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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nhằm đánh 

giá tác động của việc dồn điền đổi thửa đến việc chuyển đổi và hiệu quả của việc sử dụng đất của 
nông dân. Kết quả điều tra trên 200 hộ nông dân và cán bộ liên quan cho thấy, sau hơn 5 năm thực 
hiện dồn điền đổi thửa đã làm giảm rõ rệt số thửa ruộng của các hộ từ 6,11 thửa/hộ xuống còn 2,23 
thửa/hộ. Quy mô sản xuất chăn nuôi và nuôi cá của các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng lên 
rõ rệt so với các hộ không chuyển đổi (số đầu lợn nái tăng 2 - 2,5 lần, lợn thịt tăng 3 - 5 lần, gia cầm 
tăng hơn 3,6 lần, ao tăng 1,4 - 2,6 lần). Thu nhập của các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng 
tăng lên đáng kể so với các hộ không chuyển đổi. 

Từ khóa: Dồn điền đổi thửa, hiệu quả, quy mô sản xuất. 

SUMMARY 
This study was carried out in Cam Hoang commune, Cam Giang district, Hai Duong province,  in 

order to evaluate impacts of the regrouping of lands and the economic efficiency of land use changes 
at the households. The results of investigation from over 200 households and local leaders show that: 
after over 5 years implementing program of land regrouping the number of plots per household was 
reduced from 6.11 to 2.23. Together with the change in land use, the scale of livestock and fish 
production at households has been increased (the number of sows was increased 2 - 2.5 times; 3 - 5 
times for fattening pig; 3.6 times for poultry and the area of fishpond increased 1.4 - 2.6 times). And as 
a result, the households’ income with land use changes was also considerably increased in 
comparison with the households without land use changes.           

Key words: Efficiency, production scale, regrouping of lands.  

1. ®Æt vÊn ®Ò 

Dån ®iÒn ®æi thöa vμ chuyÓn ®æi môc 
®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lμ hai trong 
nhiÒu chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ®−îc thi hμnh 
nh»m gióp ng−êi n«ng d©n canh t¸c hiÖu 
qu¶ h¬n trªn cïng mét diÖn tÝch ®Êt n«ng 
nghiÖp (Sally & cs, 2007). Gi¶i quyÕt c¸c 
vÊn ®Ò ruéng ®Êt, hoμn thiÖn c¸c chÝnh 
s¸ch, c¸c quy ®Þnh trong viÖc sö dông vμ 
qu¶n lý ruéng ®Êt, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ 
tr×nh tÝch tô, tËp trung ruéng ®Êt nh»m 
thóc ®Èy s¶n xuÊt hμng hãa (NguyÔn 
Xu©n Th¶o, 2004). §Ó cã ®−îc c¸c vïng 

s¶n xuÊt tËp trung - chuyªn canh, nh÷ng 
m« h×nh s¶n xuÊt hμng ho¸ vμ c¸c trang 
tr¹i ch¨n nu«i trªn quy m« lín, c«ng t¸c 
dån ®iÒn ®æi thöa vμ sö dông ®Êt linh 
ho¹t cÇn cã c¸c h−íng dÉn cô thÓ cña c¸c 
cÊp chÝnh quyÒn. ThÕ m¹nh cña tõng 
vïng, tõng ®Þa ph−¬ng cÇn ®−îc x¸c ®Þnh 
râ g¾n víi c¸c th«ng tin vμ nhu cÇu tiªu 
dïng cña thÞ tr−êng. Nh− vËy, mét lÇn 
n÷a bμi to¸n trång c©y g×, nu«i con g× trªn 
®Êt n«ng nghiÖp ®ang cã hiÖn nay cña 
ng−êi n«ng d©n l¹i ®−îc ®Æt ra vμ ch¾c 
ch¾n ë mçi ®Þa ph−¬ng sÏ cã mét ®¸p ¸n 
kh¸c nhau.  
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CÈm Hoμng lμ x· ®ång b»ng s«ng 
Hång, tõ tr−íc n¨m 1998 s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp vÉn chñ yÕu lμ ®éc canh c©y lóa, kÕt 
hîp c©y vô ®«ng ng¾n ngμy, ch¨n nu«i ph¸t 
triÓn nhá lÎ vμ tù ph¸t. Thªm vμo ®ã, ®Êt 
n«ng nghiÖp l¹i ph©n t¸n, manh món g©y 
khã kh¨n cho ng−êi n«ng d©n khi ®−a ra 
c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. Tõ n¨m 1998 ®Õn 
nay, nhËn thÊy tiÒm n¨ng cña nghÒ nu«i c¸ 
vμ c¸c m« h×nh s¶n xuÊt kÕt hîp nh− lμ: 
v−ên - ao vμ v−ên - ao - chuång, UBND x· 
®· h−íng dÉn, khuyÕn khÝch ng−êi d©n 
thùc hiÖn chÝnh s¸ch “dån ®iÒn ®æi thöa” vμ 
sö dông linh ho¹t ®Êt nh»m mang l¹i thu 
nhËp cao h¬n cho ng−êi d©n. Nghiªn cøu 
nμy nh»m ®¸nh gi¸ l¹i sù thay ®æi h−íng 
s¶n xuÊt còng nh− hiÖu qu¶ cña viÖc dån 
®iÒn ®æi thöa t¹i ®Þa bμn nghiªn cøu.        

