

Vân Nam - Trung Quốc  đây là tuyến giao thông nằm trong hành lang kinh tế Côn 

Minh - Lào Cai - Hà Nội- Hải Phòng - Quảng Ninh). Quốc lộ 70 kết nối với tỉnh Yên 

Bái, quốc lộ 32C, 32A kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Sơn La, Yên  ái.  ác tuyến 

đƣờng giao thông từ các tỉnh phía Tây Bắc và Đông  ắc đều quy tụ về Phú Thọ rồi 

mới đi Hà Nội, Hải Phòng. Đồng thời, Phú Thọ nằm trên trục hành lang kinh tế Hà 

Nội - Vân Nam của Trung Quốc (qua Việt Trì và Lào Cai) và chịu ảnh hƣởng của tam 

giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh. Đây là điều kiện rất thuận lợi để giao 

thƣơng kinh tế  cung cấp nông sản chất lƣợng cao  cho Hà Nội và các tỉnh v ng Đồng 

bằng sông Hồng và tham gia phát triển hợp tác rất tốt trong tƣơng lai. 

b).Tỉnh Phú Thọ có Thành phố Việt Trì là đô thị lễ hội, nơi có khu di t ch lịch 

sử quốc gia Đền Hùng kết nối với Đền Mẫu  u  ơ nổi tiếng. Thành phố thủ phủ của 

tỉnh không chỉ là trong tâm đô thị, thƣơng mại mà còn là trung tâm v n hóa, du lịch, 

thể thao, chữa bệnh của một khu vực rộng lớn thuộc Tây Bắc và một phần của Đông 

Bắc.  h nh điều đó tạo nên sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tƣ trong và ngoài tỉnh và 

có khả n ng thu hút khách du lịch với quy mô lớn. Từ đó tạo ra tiền đề tốt để phát triển 

nông sản thực ph m chất lƣợng cao phục vụ du khách. N m    7, du khách tới tỉnh 

Phú Thọ khoảng   ,  vạn ngƣời.  on số này có thể đạt khoảng 3 triệu ngƣời vào n m 

    . Nếu t nh bình quân khách lƣu trú   ngày và chi tiêu bình quân khoảng  ,  triệu 

đồng cho việc  n nghỉ, vui chơi giải tr  thì cũng đã mang lại cho tỉnh Phú Thọ khoảng 

 .    t  đồng và cần khối lƣợng nông sản thực ph m chất lƣợng cao tƣơng đối lớn 
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 vài nghìn tấn gạo, chục nghìn tấn thịt, vạn tấn rau thực ph m chất lƣợng cao, vạn tấn 

quả tƣơi, khoảng  -   triệu quả trứng gia cầm... .  

c). Tỉnh Phú Thọ hội tụ các điều kiện mang t nh tiềm n ng và thế mạnh để 

phát triển nông lâm nghiệp kết hợp. Phú Thọ có tiềm n ng lớn về phát triển cây công 

nghiệp (tiêu biểu là cây chè , cây  n trái  tiêu biểu là cây bƣởi, cây chuối, hồng, cam 

qu t   phát triển nông sản thực ph m (rau sạch, thịt, trứng . Điều kiện thời tiết kh  

hậu ph  hợp để phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi mà thị trƣờng có nhu cầu 

ngày càng lớn nhƣ chè, cây  n quả, rau xanh, lúa gạo chất lƣợng cao, ch n nuôi bò 

thịt và bò sữa, ch n nuôi lợn chất lƣợng cao, ch n nuôi gia cầm...   

Nhìn chung, nguồn nƣớc tƣơng đối khá nhƣng phân bố không đều theo thời 

gian và không gian. Hệ thống sông Hồng: chảy từ Trung Quốc vào Việt Nam qua 

các tỉnh tiểu vùng trung tâm là Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đổ về đồng bằng sông 

Hồng và ra biển với diện t ch lƣu vực khoảng 70.700 km
2
. Sông Hồng có   lƣu vực 

quan trọng là sông Đà và sông Lô. Sông Đà chảy qua các tỉnh vùng Tây Bắc (Lai 

 hâu, Sơn La, Hòa Bình) và g p sông Hồng ở tỉnh trung du Phú Thọ. Sông Đà có 

lƣu vực 26.800 km
2
. Sông Lô gồm 2 nhánh: sông Lô và sông Gâm nhập vào sông 

Lô ở Yên Sơn  Tuyên Quang . Sông  hảy từ Hà Giang và Tuyên Quang nhập vào 

sông Hồng ở Việt Trì (Phú Thọ). Sông Lô có lƣu vực 22.600 km
2
. Những nơi núi 

đá vôi thƣờng thiếu nƣớc về m a khô.Tổng diện t ch nuôi thủy sản của Phú Thọ có 

khoảng 5,5-6 nghìn ha có thể sử dụng để nuôi thủy sản theo hƣớng thâm canh (một 

số đoạn của ba con sông lớn có thể nuôi thủy sản lồng bè, trên lãnh thổ Phú Thọ 

còn có     hồ với dung t ch khoảng   triệu m
3 
nƣớc có điều kiện nuôi thủy sản). 

d). Hiện tại tỉnh Phú Thọ đã quy hoạch phát triển 7 khu công nghiệp (KCN) và 26 

cụm công nghiệp    N , trong đó có   KCN: Thụy Vân có diện tích 450 ha, Trung Hà 

có diện tích 250 ha, Phú Hà 350 ha và có 3 CCN (Bạch Hạc, Đồng Lạng, Tử Đà  với 

tổng diện t ch khoảng     ha đã đầu tƣ xong hạ tầng và đang đi vào hoạt động. Đây là 

điều kiện quan trọng để thu hút đầu tƣ phát triển công nghiệp chế biến nông sản. 

3.1.2    ữn  k   k  n   ủ yếu đ   v   s n  u t n n  n    p  ủa tỉn        ọ 

 ên cạnh những tiềm n ng, lợi thế đối với phát triển nông nghiệp thì ở tỉnh Phú 

Thọ cũng có những hạn chế và khó kh n nhất định, nổi bật là  
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- Sức mua dành cho nông sản chƣa thật lớn, nhất là đối với nông sản chất lƣợng 

cao và nông sản sạch. 

-  iện t ch đất nông nghiệp có hạn, nếu t nh mức diện t ch đất nông nghiệp bình 

quân đầu ngƣời thì chỉ bằng khoảng    -  4  mức trung bình của cả nƣớc. M t khác 

diện t ch đất thuộc loại xấu tƣơng đối nhiều.  iện t ch đất dốc chiếm tƣơng đối lớn 

 khoảng 34 - 35%). 

- Nền nông nghiệp truyền thống phổ biến trên toàn địa bàn với những cây trồng 

và vật nuôi có n ng suất và chất lƣợng thấp, khó cạnh tranh ngay trong thị trƣờng 

trong nƣớc  ngoài cây chè . 

- Hệ thống đƣờng giao thông kết nối các v ng sản xuất tập trung tới các tuyến 

huyết mạch chƣa tốt. Hệ thống kết cấu hạ tầng k  thuật nông nghiệp còn thiếu và k m 

chất lƣợng. 

- Ở tỉnh Phú Thọ cũng có những bất lợi nhƣ của các tỉnh miền núi  ắc  ộ. 

Trƣớc hết phải kể đến diện t ch đất dốc và diện t ch đất bạc màu do rửa trôi tƣơng đối 

nhiều  đất dốc chiếm khoảng  4 -     và đất bạc màu chiếm khoảng    -     tổng 

diện t ch đất nông nghiệp . Phần lớn diện t ch cây dài ngày đã bƣớc vào thời k  thoái 

hóa nên n ng suất sụt giảm và chất lƣợng thấp. Đồng thời, hầu hết nông dân canh tác 

nông nghiệp theo kiểu truyền thống và theo kinh nghiệm là chủ yếu nên g p khó kh n 

trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

3.2. K á    á              á     ể           ệ                -2018  

3.2.1. Tìn   ìn  p  t tr  n k n  tế -  ã  ộ   ủa tỉn        ọ 

Nền kinh tế của tỉnh Phú Thọ đã có bƣớc phát triển khá  tốt hơn một số tỉnh ở 

Tây  ắc . Tốc độ t ng GR P đạt khoảng  ,   n m trong giai đoạn 2011-2018. Tuy 

nhiên, trong 14 tỉnh ở vùng Trung du miền núi phía Bắc n m 2018, GR P ngƣời  đạt 

50,7 triệu đồng) và n ng suất lao động của tỉnh Phú Thọ  đạt 77 triệu đồng  đứng thứ 

tƣ, chỉ sau Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang, nhƣng vẫn thấp hơn mức trung bình  của 

cả nƣớc (xấp xỉ bằng 76% G P ngƣời).  

Tốc độ t ng trƣởng GRDP luôn cao hơn mức trung bình của cả nƣớc nhờ 

sự thay đổi tiến bộ về cơ cấu kinh tế. T  trọng nông nghiệp trong GRDP giảm 

trung bình khoảng  ,  điểm % m i n m  trong khi cả nƣớc chỉ giảm đƣợc 0,46 
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điểm % m i n m .Tuy cơ cấu kinh tế có biểu hiện tiến bộ hơn các tỉnh Tây  ắc 

và nhiều tỉnh v ng T MN   nhƣng nông nghiệp vẫn chiếm t  trọng nhiều hơn 

so với mức trung bình của cả nƣớc  trong khi t  trọng nông nghiệp trong tổng 

GR P của cả nƣớc chỉ khoảng    . Đối với Phú Thọ tốc độ t ng trƣởng công 

nghiệp và dịch vụ đều thấp  thấp hơn mức t ng của cả nƣớc  và vì thế chƣa tạo 

ra tiền đề để phát triển nông nghiệp. 

Biểu  . :      u  inh tế      h  Th  tr ng gi i đ  n 2011 - 2018 

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă    /  

11-15 

Tă    /  

16-18 

GRDP (  á       20.910 31.958 40.890 5,95 7,7 

  GTGT nông ngiệp 5.060 6.639 7.707 4,8 5,3 

  s  tổ        22,9 21,6 21,4 - - 

  GTGT công nghiệp 7263 11.029 14.944 7,2 10,2 

  s  tổ        34,7 34,5 36,5 - - 

  GTGT dịch vụ 8587 12.088 14.998 5,6 6,8 

  s  tổ        41,1 40,3 39,2 - - 

  uồ          ê t      ú       1  v  2018 [8] 

3.2.2. T    tr n  p  t tr  n n n  n    p  ủa tỉn        ọ 

a). Giá trị gia t ng và tốc độ t ng trƣởng sản xuất nông nghiệp 

Biểu  .3:      t nh  h  Th  

                                                                                            Đơn vị  T  đồng, giá  2010 

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă    /  

11-15 

Tă    /  

16-18 

   GRDP (  á       20.910 31.958 40.890 5,95 7,7 

+ GTGT nông nghiệp 5.060 6.639 7.707 4,9 5,3 

  Trồng trọt 2.577 2.923 3.186 2,55 4,1 

   h n nuôi 2.114 2.846 3.529 6,1 7,4 

   ịch vụ nông nghiệp 108 270 321 20,1 6,0 

  Nuôi thủy sản 261,5 362,9 441 6,75 6,7 

   GTGT  ă              

             ệ    ế   ế  

      ả  

115 157 192 6,4 6,9 

% so GTGT nông nghiệp 2,4 2,6 2,7 - - 

   Tổ     á   ị      ă    ả  

              ệ  (=     
5.175 6.558 7.669 4,85 5,35 

  s  tổ        t    t    24,8 23,5 22,0 - - 

  uồ          ê t    2015 và 2018 [12] 

      ú            tr      tă    ộ  đ   trê  đ       t               tr      tă    
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Trong giai đoạn 2011 - 2018, tuy giá trị gia t ng  GTGT  nông nghiệp có mức 

t ng khoảng 4, - ,   n m nhƣng còn thấp xa so tiềm n ng của tỉnh. Trong đó, trồng 

trọt t ng khoảng  ,4 , ch n nuôi t ng khoảng  ,    riêng thủy sản t ng khoảng  ,    

và dịch vụ nông nghiệp t ng    n m.  

Giá trị nông sản qua chế biến mới đóng góp khoảng  ,   tổng GTGT nông 

nghiệp, đó có thể xem là mức quá thấp so tiềm n ng. Nếu cộng cả giá trị t ng thêm do qua 

chế biến thì nông nghiệp cũng chỉ chiếm khoảng     tổng GR P của tỉnh  Hình  .  . 

 

Hình 3.1: Tỷ   ọ   GTGT          ệ      P   T ọ                 2011 - 2018 

 

b .  huyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ vẫn chủ yếu là sản xuất 

truyền thống với trồng trọt là ch nh.  ơ cấu sản xuất chuyển dịch chậm, nhất là việc 

chuyển từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, dựa trên nền 

tảng công nghệ cao càng chậm. Vào n m    8, trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

trồng trọt chiếm khoảng 4 ,  , ch n nuôi chiếm khoảng 4 ,  , thủy sản chiếm 

khoảng  ,   và dịch vụ nông nghiệp chiếm khoảng 4,3%.  
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Hình 3.2: Cơ  ấ ngành          ệ   ỉ   P   T ọ  ă     8 

Trong giai đoạn 2011 – 2018, t  trọng trồng trọt chỉ giảm đƣợc  ,    nhƣ vậy 

m i n m chỉ giảm đƣợc khoảng  ,3%). Đối với phân ngành ch n nuôi m i n m chỉ 

t ng đƣợc khoảng  ,     còn phân ngành dịch vụ nông nghiệp thì có t ng nhƣng t ng 

rất chậm  chỉ khoảng  ,    . Sự thay đổi của cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhƣ thế là 

chậm.  h nh vì cơ cấu sản xuất nhƣ vậy nên tốc độ t ng trƣởng GTGT nông nghiệp và 

sản xuất nông sản hàng hóa chƣa thể phát triển nhƣ mong muốn. 

Biểu  .4:      u n ng nghiệp t nh  h  Th  

                                                                                            Đơn vị   , giá      

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă    /  

11-18 (%) 

  GTGT         ệ  100 100 100 - 

  Trồng trọt 50,9 45,7 42,6 -8,3 

   h n nuôi 41,7 44,5 47,2 +5,5 

   ịch vụ nông nghiệp 2,1 4,2 4,3 +2,2 

  Nuôi thủy sản 5,3 5,6 5,9 +0,6 

  uồ          ê t    2015 và 2017 [12] 

Với tình trạng phát triển nhƣ vậy nên m c d  nông nghiệp có tiềm n ng lớn 

nhƣng chỉ đóng góp đƣợc khoảng     gia t ng quy mô kinh tế của tỉnh còn các ngành 

phi nông nghiệp đóng góp tới hơn     gia t ng quy mô kinh tế của tỉnh  trong khi 

công nghiệp trong giai đoạn vừa qua cũng chƣa phát triển).  

Nếu gia t ng mạnh m  các cây trồng có n ng suất, chất lƣợng cao và phát triển 

ch n nuôi hàng hóa thì có thể bứt tốc sản xuất nông nghiệp mạnh hơn nhiều.  

Trồng trọt 
42,6% 

Chăn nuôi 
47,2% 

Dịch vụ nông 
nghiệp 
4,3% 

Nuôi thủy sản 

5,9% 
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Biểu  .5:   ng g p         ng nh v   t ng tr  ng  inh tế     t nh  h  Th  

C ỉ      Đơ   ị 2011-2015 2016-2018 

P ầ   ă        ổ   GRDP      ỉ   Tỷ      7.012 6.980 

Riêng: Nông nghiệp T  đồng 1.341,4 1.075,1 

  s  tổ     ầ  GRDP tă   t ê  % 19,1 15,4 

            Phi nông nghiệp T  đồng 5.670,6 5.904,9 

  s  tổ     ầ  GRDP tă   t ê  % 80,9 84,6 

  uồ          ê t    2015 và 2017 [12] 

3.2.2.1. Trồng trọt 

 Trồng trọt là thế mạnh của Phú Thọ nhƣng trong giai đoạn vừa qua chủ yếu 

phát triển tự phát và theo truyền thống là ch nh nên hiệu quả thấp. Nhìn chung n ng 

suất cây trồng chỉ ngang với mức trung bình của cả nƣớc. N ng suất các cây chủ lực 

đều thấp thua so với các tỉnh có c ng nông sản hàng hóa nhƣ so với Thái Nguyên 

 chè , so với Sơn La  rau xanh, trái cây , so với Hòa  ình  trái cây .  

Biểu  .6: N ng su t tr ng tr t 

                                                                                           Đơn vị  Tấn ha 

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă    /   ă  

2011-2015,% 

Tă    /   ă  

2016-2018,% 

       ú  5,12 5,4 5,69 1,05 1,45 

NS/ha ngô 4,37 4,6 4,86 1,05 1,85 

          8,1 10,3 11,8 4,9 4,6 

NS/ha cam 4,2 4,4 4,5 0,95 0,75 

       ư   7,9 8,4 8,55 1,25 0,6 

        u   20,9 21,8 22,7 0,85 1,35 

NS/ha rau  13,9 14,3 15,2 0,55 2,05 

      ú       ă   suất     uồ          ê t    2015 và 2017 [12] 

Nhìn chung trồng trọt ở Phú Thọ ngoài cây chè, cây sơn còn đều là cây truyền 

thống có n ng suất và chất lƣợng thấp nên khó cạnh tranh. M t khác, do phát triển tự 

phát nên tỉnh Phú Thọ  t ho c không có nông sản hàng hóa và khi có nông sản hàng 

hóa thì khối lƣợng không lớn và chất lƣợng không cao.  ác nhà đầu tƣ ngoài tỉnh chƣa 

quan tâm nhiều tới đầu tƣ phát triển cây trồng mang đ c sản của tỉnh.  ây bƣởi Đoan 

H ng hầu nhƣ bị chững lại, không mở rộng.  ây chè tuy có t ng diện t ch nhƣng vẫn 

chủ yếu là giống cũ của địa phƣơng.  ây chuối Thanh Sơn bị mai một.  ây hồng hiếm 

qu  không đƣợc chú trọng khôi phục.  ây rau xanh có tiềm n ng lớn nhƣng vì chƣa 
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tìm đƣợc nơi tiêu thụ nên cũng chƣa phát triển.  ác cây chanh, cam, qu t, vải, nhãn 

đang phát triển rải rác tại các vƣờn tạp. N ng suất cây trồng t ng rất chậm. Nhìn chung 

yếu tố công nghệ cao chƣa đƣợc ngƣời nông dân chú  .   

 

H       : Nă     ấ   á                      ế       ỉ   P   T ọ  ă     8 

3.2.2.2.  h n nuôi 

Nhìn chung ch n nuôi chƣa phát triển đúng với tiềm n ng. Tỉnh Phú Thọ có 

tiềm n ng lớn về phát triển ch n nuôi bò thịt chất lƣợng cao, bò sữa và ch n nuôi lợn 

thịt siêu nạc nhƣng những vật nuôi này đều chƣa đƣợc phát triển. Trên địa bàn tỉnh 

ch n nuôi vẫn mang n ng t nh truyền thống, tự phát trong các hộ gia đình và chƣa có 

công nghiệp chế biến nên khó tạo ra nông sản hàng hóa. Nếu so    8 với n m     , 

điều đáng chú   là đàn bò và đàn trâu đều giảm  đàn lợn và đàn gia cầm gấp  ,  lần. 

Nhìn chung, sản ph m hàng hóa của ngành ch n nuôi chƣa nhiều. 

Biểu  .7:  h n nu i      h  Th  

C ỉ      Đơ   ị 2010 2015 2018 
Tă    /   ă  

2011-2018 (%) 

  Đàn lợn 1.000 con 655 778 786,2 3,7 

  Đàn gia cầm   9.897 11.518 14.492 3,2 

  Đàn bò   122 98 116.4 -0.1 

  Đàn Trâu   88 71 62,9 -2,35 

  Đàn dê   7,7 9,1 17,5 4,3 

   á các loại 1.    Tấn 1.7340 27.670 32.935 6,4 

  uồ          ê t    2015 và 2018 [8] 
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3.2.2.3.  ịch vụ nông nghiệp 

 Trong giai đoạn    1 - 2018, nhìn chung dịch vụ nông nghiệp đang trong tình 

trạng phát triển tự phát và chƣa đƣợc tổ chức.  ịch vụ nông nghiệp mới chiếm khoảng 

4  GTGT nông nghiệp. Ngƣời nông dân tự tìm đến các nhà cung cấp vật tƣ nông 

nghiệp riêng lẻ tại các trung tâm xã ho c tại các trung tâm huyện l  để mua vật tƣ 

nông nghiệp. Họ không biết r  chất lƣợng m i loại vật tƣ nên chịu nhiều rủi ro. Trên 

địa bàn tỉnh chƣa hình thành hệ thống dịch vụ nông nghiệp chuyên sâu và họ cũng 

chƣa đƣợc tổ chức. Hệ thống chợ nông sản và mạng lƣới thu mua, phân phối nông sản 

chƣa hình thành.  ác chợ nông thôn chủ yếu là  tự cung tự cấp  tại địa phƣơng. Nếu 

cứ phát triển kiểu này thì nông nghiệp không thể bứt tốc đƣợc. 

Nhìn chung, chƣa xuất hiện tên những nông sản sạch, chất lƣợng cao đƣợc sản 

xuất theo tiêu chu n VietG P hay GlobalG P. Về cơ bản sản xuất nông nghiệp đáp 

ứng phần lớn nhu cầu nông sản thực ph m tƣơi sống tại ch . Ngoài chè, hầu nhƣ các 

nông sản khác chƣa đƣợc chế biến và nếu có chế biến thì chỉ sơ chế để tiêu d ng tại 

ch  nhƣ giết mổ động vật hay xay xát gạo. 

Biểu 3.8:   n ph   n ng nghiệp  h   ếu      h  Th  

                                                                                                  Đơn vị  ha,   

C ỉ      Đơ   ị 2010 2015 2018 
Tă    /   ă  

2011-2018 (%) 

Sản lƣợng ngũ cốc Tấn 442.734 461.763 482.990 1,1 

TĐ -Lúa Tấn 352.354 370.321 365.816 1,3 

-Ngô  Tấn 90.380 89.542 80.526 -0,3 

 hè búp tƣơi     Tấn 111,6 154,7 178,9 8,3 

Thịt lợn lọc Tấn 50.047 68.954 75.849 5,3 

Thịt gia cầm lọc Tấn 13.436 19.054 21.531 6,1 

Thịt bò lọc Tấn 3.604 2.736 2.970 -2,35 

  Trứng Tr. quả 113,8 158,2 169,1 5,1 

  Sữa bò      l t - 6,8 8,2 6,3 

  Mật ong      l t 262 159 153 -6,5 

Rau Tấn 140.165 182.169 211.009 4,0 

 á các loại Tấn 17.341 27.650 32.936 6,1 

  uồ          ê t    2015 và 2017 [12] 
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3.2.2.4. Hình thành và phát triển mô hình sản xuất hàng hóa  

Ngƣời dân Phúc Khánh - Phú Thọ đã đƣa giống bƣởi Diễn  gốc ở  iễn thuộc 

Hà Nội  về trồng và cho kết quả tốt nhƣng chƣa đƣợc nhân rộng [69].Công ty cổ phần 

Sữa quốc tế  a Vì  I P  đang dựa vào các nông hộ để phát triển đàn bò sữa với quy 

mô vùng nguyên liệu trên phạm vi 7 tỉnh phía bắc nhƣ  Hà Nội, Hòa  ình, Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ninh với hơn 4.    hộ ch n nuôi, tổng 

đàn bò khoảng   .    con  riêng ở vùng nguyên liệu trọng điểm là Ba Vì Hà Nội, số 

bò sữa ƣớc khoảng trên 8.000 con) [74]. Do vậy, tại Phú Thọ việc ch n nuôi bò sữa 

đang mới bắt đầu phát triển, kết quả và hiệu quả chƣa đƣợc thể hiện đƣợc cụ thể nhiều. 

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện mô hình trồng giống lúa Nhật  ản  J02  

chất lƣợng cao đem lại hiệu quả khá tốt  lãi khoảng      đây là mức không thể nào 

đạt đƣợc nếu trồng giống lúa cũ ở Việt Nam . Đi theo phƣơng hƣớng này, ch nh quyền 

tỉnh Phú Thọ đang chọn những đơn vị làm điểm gồm các hợp tác xã nông nghiệp 

 HTX  đã dồn điền đổi thửa, có  an quản l  đứng ra k  hợp đồng với doanh nghiệp để 

tỉnh, huyện h  trợ xây lò sấy, dựng kho tạm trữ.  ụ thể là đã chọn một HTX ở huyện 

Thanh  a, một HTX ở huyện Tam Nông, một HTX ở huyện Lâm Thao đại diện cho ba 

khu vực miền núi, trung du và đồng bằng và đã đƣợc quy hoạch m i địa phƣơng     - 

    ha đất liền khu, liền thửa. M i HTX nhƣ thế s  xây dựng ba lò sấy công suất    

tấn mẻ    giờ c ng một kho tạm trữ, tổng trị giá đầu tƣ khoảng  ,  tỉ đồng. Quy mô đó 

đủ để sấy m i vụ  .    tấn lúa    vụ: xuân sớm và m a muộn  trong một n m s  đạt 

sản lƣợng lúa sấy khoảng  .    tấn HTX .  ũng theo trang thông tin điện tử này, hiện 

nay đã có hơn     siêu thị mini, cửa hàng tiện  ch ở Hà Nội đã thiết lập quan hệ với 

công ty ở Phú Thọ để nhập hàng gạo giống lúa Nhật  ản   n ngon hơn . Nhờ đó giống 

lúa J   lan tỏa không chỉ ở Phú Thọ mà còn ở nhiều tỉnh thành nhƣ Hà Nội, Hƣng 

Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên…Nếu hợp tác với các nhà đầu tƣ nông nghiệp công 

nghệ cao của Nhật  ản thì s  mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao quy mô lớn ở Phú Thọ. 
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3.2.2.5. Giá trị gia t ng nông nghiệp và nông sản bình quân đầu ngƣời  

Giá trị gia t ng nông nghiệp chiếm trong tổng GTSX nông nghiệp đang ở mức 

thấp, chỉ vào khảng   -36%.  

Biểu  .9:   t s   h  ti u v  ph t triển nông nghiệp 

C ỉ      Đơ   ị 2010 2015 2018 
Tă    /  

 ă , % 

Giá trị sản xuất nông 

nghiệp  GTSXNN * 
T . đ 14.795 17.734 20.944 4,6 

GTGTNN* T . đ 5.060 6.402 7.701 4,9 

  so tổng GTSXNN % 34,2 36,1 35,7 - 
  uồ         ả t    t    t    s    ệu th     ê  ủ  t    2015 và 2018 

      ú         ă    1 ; GTSXNN: Giá tr  sản xuất nông nghiệp; GTGTNN: Giá tr  

    tă            ệp 

T  trọng giá trị gia t ng trong tổng GTSX trong   n m     -     có t ng nhƣng 

  n m tiếp theo từ      đến      hầu nhƣ không t ng. Trong giai đoạn      -     , tốc 

độ t ng của GTSX đạt khoảng 4,6  n m và tốc độ t ng của GTGTNN đạt khoảng 

4,   n m thì đó cũng là biểu hiện tốt nhƣng khác biệt còn  t. Điều này cũng thể hiện 

rằng hiệu quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ có phát triển nhƣng vẫn đang ở 

mức thấp.   

 ình quân nhân kh u nông nghiệp về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ 

cũng còn ở mức kiêm tốn. Trong khi tốc độ t ng dân số nông nghiệp, nông thôn ở mức 

khoảng 0,8-1  n m mà GTGTNN chỉ t ng khoảng 4,9  n m nên đời sống của ngƣời 

nông dân chƣa đƣợc cải thiện nhiều, thậm ch  có thể nói là còn  t. Thực tế khi tác giả 

xuống khảo sát tại nhiều nơi ở v ng nông thôn của tỉnh thì thấy sự thay đổi ở khu vực 

nông thôn còn tƣơng đối  t  đời sống của nông dân có thay đổi nhƣng chƣa bền vững.  

N m     , theo số liệu thống kê của tỉnh GTGTNN nhân kh u nông nghiệp chỉ 

bằng khoảng   ,   mức trung bình GR P ngƣời của toàn tỉnh  con số này của n m 

     chỉ khoảng     . Nếu t nh cả GTGT công nghiệp và dịch vụ thì GR P ngƣời ở 

khu vực nông thôn cũng chỉ bằng khoảng    -     mức trung bình của toàn tỉnh, đó 

cũng là mức thấp. Nếu không có giải pháp cải thiện thì chênh lệch giữa đô thị, khu 

công nghiệp và nông thôn s  tiếp tục doãng ra. Vì khi ấy s  xuất hiện dòng ngƣời từ 
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nông thôn đổ về các thành phố, thị xã. Tình trạng này s  không đảm bảo sự ổn định 

cần thiết cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. 