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU  
CÈm Hoμng lμ mét trong nh÷ng x· 

®Çu tiªn ®−îc chän lμ n¬i thùc hiÖn chÝnh 
s¸ch dån ®iÒn ®æi thöa “®æi « thöa nhá 
thμnh « thöa lín” theo sù chØ ®¹o cña 
UBND tØnh H¶i D−¬ng vμ còng lμ mét 
trong nh÷ng n¬i ®Çu tiªn tiÕn hμnh 
chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng 
nghiÖp nh»m t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt trªn 
cïng mét diÖn tÝch ®Êt canh t¸c.  

C¸c sè liÖu m« t¶ t×nh h×nh chuyÓn ®æi 
®Êt ®ai vμ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông ®Êt 
®ai chuyÓn ®æi trªn ®Þa bμn toμn x· dùa 
trªn sè liÖu thèng kª hμng n¨m cña x· 
CÈm Hoμng. Ngoμi ra, ®Ó cã thªm ®−îc 
th«ng tin chi tiÕt vμ chÝnh x¸c, c¸c c¸n bé 
x· vμ c¸n bé th«n còng tham gia cïng 
nhãm nghiªn cøu hoμn chØnh bé c©u hái vμ 
tiÕn hμnh ®iÒu tra t¹i c¸c hé.  

Sè liÖu ®iÒu tra ®−îc thu thËp b»ng 
ph−¬ng ph¸p pháng vÊn trùc tiÕp h¬n 200 
hé n«ng d©n th«ng qua bé c©u hái b¸n cÊu 
tróc cã s½n (hÖ thèng c©u hái më), vμ ®−îc 
thu thËp theo 2 mèc thêi gian chÝnh ®ã lμ 
t×nh h×nh ®êi sèng kinh tÕ - x· héi cña c¸c 
hé nμy t¹i thêi ®iÓm n¨m 2000 vμ n¨m 
2007. C¸c th«ng tin thu thËp ®−îc tæng 
hîp, tÝnh to¸n vμ ph©n tÝch b»ng ch−¬ng 
tr×nh EXCEL.    

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Thùc tr¹ng dån ®iÒn ®æi thöa cña 
       c¸c hé  

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chñ tr−¬ng dån 
®iÒn ®æi thöa vμ chuyÓn ®æi linh ho¹t môc 
®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®ang thu 
®−îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan nhÊt ®Þnh. 
Chñ tr−¬ng nμy ®−îc b¾t nguån tõ “ChÝnh 
s¸ch ®æi míi trong n«ng nghiÖp ë ViÖt 
Nam n¨m 1998”. Theo chñ tr−¬ng nμy, 
ng−êi n«ng d©n ®−îc khuyÕn khÝch ®æi 
ruéng cho nhau ®Ó t¹o thμnh nh÷ng m¶nh 
ruéng cã diÖn tÝch lín h¬n, vμ ®i liÒn víi nã 
lμ ng−êi d©n cã thÓ tù ®−a ra c¸c quyÕt 
®Þnh s¶n xuÊt dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn s½n 
cã cña hä.  