Biểu  .10:   t s   h  ti u   nh  u n nh n  h u n ng nghiệp 

C ỉ      Đơ   ị 2010 2015 2018 
Tă    /  

 ă , % 

GTGTNN/NKNN Tr. đ 5,4 6,6 7,6 4,35 

% so GR     ư    ủ  t   * % 41,1 44,3 46,8 - 

GTHHNS/ NKNN Tr.đ 0,55 0,72 0,86 5,7 

GTXK nông sản/ NKNN USD/ng 15,8 25,6 28,6 7,7 

Lƣơng thực  ngũ cốc / NKNN Kg 334,8 337,3 344,1 0,35 

Thịt lợn, gia cầm lọc/ NKNN Kg 67,5 90,7 98,3 4,8 

Trứng/ NKNN Quả 86 116 120 4,3 

  uồ          ê t    2015 và 2018 

       ú              tr      tă            ệ               tr           nông 

sả             tr   uất   ẩu: NKNN: Nhân khẩu nông nghiệp 

       ư    ủ  t   *  ấ  t    s    ệu            u      t ế  s   ủ        ả  r    

  ế  ru     

Ngoài thịt lợn, gia cầm có bình quân đầu ngƣời cao hơn nhu cầu còn các loại 

nông sản khác đều đạt mức thấp so nhu cầu. Thịt lợn, thịt gia cầm chủ yếu chỉ cung 

cấp cho ngƣời dân đô thị trong tỉnh  khoảng    vạn ngƣời vào n m    8 .  o chất 

lƣợng thấp và giá thành cao nên chƣa trở thành hàng hóa cung cấp cho các thành phố 

lớn ở ph a bắc.   

3.3  T ự          ệ    ả  ử       ấ           ệ       ỉ   P   T ọ 

3.3.1. Tình hình s  d n  đ t n n  n    p trong   a  đo n 2011 - 2018 

Giai đoạn 2011 - 2018, diện t ch đất nông nghiệp t ng khoảng 3,77 nghìn 

ha n m. Đất cây hàng n m t ng khoảng 466,5 ha n m, đất cây lâu n m t ng khoảng 

3,7  nghìn ha n m.  ây trồng mới và con vật nuôi mới cũng nhƣ cây trồng vật nuôi 

tuy đã phát triển trong nhiều n m nhƣng chƣa có n ng suất, chất lƣợng cao và cũng 

thay đổi  t. T  trọng đất cây hàng n m giảm khoảng  4  và t  trọng đất cây lâu n m 

t ng khoảng 18 . Về hình thức thì đây có thể xem nhƣ sự thay đổi r  n t nhƣng về 

bản chất cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp chƣa có sự thay đổi theo chiều hƣớng tiến bộ 

r  rệt. Tuy có thay đổi về diện t ch nhƣng cây trồng và vật nuôi vẫn chủ yếu nhƣ cũ 
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nên không tạo ra những thay đổi mang t nh c n bản. Vấn đề đ t ra tại sao nhƣ vậy, qua 

phân t ch tác giả thấy chủ yếu là do đƣờng lối phát triển nông nghiệp của tỉnh chƣa có 

nhiều đổi mới  ch nh sách sử dụng đất đai vẫn chƣa tạo ra những tiền đề để thay đổi có 

t nh cách mạng. 

Trong quá trình phân t ch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, tác giả nhận thấy do 

nông nghiệp phát triển theo kiểu truyền thống là ch nh nên cơ cấu sử dụng đất nông 

nghiệp chƣa thể hiện đƣợc tƣ tƣởng phát huy tiềm n ng, thế mạnh và lợi thế so sánh để 

phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Trong khi tỉnh Phú Thọ có tiềm n ng 

phát triển cây  n trái, cây công nghiệp dài ngày  chè, sơn  và ch n nuôi hàng hóa quy 

mô lớn thì diện t ch cây lƣơng thực vẫn chiếm phần lớn và chủ yếu để trồng các cây 

n ng suất thấp nhƣ lúa, ngô, sắn, đậu đ  các loại. Đất dành cho trồng cỏ ch n nuôi bò, 

trồng cây  n trái đ c sản và trồng cây công nghiệp dài ngày  chè, sơn  t ng  t. Đó là 

điểm không hợp l  và phải xem x t lại trên tinh thần đổi mới theo hƣớng tạo ra nhiều 

giá trị gia t ng và nhiều sản ph m nông sản hàng hóa.  

Biểu  .11:   t n ng nghiệp     t nh  h  Th  

                               Đơn vị  ha 

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă    /   ă  

2011-2018 

D ệ        ấ           ệ  88.024 118.398 118.187 +3.770,38 

  s    ệ  t    t     ê  24,9 33,5 33,4 - 

a). Chia theo mục đ ch sử dụng     

  Đất cây hàng n m 59.239 62.977 62.971 +466,5 

  s    ệ  t    đất nông nghiệp 67,2 53,2 53,3 - 

  Đất cây lâu n m 24.893 55.420 55.216 +3.790,38 

  s    ệ  t    đất nông nghiệp 28,3 46,8 46,7 - 

  Đất trồng cỏ 11 22 28 +2,13 

  s    ệ  t    đất nông nghiệp 0,01 0,02 0,03 - 

  Đất ch n nuôi tập trung 6 10 37 + 3,88  

  s    ệ  t    đất nông nghiệp 0,006 0,01 0,04 - 

  Đất nuôi trồng thủy sản 3.875 4.900 5.255 + 172,5 

  s    ệ  t    đất nông nghiệp 4,4 5,5 5,7 - 

b). Diện tích trồng trọt ứng 

dụng công nghệ cao 
8,4 338 516 +63,45 

  s    ệ  t    trồng tr t* 0,08 0,4 0,6 - 

  uồ          ê t    2015 và 2018 [8] 
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 Ghi chú: * Diện tích trồ    â        ă  v   â   âu  ă  

Nhìn vào biểu 3.11 cho thấy, diện t ch đất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao 

của tỉnh Phú Thọ tuy có t ng qua các n m nhƣng còn ở quy mô rất nhỏ. Diện t ch đất 

trồng trọt ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm khoảng 0,01% diện t ch đất trồng trọt 

vào n m      và chiếm khoảng  ,   vào n m     . Đây có thể nói là một trong 

những nguyên nhân quan trọng dẫn tới hiệu quả phát triển nông nghiệp thấp.  

  Đất cây hàng n m 

 Trong suốt giai đoạn 2011 - 2018 đất trồng lúa vẫn chiếm phần chủ yếu.  iện 

t ch đất trồng rau t ng đáng kể nhƣng chủ yếu là rau xanh phục vụ nhu cầu tại ch . Đất 

trồng lúa chiếm khoảng     trong khi không có hàng hóa và n ng suất thấp là điều 

chƣa hợp l . Tác giả cho rằng, đây là v ng đất có thể tạo ra đột phá nếu dành đất trồng 

lúa chất lƣợng cao và những diện t ch một vụ n ng suất thấp đƣợc chuyển sang trồng 

các cây khác có hiệu quả hơn. Nhìn chung, các cây hàng n m đều có hiệu quả thấp. 

Gần đây một số nơi trong tỉnh đã phát triển lúa chất lƣợng cao  nhập giống từ Nhật 

 ản  đã đem lại kết quả bƣớc đầu. Đồng thời, một số nơi đã trồng dƣa chuột bao tử và 

cà chua bi cũng đạt kết quả tốt. Nếu có phƣơng án thay đổi cơ cấu cây trồng theo 

hƣớng hiệu quả cao thì đó là khả n ng rất thực tế. 

Biểu 3.12:   t     h ng n       t nh  h  Th  

                                                                                                       Đơn vị  ha,   

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă              

   n  2011-2018 

Đấ            ă  59.239 62.977 62.971 - 6 

  Đất trồng lúa 46,750 44.480 46.690 - 60 

  s  tổ   s  78,9 81,2 64,3 - 

  Đất trồng rau 10.444 12.528 14.200 +3.756 

  s  tổ   s  17,6 22,9 24,8 - 

  Đậu các loại 1.335 1.139 1.098 - 237  

  s  tổ   s  2,3 2.1 1,9 - 

  Đất cây khác 710 4830 983 + 4452 

  s  tổ   s  1,2 6,1 1,6  

  uồ          ê t    2015 và 2017 [12] 

 Thị trƣờng rau thực ph m, trái cây, thịt, trứng t ng mạnh nên cơ cấu sử dụng 

đất cũng biến động theo hƣớng đó. Tuy nhiên việc thay đổi cơ cấu sử dụng đất nông 
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nghiệp không đi kèm theo thay đổi cơ cấu và chất lƣợng cây trồng nên cũng không 

thay đổi nhiều hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.  

  Đất cây lâu n m 

 Đất cây  n quả có t ng đáng kể và đất cây công nghiệp lâu n m có giảm nhƣng 

cơ cấu t ng giảm lại chƣa thể hiện đƣợc chiều hƣớng để sản xuất có chất lƣợng cao.  

Biểu 3.13:   t     l u n       t nh  h  Th  

                                                                                                      Đơn vị  ha,   

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă   trong giai 

   n 2011-2018 

Đấ           ă  24.893 55.420 55.216 +30.323 

  Đất cây  n quả 8.194 39.926 33.905 +25.711 

  s  tổ   s  32,9 66,6 61,4 - 

  Đất cây công nghiệp 

lâu n m 
16.699 18.494 19.994 +3.295 

  s  tổ   s  67,1 33,4 38,6 - 

  uồ          ê t    2015 và 2018 [12] 

 * Đất cây  n quả 

Biểu 3.14:   t      n  u      t nh  h  Th  

                                                                                               Đơn vị  ha 

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă                 n 

20 11-2018 (%) 

 Đấ      ă    ả 8.194 39.926 33.905 + 25.711 

-  ƣởi 1.822 2.187 2.258 +436 

  s  tổ   s  22,2 20,5 16,2 - 

-  am qu t 716 614 616 -100 

  s  tổ   s  8,7 5,7 4,4 - 

- Nhãn, vải, hồng 2.430 2.098 2.102 -328 

  s  tổ   s  29,7 19,6 15,1 - 

-  huối 2.546 3.195 3.322 +776 

  s  tổ   s  31,0 29,9 23,9 - 

-  ứa 455 327 319 -136 

  s  tổ   s  5,6 3,1 2,3 - 

- Táo 225 269 288 +63 

  s  tổ   s  2,7 2,5 2,1 - 

  uồ          ê t    2010 và 2017 [12] 

Nhìn chung, cơ cấu cây  n quả vẫn là truyền thống, tự phát và phát triển trong 

các vƣờn tạp là ch nh.  hƣa hình thành tập đoàn cây trồng chủ lực.  ƣởi là một trong 

số  t cây trồng có thể trở thành chủ lực và là cây đ c sản thì diện t ch tuy có t ng  t 
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nhƣng t  trọng lại giảm. Gần đây một số nơi đã du nhập giống bƣởi  iễn  có nguồn 

gốc từ Hà Nội  nhƣng hiệu quả chƣa cao.  ác loại cây  n quả khác nhƣ chuối, hồng, 

cam, qu t, dứa... đều chƣa có giống tốt, có n ng suất thấp và chất lƣợng cũng thấp nên 

chủ yếu phục vụ tiêu d ng tại ch  nên hiệu quả thấp. Đất trồng cây  n quả t ng nhƣng 

chủ yếu trồng ở nhƣng vƣờn tạp với tập đoàn cây trồng có giá trị kinh tế và hiệu quả 

kinh tế không cao. Đất trồng cây công nghiệp dài ngày t ng  t và cũng vẫn là cây trồng 

truyền thống chƣa đƣợc cải tạo nên hiệu quả cũng không cao.  

  Đất cây công nghiệp lâu n m  

 ây chè là cây chủ lực nhƣng diện t ch trồng chè t ng  t và giống chè vẫn nhƣ 

cũ nên n ng suất và chất lƣợng chƣa cao, không thể hiện đƣợc chủ công của nông sản 

hàng hóa của tỉnh. Nếu không đổi mới giống chè có n ng suất, chất lƣợng cao thì cũng 

là sự lãng ph  không nhỏ  vì diện t ch chè tƣơng đối lớn và chiếm khoảng     tổng 

diện t ch cây công nghiệp lâu n m . 

Biểu 3.15:   t       ng nghiệp l u n       t nh  h  Th  

                                                                                                      Đơn vị  ha,   

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă              

   n  2011-2018 

Đấ               ệ  

     ă  
16.699 18.494 19.994 +3.295 

- Riêng cây chè 15.625 16.309 16.500 +875 

  s  tổ   s  93,6 88,2 82,5 - 

- Riêng cây sơn 694 1.992 2.056 +1.362 

  s  tổ   s  4,1 10,8 10,3 - 

  uồ          ê t    2015 và 2017 [12] 

 Nhìn chung n ng suất sử dụng đất trồng trọt của Phú Thọ còn thấp và chất 

lƣợng cũng thấp nên khó cạnh tranh với nông sản c ng loại của các tỉnh khác. Hầu nhƣ 

sau 8 n m n ng suất cây trồng chỉ t ng khoảng 0,6-   n m. Nếu tình trạng này k o 

dài thì hiệu quả phát triển nông nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

nói riêng s  vẫn thấp và không thể cải thiện nhƣ mong muốn. 
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3.3         tr n     u qu  s  d n  đ t n n  n    p  ủa tỉn        ọ   a  đo n 

2011 - 2018 

3.3   1       đ      u   

a). Thành t u 

- Trong giai đoạn 2011 - 2018 hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp có xu hƣớng 

t ng nhƣng chậm và còn ở mức thấp.  o hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thấp nên 

nhìn chung đời sống của ngƣời dân chƣa đƣợc cải thiện nhiều. Trong khi đất nông 

nghiệp t ng  0 nghìn ha thì tốc độ t ng GTGTNN hàng n m chỉ t ng khoảng  ,    so 

giai đoạn      - 2018 với giai đoạn      -      . Điều đó cũng phản ánh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ chƣa đƣợc cao và hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp cũng còn thấp.  

- Tuy hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ có t ng qua các n m 

nhƣng chƣa đƣợc nhƣ k  vọng. Nếu lấy n m      so với n m      thì trong   n m 

các chỉ tiêu hiệu quả cụ thể thay đổi nhƣ sau     . GTGTNN ha đất nông nghiệp gấp 

khoảng  ,4 lần     . GTGTNN lao động nông nghiệp gấp khoảng  ,  lần     . 

GTGTNN nhân kh u nông nghiệp gấp khoảng  ,4 lần  (4). Giá trị hàng hóa nông 

nghiệp  ha đất nông nghiệp gấp khoảng  ,   lần. 

b). H n chế chủ yếu 

Trên cơ sở những điều trình bày ở trên, tác giả rút ra một số nhận định tổng 

quát về hạn chế đối với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong thời 

gian vừa qua, cụ thể là:   

- Hạn chế lớn nhất của hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ là 

chƣa tạo ra nhân tố để gia t ng mạnh. Diện tích dành cho phát triển nông sản ứng dụng 

công nghệ cao còn ít. 

- Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp không đều ở các địa phƣơng. Mô hình sử 

dụng đất nông nghiệp có hiệu quả xuất hiện chủ yếu ở nhƣng nơi ngƣời nông dân 

mạnh dạn và sáng tạo đầu tƣ để phát triển kinh tế. 

- Tuy đã xuất hiện một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả nhƣ 

ƣng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch, chất lƣợng cao nhƣng chƣa đƣợc chú 
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  đúng mức và chƣa đƣợc nhân rộng. M t khác, khả n ng vốn trong dân để phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn rất hạn chế. 

- Một số nơi sử dụng đất dốc có hiệu quả nhƣng nhìn chung còn đang dừng lại 

ở quy mô nhỏ đối với trồng cây chè là chủ yếu. 

3 3      Đ        t               nh c  thể 

Nhìn chung, trên cơ sở t nh toán các chỉ tiêu theo công thức đã trình bày ở 

Chƣơng  , tác giả tiến hành t nh toán và đánh giá theo các chỉ tiêu hiệu quả. Trên cơ 

sở kết quả t nh toán cho thấy việc sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ chƣa có sự thay 

đổi tiến bộ nhƣ mong muốn. 

a). Tại tỉnh Phú Thọ, hiệu quả sử dụng đất cây công nghiệp dài ngày đạt mức 

cao hơn cả  cây chè, cây sơn và cả hai cây này đƣợc ứng dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ tốt hơn, đƣợc tổ chức sản xuất tốt hơn . GTGT tạo ra trên m i ha đối với các 

loại cây trồng khác nhau. N m    8, nếu giá trị sử dụng đất cây hàng n m lấy bằng 1 

thì giá trị tạo ra trên ha của cây  n quả bằng 1,64 lần và của cây công nghiệp dài 

ngày bằng 1,72 lần.  

Biểu  .16: Hiệu  u  s    ng đ t n ng nghiệp  ét the  l  i đ t* 

                                                                       Đơn vị: Triệu đồng, giá 2010  

Lo    ất 
2010 2015 2018 

T     Lần T     Lần T     Lần 

Đất tr ng trọt 26,1  25,7  26,1  

Đất cây hàng n m 23,1 1 24,3 1 21,4 1 

Đất cây lâu n m 32,4 1,4 33,8 1,39 33,8 1,59 

* Đất cây  n quả 34,1 1,47 34,9 1,44 35,8 1,65 

*Đất cây công 

nghiệp dài ngày 

34,2 1,48 35,5 1,46 37,1 1,72 

Nguồn: Tính toán theo s  liệu th ng kê  

*Ghi chú: Tính theo GTGT nông nghiệp 

Nhìn vào biểu 3.16 cho thấy, hiệu quả sử dụng đất cây công nghiệp dài 

ngày ở tỉnh Phú Thọ đem lại hiệu quả cao nhất, sau đó tiếp đến hiệu quả sử dụng 
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đất trồng cây  n quả. Nhìn chung các trang trại sử dụng đất nông nghiệp hiệu 

quả cao nhất, tiếp đến là hợp tác xã và cuối cùng là hộ gia đình
2
. 

Biểu  .17: Hiệu  u  s    ng đ t  ét the  l  i     tr ng* 

                                                                       Đơn vị: Triệu đồng, giá 2010  

Lo    ất 2010 2015 2018 

T     Lần T     Lần T     Lần 

   Đối vớ            ă  

- Đất trồng lúa gạo 22,8 1 23,9 1 22,2 1 

-Đất trồng rau xanh 29,3 1,28 29,6 1,24 30,3 1,36 

   Đối vớ      ă    ả 

- Đất trồng bƣởi 64,8 1 76,7 1 81,2 1 

- Đất trồng chuối 48,6 0,75 57,2 0,74 62,1 0,76 

Nguồn: X  lý theo s  liệu của tác giả* 

Ghi chú: tính theo GTGT nông nghiệp 

Từ phân tích trên cho thấy muốn nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

nhất thiết phải đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, đổi mới cơ cấu sử dụng đất 

trồng trọt.  

b). Trong khi nhân kh u nông nghiệp t ng khoảng  ,   thì GTGT nông nghiệp 

t ng khoảng    nên t  lệ ngƣời nghèo giảm đƣợc khoảng 2    từ   - 4  xuống còn 

khoảng 7,9   nhƣng mức sống thực sự của ngƣời nông dân còn thấp  theo   kiến của 

nhiều chuyên gia kinh tế thì khi dân số t ng khoảng    và GR P t ng khoảng 4  thì 

đời sống của ngƣời dân chƣa đƣợc cải thiện . M t khác, với n ng suất lao động nông 

nghiệp nhƣ đã nêu ở trên và nếu m i lao động nuôi đƣợc hai ngƣời  có mức sống trung 

bình của tỉnh  thì số ngƣời đƣợc nuôi sống nhờ sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 

  -    tổng nhân kh u nông nghiệp và nhƣ thế có nghĩa là còn khoảng   -    nhân 

kh u nông nghiệp phải sống nhờ vào các hoạt động phi nông nghiệp ho c ngƣời dân 

phải bỏ đi làm  n ở nơi khác. Ngoài ra, hiện nay, lao động nông nghiệp ở nông thôn 

còn khoảng 4 vạn ngƣời  chiếm   ,   tổng lao động đang làm việc trong ngành nông 

nghiệp  bị thất nghiệp. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này thì đến n m      ở Phú Thọ s  

                                                             
2Khảo sát thực tế ở Huyện Đoan H ng, Lâm Thao, Tam Nông thì đối với trang trại, trên m i 

ha thu đƣợc 32 triệu đồng GTGT  đối với hộ gia đình chỉ đạt khảng 19,5 triệu đồng (tính theo 

giá 2010) 
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có khoảng   -   vạn ngƣời lao động thuộc nhân kh u nông nghiệp s  thất nghiệp. Đó 

là điều cần phải có giải pháp giải quyết.  

Nếu so với mức trung bình của cả nƣớc thì một số chỉ tiêu hiệu quả phát triển 

nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ còn thấp hơn  xem biểu  . 8). 

Biểu  .18:    s nh   t s   h  ti u v  hiệu  u  ph t triển n ng nghiệp      h  

Th  v i        n     n     18* 

C ỉ      P   T ọ Cả  ƣớ  
Hệ  ố    

 á  ,  ầ  

 . N ng suất lao động nông nghiệp, Tr.đ* 21,2 24,5 0,87 

 . GTGTNN ha đất nông nghiệp, Tr.đ 57,9 46,9 1,2 

 . GTGTNN Nhân kh u nông nghiệp, Tr.đ 7,9 10,1 0,79 

  uồ          ê t    v    ê       t      ê  ả  ướ    18 

 * Tính theo GTGT, giá 2010 

 Nhìn chung hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ còn thấp. 

Trong các nguyên nhân của tình này trạng phải kể và nhấn mạnh nguyên nhân chủ 

quan mà phần sau tác giả s  trình bày k  hơn. 

c). Vào n m    8 các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ 

chủ yếu đạt đƣợc nhƣ sau  

+ Giá trị gia t ng nông nghiệp (GTGTNN) bình quân trên m i ha đất nông 

nghiệp chỉ đạt khoảng 57,9 triệu đồng, đạt mức t ng khoảng 1,6 lần sau 8 n m. T  lệ 

lợi nhuận trên GTGTNN tính chung cho ngành nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ chỉ đạt 

khoảng 4,1%. 

  GTGTNN bình quân trên một lao động nông nghiệp đạt khoảng 21,2 triệu 

đồng giá      và có mức t ng khoảng  ,  lần sau   n m. 

  GTHHNN bình quân trên m i ha đất nông nghiệp đạt khoảng   triệu đồng giá 

     và có mức t ng khoảng 1,5 lần sau 8 n m. 

  T  lệ giá trị hàng hóa nông sản đạt khoảng    . 

Nhìn chung trong giai đoạn    1 - 2018, các chỉ tiêu hiệu quả đều cho thấy 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tuy thấp nhƣng có xu hƣớng t ng lên  d  là mức 

t ng còn hạn chế .  
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Biểu  .19:   t s   h  ti u hiệu  u  s    ng đ t n ng nghiệp 

t nh  h  Th  gi i đ  n 2011 - 2018  gi    1   

C ỉ      Đơ   ị 2010 2015 2018 
2018 so với 

2010, lần 

Tă    /  

11-18,% 

 .GTGTNN ha đất NN Tr. đ 39,9 51,2 57,9 1,5 4,5 

2.GTGTNN/LĐ NN Tr. đ 13,1 17,4 21,2 1,6 6,1 

3.GTGTNN/NKNN Tr. đ 5,4 6,6 7,9 1,4 5,2 

4.GTHHNN ha đất NN Tr.đ 5,9 8,0 9,1 1,6 5,9 

 .T  lệ GTHH nông 

sản 
% 10,8 11,5 12,5 1,1 1,5 

  uồ         ả       t    s    ệu t      ê t    2010 và 2018 

      ú               ệ           â    ẩu          ệ  

Biểu 3.19 cho thấy, các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong giai 

đoạn 2011-2018 có xu hƣớng t ng  sau 8 n m trung bình các chỉ tiêu hiệu quả t ng lên 

và gấp khoảng 1,6 lần so n m       và với mức t ng khoảng 4,8-5,8  n m  cũng 

ngang mức t ng của sản lƣợng nông nghiệp chung . Điều này cũng cho thấy, tỉnh Phú 

Thọ cần có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong những n m tới.  

3.3.2.3. Phân tích bổ sung một s  trư ng hợp qua khảo sát 

Tác giả đã khảo sát thực tế về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo độ dốc
3
.  ƣới đât tác giả xin trình 

bày có tính minh họa để làm rõ thêm nhận định về hiệu quả và có thêm c n cứ để định 

hƣớng đổi mới sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ trong tƣơng lai:  

 +Hi u qu  s  d n  đ t nông nghi p khi  ng d ng công ngh  cao, tác giả đã 

khảo sát thực tế một số mô hình, trong đó có  

   Mô hình  ông ty H , xã Đông Thành, huyện Thanh Ba; Sản ph m hàng hóa 

ch nh   ƣởi giống mới nhập kh u Đài Loan  Thị trƣờng tiêu thụ ch nh  trong nƣớc, 

xuất kh u; diện t ch   ha đất đồi. Sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0 bao gồm: trạm khí 

tƣợng tại vị tr  trung tâm để đo nhiệt độ, độ  m, gió cùng với hệ thống cảm biến đất để 

tƣới nƣớc và dinh dƣỡng thông qua hệ thông ống dẫn ngầm tới từng vị tr  cây bƣởi. Số 

                                                             
3 Xin xem cụ thể tại phần phụ lục 
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liệu tính toán cho thấy  doanh thu đạt 500 triệu ha n m, lợi nhuận đạt tới     ha n m, 

cao hơn tới 50 lần so với trƣớc đây  iện t ch đất này trƣớc kia trồng cây keo, bạch đàn 

với doanh thu khoảng 10 triệu ha n m, cây keo sau khi trồng   n m mới có thể thu 

hoạch). 

 *Mô hình ứng dụng công nghệ cao thông qua việc xây dựng nhà lƣới tự động 

điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, độ  m để sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chu n VietGAP 

của gia đình ông Nguyễn Hoàng Mạnh  khu  , xã Hƣơng Nộn, huyện Tam Nông). 

Theo chia sẻ của ông Mạnh: Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình nhà 

màng đòi hỏi ngƣời nông dân phải đầu tƣ chi ph  ban đầu cao hơn so với cách làm 

truyền thống, tuy nhiên sản ph m lại đạt n ng suất, chất lƣợng cao, đồng đều và đ c 

biệt là đảm bảo an toàn cho ngƣời sử dụng.  Sản ph m đầu ra xuất bán ra thị trƣờng 

cho lợi nhuận cao hơn nhiều so với sản ph m rau, củ, quả thông thƣờng. Tác giả tính 

toán dựa trên các số liệu do ông mạnh cung cấp thấy hiện tại sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao mang lại lợi nhuận cao hơn khoảng 3 lần so với sản xuất thông thƣờng. 

+Hi u qu  s  d n  đ t nông nghi p t eo độ d c, tác giả đã khảo sát thực tế 

một số mô hình, trong đó có  

* Mô hình trồng chè xanh của chủ cơ sở Nguyễn Mạnh Tuấn, xã Địch Quả, 

huyện Thanh Sơn. Trồng giống chè xanh đã    n m tuổi theo phƣơng thức truyền 

thống, trồng trên đất đồi dốc, chƣa đƣợc áp dụng công nghệ tiên tiến. Quy mô 2,0 ha, 

giống cũ  tổng doanh thu 240 triệu đ n m  Tổng lợi nhuận 60 triệu/ha. 

   Mô hình HTX ch n nuôi gà  n Phú, Xã Địch Quả - Thanh Sơn – Phú Thọ. 

trên diện t ch đất dốc không trồng gì để có hiệu quả. HTX có 24 hộ thành viên,quy mô 

hiện tại: 150.000 con gà (tổng số 49 chuồng nuôi . HTX đạt chứng nhận tiêu chu n 

VietGAP; có 5,7 t  đồng vốn lƣu động 1,96 t  đồng TS Đ  4  chuồng x 40 

trđ chuồng). Tính toán theo các số liệu do HTX cung cấp thấy: Giá gà hiện tại 

  .   đ kg, tổng các loại chi phí bình quân (bao gồm khấu hao  là   .   đ kg, m i 

con gà trọng lƣợng 1,7kg (cả lông) thì mức lãi suất con gà đạt 10.000đ kg. 

Từ kết quả khảo sát thực tế về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao và theo độ dốc nhƣ trình bày ở trên, tác giả thấy rằng nếu tỉnh Phú Thọ 
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có cơ cấu sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất hợp l  hơn theo hƣớng hiện đại thì hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp s  cao hơn so với hiện nay. 

3.3      uy n n  n  ủa n ữn  thành công,   n   ế tron  v    s  d n  đ t n n  

n    p       u qu  t  p   tỉn        ọ 

3.3.3.1. Nguyên nhân của thành công 

 a). Nguyên nhân khách quan 

 Điểm nổi bật là việc mở rộng hợp tác đầu tƣ và thƣơng mại quốc tế thông qua 

việc ký kết các Hiệp định thƣơng mại tự do với nhiều nƣớc đã xuất hiện nhiều cơ hội 

thúc đ y phát triển nông nghiệp hàng hóa. Cùng với đó thị trƣờng lớn với nhu cầu 

nông sản cao nhƣ Hà Nội ngày càng mở rộng, cũng tạo ra sự thúc đ y chuyển dịch cơ 

cấu sản xuất nông nghiệp có lợi cho gia t ng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Từ đó 

dẫn đến thay đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng có hiệu quả hơn. 

b). Nguyên nhân chủ quan 

 Chính quyền các cấp trực tiếp hƣớng dẫn, điều hành phát triển nông nghiệp 

hàng hóa tích cực hơn. Việc quản l  đất đai nói chung và quản l  đất nông nghiệp nói 

riêng ngày càng đi vào nền nếp có lợi cho việc gia t ng hiệu quả. Ngƣời nông dân đã   

thức đƣợc sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, phải bám sát thị 

trƣờng. Họ tích cực cải tạo vƣờn tạp thành vƣờn sản xuất hàng hóa  bƣởi, hồng, quýt, 

chuối... Đồng thời đổi mới canh tác chè gắn với phát triển du lịch, gia t ng tổ chức 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đ c biệt ngƣời dân đã biết khai thác 

đất dốc một cách có hiệu quả. Khi tuyến đƣờng cao tốc Hà Nội – Lào Cai hoàn thành 

và phát huy tác dụng đã thúc đ y phát triển nông nghiệp hàng hóa ở nhiều huyện. 

3.3.3.2. Nguyên nhân của những h n chế 

      u ê    â         u   

+ Sự thay đổi khó lƣờng từ phía thị trƣờng và sự chậm chạp thay đổi chính sách 

tích tụ đất đai để phát triển tập trung quy mô lớn chƣa đáp ứng yêu cầu của thực tế 

phát triển nông nghiệp hàng hóa. Dân số sống ở nông thôn nhiều nhƣng dƣờng nhƣ 

dân trí còn nhiều hạn chế nên việc đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cơ cấu sử 

dụng đất nông nghiệp chƣa thể diễn ra nhanh. Đồng thời, do thiếu thông tin về phát 
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triển nông nghiệp hàng hóa cũng nhƣ về tiến bộ công nghệ nông nghiệp đã ảnh hƣởng 

không nhỏ đến thay đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp. 

+ Những n m gần đây, biến đổi khí hậu mà biểu hiện trực tiếp là điều kiện khí 

hậu thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng mạnh và ảnh hƣởng tiêu cực đến phát triển 

nông nghiêp cũng nhƣu ảnh hƣởng tới sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ (rõ nhất là bão gió và lũ lụt, rét hại... 

   h nh sách phát triển nông nghiệp của nhà nƣớc chƣa thật r  ràng và hợp l . 

Nhiều khi nhà nƣớc đƣa ra chủ trƣơng  NH, HĐH nông nghiệp nông thôn hay đƣa ra 

chủ trƣơng tái cơ cấu kinh tế mà trong đó có tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhƣng 

chƣa định ra đƣợc nội dung cụ thể, phải bắt đầu tƣ đâu, Nhà nƣớc có trách nhiệm nhƣ 

thế nào, h  trợ khâu nào và mức độ ra sao…. Nhìn chung chủ trƣơng không đƣợc đảm 

bảo chắc chắn bởi các hành động cụ thể của cả nhà nƣớc và của nhà sản xuất.  h nh 

phủ và ch nh quyền địa phƣơng chƣa cung cấp thông tin đầy đủ về yêu cầu hàng hóa 

nông sản của các quốc gia đối với m i loại nông sản xuất kh u của Việt Nam. Đồng 

thời, chƣa có luật pháp cụ thể, kịp thời quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp với 

ngƣời nông dân hay với hợp tác xã nông nghiệp khi họ tự phá vỡ hợp đồng sản xuất và 

tiêu thụ nông sản nên nhiều trƣờng hợp sau khi k  hợp đồng phát triển sản xuất và tiêu 

thụnông sản nhƣng sau đó vì nhiều l  do họ đã không thực hiện và không có trách 

nhiệm gì đối với nông dân, gây khó kh n lớn cho phát triển sản xuất của nông dân.  

  Luật pháp và ch nh sách sử dụng đất nông nghiệp của Nhà nƣớc còn nhiều bất 

cập. Việc tập trung ruộng đất để có quy mô đủ lớn để cơ giới hóa, thủy lợi hóa trong 

thực tiễn đã có nhu cầu nhƣng chủ trƣơng giải quyết thì chậm đƣợc ban hành.  h nh 

sách h  trợ nông dân chƣa ph  hợp, nhất là ch nh sách t n dụng vay vốn đầu tƣ tuy có 

đƣợc nới lỏng nhƣng lại rƣờm rà nên vốn cũng chƣa đến đƣợc với ngƣời nông dân. 

Nhà nƣớc chƣa có hƣớng dẫn cụ thể về tác dụng và những việc cần thiết phải làm đối 

với nông dân để phát huy tác dụng của các hiệp định thƣơng mại và đầu tƣgiữa nƣớc ta 

với các nƣớc trên thế giới. Ngƣời nông dân bị động và dƣờng nhƣ ch ng biết xoay sở 

thế nào để tận dụng đƣợc cơ hội do các hiệp định thƣơng mại đem lại. 
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  Quy hoạch sử dụng đất đai có tầm nhìn chƣa đủ dài, việc xem xét các yếu tố 

ứng dụng công nghệ cao, toàn cầu hóa và chƣa t nh đến ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu một cách đủ mức. Theo http://congbao.phutho.gov.vn/webpages ngày  4 tháng    

n m      U N  tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 44        QĐ-U N  phê duyệt quy 

hoạch phát triển cây cao su đến      trên địa bàn tỉnh  dự kiến trồng   .4   ha cây 

cao su tập trung ở   huyện  Thanh Sơn, Tân Sơn,   m Khê, Hạ Hòa, Yên Lập . Theo 

đó, trong   n m      -      đã trồng đƣợc khoảng     ha nhƣng do đợt r t đậm, r t 

hại vào m a đông      đã làm chết gần hết số diện t ch cây cao su đã trồng. Đến ngày 

 4         Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Nghị quyết số    NQ-HĐN  giao 

cho U N  tỉnh ra quyết định hủy bỏ quy hoạch này để chuyển sang trồng cây khác có 

hiệu quả hơn. Đây là bài học lớn về quy hoạch sử dụng đất thiếu cơ sở khoa học. Hầu 

hết các đề án quy hoạch sử dụng đất chủ yếu vẫn dựa trên tinh thần kế hoạch hóa tập 

trung,   ch  chủ quan mà chƣa đƣợc t nh toán trên cơ sở có c n cứ khoa học, thiếu dự 

báo thị trƣờng và khả n ng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.  o đó các quy 

hoạch sử dụng đất nông nghiệp  t tác dụng.  

  Quy định về việc chuyển đất nông nghiệp cho mục đ ch sử dụng khác chƣa 

thật thỏa đáng, ngƣời nông dân không những luôn luôn bị động mà còn luôn luôn bị 

thiệt thòi. Khi thực hiện chuyển đất nông nghiệp sang cho mục đ ch phi nông nghiệp, 

ch nh quyền địa phƣơng các cấp chủ yếu đứng về ph a các nhà đầu tƣ chứ chƣa đứng 

về ph a ngƣời nông dân. Họ chƣa lấy đầy đủ   kiến từ ngƣời nông dân ho c không 

thông báo trƣớc khi lấy đất nông nghiệp cho các nhà đầu tƣ... Việc đền b  khi lấy đất 

nông nghiệp cũng chƣa t nh hết việc đã đầu tƣ cải tạo đất của ngƣời nông dân ho c nếu 

nhà đầu tƣ bỏ hoang không xây dựng công trình thì họ phải chịu trách nhiệm thế nào  

  Điều quan trọng nhất mà luật pháp chƣa quy định là trách nhiệm của ngƣời ra 

quyết định chuyển đất nông nghiệp cho mục đ ch phi nông nghiệp. Trong trƣờng hợp 

 treo  làm lãng ph  tài nguyên đất nông nghiệp thì sao  những ngƣời nông dân thất 

nghiệp do bị mất tƣ liệu sản xuất thì họ phải trách nhiệm đến đâu  

  Luật đất đai gộp cả đất sản xuất nông nghiệp và đất sản xuất lâm nghiệp làm 

một nhóm gọi chung là đất nông nghiệp, rồi trong đó lại tách ra thành các loại đất mà 

http://congbao.phutho.gov.vn/webpages
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lâu nay vẫn chia nhóm nhƣ vậy.  ụ thể là nhóm đất nông nghiệp gồm  đất trồng cây 

hàng n m, đất trồng cây lâu n m, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông 

nghiệp khác và nhóm đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng đ c dụng, đất 

rừng phòng hộ.  ách phân chia nhƣ thế vừa không thể hiện đƣợc sự khác nhau giữa 

đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp và đất sử dụng cho sản xuất lâm nghiệp mà vốn 

hai loại sản xuất nông nghiệp và sản xuất lâm nghiệp rất khác nhau  khác nhau về mục 

đ ch, phƣơng thức sử dụng  nên việc đánh giá hiệu quả sử dụng nhóm đất nông nghiệp 

không thể làm đƣợc. Đất rừng phòng hộ và đất rừng đ c dụng không đƣợc xâm phạm. 

Tức là không đƣợc khai thác sử dụng nhƣng vai trò của hai loại đất rừng này lại rất 

quan trọng. Vì thế, cần tách riêng thành hai loại đất  Đất nông nghiệp và đất lâm 

nghiệp. Làm nhƣ thế vừa dễ quản l  vừa có thể tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng 

từng loại đất.  

  Nhà nƣớc chƣa quy định bắt buộc phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp và cũng chƣa tổ chức việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cả ở cấp 

quốc gia lẫn ở cấp địa phƣơng.  

  Đ   vớ   ếu t  t   trư     Kinh tế thế giới giảm sút và biến động mạnh do rất 

nhiều yếu tố mà trong đó suy thoái kinh tế và chiến tranh cục bộ ở nơi này hay ở nơi 

kia có ảnh hƣởng lớn tới phát triển nông nghiệp nói chung và sử dụng đất nông nghiệp 

nói riêng ở tỉnh Phú Thọ cũng nhƣ ở nhiều tỉnh khác. V  dụ, khi chiến tranh ở khu vực 

Trung Đông xảy ra liên tục thì giảm sút khả n ng xuất kh u nông sản của Việt Nam 

sang đó nhƣng khi các hiệp định thƣơng mại song phƣơng ho c đa phƣơng giữa Việt 

Nam với các quốc gia trở thành hiện thực thì khả n ng xuất kh u nông sản của Việt 

Nam  trong đó có Phú Thọ  sang họ và của họ sang Việt Nam s  lớn. Lúc đó sức  p 

cạnh tranh càng lớn. Hệ thống các nhà phân phối và tiêu thụ nông sản chƣa phát triển, 

chủ yếu đang hoạt động tự phát. 

  T n dụng nông nghiệp đang là vấn đề bất cập đáng kể. Nông dân thiếu vốn để 

phát triển sản xuất, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao và để ứng dụng công 

nghệ hiện đại trong trồng trọt và ch n nuôi. 
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  Việc bảo hiểm sản xuất nông nghiệp cũng là điểm hạn chế lớn đối với ngƣời 

nông dân. Trong thời gian qua việc bảo hiểm nông nghiệp rất yếu k m. Đồng thời, qu  

h  trợ sản xuất nông nghiệp chƣa có  khi nông dân g p thiên tai và khó tiêu thụ nông sản 

thì s  vô c ng khó kh n không chỉ trong việc trả nợ ngân hàng mà cả trong đời sống. 

+ Đ   vớ                   ệ   Vì nhiều nguyên nhân mà các nhà công nghiệp 

chƣa quan tâm nhiều tới chế biến nông sản của Phú Thọ.  

  Đ   vớ                    Ở miền núi ph a  ắc tuy có Viện Khoa học k  

thuật nông, lâm nghiệp nhƣng do vƣớng mắc về cơ chế, thiếu vốn nghiên cứu phục vụ 

phát triển nông lâm nghiệp của các địa phƣơng nên chƣa phát huy đƣợc tác dụng trong 

việc phát triển nông, lâm nghiệp của các địa phƣơng trong v ng.  ác nhà khoa học 

chƣa gắn kết với ngƣời sản xuất và chƣa bám sát thị trƣờng nên các nghiên cứu của họ 

thƣờng không phát huy tốt để phát triển nông nghiệp của v ng. 

+ Mấ   ă   ầ  đâ , t     ình th i tiết, khí h u c   đ     ảy ra vớ   ư    độ 

m     ơ , tần suất nhi u  ơ . R t đậm, rét hại là những diễn biến gây hại không nhỏ 

cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Số liệu thống kê tuy chƣa cụ thể và đầy đủ 

nhƣng qua làm việc với một số địa phƣơng cho biết trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hiện 

tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ r t đậm, r t hại xảy ra trên diện tƣơng đối rộng  v  dụ ở 

Thanh Sơn, Đoan H ng, Thanh Thủy, Yên Lập vào hai n m      và      m i huyện 

có tới hàng chục hộ gia đình có trâu bò chết r t, có hàng chục ha rau màu bị r t hại làm 

mất m a... .Hiện tƣợng sạt lở đất ở v ng đất dốc ở một số nơi tại các huyện miền núi 

 nới kết hợp nông – lâm nghiệp  cũng gây thiệt hại nhƣng không lớn.... Tuy tác động 

của thiên taiở Phú Thọ không lớn nhƣ ở nhiều địa phƣơng khác ở miền núi Bắc Bộ 

 Lai  hâu, Lào  ai, Yên  ái, Sơn La...  nhƣng cũng gây nhiều khó kh n cho sản xuất 

của nhiều hộ sản xuất nông nghiệp. 

b).   u ê    â    ủ quan 

+ Đ   vớ  c      u    t      ú     

-  h nh quyền tỉnhtuy đã có chủ trƣơng phát triển nông nghiệp nhƣng trong đó 

nhiều điểm bất cập và chƣa hợp l . Tƣ tƣởng cơ bản của chủ trƣơng chủ yếu dựa trên 

nền nông nghiệp truyền thông chứ chƣa phát huy hết lợi thế của toàn cầu hóa, hội nhập 



103 
 

   

kinh tế quốc tế. Trong đó việc phát triển cây sắn, cây keo, bạch đàn, cao su, rau tạp, 

vƣờn tạp, con vật nuôi truyền thống với n ng suất và chất lƣợng thấp  sản xuất nông 

nghiệp theo hộ gia đình vẫn là ch nh  công nghiệp chế biến nông sản thô sơ.  hƣa có 

biện pháp để xuất hiện nông sản mới có n ng suất, chất lƣợng cao cũng nhƣ chƣa tạo ra 

v ng sản xuất tập trung để có nguyên liệu phát triển công nghiệp chế biến.... 

-  h nh quyền tỉnh chƣa tổ chức nhiều chƣơng trình tìm hiểu, học tập kinh 

nghiệm phát triển của những địa phƣơng làm tốt cũng nhƣ của những quốc gia thu 

đƣợc nhiều thành công rực rỡ về phát triển nông nghiệp. Trong những n m gần đây ở 

Phú Thọ rất  t ứng dụng khoa học công nghệ để sản ph m nông nghiệp mới xuất hiện. 

- Việc quản l  đối với đất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu là 

 nắm ch t  chứ chƣa tạo điều kiện để cho phát triển.  h nh quyền chƣa đứng ra tổ 

chức sản xuất và h  trợ tiêu thụ sản ph m nông nghiệp.  ơ quan quản l  nhà nƣớc 

chƣa hƣớng dẫn định hƣớng và cách thức tổ chức sản xuất tiên tiến cho ngƣời dân. 

 h nh quyền tỉnh, huyện chƣa cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho ngƣời sản xuất 

và chƣa có biện pháp nhanh chóng tháo gỡ khó kh n cho ngƣời sản xuất về định 

hƣớng sản xuất hàng hóa và tiêu thụ nông sản. 

- Khi ch nh quyền lấy đất nông nghiệp chuyển cho mục đ ch sử dụng phi nông 

nghiệp thì chủ yếu sử dụng mệnh lệnh hành ch nh, biện pháp kinh tế chƣa đƣợc sử 

dụng có hiệu quả.  

-  h nh quyền địa phƣơng chƣa có biện pháp để ngƣời dân thấu hiểu về các quy 

định của WTO cũng nhƣ của các hiệp định thƣơng mại mà nƣớc ta đã k  kết với các 

nƣớc. Xúc tiến thƣơng mại, nhất là xúc tiến thƣơng mại nông sản chƣa đƣợc làm tốt. 

Nhà nƣớc chƣa tổ chức và h  trợ nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. Đồng thời, chƣa tổ chức hệ thống phân phối và tiêu thụ nông sản có đủ 

n ng lực thúc đ y sự phát triển của sản xuất nông nghiệp. 

-  h nh quyền tỉnh chƣa tổ chức lực lƣợng để triển khai việc đánh giá hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh, từng huyện và từng xã. Nhiều n m 

qua ch nh quyền địa phƣơng chƣa tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp một cách bài bản, khoa học nên chƣa rút ra đƣợc những bài học và tìm ra các 

giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đát nông 
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nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh để từ đó đổi mới định hƣớng phát triển nông nghiệp và 

đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh. 

-  ác cơ quan quản l  nhà nƣớc thì làm việc kiểu hành ch nh, chƣa xuất phát từ 

yêu cầu của nông dân để nghiên cứu đƣa ra những giải pháp hữu  ch đối với phát triển 

sản xuất nông nghiệp. Những ngƣời tham mƣu hoạch định ch nh sách thiếu kiến thức 

cũng nhƣ thiếu tầm nhìn nên chƣa tham mƣu đƣợc những   tƣởng tốt, những giải pháp 

hay để ch nh quyền tỉnh quản l  tốt đối phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Họ đƣa ra 

những kiến nghị mang t nh chủ quan, duy   ch , thiếu c n cứ khoa học nên dƣờng nhƣ 

các chủ trƣơng do họ tham mƣu đều không ho c  t vào đƣợc cuộc sống. 

- Chính quyền tỉnh Phú Thọ chƣa đứng ra hƣớng dẫn tổ chức sản xuất cho 

ngƣời dân  giúp ngƣời nông dân, nhà công nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà khoa 

học... cùng nhau liên kết phát triển  và chƣa có kế hoạch cụ thể để nông dân có vốn 

đầu tƣ đ y mạnh sản xuất. 

+ Đ   vớ    ư         â : 

- Nhìn chung ngƣời nông dân chƣa chủ động tiếp cận kinh tế thị trƣờng, chƣa 

tìm hiểu đủ mức yêu cầu của toàn cầu hóa, cũng nhƣ chƣa tìm hiểu lợi  ch và thách 

thức từ các hiệp định thƣơng mại mà Nhà nƣớc đã k  kết với các quốc gia khác trên 

thế giới. Ngƣời nông dân chƣa chủ động tìm cách trang bị kiến thức và k  n ng sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa trong thời đại kinh tế tri thức và trong bối cảnh phát triển 

kinh tế thị trƣờng. Đồng thời, ngƣời nông dân chƣa tìm hiểu thỏa đáng về  NH, HĐH 

và ảnh hƣởng của nó tới phát triển nông nghiệp nói chung và sử dụng đất nông nghiệp 

nói riêng. Nhìn chung, ngƣời nông dân quen làm  n kiểu tự phát, nhỏ lẻ và chƣa đƣợc 

tổ chức.  

- Ngƣời nông dân ở Phú Thọ chƣa quen với sản xuất hàng hóa và chƣa liên kết 

với nhau cũng nhƣ chƣa liên kết đƣợc với các nhà khoa học cũng nhƣ các nhà công 

nghiệp để tạo ra khối lƣợng nông sản hàng hóalớn và có chất lƣợng nên chƣa hấp dẫn 

các nhà đầu tƣ và các nhà phân phối nông sản. Ngƣời sản xuất nông nghiệp chƣa chủ 

động lên kết với các nhà phân phối, các nhà cung cấp vật tƣ nông nghiệp cũng nhƣ 

chƣa chủ động liên kết với các nhà khoa học để có giống mới và công nghệ mới phục 

vụ sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hiện đại. 
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- Ngƣời nông dân chƣa chủ động nâng cao k  n ng nghề và khả n ng tìm kiếm 

thị trƣờng để tiêu thụ nông sản. Đồng thời, chƣa biết liên kết với các nhà phân phối 

trong khâu tiêu thụ nên nhiều nông sản không tiêu thụ đƣợc. 

- Ngƣời nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ rất thiếu thông tin, nhất là thông tin 

về thị trƣờng nông sản, tiến bộ khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất xuất. 

+ Đ   vớ   ơ  ấu sả   uất          ệ :  ơ cấu sản xuất nông sản đang trong 

tình trạng tự phát, chƣa phát huy đƣợc tiềm n ng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp 

của tỉnh. Tác giả xin nhấn mạnh ba điểm cơ bản dƣới đây  

Biểu  . 0: Biến đ ng t  tr ng     ph n ng nh tr ng s n  u t n ng nghiệp     

t nh  h  Th    gi i đ  n 2011 - 2018 

P          2010 - 2018, % 

  Trồng trọt -8,3 

   h n nuôi +6,1 

Riêng thủy sản +0,6 

   ịch vụ nông nghiệp +2,2 

  uồ         t    s    ệu t      ê 

- Nhìn chung việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu do chủ 

quan, tự phát và chƣa đƣợc định hƣớng cũng nhƣa đƣợc tổ chức. Cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp, d  đang trong tình trạng phát triển chủ yếu theo kiểu truyền thống và chƣa có 

nhiều sự thay đổi nhƣng vẫn có sự thay đổi theo chiều hƣớng tiến bộ hơn. Trong giai 

đoạn    1-2018, t  trọng phân ngành trồng trọt giảm khoảng  ,  , t  trọng phân 

ngành ch n nuôi t ng đƣợc  ,   và t  trọng phân ngành ngành dịch vụ nông nghiệp 

t ng đƣợc khoảng  ,  .  ơ cấu này phản ánh có sự thay đổi nhƣng phần nào lại nói 

lên tình trạng sản xuất vẫn chủ yếu nhắm vào giải quyết nhu cầu tại ch  là ch nh. 

- Theo số liệu tổng hợp chƣa thật đầy đủ nhƣng cũng cho thấy, nhìn chung hàng 

hóa nông sản của tỉnh Phú Thọ còn  t. Nông sản hàng hóa trong giai đoạn    1-2018 

chỉ đạt khoảng   -    tổng GTGT nông nghiệp. T  suất nông sản hàng hóa còn đang 

thấp, không tƣơng xứng với tiềm n ng của tỉnh. Ngoài cây chè có t  suất hàng hóa lớn 

 khoảng      còn các nông sản có hàng hóa khác cũng chỉ ở mức khoảng   -15%.   
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Biểu  .21:   t s   h  ti u v  n ng s n h ng h        h  Th  

                                                                       Đơn vị  T  đồng và   

C ỉ      2010 2015 2018 

GTHH       ả    518 694 851 

% so GTGT NN 10,8 11,5 12,1 

  Tỷ  ệ       ả           ,% 

-  hè 96,1 94,8 92,1 

- Ngũ cốc 7,3 8,2 10,2 

- Trái cây tƣơi 14,9 18,2 21,5 

- Thịt lợn lọc 8,1 9,8 11,2 

- Trứng gia cầm 4,6 5,9 7,1 

  uồ          ê t    [8] 

       ú            tr          ;                t   ệ                  ả       , t   

     sả            ủ           ệ    ú       ủ  ếu  u    ấ        â    ẩu đ  t    ủ  t      

Ngoài chè búp qua chế biến có t  suất hàng hóa cao  trên      còn lại trái cây, 

thịt lợn, trứng gia cầm và ngũ cốc chỉ có t  lệ khoảng  -8%.   

  Đ   vớ  đầu tư    t tr ể           ệ  Đầu tƣ chƣa tạo ra tiền đề phát triển 

nông nghiệp có hiệu quả. 

 o chƣa có chủ trƣơng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại nên việc 

đầu tƣ phát triển nông nghiệp cũng chƣa phát huy đƣợc tiềm n ng, thế mạnh của tỉnh 

về sản xuất nông nghiệp. 

Về cơ bản, đầu tƣ phát triển nông nghiệp còn quá thấp so với yêu cầu. Trong 

giai đoạn     -     trong khi nông nghiệp đóng góp khoảng   -    tổng GR P của 

toàn tỉnh thì tổng vốn đầu tƣ cho nông nghiệp mới chiếm khoảng    vốn đầu tƣ toàn 

xã hội. Đây là mức rất thấp và càng thấp đối với một địa phƣơng có tiềm n ng lớn về 

phát triển nông nghiệp hàng hóa nhƣ Phú Thọ. Tại sao vậy  Phải ch ng do nhận thức 

về vai trò của nông nghiệp chƣa đúng, cũng nhƣ nhận thức về tiềm n ng thế mạnh để 

phát triển nông nghiệp chƣa r   Điều đáng nói nhất là đầu tƣ phát triển khoa học công 

nghệ nông nghiệp tuy chƣa tổng hợp đầy đủ nhƣng cũng chỉ chiếm t  trọng rất thấp 

 chỉ khoảng  ,   tổng vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp . Vì chƣa phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao nên vốn đầu tƣ cho phát triển sản xuất nông nghiệp cũng chỉ 

chiếm khoảng   -    tổng đầu tƣ phát triển nông nghiệp  đầu tƣ đào tạo nhân lực 
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nông nghiệp cũng rất thấp. Phần vốn đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng k  thuật nông 

nghiệp chiếm phần lớn. Với mức vốn và cách thức đầu tƣ nhƣ thời gian vừa qua thì 

sản xuất nông nghiệp của Phú Thọ khó có sự phát triển mạnh m . Đó là điều chƣa hợp 

l  cần có giải pháp khắc phục. 

Biểu  .  :   u t  ph t triển n ng nghiệp t nh  h  Th  

                                                                           Đơn vị  T  đồng, giá      

C ỉ      2011-2015 2016-2018 

Tổ    ố   ầ   ƣ x   ộ  51.307 30.785 

Tổ    ố   ầ   ƣ   á     ể           ệ  1.474 923 

  s  tổ   đầu tư     ội 2,9 3,0 

  Đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp   1143 659 

  s  tổ   đầu tư    t tr ể           ệ  72,6 71,4 

  Riêng đầu tƣ ứng dụng khoa học công nghệ 17,7 16,6 

  s  tổ   đầu tư    t tr ể           ệ  1,2 1,8 

  Đầu tƣ phát triển sản xuất nông nghiệp 331 264 

  s  tổ   đầu tư    t tr ể           ệ  27,4 28,6 
  uồ          ê t      1  v    1   1   

      ú    Đầu tư    t tr ể   ết  ấu    tầ            ệ    uồ   tr  , tru   

tâ       ,  â            tr    t ủ   ợ ,      t     đồ   ruộ   

Đến n m     , tỉnh Phú Thọ mới thu hút đƣợc    dự án F I vào lĩnh vực nông 

nghiệp đó là trồng, chế biến chè.  hƣa có nhiều các nhà đầu tƣ nông nghiệp quy mô 

lớn, hiện đại của tỉnh ngoài  từ các thành phố lớn, có tiềm n ng lớn về vốn  đến đầu tƣ 

tại Phú Thọ. Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều nhƣng tác giả muốn nói tới 

ch nh quyền tỉnh chƣa có giải pháp mạnh m , nhất là chƣa có ch nh sách khuyến kh ch cụ 

thể cũng nhƣ chƣa quảng bá rộng rãi tiềm n ng thế mạnh và đ c biệt chƣa xây dựng đƣợc 

những dự án kêu gọi đầu tƣ hấp dẫn, đáng tin cậy. 

Đối với đầu tƣ ngoài ngành nông nghiệp nhƣ ở  hƣơng   đã đề cập, tuy có ảnh 

hƣởng quan trọng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ, tuy nhiên tác giả chỉ 

lƣu   thêm cho có hệ thống, trong phạm vi luận án này không đề cập sâu. 

+ Đ   vớ   ơ  ấu     động và t  lệ     động          ệ   u  đ   t o:  

 ơ cấu lao động biểu hiện ở t  trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động 

xã hội của tỉnh có xu hƣớng giảm nhƣng không nhiều. Suốt từ n m 2011 - 2018, t  

trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội chỉ giảm đƣợc khoảng hơn    
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 từ mức     xuống 4 ,  ,trong khi t  trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao 

động xã hội của cả nƣớc khoảng 44  . Lao động nông nghiệp chuyển qua hoạt động 

trong các ngành nghề phi nông nghiệp chƣa đƣợc   vạn ngƣời  tức trung bình khoảng 

 ,  nghìn ngƣời một n m . Vấn đề đ t ra tại sao có tình trạng nhƣ vậy  Theo tác giả, 

nguyên nhân do lao động nông nghiệp thủ công đang chiếm đại đa số, n ng suất lao 

động thấp nên khu vực nông nghiệp vẫn cần nhiều lao động. T ng n ng suất lao động 

nông nghiệp để dôi dƣ lao động cung cấp cho các ngành phi nông nghiệp là vấn đề đã 

đ t ra cấp bách. 

Về cơ bản phân công lao động trong khu vực nông nghiệp chƣa hợp l  và chƣa 

có sự thay đổi đáng kể. M t khác, chất lƣợng nhân lực nông nghiệp của tỉnh rất hạn chế. 

- Khi xem x t cơ cấu lao động nông nghiệp thì càng cho thấy điều bất ổn của 

nền nông nghiệp ở Phú Thọ. N m    8, trong khi ngành trồng trọt đóng góp khoảng 

44-4   GTGTNN nhƣng lao động trồng trọt vẫn chiếm t  trọng lớn, khoảng     

tổng lao động nông nghiệp. Lao động làm việc trong lĩnh vực ch n nuôi chiếm khoảng 

    và điểm đ c biệt là lao động dịch vụ nông nghiệp chỉ chiếm khoảng   .  