Víi chÝnh s¸ch s¸ch ®æi míi cña ChÝnh 
phñ ®Ò ra cïng víi sù chØ ®¹o cña UBND 
tØnh H¶i D−¬ng vÒ “dån ®iÒn ®æi thöa” vμ 
“ph¸t triÓn n«ng th«n theo h−íng h×nh 
thμnh c¸c vïng s¶n xuÊt hμng ho¸. Ph¸t 
triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, më réng m« h×nh 
VAC, m« h×nh trang tr¹i, ®a d¹ng ho¸ s¶n 
xuÊt” (Tæng quan quy ho¹ch ph¸t triÓn 
kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam, 2002), x· CÈm 
Hoμng ®· ®−îc tØnh H¶i D−¬ng chän lμm 
m« h×nh ®iÓm tiÕn hμnh “VËn ®éng ng−êi 
n«ng d©n, dån ®iÒn ®æi thöa” cho c¸c x· 
kh¸c, nªn ®iÒu kiÖn vμ quyÒn lîi khi thùc 
hiÖn chuyÓn ®æi cña c¸c hé d©n ®−îc ®−a 
ra kh¸ cô thÓ vμ phï hîp víi t×nh h×nh 
hiÖn t¹i cña hé. 

Nh− vËy víi sù trî gióp cña c¸c cÊp 
chÝnh quyÒn, sù ®ång thuËn tõ phÝa c¸c hé 
n«ng d©n, viÖc dån ®æi ®Êt canh t¸c cña x· 
diÔn ra kh¸ nhanh chãng vμ thuËn lîi. 
Trong vßng 2 n¨m, toμn x· ®· thùc hiÖn 
xong “dån « thöa nhá thμnh « thöa lín”. 
Chñ tr−¬ng ®Æt ra lμ mçi hé n«ng d©n 
®ang s¶n xuÊt trªn nhiÒu thöa ruéng ë 
nhiÒu c¸nh ®ång kh¸c nhau sÏ dån ®æi cho 
nhau ®Ó mçi hé chØ cßn 2-3 thöa ruéng cã 
cïng c¸nh ®ång. C«ng t¸c chuyÓn ®æi diÔn 
ra cô thÓ trªn tõng th«n. Tr−íc hÕt lμ c¸c 
hé tù tháa thuËn chuyÓn ®æi cho nhau. 
Sau ®ã nÕu kh«ng thèng nhÊt ®−îc, c¸n bé 
th«n sÏ chia c¸c thöa theo ®Þa h×nh cña 
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c¸nh ®ång vμ c¸c hé sÏ bèc th¨m nhËn 
diÖn tÝch ®Êt cña nhμ m×nh.  

ViÖc dån « ®æi thöa ®· lμm gi¶m ®¸ng 
kÓ sè thöa ®Êt canh t¸c cña c¸c hé. Tr−íc 
chuyÓn ®æi, trung b×nh mçi hé cã 6,11 thöa 
®Êt canh t¸c (c¸ biÖt cã hé cã tíi 29 thöa) 
víi diÖn tÝch trung b×nh 406 m2/thöa, sau 
khi chuyÓn ®æi sè thöa chØ cßn trung b×nh 

 

2,23 thöa/hé (hé nhiÒu nhÊt cßn 5 thöa vμ 
thÊp nhÊt lμ 1 thöa) víi diÖn tÝch b×nh 
qu©n lμ 1112 m2/thöa (Sè liÖu ®iÒu tra, 
T1/2008). Sau chuyÒn ®æi, hÇu hÕt c¸c hé 
®Òu nhËn thÊy ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ®Òu 
thuËn tiÖn h¬n do ®Êt ®ai ®−îc tËp trung. 
ThËm chÝ, viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö 
dông ®Êt còng ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ rÊt râ rÖt.  
  