 

Hình 3.4: Cơ  ấ       ộ         g  ệ      ỉ   P   T ọ           2011 - 2018 

Lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn dƣ thừa tƣơng đối nhiều, chiếm 

tới khoảng    lao động nông nghiệp. Trong khi nông nghiệp của tỉnh chủ yếu phát 

triển theo kiểu truyền thống nên n ng suất lao động đã thấp lại vẫn dƣ thừa lao động 

nên đời sống của nông dân vẫn thấp. 
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Biểu  .23:      u l   đ ng v  t  tr ng l   đ ng n ng nghiệp  u  đ   t   

C ỉ      2010 2015 2018 
Tă    /  

11-15 

Tă    /  

16-18 

   L    ộ         ệ         á  

            ế   ố      (1.    

ngƣời  

705 739 754 0,95 0,7 

a . Lao động nông nghiệp 388 368 359 -1,05 -0.85 

  LĐ   55 49,8 47,6 - - 

  Lao động trồng trọt 339 301 260 -2,35 -4,75 

  s  tổ       độ      87,5 81,8 72,4 - - 

  Lao động ch n nuôi và thủy sản 49 67 99 6,4 13,6 

  s  tổ       độ      12,5 18,2 27,6 - - 

b . Lao động dịch vụ nông nghiệp 183,7 213,5 224 3,05 1,6 

  s  tổ       độ       ộ  26,0 28,9 29,7 - - 

2  Số      ộ            ệ      

       (1.    ngƣời  16,3 21,7 28,4 - - 

T  lệ so tổng lao động nông 

nghiệp (%) 4,2 5,9 7,9 - - 

  uồ          ê t         s    ệu   â  t       t     ả t    t    

T  lệ dƣ thừa lao động nông nghiệp đang ở mức cao  khoảng   -    so với 

tổng số ngƣời trong tuổi lao động có khả n ng làm việc . Với bức tranh phân công lao 

động nhƣ vậy thì nông nghiệp s  chƣa thể phát triển mạnh m  nhƣ mong muốn. N m 

    , lao động nông nghiệp qua đào tạo  có chứng chỉ và tập huấn nghiệp vụ từ   

tháng trở lên  chỉ chiếm khoảng  ,    t  lệ này của n m      vào khoảng 4,   . Đây 

cũng là một trong những nguyên nhân làm cho sản xuất nông nghiệp chƣa chuyển sang 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở mức cao hơn một cách r  rệt. 

  Đ   vớ  tổ   ứ  sả   uất          ệ  

 Nhìn chung, tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  t đổi mới, 

cách thức tổ chức sản xuất hộ gia đình vẫn là ch nh, Hình thức trang trại và gia trại có 

phát triển nhƣng chậm và hạn chế. Thực tế cho biết, tuy tỉnh đã quan tâm tới việc phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao nhƣng làm thế nào và bắt đầu từ đâu đang là những 

vấn đề còn vƣớng mắc. Ở tỉnh Phú Thọ, các mô hình khu nông nghiệp công nghệ cao, 
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tổ hợp nông - công nghiệp và chu i giá trị sản xuất nông sản đều chƣa phát triển. Đây 

là điểm bất cập phải nghiên cứu để có phƣơng án phát triển những hình thái tổ chức 

sản xuất hiện đại đem lại hiệu quả cao. 

Việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp  HTXNN  chƣa đạt đƣợc hiệu quả 

nhƣ k  vọng. Rất nhiều HTXNN làm  n k m hiệu quả, nhiều HTXNN rơi vào tình 

trạng hình thức, lúng túng trƣớc những thay đổi của thị trƣờng và của khoa học công 

nghệ. Xã viên thì hết sức thụ động, trông chờ HTXNN nhƣng HTXNN cũng chƣa có 

 sức  hƣớng dẫn, h  trợ dịch vụ nông nghiệp cho bà con xã viên. 

Theo http://www.phutho.gov.vn/web/guest/nongthonmoi, trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ vào n m    8 có 268 HTXNN; trong đó có     HTX hoạt động trong lĩnh vực 

chuyên dịch vụ nông nghiệp (chiếm 49,6%); 30 HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

tổng hợp (chiếm 11,2 %); 105 HTX chuyên ngành (chiếm 39,2%). Các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các HTX ngày càng có hiệu quả hơn nhƣng số lƣợng còn nhỏ, tuy 

vậy các HTX cũng đã góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và 

nâng cao đời sống ở nông thôn, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Trên địa bàn tỉnh mới chỉ có trên 12% HTX 

đƣợc cấp quyền sử dụng đất, trong đó, khoảng     đƣợc cấp giấy chứng nhận sử dụng 

đất. Tuy thế, trên địa bàn tỉnh cũng chƣa hình thành liên đoàn các HTX để liên kết các 

HTX và h  trợ các HTX hoạt động có hiệu quả hơn. 

 h nh quyền chƣa có nhiều biện pháp tuyên truyền và triển khai trên thực tế 

cũng nhƣ ngƣời nông dân chƣa quan tâm việc sản xuất nông nghiệp theo tiêu chu n 

VietG P và GlobalG P.  

Biểu  .24:  h  ti u v  ph t triển tr ng tr i      h  Th  n   2018 

Cá   ị    ƣơ   
Số            

T       ọ  C ă       T     ả       á  

 ả nƣớc 11.258 15.929 6.977 

Phú Thọ 9 266 40 

Thái Nguyên 8 548 4 

Hòa  ình 42 51 24 

Tuyên Quang 60 20 10 

  uồ          ê  ả  ướ    18 [12] 
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N m      cả tỉnh mới có   trang trại trồng trọt và     trang trại ch n nuôi. Đó 

cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng  t nông sản hàng hóa. Đến n m     , có thể nói 

rằng sản xuất kinh doanh nông nghiệp chủ yếu theo hộ gia đình mà đã theo hộ gia đình 

thì thƣờng tự phát, bị động cả trong định hƣớng sản xuất, gia t ng chất lƣợng nông sản 

theo các tiêu chu n sạch và trong tiêu thụ nông sản. Vì thế khó thúc đ y phát triển sản 

xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lƣợng cao. 

   u kết     n   : 

 hƣơng   đã tập trung nghiên cứu r  thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2011-2018; kh ng định rằng, tiềm n ng đất 

nông nghiệp của Phú Thọ là tƣơng đối lớn, truyền thống sản xất hàng hóa nông sản có 

những loại nổi tiếng trong nƣớc nhƣng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh này 

đang đạt đƣợc ở mức thấp. Từ những phân t ch thƣơng đối hệ thống, đầy đủ luận án đã 

chỉ ra nguyên nhân của tình trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thấp thì có nhiều 

nhƣng trong đó phải kể đến do cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vẫn chủ yếu theo kiểu 

truyền thống, với tập đoàn cây trồng có n ng suất và chất lƣợng không cao nên không 

thể tạo ra tiền đề để sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả. Luận án chỉ ra ch nh quyền 

địa phƣơng là chủ thể có trách nhiệm cao nhất đối với hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp thấp ở Phú Thọ  đề ra chủ trƣơng  t điểm mới, chƣa có t nh đột phá, chƣa đứng 

ra hƣớng dẫn tổ chức sản xuất cho ngƣời dân, chƣa có ch nh sách sử dụng đất nông 

nghiệp một cách có hiệu quả và chƣa can thiệp thỏa đáng tới vấn đề tiêu thụ nông sản 

và thu hút đầu tƣ F I để HĐH nông nghiệp của tỉnh). Những kết quả nghiên cứu ở 

chƣơng  , nhất là nguyên nhân của tình trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thấp là 

c n cứ khoa học để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở Chƣơng 4. 
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CHƢƠNG 4 

GIẢI PHÁP N NG C O HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT N NG NGHIỆP 

TỈNH PH  THỌ ĐẾN NĂM      

Trên cơ sở những nguyên nhân của tình trạng hiệu quả thấp trong việc sử dụng 

đất nông nghiệp đã đƣợc xác định ở Chƣơng   và c n cứ vào l  thuyết, các yếu tố ảnh 

hƣởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cũng nhƣ các kinh nghiệm thực tiễn đã 

nêu ở Chƣơng  , chƣơng này s  tập trung nghiên cứu và kiến giải những vấn đề ch nh 

sau đây  

4.1. Că      ể xá   ị     ả    á             ệ    ả  ử       ấ           ệ      

 ỉ   P   T ọ  ế   ă  2030 

Để tránh trùng lắp, ngoài các c n cứ đã đƣợc trình bày ở Chƣơng    các vấn đề 

lý luận và khảo sát kinh nghiệm thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp), 

đến đây tác giả xin trình bày khái quát thêm một số vấn đề quan trọng và có tính quyết 

định đến lựa chọn giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

4.1.1. B     n   n     n  t      u qu  s  d n  đ t n n  n    p  ủa tỉn        ọ 

a . Thị trƣờng nông sản trong tỉnh  

  Nhu cầu ngƣời dân trong tỉnh t ng mạnh. Vào n m      dân số của tỉnh vào 

khoảng  , - ,  triệu ngƣời. Lúc ấy nhu cầu về nông sản thực ph m là rất lớn, nhu cầu 

về gạo khoảng    vạn tấn, thịt các loại khoảng   -   nghìn tấn, rau xanh khoảng    

nghìn tấn, trái cây khoảng    nghìn tấn... 

Biểu  .1:  ự       n s  t nh  h  Th  

C ỉ      Đ/  2025 2030 
Tă    /  

19-25 

Tă    /  

2026-2030 

D    ố       ỉ   1000ng 1474 1527 0,72 0,7 

Nhân kh u thành thị 1000ng 368 610 4,75  

  so dân số chung % 25 40 - - 

Nhân kh u nông thôn 1000ng 1106 917 -2,65 -3,7 

Nhân kh u nông nghiệp 1000ng 940 734 -0,75 -4,8 

  so nhân kh u nông thôn % 85 80 - - 

  uồ         ả  

+ Nhu cầu phục vụ khách du lịch và ngƣời vãng lai đến Phú Thọ. Ƣớc t nh vào 

n m      đạt khoảng  - ,  triệu ngƣời và chỉ t nh thời gian lƣu trú khoảng  - ,  ngày 
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thì tổng giá trị nông sản ph m phục vụ cho khách đã có giá trị khoảng    nghìn t  

đồng  tƣơng đƣơng gần     triệu US , bằng khoảng     tổng giá trị xuất kh u của 

tỉnh Phú Thọ n m       và cộng với giá trị dịch vụ khách sạn và đi tour khoảng    

nghìn t  dồng  tƣơng đƣơng  ,  t  US  .  

Biểu  . :  ự     nhu   u n ng s n  h  ng  i   n t i đ   ph  ng 

N     ả        Đơ   ị 

2020 2030 

Nhu cầu 

n m ngƣời 

Nhu cầu, 

     tấn 

Nhu cầu 

n m ngƣời 

Nhu cầu, 

     tấn 

Gạo kg 180 185 150 225 

Rau xanh kg 130 185 160 240 

Quả tƣơi kg 100 142 120 180 

Thịt các loại kg 40 118 50 175 

Trứng quả 150 213* 180 270* 

 á kg 35 50 45 68 
  uồ         ả            ú     tr ệu  uả trứ   

Nhƣ vậy, có nghĩa là tổng giá trị hàng hóa bán tại ch  về nông sản thực ph m và 

dịch vụ đã đƣợc vào khoảng  , - ,  t  US   gấp khoảng 1,1 lần tổng giá trị xuất kh u 

của toàn tỉnh n m    8 . Đây là một khoản thu nhập khá lớn mà tỉnh Phú Thọ cần chú   

để khai thác. Nông nghiệp đóng vai trò cực k  quan trọng đối với thu nhập này. 

Biểu  . : T ng hợp nhu   u n ng s n đến n       tr n đ     n t nh  h  Th  

Sả       Đơ   ị 

2025 2030 

Tổ    ố 
K á   

    ị   
Tổ    ố 

K á      

 ị   

 . Lƣơng thực  gạo  10
3 
Tấn 200-210 15 250-260 25 

 . Thịt các loại 10
3 
Tấn 128 10 195 20 

  Riêng thịt bò 10
3 
Tấn 10 4 15 8 

 . Trái cây tƣơi 10
3 
Tấn 204 62 265 85 

4. Rau xanh  10
3 
Tấn 202 17 265 25 

 . Trứng gia cầm 10
6 
quả 493 78 420 150 

 . Sữa quy tƣơi 10
3 
l t 1400 600 2250 960 

 .  á 10
3
Tấn 55 5 83 15 

  uồ         ả 

      ú    u  ầu       uâ  đầu   ư    ă   Lươ   t    1  -            t  t     

            trứ        ầ  1    uả  tr    â    -       r u      11 -1       sữ      u  tươ   

     t   â  s  t   t    1,  tr ệu         u      v    ư   v         - ,  tr ệu   ư    

b . Khả n ng tham gia thị trƣờng nông sản ở Hà Nội và nƣớc ngoài  
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- Khả  ă    ớn v  t        t   trư         sả      ộ . Tỉnh Phú Thọ gần thị 

trƣờng nông sản Hà Nội có quy mô lớn và nhu cầu lƣơng thực, thực ph m cho khách 

du lịch là khá lớn. Trong hơn chục n m tới Hà Nội có quy mô dân số khoảng 8 triệu, 

trong đó dân số đô thị khoảng 5 triệu ngƣời. Theo học giả Cao Ngọc Lân [47], đến 

n m      Hà Nội cần 91 vạn tấn lƣợng thực, 45 vạn tấn trái cây, 68 vạn tấn rau củ 

quả, 91 vạn tấn thịt cá các loại. Nếu tham gia 10% thị phần nông sản của Hà Nội cộng 

với đáp ứng nhu cầu lƣơng thực, thực ph m cho khách du lịch từ các nơi trong nƣớc 

đến Phú Thọ s  (vào khoảng 3,3 triệu ngƣời  thì cũng có thể tạo ra giá trị lớn cho 

ngành nông nghiệp, góp phần gia t ng thêm khoảng 14-15% GTGTNN của tỉnh.  

-          t   trư    nông sản      ướ   Khi Việt Nam triển khai thực hiện 

các hiệp định thƣơng mại với các nƣớc  P  , các quốc gia Liên minh Hải quan  hâu 

 ,  U,  ộng đồng  S  N cũng nhƣ các hiệp ƣớc thƣơng mại tự do song phƣơng với 

các quốc gia khác thì tuy chƣa t nh toán đƣợc một cách cụ thể nhƣng dự báo khả n ng 

thị trƣờng xuất kh u nông sản thực ph m là khá lớn  gồm chè, rau xanh chất lƣợng 

cao, thịt các loại chất lƣợng cao, trái cây... . Tuy thế Phú Thọ vẫn phải chú   áp lực 

cạnh tranh ngay trên sân nhà đối với tiêu thụ nông sản trong nƣớc để có biện pháp 

giảm giá thành, t ng chất lƣợng nông sản của tỉnh.     

Nếu Phú Thọ không tận dụng đƣợc những cơ hội nhƣ thế thì không chỉ g p bất 

lợi đối với phát triển nông nghiệp mà còn lãng phí tiềm n ng, lợi thế so sánh của tỉnh. 

4.1.2.  ịn     n  p  t tr  n n n  n    p đến  0 0 

4.1.2.1. Qu   đ ể     t tr ể           ệ   

+ Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng 

công nghệ cao, nâng cao chất lƣợng sản ph m, giá trị gia t ng, đ y mạnh xuất kh u 

nhƣ  áo cáo ch nh trị Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định. Lấy hiệu 

quả và bền vững làm tiêu ch  tối thƣợng đối với phát triển nói chung và phát triển nông 

nghiệp nói riêng  Trƣớc hết và trên hết là hƣớng tới gia t ng hiệu quả kinh tế, lợi  ch 

kinh tế phải đem lại cho nhiều ngƣời  cả ngƣời trực tiếp sản xuất và những ngƣời có 

liên quan  và phải đảm bảo hiệu quả cả trƣớc mắt và hiệu quả lâu dài  hài hòa hiệu quả 

cho cả ngƣời khoa học, ngƣời nông dân, ngƣời chế biến và ngƣời phân phối. Đó ch nh 
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là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Tuyệt nhiên không thể chỉ vì hiệu quả kinh tế mà 

phải chú   cả hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trƣờng. Sản xuất nông nghiệp phải chú 

  đến lợi  ch của ngƣời tiêu d ng và nhu cầu cấp bách của xã hội. 

+ Phát triển nông nghiệp vì nông dân và vì sự thịnh vƣợng chung của tỉnh  

Nông nghiệp là bộ phận kinh tế quan trọng của nền kinh tế, nên phát triển nông nghiệp 

phải chú   không chỉ yêu cầu làm giàu của ngƣời nông dân mà phải coi trọng cả sự 

thịnh vƣợng của nền kinh tế tỉnh. Tức là phải hài hòa lợi  ch của bản thân ngành nông 

nghiệp và gia t ng mức đóng góp cho sựu phát triển chung của nền kinh tế. Sự phát 

triển của nông nghiệp phải hƣớng tới sự ổn định cho khu vực nông thôn để tạo điều 

kiện cho sự phát triển mạnh m  của nền kinh tế tỉnh. 

  Phát triển nông nghiệp có tổ chức và dựa trên cơ sở công nghệ hiện đại  Nhƣ 

mọi hoạt động kinh tế, sự phát triển của nông nghiệp phải đƣợc tổ chức một cách khoa 

học, quy mô lớn và có hiệu quả cao. Hết sức tránh để nông nghiệp phát triển tự phát 

nhƣ những n m trƣớc đây. Phải tạo ra niềm tin thực sự cho ngƣời nông dân để họ đem 

vốn vào đầu tƣ phát triển sản xuất  đồng thời, tạo niềm tin cho các nhà đầu tƣ ngoài 

tỉnh đến Phú Thọ đầu tƣ sản xuất. 

  Liên kết ch t ch  giữa nông nghiệp với các ngành lĩnh vực khác  Đây là 

hƣớng mới và đảm bảo cho sự phát triển có hiệu quả của tất cả các ngành kinh tế trên 

địa bàn. Điều đó có nghĩa là phải liên kết sản xuất nông nghiệp với tất cả các ngành có 

liên quan để tạo ra sự phát triển nhịp nhàng giữa các ngành trong mối quan hệ tƣơng 

tác hữu cơ ch t ch . Muốn vậy không chỉ thông suốt về vận tải, phân phối, tiêu thụ sản 

ph m nông nghiệp mà còn đồng bộ tới mức cần thiết giữa các khâu sản xuất trong các 

chu i giá trị sản xuất và trong các tổ hợp sản xuất nông – công nghiệp. 

  Xác định lợi thế so sánh 

Theo kết quả phân tích mô hình SWOT cho biết so với các tỉnh Thái Nguyên, 

Sơn La, Hòa  ình  tƣơng đồng về nông sản hàng hóa  thì tỉnh Phú Thọ lợi thế hơn h n 

về vận tải, giao thƣơng kinh tế v ng và n ng lực quản l  nhà nƣớc của ch nh quyền. 

Theo công bố của V  I và các cơ quan hữu trách khác thì n ng lực quản l  của ch nh 

quyền Phú Thọ có các chỉ số trội hơncác tỉnh Thái Nguyên, Sơn La và Hòa  ình. 
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Biểu  . : T ng hợp s  s nh điể    nh  điể  h n  hế      h  Th  đ i v i   t s  

đ   ph  ng tr ng l nh vự  s n  u t n ng nghiệp  n     18 

T            á   
P   

T ọ 

T á  

Nguyên 

Sơ  

La 

H   

B    

Vị tr  địa l   và quan hệ với Hà Nội ++ ++ + ++ 

Vận chuyển nông sản ++ + - + 

Kết cấu hạ tầng k  thuật ++ + - + 

Trung tâm giao thƣơng liên v ng ++    

N ng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)* ++ + + + 

Hiệu quả quản trị và hành ch nh công  P PI   ++ + + + 

  uồ         ả         t     ế        ủ   ă    1  

Ghi chú: ++ mứ  độ t t nhi u; mứ  độ t t ít và – mứ  độ không t t 

   ự báo sức  p cạnh tranh với một số tỉnh khác 

 hỉ t nh đối với thị trƣờng Hà Nội, nhìn chung hàng hóa nông sản của Phú Thọ 

phải cạnh tranh mạnh với chè, các loại thịt, rau xanh của tỉnh Thái Nguyên, Sơn La và 

Hòa  ình. Tuy nhiên, từ Phú Thọ về Hà Nội có thể vận chuyển bằng đƣờng bộ cao tốc 

và đƣờng sắt thuận lợi hơn so với từ Thái Nguyên về Hà Nội chỉ bằng đƣờng bộ. Vì 

thế, thời gian nhanh hơn và đảm bảo chất lƣợng nông sản tốt hơn. N m     , theo 

thống kê cả nƣớc tỉnh Phú Thọ đứng thứ nhất về n ng suất lúa, ngô và chuối; đứng thứ 

hai về n ng suất chè  đứng thứ nhất là Thái Nguyên  và n ng suất cam đứng thứ nhất 

về cam là Hòa  ình  trong số 4 tỉnh đƣợc so sánh. Đối với thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm 

về cơ bản 4 tỉnh ngang nhau. Theo Viện khoa học k  thuật nông lâm nghiệp miền núi 

ph a  ắc [78], thì n ng suất cây trồng hiện nay cũng chỉ bằng khoảng   -    so với 

n ng suất sinh học có thể đƣợc. Trong bối cảnh, nếu địa phƣơng nào gia t ng nhanh 

hơn n ng suất, chất lƣợng cây trồng và vật nuôi thì s  nhận đƣợc lợi thế tốt hơn. 

Ngoài ra, trong quá trình t nh toán cạnh tranh tiêu thụ nông sản của tỉnh Phú 

Thọ, tác giả cho rằng cũng cần chú   tới các tỉnh khác. V  dụ, Phú Thọ phải cạnh tranh 

sản xuất hồng với Lạng Sơn,  ắc Giang,  ắc Kạn  cạnh tranh sản xuất chuối với 

Tuyên Quang và Hòa  ình  cạnh tranh sản xuất thịt lợn, cam, rau xanh với Thanh Hóa  

cạnh tranh sản xuất sữa bò với Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ  n,  ao  ằng... 
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Biểu  . :    s nh  h  n ng   nh tr nh ti u th  n ng s n 

gi    h  Th v i     t nh   th  tr  ng H  N i 

T            á   P   T ọ T á  N      Sơ  L  H   B    

 hè x xx x  

Thịt bò x x x xx 

Thịt lợn siêu nạc xx xx x x 

Sữa bò x xx xx x 

Trứng gia cầm xx xx - x 

Rau xanh chất lƣợng cao xx xx x x 

Trái cây tƣơi  cam, qu t, 

chuối...  
xx x x xx 

 ƣởi xx - - x 
  uồ         ả           tr                 tr    vừ   -             tr    đượ  

4.1.2.2. Đ     ướng phát triển nông nghiệ  để đ         ớ   ơ      s  phát triển 

kinh tế của t nh Phú Th  

a). M   t êu    t tr ể           ệ   

Tham khảo đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đề án quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn     -     và tầm nhìn đến n m 2025 cũng nhƣ nhận đƣợc sự 

giúp đỡ của các chuyên gia kinh tế của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và của  ục thống kê 

tỉnh  tác giả đự báo một số mục tiêu chủ yếu của tỉnh Phú Thọ  xem biểu 4.6).  

Biểu  .6:  ự       t s      ti u ph t triển n ng nghiệp đến      

    t nh  h  Th  

C ỉ      Đơ   ị 2018 2025 2030 
Tă  ,   ả  

trong 12  ă  

1. T  trọng nông nghiệp trong 

tổng GRDP của tỉnh 
% 21,4 18,4** 17,0 -4,4 

2. Tốc độ t ng giá trị gia t ng 

nông nghiệp 
% 3,8 4,5** 5,0 +1,2 

3. T ng n ng suất cây trồng 

ch nh so với n m gốc 2017 
lần 1 1,7 2,5 +1,5 

  uồ    ă  2018 là s  liệu th ng kê.  

Ghi chú:      ă       v    3        báo của tác giả  trê   ơ s  d  báo th  

trư ng nông sản, ti    ă   v  quỹ đất và tham khảo d  báo của d     “Qu     ch 

phát triển tổng thể kinh tế - xã hội t nh Phú Th       đ  n 2011- 2020**. 

 Để nâng cao vị thế nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh và cải thiện rõ rệt đời 

sống của ngƣời nông dân, tỉnh Phú Thọ cần phấn đấu nâng giá trị gia t ng trên m i ha 
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đất nông nghiệp gấp khoảng 1,4-1,5 lần trong giai đoạn 2019-2025 và khoảng 2-2,2 

lần trong giai đoạn 2026-     trên cơ sở đổi mới mạnh m  cơ cấu sử dụng đất nông 

nghiệp mà luận án s  trình bày cụ thể ở phần sau.   

    Đ     ướ   đổi mới  ơ  ấu sả   uất          ệ   

- Đ        độ t      ợ   ủ           đất trê  đ       t    

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học k  thuật nông lâm nghiệp 

miền núi phía  ắc và xem x t kết quả nghiên cứu của đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến 

n m     , tác giả luận án tiến hành phân t ch, đánh giá chất lƣợng và sự ph  hợp của 

đất nông nghiệp để phát triển trồng trọt ở Phú Thọ. Tác giả luận án tán đồng với quan 

điểm của đề án  Qu           t tr ể      ,  â , t ủ  sả  đế        của tỉnh Phú 

Thọ nhƣ biểu 4. . 

 Đất rất th ch hợp để chuyên lúa phân bố chủ yếu ở Lâm Thao    4  ha , Hạ 

Hòa       ha ,   m Khê       ha , Thanh  a   4   ha , Tam Nông   4   ha . 

Biểu  .7:  h n l  i đ t the      đ  th  h hợp đ i v i ph t triển     tr ng 

                                                                                                    Đơn vị  ha 

L              

M    ộ           

Tổ     ệ  

    * 

Rấ        

    

T         

 ừ  

K         

    

  vụ lúa 44.888 12.205 14.081 18.602 

  lúa     màu 44.842 12300 5171 27365 

Lúa   Thủy sản 19191 3330 5922 9939 

Rau 27143 3070 13191 10882 

 ây chè và cây sơn 79501 15470 27091 36940 

 ây  n quả  bƣởi, hồng, 

cam) 
62016 8042 21991 31984 

Trồng thức  n ch n nuôi 6500 2500 3200 800 

Thủy sản 11645 3935 3321 4389 

Lâm nghiệp 181715 49847 52942 78925 
  uồ   Qu           t tr ể      ,  â , t ủ  sả   ủ    ú     đế       

      ú     ổng diện tích có thể cân nhắc 

Đất rất th ch hợp để chuyên rau tập trung chủ yếu ở Việt Trì      ha , Hạ Hòa 

     ha , Thanh  a      ha ,   m Khê      ha , Tam Nông  4   ha , Lâm Thao   4  

ha , Thanh Thủy      ha . 
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 Đất rất th ch hợp để chuyên cây công nghiệp phân bố chủ yếu ở Đoan H ng 

(2.    ha , Hạ Hòa   .100 ha), Thanh Ba (2.    ha , Yên Lập   .4   ha , Thanh Sơn 

(1.    ha , Tân Sơn   .400 ha). 

 Đất rất th ch hợp để chuyên cây  n quả  bƣởi  phân bố chủ yếu ở Đoan H ng 

(2.600 ha), Thanh Ba (660 ha), Yên Lập   4  ha , Thanh Sơn   .200 ha), Thanh Thủy 

(580 ha). 

Đất th ch hợp để trồng ngô tập trung chủ yếu ở Hạ Hòa   .000 ha), Thanh Ba 

(1.    ha ,   m Khê   .600 ha), Tam Nông (1.800 ha), Lâm Thao (2.    ha , Thanh 

Thủy   .420 ha). 

 Đó là yếu tố cần xem x t để phân bố cây trồng theo v ng  tiểu v ng huyện và 

liên huyện  trên lãnh thổ tỉnh. 

 Trong tƣơng lai, cần dành khoảng   2 nghìn ha để phát triển lâm nghiệp  hiện 

nay khoảng   4 nghìn ha . Đất phi nông nghiệp cần bố tr  khoảng    nghìn ha  hiện 

nay    nghìn ha .  

- T      ệ     t tr ể               ệ  ứng d ng công nghệ cao và từ    ước 

phát triển nông nghiệp  ữu  ơ 

Về lâu dài tỉnh Phú Thọ cần phát triển nền nông nghiệp hữu cơ dựa trên nền 

tảng cơ sở công nghệ sinh học và gen kết hợp không sử dụng hóa chất  hạn chế ho c 

tiến tới không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc t ng trọng, sử dụng giống 

biến đổi gien...  để tạo ra những nông sản sạch, có chất lƣợng cao, an toàn thực ph m. 

  Trƣớc hết phát triển nông nghiệp hữu cơ đối với rau, củ, quả  cây  n quả chủ 

lực  bƣởi, cam, qu t, chuối...   

  Tiếp theo phát triển nông nghiệp hữu cơ đối với ch n nuôi lợn, bò thịt và bò 

sữa và gia cầm, thủy sản.  

- Đổ   ớ   ơ  ấu sả   uất nông nghiệp 

* Đổ   ớ   u   đ ể , tư  u  v     t tr ể   ơ  ấu sả   uất          ệ  trê  đ   

    t      ú      

- Lấy hiệu quả làm tiêu ch  tối thƣợng. Hiệu quả ở đây phải là hiệu quả tổng 

hợp, gồm cả hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trƣờng.  huyển đổi cây 

trồng và vật nuôi để đạt đƣợc hiệu quả cao nhất, làm cho m i ha đất nông nghiệp tạo 

ra nhiều giá trị kinh tế và nhiều giá trị gia t ng nhất. 
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- Sử dụng đất nông nghiệp theo phƣơng châm  tiết kiệm . Việc lấy đất nông 

nghiệp cho mục đ ch sử dụng phi nông nghiệp phải t nh toán đầy đủ tới lợi  ch của 

ngƣời nông dân. T ng cƣờng phát triển theo chiều cao không gian để giảm bớt diện 

t ch m t bằng. Từng bƣớc sử dụng phƣơng thức canh tác hiện đại để gia t ng chiều 

cao, t ng tầng canh tác ho c phát triển cây trồng nhiều tầng... 