B¶ng 1. Lîi Ých tõ viÖc dån ®iÒn ®æi thöa 

Lợi ích của hộ Lợi ích của xã 
Phát huy quyền làm chủ, tự đưa ra các quyết định 
sản xuất và đầu tư 

Phát triển các vùng sản xuất chuyên canh 

Tăng diện tích canh tác do liền thửa  
 

Phát triển giao thông nội đồng. Tạo điều kiện cho công 
tác quy hoạch, cứng hóa hệ thống kênh mương… phục 
vụ sản xuất hàng hóa. 

Giảm chi phí đầu tư cho sản xuất 
Giảm chi phí lao động 
Giảm chi phí vận chuyển, đi lại 
Tiết kiệm thời gian 

Giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống 
cho người nông dân 

Dễ dàng cơ giới hóa 
Ứng dụng khoa học kỹ thuật tốt hơn 

Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra, T1/2008 

§i cïng víi “dån « ®æi thöa”, c¸c hé 
còng ®−îc mua b¸n trao ®æi quyÒn sö dông 
®Êt n«ng nghiÖp phï hîp víi nhu cÇu canh 
t¸c vμ chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt 
cña m×nh. HÇu hÕt c¸c hé cã nhu cÇu 
chuyÓn dÞch th−êng cã s½n mét phÇn diÖn 
tÝch nhÊt ®Þnh cña gia ®×nh, sau ®ã lμ ®æi 
hoÆc mua b¸n víi c¸c hé l©n cËn kh«ng cã 
nhu cÇu chuyÓn ®æi ®Ó cã ®−îc diÖn tÝch tèi 
thiÓu tõ 3-5 sμo ®Ó chuyÓn sang ®μo ao th¶ 
c¸ nh− yªu cÇu cña x·. KÕt qu¶ lμ, nÕu 
nh− tr−íc ®©y, tû lÖ ®Êt v−ên ao chØ chiÕm 
11,01% trong tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng 
nghiÖp cña hé. HiÖn nay, diÖn tÝch nμy 
chiÕm tíi 31,96% trong tæng diÖn tÝch ®Êt 
n«ng nghiÖp cña hé (Sè liÖu ®iÒu tra, 
T1/2008). TÝnh tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i, CÈm 
Hoμng lμ mét trong nh÷ng ®Þa ph−¬ng 
cung cÊp s¶n l−îng c¸ thÞt hμng n¨m lín 
nhÊt tØnh H¶i D−¬ng cho ng−êi tiªu dïng 
trong vμ ngoμi tØnh. Mét sè hé sau chuyÓn 
®æi, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m m¹nh 
do chuyÓn nh−îng sang c¸c hé kh¸c ®· 
chuyÓn sang c¸c ho¹t ®éng phi n«ng 
nghiÖp nh− bu«n b¸n, lμm c«ng nh©n 
trong c¸c khu c«ng nghiÖp, xuÊt khÈu lao 

®éng… vμ còng ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ 
kh¸ tèt.    

3.2. T×nh h×nh chuyÓn ®æi môc ®Ých sö  
       dông ®Êt n«ng nghiÖp cña c¸c hé  

Tõ n¨m 2000 trë vÒ tr−íc, ng−êi d©n 
®−îc tù do chuyÓn dÞch theo ®iÒu kiÖn s½n 
cã ë mçi hé theo sù khuyÕn khÝch cña x·. 
Ngoμi ra, chÝnh quyÒn x· cßn tæ chøc c¸c 
buæi ®i tham quan c¸c m« h×nh s¶n xuÊt 
hiÖu qu¶ ë c¸c ®Þa bμn l©n cËn nh− Yªn Së 
(H−ng Yªn) hay mêi c¸c nhμ chuyªn m«n 
vÒ h−íng dÉn cho c¸c hé chuyÓn dÞch 
nh»m gióp hä cã thÓ ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh 
s¶n xuÊt phï hîp. Thêi gian ®Çu ë giai 
®o¹n nμy, phÇn lín c¸c hé ®Òu chuyÓn 
sang trång c©y ¨n qu¶ cho thu nhËp cao 
h¬n c©y lóa. Sau mét thêi gian, phÇn lín 
c¸c hé cã ao th¶ c¸ cho thu nhËp cao h¬n 
vμ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n nªn nhiÒu hé 
®· chuyÓn ®Êt v−ên c©y ¨n qu¶, ®Êt v−ên 
t¹p vμ ®Êt n«ng nghiÖp xÊu sang ®μo ao 
th¶ c¸.     

Tõ cuèi n¨m 2000, nhËn thÊy viÖc 
chuyÓn dÞch kh«ng theo quy ho¹ch g©y ¶nh 
h−ëng ®Õn c¸c khu vùc trång lóa kh¸c vμ 
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khã kh¨n trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng 
cho khu chuyÓn ®æi, UBND x· ®· vËn ®éng 
c¸c hé chuyÓn ®æi theo sù quy ho¹ch cña x·. 
TÊt c¶ c¸c hé sÏ thùc hiÖn “dån « thöa nhá 
thμnh « thöa lín”, c¸c hé sau dån ®iÒn ®æi 
thöa muèn chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông 
®Êt sÏ tËp trung ë mét c¸nh ®ång. §Õn cuèi 
n¨m 2003, toμn x· ®· thùc hiÖn xong c«ng 

t¸c dån ®iÒn ®æi thöa. B¾t ®Çu tõ n¨m nμy, 
c¸c m« h×nh s¶n xuÊt hçn hîp ph¸t triÓn 
m¹nh. Ng−êi d©n ®−îc khuyÕn khÝch ®Çu 
t− th©m canh, s¶n xuÊt. Nh−ng do ®Æc tÝnh 
s¶n xuÊt vμ lîi thÕ s½n cã cña vïng, hÇu hÕt 
c¸c hé n«ng d©n ®Òu muèn chuyÓn m« h×nh 
s¶n xuÊt lóa - lóa sang lóa c¸ hoÆc m« m« 
h×nh VAC kÕt hîp (B¶ng 2). 

B¶ng 2. T×nh h×nh chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp cña x· qua c¸c n¨m 

Năm Số hộ 
(hộ) 

% so với 
số hộ toàn xã 

Diện tích
(ha) 

% so với 
đất nông nghiệp Mục đích sử dụng Quy trình 

2000 240 13,29 40,35 10,93 Ao - cây ăn quả Tự làm 
2003 750 40,43 158,62 24,93 Ao cá, vườn Theo chỉ đạo của UBND xã 
2007 1010 53,81 174,64 42,99 Vườn - ao - chuồng Theo chỉ đạo của UBND xã 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu điều tra, T1/2008 

B¶ng 2 cho biÕt diÖn tÝch ®μo ao th¶ c¸ 
t¨ng m¹nh trong n¨m 2003. Mét trong c¸c 
nguyªn nh©n lμ do c¸c hé ®· thùc hiÖn xong 
“dån ®iÒn ®æi thöa” vμ ®−îc khuyÕn khÝch 
chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng 
nghiÖp. ë giai ®o¹n 2003-2007, diÖn tÝch ®Êt 
chuyÓn ®æi vμ sè hé chuyÓn dÞch sang lμm 
ao vÉn t¨ng nhung cã xu h−íng chËm l¹i. 
§iÒu nμy ®−îc gi¶i thÝch lμ do sù ¶nh 
h−ëng c¸c dÞch bÖnh tõ ®μn lîn vμ ®μn gia 
cÇm. DÞch cóm gia cÇm vμ bÖnh tai xanh ë 
lîn ®· ®Èy gi¸ nguyªn liÖu phôc vô nu«i c¸ 
t¨ng m¹nh, gi¸ c¸c yÕu tè ®Çu vμo liªn tôc 