-  ên cạnh tiết kiệm đất phải tiết kiệm nƣớc. Ở tỉnh Phú Thọ, một số nơi đã có 

tình trạng thiếu nƣớc sinh hoạt và thiếu nƣớc tƣới tiêu về m a khô nên phải chọn 

những cây trồng chịu hạn về m a khô. 

- Đồng thời với phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần kết hợp với phát triển 

n ng lƣợng tái tạo, phát triển mạnh m  kh  bioga từ chất thải ch n nuôi để giảm thiểu 

sử dụng chất đốt bằng g , củi nhƣ lâu nay. Từ đó giảm thiểu tổn thất tài nguyên rừng... 

* Đổ   ớ   ơ  ấu sản xuất          ệ  

Đây là yếu tố quyết định đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp nói chung và 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng ở Phú Thọ nên phải đổi mới một cách c n 

bản, có c n cứ khoa học và kiên quyết. 

Biểu  .8:  ự          u  T T n ng nghiệp t nh  h  Th  

Đơn vị  T  đồng 

C ỉ      2018 2025* 2030 
Tă    /  

2019-2025 

Tă    /  

2026-2030 

1  GRDP (  á       34.902 57588 84654 7,5* 8,0 

+ Riêng GTGT         ệ  7.477 10.845 15.237 5,0 6,0 

  s  tổ   GRDP 21,4 18,4 16,0 - - 

  Trồng trọt 3186 4242 5790 4,0 5,0 

  s  tổ           42,6 39 38 - - 

   h n nuôi 3529 5420 7695 6,5 7,0 

  s  tổ           47,2 50,0 50,0 - - 

   ịch vụ nông nghiệp 321 552 805 7,5 7,0 

  s  tổ           4,3 5,1 5,6 - - 

  Nuôi thủy sản 441 631 947 5,2 5,8 

  s   ổ           5,9 5,9 6,4 - - 

2  GTGT                

    ệ    ế   ế        ả  

192 325 1153 - - 

% so GTGT NN 2,7 3,0 8,0 - - 
  uồ    ă    18 theo        ê t   .;      đ  n 2011-2018 GRDP của Phú Th  có t   độ 

tă   tru           ả       ă  v           ệ  tă      ả       ă        ă       v  

2030 do tác giả d  báo.  
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Đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp hƣớng tới     . Gia t ng t  trọng sản 

ph m nông sản hàng hóa  và    . Gia t ng t  trọng các sản ph m nông sản sử dụng 

công nghệ cao và gắn với công nghiệp chế biến.  

 -    t tr ể  sả    ẩ           ệ    ủ     gắn với hình thành một s  chuỗi giá 

tr  sản xuất nông nghiệp 

Trên cơ sở phát huy tiềm n ng, lợi thế so sánh để phát triển nông nghiệp và c n 

cứ vào kết quả dự báo thị trƣờng, n ng suất đạt đƣợc ở một số cơ sở sản xuất tiên tiến 

trong tỉnh tác giả kiến nghị danh mục nông sản chủ lực của tỉnh Phú Thọ nhƣ sau  

Biểu  .9: Dự     s n ph   n ng nghiệp  h   ếu      h  Th  

C ỉ      Đơ   ị 2018 2025 2030 
Nă       

so 2018,% 

Sản lƣợng ngũ cốc 10
3
Tấn 482,9 485 490 101,5 

Lúa gạo 10
3
Tấn 390 375 380 97,4 

Riêng lúa gạo chất lƣợng 

cao 
10

3
Tấn 24,5 50 90 367,3 

Ngô  10
3
Tấn 92,9 110 130 140 

Riêng ngô rau thực ph m Tấn 550 2500 8000 1454,5 

 hè búp tƣơi 10
3
 tấn 169,5 180 220 129,8 

Trái cây tƣơi 10
3
 tấn 107 180 330 308,4 

Thịt lợn lọc Tấn 75849 118.000 145.000 191,2 

Thịt gia cầm lọc Tấn 21.531 34.800 45.000 209,0 

Thịt bò lọc Tấn 2970 10.550 17.500 235,7 

Trứng Tr. quả 169,1 310 500 295,8 

Sữa bò Tr. l t 8,2 15 35 426,8 

Mật ong 10
3
 l t 153 160 200 130,7 

Rau Tấn 191.750 240.700 310.900 162,1 

 á các loại* Tấn 27.800 36.500 40.500 144,2 

  uồ         ả   ă    18 t           ê t    

      ú         ồ   ột s       t ủ  sả          ư      ă  ,    ê , trắ ,     ,      

 Từ định hƣớng phát triển sản p m nông sản chủ lực, luận án tiến hành xác định 

phƣơng hƣớng đổi mới tập đoàn cây trồng, con vật nuôi của tỉnh Phú Thọ trong những 

n m tới. 
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Biểu  .10:  ự  iến tiến tr nh đ i   i gi ng     tr ng  v t nu i 

tr n đ     n t nh  h  Th  

C        , 

 ậ       
2018-2020 2021-2025 Sau 2025 

 ây lúa 

 ải tạo giống vàsử 

dụng     diện t ch lúa 

chất lƣợng cao  giống 

lúa Nhật  ản  

Sử dụng giống lúa 

chất lƣợng cao 

khoảng     diện t ch 

 giống lúa Nhật  ản  

     lúa chất 

lƣợng cao  giống 

lúa Nhật  ản   

 hè 

 ải tạo 4   diện t ch 

chè với giống mới n ng 

suất, chất lƣợng cao 

 ải tạo     diện t ch 

chè với giống mới 

n ng suất, chất lƣợng 

cao 

 ải tạo      diện 

t ch chè với giống 

mới n ng suất, chất 

lƣợng cao 

 ƣởi 

 ải tạo     diện t ch 

bƣởi với giống mới 

n ng suất, chất lƣợng 

cao. Gồm hai giống  

 ƣởi Đoan H ng và 

bƣởi  iễn 

 ải tạo     diện t ch 

bƣởi với giống mới 

n ng suất, chất lƣợng 

cao. Gồm hai giống  

 ƣởi Đoan H ng và 

bƣởi  iễn 

 ải tạo      diện 

t ch bƣởi với giống 

mới n ng suất, chất 

lƣợng cao. Gồm 

giống   ƣởi Đoan 

H ng và bƣởi  iễn 

Cam 

    diện t ch trồng 

giống mới  Giống cam 

M  ho c Israel 

     diện t ch giống 

mới  Giống cam M  

ho c Israel 

     diện t ch 

giống mới  Giống 

cam M  ho c Israel 

Nhãn 

Triển khai giống nhãn 

Hƣơng  hi  một trong 

những loại Nhãn Lồng 

Hƣng Yên  

Triển khai giống nhãn 

Hƣơng  hi  một 

trong những loại 

Nhãn Lồng Hƣng 

Yên) 

Triển khai giống 

nhãn Hƣơng  hi 

(một trong những 

loại nhãn Lồng 

Hƣng Yên  

Hồng 

 ải tạo giống trên diện 

t ch khoảng     

 ải tạo giống trên 

diện t ch khoảng 

100% 

 ải tạo giống trên 

diện t ch khoảng 

100% 

 huối 

Sử dụng giống chuối 

cấy mô của Đài Loan 

trên     diện t ch 

Sử dụng giống chuối 

cấy mô của Đài Loan 

trên     diện t ch 

Sử dụng giống 

chuối cấy mô của 

Đài Loan trên 

     diện t ch 
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C        , 

 ậ       
2018-2020 2021-2025 Sau 2025 

Rau xanh 

chất lƣợng 

cao 

Sử dụng giống rau sạch 

chất lƣợng cao khoảng 

    diện t ch 

Sử dụng giống rau 

sạch chất lƣợng cao 

khoảng     diện t ch 

Sử dụng giống rau 

sạch chất lƣợng 

cao khoảng      

diện t ch 

 ò thịt chất 

lƣợng cao 

Sử dụng giống mới 

khoảng     tổng đàn 

Sử dụng giống mới 

khoảng     tổng đàn 

Sử dụng giống mới 

khoảng      tổng 

đàn 

 ò sữa 

Sử dụng giống mới 

khoảng     tổng đàn 

Sử dụng giống mới 

khoảng     tổng đàn 

Sử dụng giống mới 

khoảng      tổng 

đàn 

Lợn siêu nạc 

Sử dụng giống mới 

khoảng     tổng đàn 

Sử dụng giống mới 

khoảng     tổng đàn 

Sử dụng giống mới 

khoảng      tổng 

đàn 

 á 

Sử dụng giống cá hồi, 

cá chim trắng, cá l ng, 

cá chiên, cá trắm 

Sử dụng giống cá hồi, 

cá chim trắng, cá 

l ng, cá chiên, cá 

trắm, cá nheo 

Sử dụng giống cá 

hồi, cá chim trắng, 

cá l ng, cá trắm, cá 

chiên, cá trắm, cá 

nheo 

Gà 
Sử dụng giống gà qu  

Tân Hồ 

Sử dụng giống gà qu  

Tân Hồ 

Sử dụng giống gà 

qu  Tân Hồ 

  uồ         ả 

- Đ     ướ      t tr ể           v   chủ yếu tr             ệ    t      ú     

+     v   tr n  trọt 

Tác giả cho rằng, tỉnh Phú Thọ cần có cuộc cải cách mạnh m  đối với khâu 

trồng trọt trên cơ sở t nh toán có c n cứ khoa học hƣớng tới nâng cao giá trị gia t ng 

và phát triển bền vững. Trồng trọt phải phát triển có mũi nhọn hàng hóa dựa trên cơ sở 

phát huy tiềm n ng, lợi thế của địa phƣơng. Phát triển tập trung, chuyên môn hóa, hiện 

đại hóa phải là hƣớng ƣu tiên. 

 huyển bớt diện t ch cấy lúa   vụ, lúa nƣơng n ng suất thấp  khoảng   -16 

nghìn ha  và đất trồng cây công nghiệp ngắn ngày không hiệu quả  khoảng  -  nghìn 
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ha  sang trồng rau chất lƣợng cao và để trồng cây  n quả có chất lƣợng  nhƣ bƣởi, 

cam, chuối, hồng không hạt... . 

Biểu  .11:  ự     n ng su t sinh h     t s      tr ng  h nh 

tr n đ     n  h  Th  

C               Nă     ấ        ọ , tấ /   Nă     ấ        , tấ /   

Lúa nƣớc 10,0 5,8 

Ngô 14,0 5 

Sắn 20,0 13,0 

Đậu tƣơng 6,0 1,8 

Lạc 8,0 1,9 

M a 90,0 56 

 hè 12,0 8,8 

 ƣởi 17,0 7,8 

Hồng 10,0 6,5 

Rau 20 14 
  uồ            u           t tr ể  tổ   t ể      tế -     ộ  t      ú     đê       

 ành khoảng 7-8 nghìn ha trồng lúa chất lƣợng cao  giống gạo thơm Nhật  ản  

để cung cấp chủ yếu cho nhu cầu của du khách, ngƣời dân đô thị và để làm hàng hóa 

tiêu thụ ở Tp. Hà Nội cũng nhƣ đề xuất kh u. 

 ành diện t ch đất đồi không th ch hợp với cây  n quả, rau xanh để trồng cỏ 

giống ngoại và thức  n ch n nuôi bò sữa và bò thịt. 

Không nên mở rộng diện t ch trồng các loại cây  m a, sắn, nhãn, vải, đậu đ ... vì 

không có khả n ng cạnh tranh với các địa phƣơng khác và càng không có thể xuất kh u. 

Tích tụ ruộng đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc đổi mới 

trồng trọt ở Phú Thọ. T y theo điều kiện cụ thể từng nơi mà có kế hoạch tích tụ ruộng 

đất với quy mô khoảng 50 ha trở lên đối với cây rau, trên     ha đối với cây lúa chất 

lƣợng cao, trên     ha đối với cây  n quả. 

+     v      n nu   

Đối với Phú Thọ, cần nhanh chóng chóng chuyển từ ch n nuôi truyền thống 

sang ch n nuôi theo hƣớng công nghiệp, hiện đại, đƣợc tổ chức và có hàng hóa lớn. 

 p dụng hình thức tổ chức sản xuất hiện đại có hiệu quả cao nhƣ hình thức tổ hợp sản 

xuất lãnh thổ. 
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Biểu  .12:  ự      h n nu i      h  Th 
4
 

C ỉ      Đơ   ị 2018 2025 2030 Nă    30 so 2018,% 

  Đàn lợn 1000 con 876 890 950 108,4 

  Đàn gia cầm   12.740 13800 14500 113,8 

  Đàn bò   121 130 155 128,0 

+ Đàn Trâu   73 75 80 109,6 

  Đàn dê   10,8 14 16 148,1 
  uồ         ả,  ă    18 t    t      ê t    

Tập trung phát triển ch n nuôi tập trung, hàng hóa lớn, chất lƣợng cao. Kết hợp 

trang trại, gia trại và hộ gia đình để hình thành những v ng ch n nuôi tập trung chất 

lƣợng cao. Hình thức ch n nuôi hộ gia đình đối với nhƣng con vật nuôi chủ yếu phục vụ 

nhu cầu tại ch  cũng phải đƣợc tổ chức chứ không phát triển kiểu tự phát nhƣ lâu nay. 

Biểu  .13:  ự       n v t nu i h ng h    h   ếu   t nh  h  Th 
5
 

C    ậ       2018 2025 2030 

 ò thịt chất lƣợng cao,      con 5 10 25 

 ò Sữa,      con 1,5 2,5 3,5 

Lợn siêu nạc,      con 30 45 70 

Lợn sữa,      con 2 10 30 

Đàn gia cầm chất lƣợng cao, Triệu con 1,5 2 4 
  uồ         ả,  ă    18 theo s  liệu th ng kê 

+     v   dị   v  n n  n    p 

Đây là khâu quan trọng và cần đƣợc phát triển mạnh m  hơn hiện nay.  ịch vụ 

nông nghiệp cũng cần đƣợc tổ chức thành các hợp tác xã dịch vụ ho c những công ty 

dịch vụ với các hƣớng ch nh  

-  ịch vụ vật tƣ nông nghiệp 

-  ịch vụ giống cây trồng, con vật nuôi 

 - Tiêu thụ nông sản  Hình thành các chợ nông sản, trung tâm thƣơng mại để tiêu 

thụ nông sản cho ngƣời nông dân.  h nh quyền địa phƣơng đứng ra tổ chức k  hợp 

đồng dài hạn giữa ngƣời sản xuất và các trung tâm thƣơng mại lớn trong và ngoài nƣớc. 

- Đ         ủ                 ệ  v   tă   trư         tế  ủ  t    

                                                             
4
Theo phƣơng pháp ngoại suy từ các mô hình làm  n tiên tiến của các huyện Đoan H ng, Lâm Thao, Thanh Sơn 

5
Trên cơ sở lấy sản lƣợng dự báo trừ đi nhu cầu tại ch  để tỉnh sản lƣợng nông sản hàng hóa của tỉnh 
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Nếu theo định hƣớng phát triển nhƣ trên thì vai trò của ngành nông nghiệp thể 

hiện r  rệt. Trong   n m từ    8 đến      sản xuất nông nghiệp bƣớc vào giai đoạn 

cải cách nên vai trò của nông nghiệp chƣa đƣợc nâng cao nhƣng sang đến giai đoạn 

    -     thì vai trò của nông nghiệp đã đƣợc kh ng định  xem biểu dƣới . Tác giả 

cho rằng, sản xuất nông nghiệp s  còn phát huy tác dụng tới khoảng     -  4  vì 

trong thời gian này ngoài công nghiệp chế biến nông, lâm sản thì công nghiệp khác 

chƣa có điều kiện để thu hút các nhà đầu tƣ và do đó chƣa thể phát triển mạnh.  

Biểu  .14:   ng g p     ng nh n ng nghiệp v   t ng tr  ng  inh tế 

    t nh  h  Th  

C ỉ      Đơ   ị 2011-2018 2019-2025 2026-2030 

   P ầ   ă        ổ   

GRDP      ỉ   
Tỷ      6980 22686 29492 

Riêng: + Nông nghiệp T  đồng 1075,1 3368 3918 

  s  tổ        % 15,4 15,5 16,0 

+Phi nông nghiệp T  đồng 5904,9 19318 25574 

  s  tổ        T  đồng 84,6 84,5 84,0 
  uồ         ả, 2011-2018 t    t      ê t     

4.1.3.  ịn     n  l a   ọn đ   t      ến l    đ    p t   p  t tr  n n n  n    p 

  n    a tỉn        ọ 

Từ nay đến     , nền kinh tế của Phú Thọ vẫn còn b , khả n ng t ch lũy từ nội 

bộ nhỏ nên s  vẫn thiếu vốn đầu tƣ để phát triển kinh tế. Đội ngũ doanh nghiệp hiện có 

trên địa bàn đang còn yếu, chƣa có khả n ng đem vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao.  

Đối với trong nƣớc, tỉnh Phú Thọ phải có biện pháp để thu hút đƣợc nhiều tập 

đoàn kinh tế lớn có quan tâm và có khả n ng đầu tƣ phát triển nông sản hàng hóa mà 

Phú Thọ có lợi thế, nhƣ Tập đoàn TH Vinamilk, Tập đoàn Visan, Tập đoàn Hoàng 

 nh Gia Lai,  ông Ty thƣơng mại Hapro của Hà Nội.  

Đối với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài Phú THọ cần có định hƣớng thu hút hợp lý. 

Tham khảo phƣơng hƣớng thu hút các nhà đầu tƣ của các địa phƣơng nhƣ đã trình bày 

ở phần tổng quan và phân t ch lợi thế so sánh của tỉnh Phú Thọ tác giả kiến nghị định 

hƣớng thu hút các nhà đầu tƣ chiến lƣợc cho tỉnh Phú Thọ để phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao nhƣ biểu dƣới đây:  
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Biểu  .15:  ự  iến đ i t   đ u t  để ph t triển n ng nghiệp 

  t nh  h  Th  

Lĩ    ự           ệ  T        ố   á   ầ   ƣ    ế   ƣ    ế   ừ  á   ƣớ  

Lúa chất lƣợng cao Nhật  ản, Israel 

 hè  nh, Ấn Độ, Nhật  ản 

 am qu t Israel, M    

 ƣởi diễn,  ƣởi Đoan H ng Hà Nội, Israel 

 ò sữa  u  a, Niuzelan, Hà Lan,  c,  

 ò thịt chất lƣợng cao  c, Nhật  ản, M , Niuzelan  

Lợn siêu nạc New Zealand, M , Nhật  ản 

Rau xanh chất lƣợng cao Nhật  ản, M , Israel, Hàn Quốc 
  uồ         ả 

4.2.   t s  gi i ph p n ng     hiệu  u  s    ng đ t n ng nghiệp t nh  h  Th  

Tác giả cho rằng, ngoài những c n cứ nêu ở mục 4.  và c n cứ vào các yếu tố 

ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đã nêu ở  hƣơng   c ng với yêu cầu 

đ t ra từ phát triển của KT - XH tỉnh Phú Thọ đến 2030 cho việc phát triển nông 

nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp trong những n m tới, để nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ cần thực thi đồng bộ các giải pháp chính dƣới đây   

4.2.1. G    p  p s   :   n   ao    u qu  qu n l  n   n    đ   v   đ t n n  n    p 

v  p  t tr  n n n  n    p 

 Từ những vấn đề lý thuyết (các yếu tố ảnh hƣởng tới HQS  đất nông nghiệp đã 

trình bày  hƣơng   và từ những hạn chế, nguyên nhân của việc quản l  nhà nƣớc đối 

với việc sử dụng đất nông nghiệp đã đƣợc chỉ rõ ở  hƣơng   tác giả đề xuất giải pháp 

này. 

4.2.1 1       t  ệ  v ệ   uả          ướ  v   â         ất  ượ     â       uả     

  Hình thành mới trung tâm xác định giá đất nông nghiệp khi đƣợc đền b  và 

trung tâm th m định chất lƣợng nông sản  trung tâm này chịu trách nhiệm th m định 

chất lƣợng nông sản trên địa bàn tỉnh theo định hƣớng phát triển đã đƣợc xác định . 

Trung tâm có thể đ t tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ho c có thể đ t ở Sở 

Khoa học công nghệ.  

  Đổi mới chức n ng và cách thức hoạt động của trung tâm khuyến nông. 

Trung tâm này nên đ t trọng tâm hoạt động vào việc tƣ vấn ho c cung cấp giống và 
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hƣớng dẫn quy trình canh tác. Đồng thời, Trung tâm khuyến nông cần đảm nhận chức 

n ng h  trợ tiêu thụ sản ph m và thực hiện bảo hiểm sản xuất nông nghiệp. 

  M i xã có  an địa ch nh kiêm luôn chức n ng kiểm tra giám sát sử dụng đất 

nông nghiệp trong địa bàn theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp của 

tỉnh.  h nh quyền tỉnh mở những lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ về quản l  đất nông nghiệp, 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 

  Xây dựng lực lƣợng cán bộ quản l  đất đai, trong đó có đất nông nghiệp vừa 

có chuyên môn vừa có tâm và có tinh thần trách nhiệm cao. M i cấp tỉnh, huyện, xã 

phải có đủ cán bộ thực hiện chức n ng quản l  đất nông nghiệp. 

  Nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề án 

quy hoạch sử dụng đất đến n m      đã đƣợc  h nh phủ và ch nh quyền địa phƣơng 

phê duyệt lâu rồi, đến nay tác giả luận án thấy có nhiều điểm không ph  hợp, không 

thể hiện đƣợc tinh thần bứt phá trong bối cảnh toàn cầu hóa và nƣớc ta phải thực hiện 

nhiều Hiệp định tự do thƣơng mại với các nƣớc. Quy hoạch sử dụng đất trƣớc đây 

mang n ng t nh truyền thống, ngoại suy từ quá khứ nên  t điểm mới và không theo 

đuổi hình thành những nông sản chủ lực. 

  Xây dựng chế tài cụ thể, thiết thực đối với việc sử dụng đất nông nghiệp. M i 

khi chuyển mục đ ch sử dụng đất nông nghiệp nhất thiết phải lấy   kiến của ngƣời dân 

và có kế hoạch công khai về đền b , thời gian lấy đất nông nghiệp. Đồng thời, có quy 

định r  ràng của ngƣời ra quyết định chuyển đất nông nghiệp cho mục đ ch sử dụng 

khác. Nếu họ quyết định sai thì họ phải bồi thƣờng.  

   h nh quyền tỉnh nên thành lập  Trung tâm thông tin nông nghiệp  của tỉnh. 

Trung tâm này nên đ t tại Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trung tâm thông 

tin nông nghiệp có trách nhiệm thu thập và cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết 

đối với sản xuất nông nghiệp cho cả giới lãnh đạo các cấp và cho ngƣời sản xuất. 

Đồng thời, công khai đại chúng những thông tin đó trên các phƣơng tiện thông tin 

đại chúng. Cập nhật thông tin về đất đai trên cơ sở đó công khai minh bạch các thông 

tin về sử dụng đất đai trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và 

ngƣời dân dễ dàng tiếp cận thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh. Sử dụng công nghệ 

thông tin trong việc quản l  đất đai, đ c biệt là sử dụng phần mềm Mapinfor. 
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   h nh quyền địa phƣơng cần cung cấp đầy đủ, kịp thời, ch nh xác thông tin 

cho ngƣời sản xuất về tiêu chu n của các quốc gia nhập kh u nông sản từ Việt Nam 

để ngƣời dân hiểu r  hơn cơ hội, thách thức do các Hiệp định Thƣơng mại tự do đó 

đ t ra  rồi từ đó nhanh chóng chu n bị các điều kiện để tham gia hợp tác quốc tế có 

hiệu quả hơn. 

4.2.1    Đổ   ớ        s     uả     sả   uất          ệ  v  s       đất          ệ  

    Đ i vớ         u    tru   ươ   

- Đề nghị Nhà nƣớc hoàn thiện ch nh sách đất đai nông nghiệp mà cụ thể là 

hoàn thiện Luật Đất đai, cụ thể hơn đối với việc tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất 

hàng hóa quy mô lớn.  

- Nhà nƣớc nên phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời k  dài hạn cho các tỉnh, 

rồi trên cơ sở đó ch nh quyền các địa phƣơng lập kế hoạch sử dụng đất đai cho   n m 

và hàng n m. Đối với quy hoạch sử dụng đất đai chỉ nên quy định quy mô đối với m i 

loại đất đai  nên quy định r  quy mô diện t ch đất nông nghiệp phải chuyển cho mục 

đ ch sử dụng phi nông nghiệp cũng nhƣ diện t ch đất hoang hóa cần chuyển vào sử 

dụng để phát triển nông nghiệp. Quy định chi tiết, cụ thể về trách nhiệm của nhà đầu 

tƣ phi nông nghiệp và chế tài phạt r  ràng đối với những ngƣời sử dụng lãng ph  đất 

nông nghiệp. 

b). Đ i với chính quy n cấ  đ     ươ   

+ Hƣớng dẫn ngƣời dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo các chu i giá trị 

sản xuất và theo các tổ hợp nông - công nghiệp.  

   h nh quyền tỉnh Phú Thọ cần thành lập qu  phát triển nông nghiệp cỡ 

khoảng    t  đồng để h  trợ phát triển th  điểm phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

hay nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, có ch nh sách khuyến kh ch tập trung ruộng đất 

để có điều kiện chuyên môn hóa quy mô lớn và tƣơng đối lớn. 

Khuyến kh ch doanh nghiệp liên kết với nông dân để mở rộng sản xuất theo 

phƣơng thức VietG P và GlobalG P.  oanh nghiệp chịu trách nhiệm khâu chế biến 

và tiêu thụ sản ph m  cung cấp cho nông dân giống, phân bón, thuốc trừ sâu ph  hợp 

và  t độc hại, các vật tƣ nông nghiệp. 
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  Hoàn thiện ch nh sách về việc cho ph p nông dân góp vốn cổ phần c ng các 

doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất. V  dụ, cho ph p nông dân góp cổ phần với 

doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất với các doanh nghiệp trồng và chế biến chè, sơn 

ta, rau xanh chất lƣợng cao, nuôi bò sữa và nuôi bò thịt...  oanh nghiệp có trách nhiệm 

thu hút lao động của các hộ nông dân có góp đất vào làm việc trong doanh nghiệp.  

   h nh sách h  trợ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.  h nh quyền địa 

phƣơng nên có ch nh sách h  trợ khoảng   -    kinh ph  đối với nhƣng doanh 

nghiệp, hộ gia đình nông dân ứng dụng công nghệ cao ho c phát triển nông nghiệp 

hữu cơ. 

   h nh sách phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp quy mô lớn.  h nh 

quyền địa phƣơng cần có ch nh sách ƣu tiên t n dụng cụ thể để các hợp tác xã nông nghiệp 

và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vay vốn t n dụng phát triển sản xuất kinh doanh. 

   ó ch nh sách cụ thể để phát triển mạnh m  các mô hình tiên tiến trên cơ sở 

tham khảo, học tập kinh nghiệm làm  n thành công ở các địa phƣơng khác nhƣ  kinh 

nghiệm trồng rau sạch ở Sơn La, Hà Nam  trồng cam ở Hòa  ình, Hà Giang  kinh 

nghiệm trồng chè của Thái Nguyên, Hà Giang  kinh nghiệm trồng rau sạch của Sơn 

La....  hay học tập kinh nghiệm ch n nuôi bò sữa ở  a Vì Hà Nội và ch n nuôi lợn 

sạch ở Sóc Sơn Hà Nội  kinh nghiệm ch n nuôi bò thịt ở v ng miền núi tỉnh Thanh 

Hóa, kinh nghiệm ch n nuôi gà đồi ở  ắc Giang... Đó có thể là ch nh sách h  trợ vốn 

ứng dụng khoa học công nghệ, h  trợ lãi suất vay vốn t n dụng để phát triển hàng hóa 

xuất kh u và hàng hóa đem đi tiêu thụ tại các thành phố lớn trong nƣớc...  

   h nh quyền tỉnh, huyện có biện pháp cụ thể hƣớng dẫn ngƣời nông dân 

thực hiện sản xuất nông nghiệp theo tiêu chu n VietG P và GlobalG P.  h nh 

quyền các cấp có chƣơng trình phát triển hệ thống giao thông vận tải, hệ thống 

chuyển tải điện và hệ thống thủy lợi, nhất là hệ thống trữ nƣớc. Để tiết kiệm nƣớc 

cần gắn việc hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp với việc khuyến kh ch sử dụng tiết 

kiệm nƣớc.  

+ Chính sách tích tụ ruộng đất hợp l  để ngƣời nông dân yên tâm tập trung đất 

cho những cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tập 
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trung chuyên môn hóa cao. Đồng thời, tỉnh nên có chính sách khuyến khích hỏa táng 

và hạn chế địa táng để giảm bớt nhu cầu đất cho xây dựng nghĩa trang. 

4.2.1 3  Đẩ          t tr ể            ệ  v   ợ  t               ệ  

  Phát triển doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ nông nghiệp 

Những nơi có điều kiện hình thành v ng tập trung quy mô lớn thì phát triển các 

công ty chuyên lĩnh vực  nhất là công ty nông nghiệp nông nghệ cao  ho c các hợp tác 

xã nông nghiệp quy mô lớn. Hình thành một số công ty mạnh trong lĩnh vực trồng chè, 

trồng cây  n quả, ch n nuôi bò thịt, bò sữa  ch n nuôi lợn, ch n nuôi gia cầm... Hình 

thành các hợp tác xã nông nghiệp trong lĩnh vực trồng rau thực ph m, trồng cây  n quả 

đ c sản nhƣ hồng, chuối, cam, ch n nuôi lợn... 

  Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ho c phục vụ nông nghiệp 

Tại nhƣng nơi không có điều kiện để phát triển các công ty lớn nên hình thành 

những hợp tác xã nông nghiệp quy mô vừa và nhỏ để tập trung ruộng đất, tổ chức sản 

xuất hàng hóa cho bà con nông dân  để họ không làm  n manh mún, tự phát . Trên địa 

bàn tỉnh, t y điều kiện từng nơi mà hình thành những hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. 

 ên cạnh việc phát triển hợp tác xã dịch vụ cần phát triển các hợp tác xã tiêu 

thụ nông sản ở những v ng khó kh n để h  trợ nông dân tiêu thụ nông sản một cách 

vững chắc.  ác hợp tác xã tiêu thụ cần k  hợp đồng tiêu thụ nông sản dài hạn với 

ngƣời nông dân sản xuất. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nên hình thành liên đoàn các hợp 

tác xã  học tập kinh nghiệm của Nhật  ản  để kết nối và h  trợ các hợp tác xã nông 

nghiệp và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp một cách có hiệu quả. 

4.2.1    Đẩ        ợ  t   tr     ướ  v   u   tế tr         v   sả   uất          ệ  

     ợ  t     ê  t    

      u  út đầu tư     

             t     ầu      ột           ệu  uả 

d). Ch     u    đ     ươ   tu ê  tru     u t      v   u    ấ      t     t   

v        ệ  đ    t ươ       t       ữ    ệt     vớ       ướ        ư         â  
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4.2.1     â            ả  ,  ú  t ế  đầu tư v  t ươ       

Tiến hành quảng bá hình ảnh và triển khai việc xúc tiến đầu tƣ và thƣơng mại 

đối với nông sản của tỉnh Phú Thọ. Trƣớc hết là phát triển hệ thống P NO quảng cáo 

trên địa bàn tỉnh  xây dựng trang thông tin điện tử riêng về nông sản của tỉnh  phát 

hành tờ rơi trên các đƣờng bay của hãng hàng không Việt Nam. Tổ chức các Hội chợ 

nông sản của tỉnh tại các thành phố lớn trong và ngoài nƣớc. Phải chu n bị k  về nội 

dung hội chợ và tuyên truyền rộng rãi để thu hút sự quan tâm của các nhà phân phối và 

các nhà đầu tƣ ngoài tỉnh. Phối hợp với các ngành Trung ƣơng tổ chức Hội nghị xúc 

tiến đầu tƣ về lĩnh vực phát triển nông nghiệp  nên gắn với việc xúc tiến tổng thể về 

đầu tƣ và thƣơng mại .  ần hình thành danh mục các dự án kêu gọi đầu tƣ với những 

nội dung hấp dẫn. 

4.2.1.6  Đẩ          t tr ể           ệ  sả   uất      sả  s   ,  ữu  ơ 

Chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ sang sản xuất nông sản 

sạch, hữu cơ và thân thiện với môi trƣờng. Cụ thể là: 

- Gia t ng diện tích trồng trọt sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ. 

- Giảm thiểu tối đa sử dụng hóa chất có hại cho môi trƣờng (nhất là môi trƣờng 

đất, nƣớc) và có hại cho an toàn thực ph m. 

4      G    p  p s   :     m        u s  d n  đ t n n  n    p  

  n cứ vào yếu tố ảnh hƣởng đến HQS  đất nông nghiệp đã trình bày  hƣơng 

2 mà cụ thể là cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp ảnh hƣởng lớn tới HQS  đất nông 

nghiệp và c n cứ vào tình trạng sử dụng đất nông nghiệp chƣa hợp l , chƣa mang lại 

hiệu quả nhƣ mong muốn cho giai đoạn 2011 –      đã đƣợc phân tích ở  hƣơng  , 

cũng nhƣ c n cứ định hƣớng phát triển nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ đến 2030, tác 

giả đề xuất giải pháp này. 

Việc đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp ở Phú Thọ phải tuân theo các 

nguyên tắc cơ bản dƣới đây   

- Để hình thành những sản ph m nông sản chủ lực của  tỉnh. 

- Để đạt đƣợc hiệu quả cả trƣớc mắt và cả lâu dài không chỉ bản thân sản xuất 

nông nghiệp mà cho cả nền kinh tế của tỉnh. 
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- Phát triển theo chiều sâu với phƣơng châm dựa vào nền tảng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Tức là tạo ra tiền đề để thực hiện cơ giới hóa, sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn và chất lƣợng cao để đủ điều kiện đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

- Ph  hợp với các giai đoạn phát triển. Đổi mới đến đâu là chắc đến đó và có 

c n cứ khoa học vững chắc. 

Biểu  .16:  ự          u s    ng đ t n ng nghiệp     t nh  h  Th  

                                                                                                             Đơn vị  ha 

C ỉ      2018 2025 
2030 Nă             8 

theo PA 1, % PA1 PA2 

D ệ        ấ       

    ệ  
118187 115350 114450 110450 96,8 

  s    ệ  t    t     ê  33,4 32,6 32.4 31,2 - 

1). Các lo    ất theo 

m         ử d ng:  
     

  Đất trồng cây hàng 

n m 
62971 47.675 40.580 39.135 64,4 

  s    ệ  t    t     ê  57,1 50,0 42,5 41,0 - 

  Đất trồng cây lâu n m 55216 61,930 65025 67.245 117.7 

  s    ệ  t    t     ê  37,1 44,0 48,2 49,5 - 

  Đất trồng cỏ 28 350 695 955 2500,0 

  s    ệ  t    t     ê  0,03 0,4 0,73 1,0 - 

  Đất ch n nuôi tập 

trung 
37 55 65 152 202,7 

% so   ệ  t    t     ê  0,04 0,05 0,07 0,16 - 

  Đất nuôi trồng thủy 

sản 
5.255 5.290 5316 5.320 99,9 

  s    ệ  t    t     ê  5,7 5,5 5,5 5,5 - 

2). Tổng diệ        ất 

tr ng trọt  ng d ng 

công nghệ cao* 

516 6200 8120 9785 1574 

  s  tổ   s  đất trồng 

tr t  â        ă  v  

 â   âu  ă  

0,6 13 20 25 - 

  uồ         ả    ă    1  t           ê t    

Ghi chú: * D  báo của tác giả v  diệ  t    đất trồ    â        ă  v  trồ    â   âu  ă  

được ứng d ng công nghệ       ă   ứ vào d  báo phát triển các vùng cây trồng t p trung sản 

xuất nông sả           trê  đ a bàn t      ư đ  tr          biểu 4.16) 



134 
 

   

 ố gắng không để giảm diện t ch sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Từ n m 

     đến 2030 s  ổn định diện t ch đất nông nghiệp khoảng 110.000 ha. Khai thác thêm 

những diện t ch chƣa sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Hạn chế sử dụng đất nông 

nghiệp cho mục đ ch phi nông nghiệp  ngoài số  t chuyển sang cho xây dựng đƣờng sá, 

công trình thủy lợi và nhà ở cho sƣ dân sống ở nông thôn... . Thay đổi cơ cấu sử dụng 

đất nông nghiệp là đòi hỏi cấp bách. Theo kết quả đánh giá đất phục vụ phát triển sản 

xuất nông nghiệp của các chuyên gia địa phƣơng, tác giả t nh toán thay đổi cơ cấu sử 

dụng đất nông nghiệp theo hƣớng  giảm khoảng     đất trồng cây hàng n m  tƣơng 

ứng khoảng    nghìn ha   t ng khoảng     diện t ch cây lâu n m  tƣơng ứng khoảng 

  ,  nghìn ha  và đất nông nghiệp khác  thƣờng là diện t ch trồng tạp, manh mún  giảm 

khoảng    . Đồng thời, gia t ng mạnh m  diện tích trồng cây hàng n m và cây lâu n m 

ứng dụng công nghệ cao  đạt khoảng 20% diện tích trồng hai loại cây này). 

X t các điều kiện có thể có đƣợc (giống cây trồng, vốn, khả n ng ứng dụng 

công nghệ cao và khả n ng hƣởng ứng của nông dân  để đổi mới cơ cấu sử dụng đất, 

tác giả cho rằng, có thể và nên chọn phƣơng án   để xác định phƣơng hƣớng sử dụng 

đất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Theo đó s  chuyển khoảng    

nghìn ha đất trồng cây hàng n m k m hiệu quả sang trồng cây lâu n m có hiệu quả 

hơn. T  trọng trồng cây hàng n m và cây lâu n m cũng có sự thay đổi mạnh m  trên 

cơ sở t nh toán hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cả trong ngắn hạn và trong dài hạn. 

a   Đ   vớ  đất trồ    â        ă  

 ó thể nói đây là cuộc đổi mới có t nh cách mạng ở Phú Thọ. Điểm nổi bật đối 

với việc sử dụng đất cây hàng n m là phải lấy hiệu quả và thị trƣờng làm trọng.  

 iện t ch đất cây hàng n m s  giảm, những phần diện t ch trồng lúa, ngô, sắn 

n ng suất thấp chuyển sang trồng cây  n quả và cây công nghiệp dài ngày. Những diện 

t ch còn lại để trồng cây hàng n m cũng phải sử dụng có hiệu quả hơn trên cơ sở thâm 

canh, chuyên môn hóa với những cây trồng, vật nuôi có thị trƣờng, với n ng suất, chất 

lƣợng cao. Đất lúa giảm khoảng 4    nhƣng số diện t ch còn lại phải trồng lúa chất 

lƣợng cao và có n ng suất cao trên cơ sở nhập giống mới và hợp tác quốc tế để tạo ra 
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gạo chất lƣợng cao   đất cây trồng khác theo kiểu trồng tạp giảm khoảng 4    đất trồng 

rau sạch t ng, gấp  ,4 lần... 

Biểu  .17:  ự     đ t     h ng n       t nh  h  Th  

                                                                                                                 Đơn vị  ha,   

C ỉ      2018 2025 2030 
Nă       

so 2018,% 

Đấ                  ă  62.971 47.675 40.580 64,4 

  Đất trồng lúa 46.690 30.075 20.930 44,8 

  s  tổ   s  71,9 64,5 54,2 - 

  Đất trồng rau 14.200 16.500 18.500 137,3 

  s  tổ   s  24,8 32,0 43,4 - 

  Đậu các loại 1.098 1.100 1.150 95,6 

  s  tổ   s  1,9 2,1 2,3 - 

  Đất cây khác 983 650 500 61,7 

  s  tổ   s  1,6 1,3 1,1  
  uồ         ả    ă    1  t           ê t    

   Đ   vớ  đất trồ    â   âu  ă  

Đất trồng cây lâu n m tuy có t ng nhƣng không nhiều, t ng chủ yếu đối với cây 

 n quả.  ây công nghiệp dài ngày  trừ cây chè  vì có  t lợi thế và lợi nhuận cũng thấp 

nên diện t ch nên ổn định và nếu có t ng thì cũng t ng  t. 

  Đ   vớ  đất trồ    â           ệ            t ng không nhiều. N m      so 

với      gấp  ,4 lần và chủ yếu tập trung phát triển cây chè và cây sơn, cây chè từ 

khoảng  4,  nghìn t ng lên khoảng   ,4 nghìn ha.  

Biểu  .18:  ự     đ t     l u n       t nh  h  Th  

                                                                                                       Đơn vị  ha,   

C ỉ      2018 2025 2030 
Nă       so 

2018,% 

Đấ                 ă  55.216 69.710 75.650 137,0 

  Đất cây  n quả 33.905 45.650 50.275 148,2 

  s  tổ   s  41,0 42 43 - 

  Đất cây công nghiệp lâu n m 19.994 22.156 25.898 129,5 

  s  tổ   s  59,0 58,0 57 - 

- Riêng đất trồng chè 14.550 16.500 19.400 133,4 

  s  tổ     ệ t     â       

    ệ   âu  ă  
72,8 74,5 75,0 - 

- Riêng cây sơn 2.056 2.250 2.500 121,6 

  s  tổ   s  10,3  9,6 - 

  uồ         ả   ă    1  t           ê t     
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Vấn đề quan trọng đối với sử dụng diện t ch cây công nghiệp dài ngày là phải 

cải tạo và du nhập giống mới có n ng suất, chất lƣợng cao và sản xuất phải đƣợc tổ 

chức một cách khoa học theo hƣớng sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao.  

  Đ   vớ  đất trồ    â  ă   uả 

 iện  t ch đất trồng cây  n quả s  t ng nhanh, từ khoảng  4 nghìn ha hiện nay lên 

khoảng   ,  nghìn ha  t ng khoảng  ,  nghìn ha  với những cây trồng có n ng suất, chất 

lƣợng cao, nhiều giá trị gia t ng và đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. Nếu so n m      với 

n m      thì đáng kể nhất phải kể tới diện t ch trồng bƣởi chất lƣợng cao nhiều gấp  ,  

lần  diện t ch trồng qu t gấp khoảng  ,4 lần  diện t ch trồng hồng, nhãn, vải gấp   lần... 

 ên cạnh việc đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ cần dành ra một 

số diện t ch để phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp tập trung gắn với các v ng 

trồng nguyên liệu nông sản để hình thành những khu vực công nghiệp chế biến nông 

sản và tạo việc làm cho ngƣời nông dân khi lao động dôi ra do cơ giới hóa và hiện đại 

hóa công nghệ  dệt may, da giày, sản xuất hàng thủ công m  nghệ... . 

 

Biểu  .19:  ự     đ t      n  u      t nh  h  Th  

                                                                                                            Đơn vị  ha,   

C ỉ      2018 2025 2030 Nă            8,% 

 Đấ            ă    ả 33.905 45.650 50.275 148,2 

Trong đó cây ch nh      

-  ƣởi 5.492 12.097 14.380 261,8 

  s  tổ   s  16,2 26,5 28,6 - 

-  am qu t 1.491 2.055 2.262 151,7 

  s  tổ   s  4,4 4,.5 4,5 - 

- Hồng, nhãn, vải 5.119 7.760 10.809 211,0 

  s  tổ   s  15,1 17 21,5 - 

-  huối 8.103 9.585 9.747 108,0 

  s  tổ   s  23,9 21 17,4 - 

-  ứa 779 913 915 116,2 

  s  tổ   s  2,3 2,0 1,8  
  uồ         ả   ă    1  t           ê t    

Thực hiện theo phƣơng hƣớng đổi mới cơ cấu sử dụng đất và phƣơng hƣớng 

phát triển nông nghiệp nhƣ đã trình bày, kết quả phát triển nông nghiệp của tỉnh Phú 

Thọ đã có sự chuyển biến đáng kể. Trong khi nhân kh u nông nghiệp giảm khoảng 
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 ,    n m và GTGTNN t ng khoảng  ,   n m nên đời sống của ngƣời nông dân đã 

có thay đổi đáng kể  GTGTNN nhân kh u nông nghiệp t ng bình quân khoảng 

 ,    n m  gấp khoảng  ,   lần mức t ng của giai đoạn 2011-2018). 

Biểu 4.20:  ự       t s   h  ti u   nh  u n nh n  h u n ng nghiệp 

C ỉ      Đơ   ị 2018 2025 2030 
Tă    /  

 ă , % 

GTGTNN Tr. đ 7,6 11,5 20,8 8,05 

GTHHNS Tr.đ 0,86 2,3 5,0 14,5 

GTXK nông sản USD/ng 28,6 74,5 204 16,3 

Lúa gạo Kg 394 399 490 1,7 

Thịt lợn, gia cầm lọc  Kg 98,3 162 259 7,8 

Trứng Quả 171 329 681 11,2 
  uồ         ả   ă    1  t           ê t    

      ú              tr      tă            ệ               tr                

sả             tr   uất   ẩu 

  Đ   vớ    ệ  t      t  ướ   u   t ủ  sả  

Tuy tiềm n ng diện t ch m t nƣớc để nuôi thủy sản không thật lớn nhƣ nhiều 

tỉnh ở v ng đồng bằng châu thổ nhƣng cũng rất đáng kể. Phát huy khoảng   nghìn ha 

m t nƣớc  kể cả m t nƣớc ở một số đoạn thuộc các con sông Hồng, Đà, Lô  để nuôi cá 

lồng và t ng cƣờng nuôi cá ở     hồ nƣớc theo tiêu chu n VietG P mà một số nơi đã 

thành công ở Phú Thọ. 

4      G    p  p s   :    t tr  n      ìn  t    t       s n  u t n n  n    p t  n 

t ến  

  n cứ vào phần lý thuyết ở  hƣơng   đã chỉ ra tổ chức sản xuất nông nghiệp 

là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến HQS  đất nông nghiệp  c n cứ 

vào kêt quả phân tích thực trạng sử dụng đất nông nghiệp ở  hƣơng   đã chỉ ra những 

yếu kém của việc tổ chức sản xuất nông nghiệp chƣa đƣợc phát triển và hầu nhƣ còn 

trong tình trạng tự phát, tác giả đã đề xuất phải thực thi giải pháp tổ chức sản xuất 

nông nghiệp theo hƣớng hiện đại. 

       t tr ể        uỗ      tr  sả   uất      sản 

Muốn phát triển nông nghiệp có hiệu quả cần tiến hành liên kết giữa các chủ thể 

sản xuất ch nh trên cơ sở tự nguyện cùng có lợi. M i chu i giá trị sản xuất nông 
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nghiệp s  đƣợc hình thành ở Phú Thọ đều tuân thủ theo những nguyên l  chung hình 

thành chu i giá trị.  ƣới đây tác giả trình bày chu i giá trị sản ph m trồng trọt. 

 

 

 

 

 

 

 

H    4  : C       á   ị  ả  x ấ           ệ           ở  ỉ   P   T ọ 

Vấn đề quan trọng cần xác định r  ai tham gia khâu nào trong chu i giá trị sản 

xuất nông nghiệp. Theo l  thuyết và phân t ch thực tiễn phát triển sản xuất nông 

nghiệp ở Phú Thọ tác giả kiến nghị theo hƣớng dƣới đây  

Biểu  . 1:      h  thể th   gi   hu i gi  tr  s n  u t n ng nghiệp 

K     ả  x ấ              N ƣờ          /  ự    ệ  

Tạo giống  ông ty ho c Hợp tác xã 

Trồng trọt ch n nuôi Hộ gia đình, trang trại ho c gia trại 

Thu hoạch Hộ gia đình và  ông ty hay Hợp tác xã vận tải 

 hế biến nông sản 
 oanh nghiệp công nghiệp hay  ông ty chế biến nông 

sản 

Phân phối tiêu thụ sản ph m  ông ty thƣơng mại hay Hợp tác xã tiêu thụ nông sản 

                                                                                Nguồn: Tác giả 

Đối với Phú Thọ, trên cơ sở phát huy tiềm n ng, lợi thế của địa phƣơng và học 

tập kinh nghiệm của các địa phƣơng khác cần tập trung phát triển một số chu i chủ yếu  

+  hu i giá trị sản xuất chè  ngoài trục ch nh bắt đầu từ nghiên cứu tạo 

giống cải tạo giống - trồng và ch m sóc, thu hoạch - chế biến - tiêu thụ còn có các 

khâu cung cấp vật tƣ nông nghiệp  vật tƣ để chế biến  cung ứng phân bón, công cụ sản 

xuất, chất đốt cho sấy chè, vận chuyển... . 

+ Theo nguyên tắc nhƣ đã trình bày s  ƣu tiên hình thành và phát triển các 

chu i giá trị chủ yếu dƣới đây     .  hu i giá trị sản xuất bƣởi     .  hu i giá trị sản 

Sản xuất ho c 

nhập  giống 

Trồng trọt và 

thu hoạch 

 hế biến 

 

Tiêu thụ 

Nghiên cứu khoa học 

 ung cấp thông tin, vật tƣ, thiết bị, điện, nƣớc, vận 

tải, ngân hàng t n dụng  có thể tham gia nếu cần  

Thị trƣờng và 

phân phối 
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xuất hồng, cam, qu t     .  hu i giá trị sản xuất rau xanh chất lƣợng cao   4 .  hu i 

giá trị sản xuất gạo chất lƣợng cao     .  hu i giá trị sản xuất thịt bò  và    .  hu i giá 

trị sản xuất sữa bò 

       t tr ể       ổ  ợ  sả   uất      -          ệ  

Biểu  .  :  ự       t s  v ng s n  u t t p trung g n v i   ng nghiệp  hế  iến 

                                                                                   Đơn vị  ha 

C         V     ậ        (        ệ   
D ệ          

  ể  ố     

 ây chè 
Hạ Hòa, Đoan H ng,Thanh  a, Thanh 

Sơn, Tân Sơn, Yên Lập 
19.000 

 ƣởi  Đoan H ng,  iễn  

Đoan H ng, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh 

 a, Thanh Thủy, Ph  Ninh, Thanh Sơn, 

Tam Nông 

4.000 

 huối 
Thanh Sơn, Thanh Thủy, Đoan H ng, 

Thanh Ba 
3.500 

Hồng không hạt 
Thanh Sơn, Thanh Thủy, Đoan H ng, 

Thanh Ba 
2.800 

Lúa chất lƣợng cao 
Lâm Thao, Hạ Hòa,   m Khê, Tam Nông, 

Thanh Ba 
18.000 

Ngô chất lƣợng cao Hạ Hòa, Thanh  a, Tam Nông 12.000 

Rau xanh chất lƣợng cao 
Tam Nông,   m Khê, Thanh Thủy, Lâm 

Thao, Thanh  a, Ph  Ninh, Hạ Hòa 
10.000 

 ây Sơn 
Tam Nông, Thanh Thủy, Lâm Thao, Phù 

Ninh 
2.500 

Hồng 
Thanh Sơn, Thanh  a, Thanh Thủy, Ph  

Ninh 
3.000 

Trồng cỏ và cây làm 

thức  n n ng suất cao 

Tân Sơn, Thanh Sơn, Hạ Hòa, Tam Nông, 

Ph  Ninh, Lâm Thao 
4.000 

   uồ      án quy ho ch phát triển nông, lâm thúy sản của t         đ  n 2016-2020 

của t nh Phú Th  

      ú    ả    ệ  t        , vả  t uộ      vư   t   để để trồ    ồ          u  t   

tru                 ớ     ệ  t      u          ả  để trồ    ư        v   ồ   

M i tổ hợp sản xuất nông - công nghiệp gồm có cơ sở công nghiệp chế biến, 

v ng nguyên liệu  ngƣời trồng trọt ch n nuôi , các cơ sở cung cấp điện, nƣớc, tiêu thụ 

sản ph m, cơ sở nghiên cứu khoa học có liên quan trực tiếp... Đối với Phú Thọ nên ƣu 

tiên phát triển các tổ hợp     . Tổ hợp sản xuất nông - công nghiệp chè     . Tổ hợp sản 
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xuất nông - công nghiệp ch n nuôi bò thịt     . Tổ hợp sản xuất nông - công nghiệp 

ch n nuôi bò sữa   4 . Tổ hợp sản xuất nông - công nghiệp ch n nuôi lợn siêu nạc. 

       t tr ể                   ệ  t          t     ứ   vớ    ế  đổ        u 

      ướ ,         ,          ệ   ữu  ơ, sả   uất the  t êu   uẩ     t    v  

GlobalGAP 

  Phát triển một số khu vực quy mô từ vài chục đến vài tr m ha rau xanh kiểu 

nhà lƣới, nhà k nh. 

  Phát triển các khu vực tập trung theo các hộ gia đình sản xuất theo tiêu chu n 

VietG P và GlobalG P để phát triển bƣởi, chuối, cam qu t, hồng... 

  Phát triển một số khu nhà lƣới và tƣới phun mƣa để phát triển cây hoa cao cấp 

đáp ứng nhu cầu của thành phố Hà Nội và nhu cầu hoa cây cảnh tại tỉnh  trên cơ sở 

học tập kinh nghiệm của những nơi đã thành công nhƣ  ông ty hoa nhiệt đới Mộc 

 hâu- Sơn La đã rất thành công trong lĩnh vực trồng hoa . 

    u          ệ  ư                ệ     

  Lúc đầu th  điểm một khu nông nghiệp công nghệ cao ở xã Phú Hộ  Tx Phú 

Thọ  với diện t ch     ha và hình thành một vài hợp tác xã trồng rau xanh chất lƣợng 

cao. Sau đó hình thành khoảng  -   khu nông nghiệp công nghệ cao để phát triển những 

nông sản hàng hóa chủ lực  nhƣ đối với chè, bƣởi, rau an toàn, nuôi lợn siêu nạc... . 

  Hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở v ng trồng nông sản 

gắn với công nghiệp chế biến có công nghệ cao nhƣ đối với ch n nuôi bò thịt, bò sữa. 

     t tr ể               t   trê  đất      sư   đồ  
6
. Nhƣ kinh nghiệm của 

nông dân xã  ắc Phong, huyện  ao Phong tỉnh Hòa  ình trong việc trồng cam, sachi 

 lãi thuần khoảng    -    triệu đồng ha . Ở tỉnh Phú Thọ, diện t ch đất dốc từ 8
0 
đến 

25
0 

vào khoảng 51% diện tích tự nhiên (tức là diện t ch đất dốc chỉ ở mức có độ dốc 

vừa đến mạnh; với tổng diện t ch tƣơng đƣơng khoảng    .    ha , trong đó diện tích 

có thể sử dụng cho nông nghiệp chiếm khoảng 15% (chủ yếu để trồng rừng mà tiêu 

biểu nhƣ trồng keo, lát, tr u; trồng chè; trồng cây  n quả tiêu biểu nhƣ cam, qu t, hồng 

và trồng đậu, cỏ, dƣợc liệu .Muốn phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp trên đất 

                                                             
6Nguyễn Viết Khoa, V  Đại Hải, Nguyễn Đức Thanh (2008), Kỹ thu t canh tác trên 

đất d c; mức  8
0
: d c vừa; 16-25

0
: d c m nh và trên 35

0
: d c rát m nh 
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dốc rất cần xây dựng công trình trữ nƣớc và tƣới nƣớc khoa học  khoảng    triệu 

đồng ha  và kết hợp trồng rừng để giữ nƣớc. 

       t tr ể           t ứ  tr    tr  ,     tr  ,  ộ     đ          â  t    t êu 

chí VietGAP và GlobalGAP  

   ác hình thức nêu trên phải đƣợc phát triển mạnh m  đối với các lĩnh vực  i . 

 h n nuôi bò ở   m Khê, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh  a,  Ph  Ninh, Yên Lập  

ii).  h n nuôi lợn siêu nạc  Ph  Ninh, Đoan H ng, Thanh Sơn, Yên Lập,   m Khê, 

Thanh  a, Thanh Thủy  iii . Trồng rau sạch chất lƣợng cao. 

   oanh nghiệp lớn  đó là tập đoàn kinh doanh nông nghiệp và cũng có thể là 

tập đoàn có chức n ng ngoài kinh doanh nông nghiệp nhƣ tập đoàn công nghiệp ho c 

tập đoàn khách sạn...  làm nòng cốt liên kết c ng các hộ nông dân  ho c là công ty 

nông nghiệp, các trang trại, gia trại và các hợp tác xã nông nghiệp  phát triển các khu 

nông nghiệp công nghệ cao, các v ng nông sản nguyên liệu hay các v ng nông sản 

thực ph m chất lƣợng cao  nhƣ rau sạch, trái cây gắn với chế biến và phát triển ch n 

nuôi lấy thịt, cá... 

đ     t tr ể   ệ t          ợ  t               ệ  

Tác giả tách riêng vấn đề hợp tác xã để nhấn mạnh loại hình này. Trong thực 

tế, hợp tác xã là khâu quan trọng trong các chu i giá trị sản xuất nông sản.  ông ty 

hay doanh nghiệp giữ vị tr  nòng cốt. Họ liên kết với các hợp tác xã.  ác hợp tác xã 

làm nhiệm vụ nối kết với các hộ gia đình để tạo v ng nguyên liệu cho doanh nghiệp 

công nghiệp chế biến ho c cho  ông ty tiêu thụ nông sản. Việc phát triển hợp tác xã 

nông nghiệp ở Phú Thọ đƣợc chú trọng đối với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

ch nh nhƣ sau     . Phát triển các hợp tác xã trồng rau sạch     . Phát triển các hơp tác 

xã trồng lúa chất lƣợng cao     . Phát triển các hợp tác xã ch n nôi bò thịt   4 . Phát 

triển các hợp tác xã ch n nuôi lợn siêu nạc     . Phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp     . Phát triển các hợp tác xã tiêu thụ nông sản     . Phát triển các hợp tác xã 

vừa làm dịch vụ vừa tiêu thụ nông sản 
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4.2.4. G    p  p s  4: Gia t n  quy m  v  đ   m        u đ u t  p  t tr  n n n  

n    p  

  n cứ vào lý thuyết chỉ rõ vai trò của đầu tƣ đối với phát triển nông nghiệp và 

hiệu quả phát triển nông nghiệp cũng nhƣ kết quả phân tích thực trạng đầu tƣ  hƣơng 

3 vừa chƣa đủ mức, vừa chƣa hợp lý về cơ cấu. 