gia t¨ng, gi¸ thÞt lîn vμ gia cÇm th−¬ng 
phÈm còng t¨ng cao trong khi ®ã gi¸ c¸ 
th−¬ng phÈm l¹i kh¸ æn ®Þnh. V× vËy, nã ®· 
t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn t©m lý cña ng−êi 
nu«i c¸. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2007, tæng sè hé 
chuyÓn ®æi cña x· lμ 1010 hé (t¨ng 260 hé 
so víi n¨m 2003) víi diÖn tÝch t¨ng thªm 
®¹t 18,02 ha (t¨ng 18,02 ha so víi n¨m 
2003). HÇu hÕt c¸c hé chuyÓn dÞch ë giai 
®o¹n nμy ®Òu ®Çu t− s¶n xuÊt m« h×nh VAC 
kÕt hîp ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t−, ®a d¹ng 
nguån thu vμ gi¶m thiÓu rñi ro cho gia ®×nh 
víi ao c¸ gi÷ vai trß chñ ®¹o (H×nh 1). 
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H×nh 1. BiÕn ®éng ®Êt chuyÓn ®æi vμ ®Êt ao qua c¸c n¨m 
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Nh×n trªn ®å thÞ cã thÓ thÊy, ë n¨m 
2000, ®Êt ao chØ chiÕm 31,85% trong tæng 
diÖn tÝch chuyÓn ®æi. Nh− ®· nãi ë trªn, 
diÖn tÝch ao ë giai ®o¹n nμy kh¸ thÊp (chñ 
yÕu lμ tËn dông c¸c ao hå cã s½n ë trong 
th«n, trong x·) vμ v× c¸c hé ®−îc chuyÓn ®æi 
tù do, kh«ng cã ®Þnh h−íng râ rμng. Giai 
®o¹n 2001 - 2003, diÖn tÝch ao t¨ng ®¸ng kÓ 
chiÕm tíi 58% tæng diÖn tÝch chuyÓn ®æi. Râ 
rμng lμ thêi gian nμy ao c¸ ®· cã mét vÞ trÝ 
rÊt quan träng trong hÖ thèng canh t¸c cña 
ng−êi d©n. Tõ 2003 - 2007, diÖn tÝch ®Êt 
chuyÓn ®æi vμ ®Êt chuyÓn lμm ao vÉn t¨ng 
nh−ng kh¸ chËm. Tæng diÖn tÝch ®Êt 
chuyÓn ®æi ®¹t 174,64 ha, trong ®ã ®Êt 
chuyÓn ®æi lμm ao chiÕm 65,59% (t−¬ng 
®−¬ng 114,53%). HÇu hÕt ®Êt ao ë giai ®o¹n 

nμy ®Òu xuÊt ph¸t tõ ®Êt chuyÓn ®æi. Nh− 
vËy, cã thÓ thÊy diÖn tÝch ®Êt canh t¸c sau 
dån ®iÒn ®æi thöa ë CÈm Hoμng b−íc ®Çu 
®· æn ®Þnh vμ ®−îc ®−a vμo s¶n xuÊt 
chuyªn canh nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh 
tÕ cao h¬n cho ng−êi n«ng d©n.      

3.3. Quy m« s¶n xuÊt cña c¸c hé chuyÓn 
       ®æi 

§Êt ®ai chÝnh lμ t− liÖu s¶n xuÊt cña 
hé, viÖc dån ®iÒn ®æi thöa vμ chuyÓn ®æi 
môc ®Ých sö dông ®Êt ®· cã nh÷ng t¸c 
®éng nhÊt ®Þnh ®Õn quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt 
cña hé. KÕt qu¶ ®iÒu tra thÓ hiÖn trªn 
b¶ng 3 cho thÊy, ®· cã sù kh¸c nhau ®¸ng 
kÓ trong quy m« s¶n xuÊt gi÷a c¸c hé n«ng 
d©n ë CÈm Hoμng.  