T ng quy mô đầu tƣ cho nông nghiệp qua các giai đoạn. Đầu tƣ phát triển nông 

nghiệp phải đổi mới theo hƣớng tập trung cho đầu tƣ phát triển sản xuất và ứng dụng 

khoa học công nghệ để hình thành đƣợc những sản ph m nông sản chủ lực của tỉnh.  

Biểu  .  :  ự     v n đ u t  ph t triển n ng nghiệp 

    t nh  h  Th  gi i đ  n   18-2030 

C ỉ      2011-2018 2018-2025 2026-2030 

Tổ    ố   ầ   ƣ x   ộ        ỉ   82.092 92.354 79.160 

Tổ    ố   ầ   ƣ   á     ể           ệ  2397 3.694 4.750 

  s  tổ   đầu tư        2,92 4,0 6,0 

  Đầu tƣ phát triển sản xuất  1802 2807 3.800 

  s  tổ   đầu tư    t tr ể           ệ  75,1 76 80 

  Đầu tƣ ứng dụng khoa học công nghệ 34,3 74 475 

  s  tổ   đầu tư    t tr ể           ệ  1,43 2,0 10 

  Đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng nông 

nghiệp 
595 887 950 

  s  tổ   đầu tư    t tr ể           ệ  24,9 24,0 20 

  uồ         ả    11-2018 t           ê t    

      ú       t        s                      ệ         đ      11-  1   

3,        đ      1 -      3,         ơ    ệ      v  v     ả  đầu tư  â        ết 

 ấu    tầ            ệ      u  ơ  t         vừ   u         đ        -2030= 3,2  

Đƣa t  lệ vốn đầu tƣ nông nghiệp trong tổng vốn đầu tƣ xã hội từ mức khoảng 

 ,   hiện nay lên khoảng  , -   trong giai đoạn     -     . Trong giai đoạn     -

     m i n m cần đầu tƣ phát triển nông nghiệp khoảng   -   nghìn t  đồng  trong 

đó     dành cho ứng dụng công nghệ  khoảng     dành cho phát triển sản xuất . 

 Để có đƣợc nguồn vốn nhƣ trình bày ở trên, tỉnh Phú Thọ cần đổi mới tƣ duy và 

cách thức huy động vốn đầu tƣ phát triển nông nghiệp.  ụ thể là  giảm nguồn vốn 

ngân sách từ mức khoảng     hiện nay xuống khoảng     vào n m       và t ng 
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huy động vốn ngoài tỉnh và vốn F I từ khoảng 4,   lên khoảng     vào n m     . 

Việc huy động vốn ngoài tỉnh nên tập trung hƣớng vào các nhà đầu tƣ từ các thành phố 

lớn, các tập đoàn kinh tế lớn và các nhà đầu tƣ đến từ những quốc gia có nền nông 

nghiệp tiên tiến. 

Biểu  .  :  ự          u hu  đ ng v n đ u t  để ph t triển n ng nghiệp 

    t nh  h  Th  gi i đ  n   19-2030 

C ỉ      2011-2018 2019-2025 2026-2030 

Tổ    ố   ầ   ƣ   á     ể           ệ  2397 3.694 4.750 

Trong đó      

  Vốn ngân sách nhà nƣớc  1371 1293 950 

  s  tổ     u  ầu 57,2 35 20 

  Vốn của dân trong tỉnh 918 1644 2375 

  s  tổ     u  ầu 38,3 44,5 50 

  Vốn ngoài tỉnh và vốn F I 108 757 1425 

  s  tổ     u  ầu 4,5 20,5 30 

  uồ         ả    11-2017 theo Th ng kê t nh 

* Ghi chú: Tham khảo ch  s       đ     báo trong Báo cáo Quy ho ch phát 

triển tổng thể kinh tế - xã hộ       đ  n 2011-2020 của phú Th . 

Với phƣơng châm  kết hợp đa yếu tố  đất + vốn đầu tƣ   tổ chức sản xuất (liên 

kết và phát triển các tổ hợp nông – công nghiệp) chính quyền tỉnh Phú Thọ cần có biện 

pháp phối hợp với các tổ chức ngân hàng, tín dụng để cung cấp vốn cho ngƣời sản 

xuất (nông dân, nhà công nghiệp chế biến nông sản, nhà tạo giống, nhà cung cấp vật tƣ 

nông nghiệp, nhà phân phối nông sản...) nhằm tạo điều kiện cho họ đ y mạnh sản xuất 

hàng hóa, gia t ng giá trị làm ra trên m i ha đất nông nghiệp. 

4.2.5. G    p  p s  5: Nâng cao    t l  n  n  n l   tron  lĩn  v   s n  u t n n  

n    p 

  n cứ vào lý luận ở  hƣơng   về vai trò của nhân lực nông nghiệp và kết quả 

nghiên cứu nguyên nhân về nhân lực làm cho HQS  đất nông nghiệp thấp ở  hƣơng 

3, tác giả để xuất Giải pháp này. 

Nhân lực nông nghiệp là vấn đề quan trọng đối với việc đổi mới cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp cũng nhƣ đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp.   n cứ vào định 
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hƣớng phát triển nông nghiệp và phƣơng hƣớng sử dụng đất nông nghiệp nhƣ đã trình 

bày, việc phát triển nhân lực nông nghiệp nên tập trung theo hƣớng ch nh nhƣ sau: i). 

Nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp chế biến nông sản; ii). Nhân lực trồng chè, 

bƣởi, hồng, cam, chuối, ch n nuôi bò sữa, bò thịt, ch n nuôi lợn siêu nạc và phát triển 

nông nghiệp hữu cơ  iii . Nhân lực tiêu thụ nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp; 

iiii). Nhân lực quản l  phát triển nông nghiệp. 

 Vào n m     , phấn đấu lao động qua đào tạo chung của toàn tỉnh đạt khoảng 

    và lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt khoảng      đ c biệt đào tạo khoảng 

     doanh nhân cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

Biểu  .25:  ự     l   đ ng n ng nghiệp  u  đ   t       t nh  h  Th  

C ỉ      Đơ   ị 2018 2025 2030 

Lao động nông nghiệp qua đào 

tạo 
1000 ng 28,4 51 117 

  s  tổ       độ            ệ  % 7,9 15 35 

-Riêng trình độ đại học  Ngƣời 142 285 500 

- Riêng doanh nhân Ngƣời 578 2710 5850 

  uồ         ả  r ê    ă    18 theo t      ê t    v   Tt     u           t tr ể  

     tế -     ộ  t         đ  n 2011-2020 

4.3.   nh gi   h  n ng hiệu  u  s    ng đ t n ng nghiệp     t nh  h  Th  đến 

n   2030  

Nếu thực hiện theo định hƣớng phát triển nông nghiệp và sử dụng đất nông 

nghiệp cũng nhƣ thực hiện thành công các giải pháp nhƣ luận án đã đề xuất thì d  t nh 

toán sơ bộ cũng cho thấy hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp t ng lên đáng kể. Nếu so 

n m      với n m 2018 thì GTGTNN ha gấp  ,   lần  n ng suất lao động nông 

nghiệp gấp  ,   lần  GTHHNS ha đất nông nghiệp gấp  ,   lần  GTGTNN nhân kh u 

nông nghiệp gấp  , 4 lần... Điểm nổi bật là GTGTNN nhân kh u nông nghiệp đã bằng 

khoảng     GR P ngƣời trung bình của toàn tỉnh. Nếu cộng thêm GTGTcông nghiệp 

chế biến nông sản và dịch vụ thì GR P nhân kh u nông thôn s  bằng khoảng   -87  

mức trung bình GR P ngƣời của toàn tỉnh. 
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Biểu 4.26:  ự       t s   h  ti u hiệu  u  s    ng đ t n ng nghiệp 

t nh  h  Th    gi i đ  n   19-2030  gi    1   

C ỉ      Đơ   ị 2018 2025 2030 

M    ă     a các giai 

    ,  ầ  

2011-2017 2018-2030 

GTGTNN ha đất NN Tr. đ 56,6 78,1 126,8 1,39 2,25-2,3 

GTGTNN lao động NN Tr. đ 20,8 31,7 44,0 1,57 2,11 

GTHHNS ha đất NN Tr.đ 9,3 18,0 30,9 1,58 3,32 

T  lệ GTHHNS % 12,1 16 22 1,12 1,82 

GTGTNN/NKNN  Tr. đ 7,6 11,5 20,1 1,41 2,64 

  s   ứ  tru        

       ư    ủ  t    
% 46,8 57,2 70,0 - - 

GTHHNS/NKNN  Tr.đ 0,86 1,8 4,1 1,21 4,76 

GTXK/NKNN USD/ng 28,6 40,5 68,0 1,24 2,38 

  uồ         ả   ă    18 t    t      ê t      ă   ứ vào kết quả d  báo 

GTGT nông nghiệ , đất nông nghiệp, nhân khẩu nông nghiệ ,     động nông nghiệp 

đ     báo   các phầ  trước. 

      ú              tr      tă            ệ               tr                

sả             tr   uất   ẩu; NN: nông nghiệp. * Giá hiện hành 

        ư   tru         ủ  t     ấ  t    s    ệu tr    Báo cáo Quy ho ch phát triển 

tổng thể kinh tế - xã hội t nh Phú Th       đ  n 2011-2020 và tham khảo  u      t ế  s   ủ  

      ả  r      ế  ru   : 1 ,  tr ệu  ă    1      tr ệu đồ    ă       v     tr ệu đồ   

 ă    3     s     t     ả        t ê  

Biểu 4.26 cho thấy, các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Phú 

Thọ ở giai đoạn 2019-     đều t ng đáng kể, trung bình gấp khoảng 1,6-2 lần so với 

giai đoạn 2011-2018. Theo các con số dự báo, hiệu quả sử dụng đất trồng trọt vào n m 

2030 đạt mức cao hơn h n (dự báo t  lệ lợi nhuận trên GTGTNN đạt khoảng 14-15%). 

Trong đó hiệu quả sử dụng đất cây  n quả và đất cây công nghiệp lâu n m đã t ng khá 

 trên cơ sở sản xuất cây  n quả và cây công nghiệp dài ngày đƣợc ứng dung tiến bộ 

khoa học công nghệ và đƣợc tổ chức sản xuất tốt hơn so với cây hàng n m nhƣ lúa 

gạo, ngô, rau củ quả).  o đó góp phần làm cho hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp t ng 

lên đáng kể.  
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Biểu 4.27: Hiệu  u  s    ng đ t n ng nghiệp  ét the  l  i đ t tr ng tr t
7
 

                                                                       Đơn vị: Triệu đồng, giá 2010  

Lo    ất 
2018 2025 2030 

T     Lần T     Lần T     Lần 

Đất tr ng trọt 27,1 1 49,3 1,81* 67,3 2,47* 

T       :       

Đât cây hàng n m 21,2 1 41,4 1 57,2 1 

Đât cây lâu n m 33,8 1,58 77,1 1,86 107,5 1,88 

 Đât cây  n quả 35,1 1,64 78,3 1.89 111,0 1,95 

 Đất cây công 

nghiệp dài ngày 

37,1 1,72 76,3 1,86 108,7 1,9 

Nguồn: Tác giả; Ghi chú: Hệ s  so sánh vớ   ă    18 

   u kết     n  4: 

 hƣơng 4 đã tập trung nghiên cứu và đề xuất 5 nhóm giải pháp lớn để nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong tới n m     , đó là  a . Nâng 

cao hiệu quả quản l  nhà nƣớc đối với đất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l  nhà nƣớc mà mà quan trọng hơn cả là phải có 

ch nh sách khuyến kh ch tập trung ruộng đất để có diện t ch đủ lớn, có điều kiện cơ 

giới hóa cao  b  Đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng gia t ng diện t ch 

cho phát triển những cây trồng, vật nuôi có n ng suất, chất lƣợng cao, có nhiều giá trị 

gia t ng và có giá trị hàng hóa lớn; c) Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông 

nghiệp tiên tiến nhƣ chu i giá trị sản xuất, tổ hợp sản xuất nông – công nghiệp để hiện 

đại hóa sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong những n m tới  d  Gia t ng quy mô 

và đổi mới cơ cấu đầu tƣ phát triển nông nghiệp, thu hút vốn F I và thu hút các tập 

đoàn kinh tế trong nƣớc để hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong 

những n m tới  đ  Nâng cao chất lƣợng nhân lực trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 

phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng xanh, có giá trị kinh tế lớn, có giá trị gia 

t ng cao và trên cơ sở đó nâng cao đời sống của ngƣời dân nói chung và ngƣời dân 

sống ở nông thôn nói riêng…  

                                                             
7
  n cứ vào kết quả dự báo sử dụng đất nông nghiệp, GTGT nông nghiệp đã dự báo ở các phần trƣớc và thực tế 

số liệu thu thập đƣợc ở một số huyện Đoan H ng, Tam Thanh, Lâm Thao của tác giả 
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KẾT LUẬN  

 

i).Việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là vấn đề quan trọng, cần 

thiết và có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc.  

ii). Luận án đã kh ng định rằng, tiềm n ng đất nông nghiệp của Phú Thọ là 

tƣơng đối lớn, truyền thống sản xất hàng hóa nông sản có những loại nổi tiếng trong 

nƣớc từ lâu nhƣng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh này đang đạt đƣợc ở mức 

thấp. Để sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả cao cần thực thi đồng bộ 5 nhóm giải 

pháp. Đó là   

a . Nâng cao hiệu quả quản l  nhà nƣớc đối với đất nông nghiệp và phát triển 

nông nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l  nhà nƣớc mà quan trọng hơn cả là 

phải có ch nh sách khuyến kh ch tập trung ruộng đất để có diện t ch đủ lớn, có điều 

kiện cơ giới hóa cao   

b  Đổi mới cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng gia t ng diện t ch cho 

phát triển những cây trồng, vật nuôi có n ng suất, chất lƣợng cao, có nhiều giá trị gia 

t ng và có giá trị hàng hóa lớn; 

c) Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tiên tiến nhƣ chu i giá 

trị sản xuất, tổ hợp sản xuất nông – công nghiệp để hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp 

ở tỉnh Phú Thọ trong những n m tới  

d  Gia t ng quy mô và đổi mới cơ cấu đầu tƣ phát triển nông nghiệp, thu hút 

vốn F I và thu hút các tập đoàn kinh tế từ các nơi trong nƣớc để hiện đại hóa sản xuất 

nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong những n m tới  

đ  Nâng cao chất lƣợng nhân lực trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển 

sản xuất nông nghiệp theo hƣớng xanh, có giá trị kinh tế lớn, có giá trị gia t ng cao và 

trên cơ sở đó nâng cao đời sống của ngƣời dân nói chung và ngƣời dân sống ở nông 

thôn nói riêng…  

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh  trƣờng hợp nghiên cứu 

của Luận án này là tỉnh Phú Thọ) là vấn đề rộng lớn, phức tạp nên m c dù tác giả đã 

cố gắng nhƣng không tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót. Đến nay chƣa có số liệu hay 
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công trình nào nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo cây trồng và theo 

các loại đất dành cho phát triển các cây trồng đối với cả nƣớc, cũng nhƣ đối với tỉnh 

Phú Thọ nên tác giả không có số liệu để phân t ch, so sánh. Tƣơng tự nhƣ vậy, đánh 

giá hiệu quả sử dụng đất theo chất lƣợng đất sau khi khai thác là một vấn đề cần thiết 

sau khi khai thác nhƣng rất khó thực hiện và thực tế cũng chƣa có số liệu hay công 

trình nào nghiên cứu, làm đƣợc nhƣ vậy. Vì vậy, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng 

góp của các tập thể, cá nhân các nhà khoa học để hoàn thiện luận án ho c có những 

gợi   để tác giả tiếp tục nghiên cứu ở các công trình tiếp theo. 
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PHỤ LỤC 

Ph  l c  : Mộ   ố   ỉ            ế- x   ộ   ơ  ả      P   T ọ 2011-2018 

C ỉ      Đơ   ị 2010 2015 2018 

   D    ố       1000 ng 1.322 1.369 1.404 

Nhân kh u đô thị 1000 ng 240 254 266 

   ân số nông thôn 1000 ng 1.082 1.115 1.138 

Nhân kh u nông nghiệp 1000 ng 941 970 990 

  s   â  s    u   % 71,2 70,8 70,5 

T  suất nhập cƣ  % 2,4 6,7 7,1 

T  suất xuất cƣ % 14,2 7,0 8,9 

   N                ộ   ổ      

 ộ        ả  ă         ệ  

1000 ng 822 845 860 

R          ự           ệ  1000 ng 584 592 606 

  s   â  s  % 62,2 61,7 61,3 

     L    ộ         ệ         á  

            ế   ố      

1000 ng 705 739 754 

  L    ộ            ệ   1000 ng 388 368 359 

  s  LĐ   % 55,0 49,8 47,6 

  Lao động trồng trọt 1000 ng 339 301 260 

  s  tổ       độ      % 87,5 81,8 72,4 

  Lao động ch n nuôi và thủy sản 1000 ng 49 67 99 

  s  tổ       độ      % 12,5 19,2 27,6 

  L    ộ            ệ  1000 ng 134 157,5 171 

  s  tổ       độ       ộ  % 19,0 21,3 22,7 

  L    ộ    ị      1000 ng 183,7 213,5 224 

  s  tổ       độ       ộ  % 26,0 28,9 29,7 

     Số      ộ            ệ   ƣ 

  ừ  

1000ng 196 224 247 

    ệ s    ả  ă       độ        

    ệ   

% 18,9 16,9 16,8 

     Số      ộ            ệ    ấ  

    ệ  

1000 ng 37 38 42 

  s  tổ       độ        ả  ă       

v ệ  

% 6,3 6,4 6,9 

   GRDP (  á       Tỷ   20.910 31.958 40.890 

    độ tă   % 5,42 5,35 8,3 

  GTGT         ệ  Tỷ   5.060 6.639 7.701 

  s  tổ        % 22,9 21,6 21,4 

  Trồng trọt T  đ 2577 2923 3186 

  s  tổ           % 50,9 45,7 42,6 

   h n nuôi T  đ 2114 2846 3529 

  s  tổ           % 41,7 42,8 47,2 

   ịch vụ nông nghiệp T  đ 108 270 321 

  s  tổ           % 2,1 4,2 4,3 
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  Nuôi thủy sản T  đ 261,5 362,9 441 

  s   ổ           % 5,3 5,5 5,9 

4  GTSL       ả           T  đ 518 694 851 

% so GTGT NN % 10,8 11,5 12,1 

  Tỷ  ệ       ả            %    

-  hè % 96,1 94,8 92,1 

- Ngũ cốc % 7,3 8,2 10,2 

- Trái cây tƣơi % 14,9 18,2 21,5 

- Thịt lợn lọc % 8,1 9,8 11,2 

- Trứng gia cầm % 4,6 5,9 7,1 

5  GTGT                   ệ    ế 

  ế        ả  

Tỷ   115 157 192 

% so GTGT NN % 2,4 2,6 2,7 

6. Nă     ấ   ả               ọ      

       ú        51,2 54,0 56,4 

NS/ha ngô       43,7 46,0 48,6 

                8,1 10,3 11,8 

7  Đấ           ệ  ha 88024 118398 118187 

  s  đất t     ê  % 24,9 33,5 33,4 

  Đất trồng trọt ha 84.132 118013 86.255 

- Đất  â        ă  ha 59.239 62977 62971 

  Đất trồng lúa ha 46,750 44.480 46690 

  Đất trồng rau ha 10.444 12.528 14.210 

  Đậu các loại ha 1335 1139 1.298 

- Đất  â   âu  ă  ha 24.893 55420 55216 

  Riêng đất cây  n quả ha 8194 36.926 33.905 

  Riêng cây công nghiệp lâu n m ha 16.699 18.494 19.994 

Riêng chè ha 15.625 16.309 16.500 

Riêng cây sơn ha 694 1992 2.056 

Sản lƣợng sơn Tấn 266 592 611 

  Đất trồ      ha 11 22 28 

  Đất   ă   u   t   tru   ha 6 10 37 

+ Đất  u   trồ   t ủ  sả  ha 3.875 7.987 7.982 

Đấ   ộ   ố     ă    ả       ha    

-  ƣởi Ha 1.822 2.187 2.258 

-  am qu t ha 716 614 616 

- Nhãn, vải, hồng ha 2.430 2.098 2.102 

-  huối ha 2.546 3.195 3.322 

-  ứa ha 455 327 319 

- Táo ha 225 269 288 

8  Tổ    ố x  x  277 277 277 

Số xã đ c biệt khó kh n Xã 71 66 63 

9  Tỷ  ệ   ƣờ        % 33,1 29,9 7,8 

    Sả                ệ      

Sản lƣợng ngũ cốc Tấn 442.734 461.763 482.990 
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Lúa Tấn 352.354 375.978 390.100 

Ngô  Tấn 90.380 85.785 92.890 

 hè búp tƣơi     Tấn 111,6 158,6 169,5 

Thịt lợn lọc Tấn 50.047 68.954 75849 

Thịt gia cầm lọc Tấn 13.436 19.054 21.531 

Thịt bò lọc Tấn 3604 2736 2970 

  Trứng Tr. quả 113,8 158,2 169,1 

  Sữa bò      l t - 6,8 8,2 

  Mật ong      l t 262 159 153 

Rau Tấn 140.165 178.680 191.750 

 á các loại Tấn 17.341 25.349 27.800 

    C ă       1000 con    

  Đàn lợn   655 778 876 

  Đàn gia cầm   9.897 11.518 12.740 

  Đàn bò   122 98 121 

  Đàn Trâu   88 71 73 

  Đàn dê   7,7 9,1 10,8 

      ấ             ỉ   Tr. USD 340,7 712,7 1.009,5 

Sản phảm xuất kh u ch nh      

   hè búp khô Tấn 14.760 13.380 15.420 

    tr   uất   ẩu      ú      Tr. USD 14,9 24,9 28,3 

  s  t    t    % 4,4 3,5 2,8 

    Tỷ  ệ      ộ               % 15,2 23,0 29,6 

Riêng lao động nông nghiệp 1000 ng 16,3 21,7 28,4 

  s  tổ       độ            ệ   4,2 5,9 7,9 

    B          ầ    ƣờ / ă      

Lƣơng thực ng  ngũ cốc  kg 334,8 337,3 344,1 

Lƣơng thực NKNN kg 470,5 476,0 487,8 

Trứng gia cầm quả 86 116 120 

GTGT NN NKNN  giá       Tr. đ 5,4 6,6 7,6 

GTHHNS NKNN  giá       Tr.đ 0,55 0,72 0,86 

GTXK/NKNN USD/ng 15,8 25,6 28,6 
13. GTGT bình quân 1 ha tr ng trọt T     26,1 25,7 26,3 

+ Cây hàng n m Tr. đ 23,1 24,3 21,5 

   ây lâu n m Tr. đ 32,4 33,8 34,0 

   ây  n quả Tr. đ 34,1 34,9 35,3 

* Cây công nghiệp dài ngày Tr. đ 34,2 35,5 37,1 

  uồ          ê t     

Ghi chú    T  lệ nông sản hàng hóa   sản lƣợng nông sản hàng hóa : tổng sản lƣợng 

sản ph m nông sản  
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Ph  l c  : Đầ   ƣ   á     ể           ệ   ỉ   P   T ọ 

Đơn vị  T  đồng, giá      

C ỉ      2011-2015 2016-2018 

Tổ    ố   ầ   ƣ x   ộ  51.307 30.785 

Tổ    ố   ầ   ƣ   á     ể           ệ  1.474 923 

  Đầu tƣ phát triển sản xuất  1143 659 

  Riêng đầu tƣ ứng dụng khoa học công nghệ 17,7 16,6 

  Đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp 331 264 

  uồ          ê t    

 

Ph  l c  : H ệ    ả  ộ   ố          ,  ậ                 P   T ọ  

C         
Tổ      , 

T    

Tổ      , 

T    

L   

   ầ   

T    

Tỷ   ấ         ậ  

              ,   

Sắn 19,37 33,5 14,1 0,86 

Lúa - lúa 53,1 57,8 4,68 0,09 

Lúa - Ngô 44,87 56,54 11,67 0,26 

Ngô  36,59 55,25 18,66 0,51 

Ngô – Đậu tƣơng 37,32 69,62 32,3 0,87 

Rau bắp cải 131,0 200,0 69,0 0,53 

 à chua 192,5 254,0 61,5 0,32 

 ải ngọt 28,9 38,0 9,1 0,31 

 hè 34,59 53,12 18,53 0,54 

Sơn 45,5 80,0 34,5 0,76 

 ƣởi Đoan H ng 90,0 333,0 243,9 2,71 

 am qu t 29,0 60,0 31,0 1,07 

 huối 3,3 23,0 19,7 5,97 

Lợn 43,8 47,7 3,9 1,09 

Gà thịt 31,6 45,0 13,3 1,42 

 ò thịt 105.2 133,65 28,47 1,27 

Trâu thịt 96,7 142,5 45,7 1,47 

  uồ   Theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến n m 2020 
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Ph  l c 4: Khảo sát về hiệu quả sử d     ất nông nghiệp  ng d ng công nghệ 

cao 

Ph  l c 4.1.Công ty H2 

1. Tên cơ sở:  Công ty H2 

2. Họ và tên chủ cơ sở   Đ ng Vinh Quang , Số điện thoại: 0944134894 

3. Địa chỉ    xã Đông Thành  Huyện Thanh Ba 

4. N m bắt đầu thành lập  2016 

5. Sản ph m hàng hóa ch nh   ƣởi giống mới nhập kh u Đài Loan 

6. Thị trƣờng tiêu thụ ch nh  Trong nƣớc, xuất kh u 

7. Một số kiến nghị chính sách  

- Chính sách thuế vẫn cao đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. 

- Cần h  trợ của tỉnh về kinh phí theo Nghị định 57 của Chính phủ h  

trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

8. Một số chỉ tiêu chủ yếu n m      

Doanh nghiệp đầu tƣ    t  cho diện t ch   ha đất đồi thuê trong    n m 

để trồng cây có múi  bƣởi, cam giống nhập ngoại từ Đài Loan . Sản xuất 

ứng dụng công nghệ 4.0 bao gồm: trạm kh  tƣợng tại vị tr  trung tâm để 

đo nhiệt độ, độ  m, gió cùng với hệ thống cảm biến đất để tƣới nƣớc và 

dinh dƣỡng thông qua hệ thông ống dẫn ngầm tới từng vị tr  cây bƣởi. 

Diện t ch đất này trƣớc kia trồng cây keo, bạch đàn với doanh thu khoảng 

10 triệu ha n m, cây keo sau khi trồng   n m mới có thể thu hoạch. 

TT Tên chỉ tiêu Đơ   ị tính Giá trị TB Ghi chú 

1 Quy mô Ha 50  

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 500/ha  

3 Tổng chi phí Triệu đồng 150/ha  

4 Tổng lợi nhuận Triệu đồng 200/ha  

5 Tổng số lao động Ngƣời 30  

6 Tổng vốn đầu tƣ n m Triệu đồng 15.000  

7 Thuế đất nông nghiệp n m Triệu đồng     n m  

 Nguồn: Tác giả 
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Ph  l c 4.2. HTX rau củ quả M nh Liên 

- Địa chỉ Xã Hƣng Nội, Tam Nông, Phú Thọ 

- Chủ nhiệm HTX ông Mạnh, trƣớc đây đi bộ đội, đã xuất ngũ  

- Nông sản hang hóa   ƣa lƣới  m ng tây  ổi 

- Quy mô diện tích: 3 ha  

- Tổng số lao động    ngƣời 

- Tổng đầu tƣ ban đầu: 4 t  đồng 

- ĐT    .000đ m  nhà lƣới tự động 

- ĐT    .000đ m  nhà bán tự động 

- Doanh Thu: 40 triệu đồng   sào   .   trđ ha 

- Chi phí: 20 triệu đồng    sào   4 trđ ha 

- Khấu hao 10 triệu đồng  sao    trđ ha 

- Lợi nhuận 10 triệu đồng  sao    trđ ha n m. 

- M ng tây  4 tháng cho sản ph m. 

-   kg ngày, giá bán m ng cao cấp 70.000đ kg, thấp 50.000đ kg  

- Nếu không ứng dụng công nghệ cao thì doanh thu chỉ đƣợc 15 

trđ sào 4   triệu/ha 

- Quy trình ản xuất  sau   n m mày mò, tự tìm ra; nếu sau   n m không l , 

thì tồn tại đƣợc 

- Nhập giống, phân bón 
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Ph  l c 5: Khảo sát về hiệu quả sử d     ất nông nghiệp theo  ộ dốc 

Ph  l c 5.1. Khả  s t       ă   u           ú 

Địa chỉ  Xã Địch Quả - Thanh Sơn – Phú Thọ 

Giám đốc HTX: Phạm Quốc Tuân (0985 715 669) 

Email: pqt30071980@gmail.com 

Thông tin chung về HTX: 24 hộ thành viên, trong đó có một số ngƣời tham gia 

công tác tại địa phƣơng  Số ngƣời có trình độ, cần đƣợc đào tạo tối thiểu 4 (15% 

tổng số  ngƣời, còn lại là lao động phổ thông.  

Quy mô hiện tại: 150.000 con gà (tổng số 49 chuồng nuôi , quy mô lao động 

 .    con   lao động; 

HTX đạt chứng nhận tiêu chu n VietGAP, có xe ô tô và một gian hàng tại chợ 

đầu mối Gia C m 

Đầu tƣ   

Vốn lƣu động,5,7 t  đồng; chia ra: 

- Cám: 3 t  đồng 

- Giống: 1,5 t  đồng 

- Vacxin: 1,2 t  đồng 

TS Đ  4  chuồng * 40 triệu đồng/chuồng 

Thu nhập: Giá gà hiện tại   .   đ kg, và tổng các loại chi phí bình quân (bao 

gồm khấu hao  là   .   đ kg, m i con gà trọng lƣợng 1,7kg (cả lông) thì mức 

lãi suất con gà đạt 10 –   .   đ kg. 

Khó kh n  Thiếu vốn, chƣa có sự liên kết với các kênh siêu thị do cơ chế nhập 

hàng của các đơn vị này (sau khoảng 1 tháng mới thanh toán) nên nếu đƣa  ,  

tấn gà (cả lông) vào 1 kênh siêu thị thì vốn ứ đọng 100 triệu đồng; 10 kênh s  

cần khoảng 1 t  đồng ban đầu. 

Vốn đầu tƣ ban đầu khi mới thành lập của HTX: 2-3 t  đồng. 

N ng lực tham gia chu i thấp 

Đề xuất: H  trợ các HTX kết nối với siêu thị, có cơ chế h  trợ vốn ban đầu 

trong quá trình liên kết. Nguồn qu  từ qu  h  trợ phát triển nông nghiệp CNC. 

mailto:pqt30071980@gmail.com
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Ph  l c 5.2. Khảo sát hộ trồng chè 

Tên cơ sở:           Nguyễn Mạnh Tuấn 

9. Họ và tên chủ cơ sở:  Nguyễn Mạnh Tuấn , Số điện thoại: 0944020236 

10. Địa chỉ    xã   Địch Quả,              Huyện    Thanh Sơn 

11. N m bắt đầu thành lập      1989 

12. Sản ph m hàng hóa chính: Chè xanh nguyên liệu 

13. Thị trƣờng tiêu thụ chính: Trong huyện, xuất kh u. 

14. Một số kiến nghị chính sách:  

- Cần h  trợ tập huấn k  thuật trong trồng, ch m sóc, chế biến chè 

- Cung cấp giống cây chè mới có giá trị sản lƣợng, chất lƣợng cao 

- H  trợ giới thiệu thị trƣờng đầu ra cho sản ph m. 

15. Một số chỉ tiêu chủ yếu n m      

Trồng giống chè xanh đã    n m tuổi theo phƣơng thức truyền thống, trồng 

trên đất đồi dốc, chƣa đƣợc áp dụng công nghệ tiên tiến. 

TT Tên chỉ tiêu Đơ   ị tính Giá trị TB Ghi chú 

1 Quy mô Ha 2,0  Giống cũ 

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 240   

3 Tổng chi phí Triệu đồng 120   

4 Tổng lợi nhuận Triệu đồng 120  60 triệu/ha 

5 Tổng số lao động Ngƣời 8  Theo thời vụ 

6 Tổng vốn đầu 

tƣ n m 

Triệu đồng 40  Phân bón, thuốc 

BVTV 

7 Thuế đất nông 

nghiệp n m 

Triệu đồng   

Nguồn: Tác giả 
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Ph  l c 6: Dự  á   ộ   ố   ỉ       ề   á     ể           ệ   ỉ   P   T ọ  ế  

 ă       

C ỉ      Đơ   ị 2018 2025 2030 

   D    ố       1000 ng 1.404 1.474 1.527 

Nhân kh u đô thị 1000 ng 266 368 610 

   ân số nông thôn 1000 ng 1.138 1.106 917 

Nhân khảu nông nghiệp 1000 ng 990 940 734 

2. Lao  ộ   x   ộ  1000 ng 754 785 882 

       ộ            ệ  1000 ng 359 342 330 

  s  LĐ   % 47,6 43,5 37,5 

  Lao động trồng trọt 1000 ng 260 210 165 

  Lao động ch n nuôi 1000 ng 94 126 158 

  Lao động công nghiệp 1000 ng 171 219 265 

  s  tổ       độ       ộ  % 22,7 28 30 

  Lao động dịch vụ 1000 ng 224 244 309 

  s  tổ       độ       ộ  % 29,7 31 32 

Số lao động nông nghiệp dƣ 

thừa 

1000ng 247 85 42 

   GRDP       ỉ   (  á       Tỷ   34.902 57.588 84.654 

  GTGT         ệ  Tỷ   7.477 10845 15237 

  s  tổ        % 21,4 18,4 16,0 

  Trồng trọt T  đ 3.186 4.242 5.790 

   h n nuôi T  đ 3.529 5.420 7.695 

   ịch vụ nông nghiệp T  đ 321 552 805 

  Nuôi thủy sản T  đ 441 631 947 

4  GTHH       ả   T  đ 851 2.170 3690 

% so GTGT NN % 12,1 20 25 

  Tỷ  ệ       ả            %    

-  hè % 92,1 93 95 

- Ngũ cốc % 10,2 14 16 

- Trái cây tƣơi % 21,5 25 30 

- Thịt lợn lọc % 11,2 15 18 

- Trứng gia cầm % 7,1 10 15 

5 GTGT                

    ệ    ế   ế        ả  

Tỷ   192 325 1153 

6  Nă     ấ   ả             

  ọ        

    

       ú        56,4 70 100 

NS/ha ngô       48,6 65 95 

                11,8 14 18 
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7  Đấ           ệ  ha 118.187 115.350 114.450 

  s  đất t     ê  % 33,4 32,6 32.4 

- Đất  â        ă  ha 62.971 47.675 40.580 

  Đất trồng lúa ha 46.690 30.075 20.930 

  Đất trồng rau ha 14.210 16.500 18.500 

  Đậu các loại ha 1.298 1.100 1.150 

- Đất  â   âu  ă  ha 55.216 69.710 75.650 

  Riêng đất cây  n quả ha 33.905 45.650 50.275 

  Riêng cây công nghiệp lâu 

n m 

ha 19.994 22156 25898 

Riêng chè ha 16.500 16.500 19.400 

Riêng cây sơn ha 2056 2.100 2500 

Sản lƣợng sơn Tấn 611 625 750 

  Đất trồ      ha 28 350 700 

  Đất   ă   u   t   tru   ha 37 50 65 

  Đất  u   trồ   t ủ  sả  ha 5.255 5250 5250 

Đấ      ă    ả ha 33.905 45.650 50.275 

-  ƣởi Ha 5.492 12.091 14.380 

-  am qu t ha 1.491 2.055 2.262 

- Nhãn, vải, hồng ha 1.401 2.055 2.262 

-  huối ha 8.103 9.585 9.747 

-  ứa ha 779 913 915 

8  Tổ    ố x  (       ể 

  ƣờ    

x  218 218 218 

Riêng xã đ c biệt khó kh n Xã 63 30 0 

9  Tỷ  ệ   ƣờ        % 7,9 9,5 1,5-2,0 

    Sả                ệ      

Sản lƣợng ngũ cốc Tấn 446.344 485.000 490.500 

Thóc Tấn 365818 375.000 380.000 

Ngô  Tấn 80526 110.000 130.000 

 hè búp tƣơi     Tấn 169,5 180 220 

Thịt lợn lọc Tấn 75849 118.000 145.000 

Thịt gia cầm lọc Tấn 21.531 34.800 45.000 

Thịt bò lọc Tấn 2970 3.550 7.000 

  Trứng Tr. quả 169,1 310 500 

  Sữa bò      l t 8,2 15 35 

  Mật ong      l t 153 160 200 

Rau Tấn 191.750 240.700 310.900 

 á các loại Tấn 27800 36.500 40.100 

    C ă       1000 con    

  Đàn lợn   876 890 950 
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  Đàn gia cầm   12.740 13800 14500 

  Đàn bò   121 130 155 

  Đàn Trâu   73 75 80 

  Đàn dê   10,8 14 16 

      ấ             ỉ   Tr. USD 999,5 2085 3.250 

Sản phảm xuất kh u ch nh      

   hè búp khô Tấn 15.420 16.425 20.100 

G   trị n n  s n  u t k  u  Tr. USD 28,3 70 150 

  s  t    t    % 2,8 3,5 4,5 

    L    ộ               1000 ng 214 275 485 

    ệ     độ    u  đ   t   % 29,6 35,0 55,0 

Riêng lao động nông nghiệp 1000 ng 28,4 51 117 

    B          ầ    ƣờ / ă      

Lƣơng thực NKNN kg 487,8 516,0 668 

Trứng gia cầm NKNN quả 120 330 680 

GTGT NN NKNN  giá       Tr. đ 7,6 11,5 20,0 

GTHH NKNN  giá       Tr.đ 0,86 2,3 5,0 

GTXK nông sản NKNN USD/ng 28,6 74,5 204 

13. GTGT bình quân 1 ha tr ng trọt Tr. đ 27,2 49,3 67,3 

   ây hàng n m Tr. đ 21,5 41,1 57,2 

   ây lâu n m Tr. đ 34,0 77,1 107,5 

*  ây  n quả Tr. đ 35,3 78,3 111,0 

* Cây công nghiệp dài ngày Tr. đ 37,1 76,3 103,6 

  uồ         ả       t    s    ệu   18 t    t           ê t    

 

Ph  l c 7: D ệ        ấ           á       ở V ệ  N              ộ  ố , 2017 

  ƣới    Từ  -15% 15-25% Trên 25% 

TDMNBB 5,4 7,0 18,9 68,7 

Đ SH 40,0 24,1 9,9 26,0 

 ắc trung bộ 2,7 13,2 19,1 64,9 

 uyên hải miền Trung 4,4 14,6 11,9 69,1 

Tây Nguyên 5,8 35,3 16,2 42,7 

Đông Nam bộ 40,3 32,9 16,5 10,3 

Đ S L 68,2 - - 31,8 

  uồ     ệ   u        v  t  ết  ế          ệ ,  ộ          ệ  v     t tr ể       

thôn  
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Ph  l c 8: Một số vùng sản xuất tập trung c a tỉnh Phú Thọ 

H  ệ ,   ị L     ấ   ƣ        
R     ấ   ƣ    

cao 
C   

Bƣở  Đ    

H       D ễ  

Tp Việt Trì 1000 ha     ha  ở các xã 

Tân Đức, Kim 

Đức, Minh 

Nông,  ạch 

Hạc, Sông Lô 

  

Tx Phú Thọ     ha, ở các xã Hà 

Thạch, V n Lung, 

Hà lộc, Thanh Minh, 

Phú Hộ 

    ha, ở 

Trƣờng Thịnh, 

V n Lung 

  

Đoan H ng 3000 ha     ha, ở TT 

Đoan H ng,  hi 

Đán, Sóc Đ ng 

     ha, ở 

Minh Tiến, 

Tây  ốc,  a 

Đình,  ằng 

 oãn, phúc 

Lai, Minh 

Lƣợng, Yên 

Kiện, Quế 

Lâm 

 4   ha, ở Vụ 

Quang, Minh 

Phú,  hân 

Mộng, H ng 

Long, Vân 

Đồn, Đạ 

Nghĩa, Minh 

Tiến, Yên 

Kiện, Tiêu 

Sơn, Phú Thứ 

Hạ Hòa      ha, ở Hiền 

Lƣơng, Động Lâm, 

Lâm lợi, Xuân  ng, 

 huế Lƣu,  ằng 

Giã, V n Lng, Vụ 

 ần, Vĩnh  hân, 

Mai T ng, Minh 

Hạc 

    ha, ở Vân 

Lang, Minh 

Hạc, Liên 

Phƣơng, Vĩnh 

 hân, Vụ  ầu, 

Mai T ng, Hiền 

LƢơng 

     ha ở 

Phụ Khánh, 

Gia Điền, 

Phƣơng Viên, 

 áo Điền, 

Yen K , Ấm 

Hạ, Hƣơng xạ 

 

Thanh Ba      ha ở Lƣơng 

L ,  h  Tiến, Đồng 

Thành, Đ  Sơn, Đ  

Xuyên, Thanh Hà, 

Sơn  ƣơng, Khải 

Xuân, Thanh Van, 

V  Lao, Hoàng 

 ƣơng, Mận Nạn, 

Yến Khê 

    ha ở Đ  

Xuyên, Hoàng 

 ƣơng, Lƣơng 

L , Đ  Sơn,  h  

Kiên, Thanh Hà, 

Mạn Nạn, V  

Lao, Hải Xuân 

     ha, ở 

Đong Lĩnh, 

Vân Lĩnh, 

Thái Ninh, 

Đại  n, Đồng 

Xuân, Thanh 

Vân, Khải 

Xuân 

550 ha, ở Vân 

Lĩnh, Đồng 

Xuân, Thanh 

Vân, , N ng 

Yên Tiến, 

Đông Lĩnh, 

Đại  n, Quảng 

Nạp, Thái 

Ninh, Đôg 

Thành 

Ph  Ninh 3200 ha     ha, ở Ph  

Ninh,  n Đạo,, 

 ình  ộ, Vĩnh 

Phú, Tiên  u 

     ha ở 

Tiên Phú, 

Trung Giáp 

    ha ở Phú 

Lộc,  ảo 

Thanh, Tiên 

 u, Phú Nham, 

Ph  Ninh,  n 

file:///D:/NGHIEN%20CUU%20SINH/VIDS/AppData/Local/Temp/hải%20Xuân
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H  ệ ,   ị L     ấ   ƣ        
R     ấ   ƣ    

cao 
C   

Bƣở  Đ    

H       D ễ  

Đạo, Từ Đà, 

 ình  ộ, TT 

Phong Châu 

Yên Lập      ha ở Lƣơng 

M , Lƣơng Sơn, 

Xuân Thủy, Xuân 

Viên, Phúc Khánh, 

Ngọc Lâp. M  

Lung, Thƣợng Long, 

Đồng Thịnh 

4   ha ở TT 

Yên Lập, Đồng 

Thịnh, Xuân 

Thủy 

     ha ở 

Hƣng Long, 

Lƣơng Sơn, 

Xuân Thủy, 

Ngoc Lập, 

Ngọc Đồng, 

Minh Hòa, 

Đồng Thịnh, 

Phúc Khánh 

    ha ở Xuân 

Thủy, Đồng 

Thịnh, Phúc 

khánh, Hƣng 

Long, Thƣợng 

Long 

  m Khê      ha ở Phƣơng 

Xá, Ph ng Xá, Tĩnh 

 ƣơng, Hiền Đa, 

Cát tr , V n Khúc, 

Đồng  am, Phƣợng 

Vĩ, Đồng Lƣơng 

    ha ở Tuy 

Lộc, Sai Nga, 

 át Tr , Yên 

Tập, Tạ Xá, 

Hƣơng Lung 

    ha ở 

Đồng Lƣơng 

 

Tam Nông      ha ở Thƣợng 

Nông, Hƣơng Nộn, 

Tứ M ,  ậu  ƣơng, 

Quang Húc, Hiền 

Quang, Hồng Đà 

220 ha ở Hƣơng 

Nộn,  ậu 

Dƣơng, Hiền 

Quan, Vực 

Trƣờng, Thƣợng 

Nông 

     ha ở  ậu 

 ƣơng, 

Phƣợng Nông, 

Hƣơng Nộn, 

 ổ Tiết, Quang 

Húc, Tứ M , 

Thọ V n 

Lâm Thao       ha ở  ao Xá, 

Tứ Xã,  ản Nguyên, 

Vĩnh Lại, Kinh Kệ, 

Sơn  ƣơng, Hợp 

Hải 

64  ha ở TT 

Lâm Thao, TT 

H ng Sơn, Tứ 

Xã,  ao Xá, 

 ản Nguyên, 

Sơn  ƣơng, 

Xuân Huy, 

Xuân Lũng, 

Kinh Kệ, Sơn Vi 

  

Thanh Sơn      ha ở V  Miếu, 

Thục Luyện,  ự 

Thắng, Lƣơng Nha 

    ha ở TT 

Thanh  Sơn, 

Địch Quả 

     ha ở 

Yên Sơn, 

Địch Quả, 

V n Miếu, 

V  Miếu,  ự 

Thắng, TT 

Thanh Sơn, 

Sơn H ng 

    ha ở 

Hƣơng  ần, 

Tân Lập, Tân 

Minh,  ự 

Thắng, Tất 

Thắng, V  

Miếu, Yên 

Lãng, Thắng 

Sơn 

Thanh Thủy      ha ở Tu Vũ,     ha ở Trung      ha ở Sơn 
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H  ệ ,   ị L     ấ   ƣ        
R     ấ   ƣ    

cao 
C   

Bƣở  Đ    

H       D ễ  

Yến Mao, Xuân 

Lộc, Đào Xá,  ảo 

Yên, Đoan Hạ, 

Hoàng Xá, Trung 

Nghĩa, Đồng Luận, 

TT Thanh thủy 

Nghĩa, Đồng 

Luận, Xuân Lộc, 

Tu Vũ,  ảo 

Yên, Đoan Hạ 

Thủy, Hoàng 

Xá, Trung 

Thịnh, Trung 

Nghĩa, Phƣợng 

Mao, TT 

Thanh Thủy, 

Tu Vũ, Yến 

Mao, Tân 

Phƣơng, Thạch 

Đồng, Đào Xá 

Tân Sơn 1400 ha  4  ha ở V n 

luông, Tân Phú, 

Thu Ngạc, Minh 

Đài 

3100 ha ở 

Xuân Sơn, 

Xuân Đài, 

Minh Đài, 

Kim Thƣợng, 

M  Thuận, 

Thu  úc, 

Long  ốc, 

Vân Luông  

 

 

Tổ    ố 28500 ha 5210 ha 16500 ha 5000 ha 

  uồ   Đ     t    ơ  ấu          ệ  t nh Phú Th  đế   ă       

 

Ph  l c 9: Danh m            ầ   ƣ  ản xuất nông nghiệp  ng d ng công nghệ 

cao t i tỉnh Phú Thọ  

STT Tên dự án 
Lĩ    ực, công nghệ  ng d ng, 

sản ph m 

Kinh phí 

 ầ   ƣ 

(Tỷ   ng) 

1 Xây dựng cơ sở sản xuất chế 

biến nấm chất lƣợng cao Việt 

Hàn 

Sản xuất, chế biến nấm xuất 

kh u; dây chuyền tự động từ sản 

xuất, chế biến, đóng gói. 

5 

2 Xây dựng khu nông nghiệp 

công nghệ cao H2 

Sản xuất cây  n quả,  bƣởi, cam 

quýt); ứng dụng hệ thống tƣới 

bán tự động 

160 

3 Nuôi cá lồng trên sông lô Thủy sản, đƣợc cấp giấy chứng 

nhận VietGAP 

20 

4 Nuôi cá lồng trên sông Đà Thủy sản, đƣợc cấp giấy chứng 

nhận VietGAP 

4.88 



15 
 

   

STT Tên dự án 
Lĩ    ực, công nghệ  ng d ng, 

sản ph m 

Kinh phí 

 ầ   ƣ 

(Tỷ   ng) 

5 Dự án Trang trại ch n nuôi 

tập trung công nghiệp và nuôi 

cá nƣớc ngọt xã Cao Xá, 

huyện Lâm Thao 

 h n nuôi lợn kết hợp với nuôi 

trồng thủy sản. Sử dụng công 

nghệ bán tự động trong ch n 

nuôi. 

38.58 

6 Dự án Đầu tƣ khu ch n nuôi 

gia súc, gia cầm kết hợp với 

trồng rừng 

 h n nuôi lợn thịt thƣơng ph m, 

dê, gà. Sử dụng công nghệ bán 

tự động trong ch n nuôi. 

9.8 

7 Nhà máy sản xuất trứng gà 

sạch tại xã Tề Lễ, huyện Tam 

Nông. 

 h n nuôi gà đẻ trứng; Sử dụng 

công nghệ tự động. 

784.5 

8 Dự án ch n nuôi gà giống và 

đẻ trứng thƣơng ph m sản 

xuất trứng gà sạch.   

 h n nuôi gà đẻ trứng. Sử dụng 

công nghệ tự động. 

461 

9 Dự án trồng cây dƣợc liệu kết 

hợp ch n nuôi 

 h n nuôi dê thịt, lợn giống 

thƣơng ph m tổng hợp. Sử dụng 

công nghệ bán tự động trong 

ch n nuôi. 

14 

10 Đầu tƣ xây dựng trang trại 

ch n nuôi kết hợp với trồng 

cây  n quả. 

 h n nuôi lợn. Sử dụng công 

nghệ bán tự động 

9 

11 Dự án Trang trại trồng trọt, 

ch n nuôi tổng hợp . 

 h n nuôi lợn.. Sử dụng công 

nghệ bán tự động. 

100 

12 Dự án ch n nuôi công nghệ 

cao kết hợp trồng cây  n quả 

 h n nuôi thỏ, nhím, lợn; trồng 

  Q  cam, bƣởi). Sử dụng công 

nghệ bán tự động trong ch n 

nuôi 

57 

13 Dự án đầu tƣ nhà máy chè 

Ngọc Lập I & II 

Chế biến chè, dây truyền tự động 33.8 

14 HTX rau củ quả Mạnh Liên Sản xuất dƣa lƣới  m ng tây  

ổi 

4,0 

  uồ   Tổng hợp các s  liệu báo cáo của t nh Phú Th   ă    1   
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Ph  l c 10: Mộ   ố   ỉ       ề  ả  x ấ           ệ       ả  ƣớ  

C ỉ      Đơ   ị 2010 2015 2018 

 ân số 1000 ng 86.947 91.636 94.666 

 ân số nông nghiệp 1000 ng 48.344 49.117 49.553 

  so tông số % 55,6 53,6 51,4 

 ân số thành thị 1000 ng 26.516 31.236 33.830 

  so tông số % 30,5 34,1 35, 

Lực lƣợng lao động xã hội 1000 ng 50.392 54.374 58.692 

Lao động xã hội 1000 ng 49.049 53.378 55.249 

Lao động nông nghiệp  không kể lâm 

nghiệp  

1000 ng 24.279 24.725 20.465 

  so tổng số % 49,5 46,3 37,7 

Đất nông nghiệp        1000 ha 10.151 10.232 11.397 

G P, giá      T  đ 2.157.828 2.871.095 3.493.339 

G P nông nghiệp  không kể lâm 

nghiệp  

T  đ 356.910 412.753 500.567 

  so tổng G P % 16,5 14,4 14,3 

  n  su t lao độn  n n  n    p  r đ 14,7 16,7 24,5 

  n  su t    a đ t n n  n    p  r đ 35,2 48,3 46,9 

GDPNN/NKNN  r đ 7,4 8,4 10,1 

  uồ     ê       t      ê  ả  ướ       ă    1 ,   1  v    1  

 

Ph  l c 11:  Că       á                     ệ              ề     

Trong trong  áo cáo   hiến lƣợc phát triển bền vững  của Chính phủ Việt Nam 

tại Quyết định số 4   QĐ-TTg, ngày    4       4] đã chỉ ra rằng, đối với nƣớc ta 

phải phát triển nông nghiệp có hiệu quả, bền vững trong mọi tình huống, trong cả khi 

khí hậu biến đổi khôn lƣờng. Trong định hƣớng phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền 

vững phải dựa trên công nghệ cao, sạch. Ngay từ n m     ,  h nh phủ nƣớc  ộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam triển khai chủ trƣơng  Tái cơ cấu nông nghiệp  theo hƣớng 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả và n ng lực cạnh tranh của sản ph m hàng hóa nông sản 

góp phần nâng cao hiệu quả nền kinh tế đến n m 2020 tại Quyết định số     QĐ-TTg 

ngày            [85]. Trong đó, nhấn mạnh tái cơ cấu sử dụng đất  nông nghiệp và đổi 

mới cơ cấu cây trồng là phƣơng hƣớng quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản ở nƣớc ta. Tháng   n m      Thủ tƣởng Chính phủ Việt Nam chỉ 

đạo  Tái cơ cấu ngành nông nghiệp  với tinh thần cơ bản là phát triển cây trồng chủ 

lực; theo đó các địa phƣơng chuyển đổi trên 260 ngàn ha gieo trồng lúa không có lợi 
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thế, hiệu quả thấp sang trồng những cây khác; tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây 

trồng chất lƣợng cao đối với lúa, ngô, rau xanh.Thủ tƣớng  h nh phủ [86] đã ban hành 

Quyết định số     QĐ-TTg (ngày 04/5/2015) phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

khu nông nghiệp và v ng chuyên canh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến n m 

    , định hƣớng đến n m     . Theo Quyết định này Việt Nam s  đ y mạnh phát 

triển nền nông nghiệp theo hƣớng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có n ng suất, chất 

lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Nhƣ vậy có thể nói rằng,  h nh phủ rất coi trọng 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đi kèm hình thành các nông sản chủ lực. Tuy nhiên, 

trong các v n bản kể trên cũng chƣa nói tới thế nào là hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

và chỉ tiêu nào phản ánh hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện ở nƣớc ta. 

Theo phân ngành kinh tế quốc dân đã đƣợc  h nh phủphê duyệt  tại Quyết định 

số         QĐ-TTg ngày           do Thủ tƣớng  h nh phủ k  ban hành     ], thì 

nông nghiệp là ngành mang mã số    và gồm có  Trồng trọt  trồng các loại cây nông 

nghiệp    h n nuôi  nuôi các con vật, nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt, nƣớc lợ  và  ịch 

vụ nông nghiệp  các loại dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp .  òn ngành mang mã số 

   là lâm nghiệp và ngành mang mã số    là ngành khai thác, nuôi trồng thu  sản. 

Tác giả luận án thấy cách hiểu nhƣ thế là ph  hợp. 

Theo Luật đất đai số 4       QH   của Quốc Hội nƣớc  ộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam[35] thì đất đai của Việt Nam đƣợc phân loại nhƣ sau: 

1       đất          ệ       ồ           đất  

a  Đất trồng cây hàng n m gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ d ng vào ch n nuôi, 

đất trồng cây hàng n m khác   

b  Đất trồng cây lâu n m   

c  Đất rừng sản xuất tác giả luận án cho rằng cần tách ra riêng ra cho ngành 

lâm nghiệp   

d  Đất rừng phòng hộ  tác giả luận án cho rằng cần tách ra riêng ra cho ngành 

lâm nghiệp   

đ  Đất rừng đ c dụng   tác giả luận án cho rằng cần tách ra riêng ra cho ngành 

lâm nghiệp    

e  Đất nuôi trồng thu  sản   

g  Đất làm muối  
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h  Đất nông nghiệp khác theo quy định của  h nh phủ. 

        đất              ệ ,      ồ           đất  

a  Đất ở  gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị    

b  Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp   

c  Đất sử dụng vào mục đ ch quốc phòng, an ninh;  

d  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  gồm đất xây dựng khu công 

nghiệp  đất làm m t bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh  đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản  đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   

đ  Đất sử dụng vào mục đ ch công cộng gồm đất giao thông, thu  lợi  đất xây 

dựng các công trình v n hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi  ch 

công cộng  đất có di t ch lịch sử - v n hoá, danh lam thắng cảnh  đất xây dựng các 

công trình công cộng khác theo quy định của  h nh phủ   

e  Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng   

g  Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đƣờng, nhà thờ họ   

h  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa   

i  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và m t nƣớc chuyên d ng   

k  Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của  h nh phủ. 

3       đất   ư  s            ồ           đất   ư      đ        đ    s        

Trong Luật Đất đai chƣa chỉ r  nhóm này gồm những loại đất nào nhƣng theo 

Niên giám thống kê quốc gia về đất đai thì nhóm đất chƣa sử dụng có  

a . Đất bằng chƣa sử dụng  

b . Đất đồi núi chƣa sử dụng 

c . Núi đá không có rừng cây 

Theo Niên giám thống kê quốc gia Việt Nam thì sản xuất nông nghiệp gồm ba 

lĩnh vực  Trồng trọt, ch n nuôi  cả nuôi trồng thủy sản  và dịch vụ nông nghiệp chứ 

không bao gồm lâm nghiệp. Lâm nghiệp có biểu bảng thống kê riêng. Ngành thống kê 

Việt Nam quan niệm đất nông nghiệp là diện t ch đất sử dụng để phát triển sản xuất 

nông nghiệp. Điều này phản ánh r  trong việc thống kê về hiện trạng sử dụng đất ở 

nƣớc ta.  ụ thể là  

   iểu số 4 trong Niên giám thống kê cả nƣớc của Tổng cục thống kê về hiện 

trạng sử dụng đất có ghi  
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Tổng diện t ch tự nhiên 

Trong đó chia ra  

  Đất sản xuất nông nghiệp 

  Đất lâm nghiệp 

  Đất chuyên d ng 

  Đất ở 

   òn ở  iểu số   trong Niên giám thống kê cả nƣớc của Tổng cục thống kê về 

hiện trạng sử dụng đất cũng có ghi r   

   Đất sả   uất           ệ  

Trong đó chia ra: 

- Đất trồng cây hàng n m 

- Đất trồng cây n m 

- Đất nông nghiệp khác 

    Đất  â      ệ  

Trong đó chia ra  

- Đất rừng sản xuất 

- Đất rừng đ c dụng 

- Đất rừng phòng hộ 

   iểu số   trong Niên giám thống kê của  ục thống kê tỉnh Phú Thọ [8] về 

hiện trạng sử dụng đất cũng ghi r   

   Đất          ệ  

Trong đó chia ra  

- Đất trồng cây hàng n m 

- Đất trồng cây n m 

- Đất nuôi trồng thủy sản 

- Đất nông nghiệp khác 

    Đất  â      ệ  

Trong đó chia ra  

- Đất rừng sản xuất 

- Đất rừng đ c dụng 

- Đất rừng phòng hộ 