B¶ng 3. Quy m« s¶n xuÊt cña c¸c hé chuyÓn ®æi   

Hộ không chuyển đổi (n = 103) Hộ chuyển đổi (n = 64) 
Mô hình Lúa 

(sào) 
Lợn thịt 
(con) 

Lợn nái 
(con) 

Gia cầm 
(con) 

Ao cá 
(sào) 

Lúa 
(sào) 

Lợn thịt 
(con) 

Lợn nái 
(con) 

Gia cầm 
(con) 

Ao cá 
(sào) 

Lúa - chăn nuôi 
(n = 84) 

4,45 
(1÷10) 

8,23 
(2÷15) 

1,23 
(1÷2) 

125,23 
(20÷200)

- 
4,88 
(3÷8) 

40,43 
(40÷67) 

2,44 
(2÷3) 

452,97 
(250÷600) 

- 

Lúa - cá 
(n = 48) 

4,68 
(2,5÷8) 

- - - 
1,71 

(0,3÷2,7)
3,9 

(1÷6) 
- - - 

4,36 
(3÷7) 

VAC 
(n = 35) - 

17,89 
(6÷30) 

1,36 
(1÷2) 

196,32 
(50÷500)

3,26 
(0,5÷6)

- 
58,13 

(33÷100)
3,4 

(2÷7) 
539,93 

(270÷1100) 
5,98 

(2,5÷12)

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, T1-2008 

Nh×n chung, nhãm c¸c hé cã ho¹t ®éng 
chuyÓn ®æi cã quy m« s¶n xuÊt lín h¬n kh¸ 
nhiÒu so víi nhãm hé kh«ng chuyÓn ®æi.  

ë m« h×nh lóa - ch¨n nu«i: §èi víi c¸c 
hé chuyÓn ®æi, sè lîn thÞt xuÊt chuång 
b×nh qu©n 1 n¨m trªn 40 con , gÊp 5 lÇn so 
víi hé kh«ng chuyÓn ®æi (b×nh qu©n 8 lîn 
thÞt/n¨m); sè lîn n¸i th−êng xuyªn 2-3 
con/n¨m, gÊp 2 lÇn hé kh«ng chuyÓn ®æi 
(chñ yÕu lμ 1 n¸i/hé); ®Æc biÖt sè gia cÇm 
®−îc nu«i ë c¸c hé chuyÓn ®æi lμ kh¸ lín. 
B×nh qu©n trªn 450 gia cÇm/hé (c¸ biÖt cã 
hé nu«i tíi 800 con gia cÇm/n¨m) víi c¸c 
gièng chñ yÕu lμ gμ Tam Hoμng, ngan 
Ph¸p vμ vÞt BÇu c¸nh tr¾ng.  

§èi víi m« h×nh lóa - c¸, quy m« s¶n 
xuÊt thÓ hiÖn sù kh¸c biÖt rÊt râ rÖt. ë c¸c 
hé chuyÓn ®æi do cã h−íng ®Çu t− s¶n xuÊt 

c¸ hμng hãa nªn diÖn tÝch ao kh¸ lín, b×nh 
qu©n 4,36 sμo ao/hé chuyÓn ®æi. DiÖn tÝch 
ao thÊp nhÊt còng ®¹t 3 sμo/hé vμ nhiÒu 
nhÊt ®¹t 7 sμo/hé. Trong khi ®ã, con sè nμy 
ë hé kh«ng chuyÓn ®æi chØ ®¹t 1,71 sμo 
(thÊp nhÊt 0,3 sμo/hé vμ cao nhÊt lμ 2,7 
sμo/hé). HÇu hÕt diÖn tÝch ao cña c¸c hé 
kh«ng chuyÓn ®æi lμ diÖn tÝch tËn dông tõ 
c¸c diÖn tÝch ao kho¸n cña x· hoÆc c¸c ao 
hå cã s½n trong th«n, mét sè kh¸c th× tËn 
dông diÖn tÝch v−ên nhμ ®Ó ®μo ao.     

T−¬ng tù nh− m« h×nh lóa - ch¨n nu«i, 
ë m« h×nh ch¨n nu«i VAC kÕt hîp, quy m« 
s¶n xuÊt ë c¸c hé chuyÓn ®æi ®· vμ ®ang 
thùc sù chuyÓn theo h−íng s¶n xuÊt hμng 
hãa. HÇu hÕt diÖn tÝch trång lóa ®−îc c¸c 
hé nμy chuyÓn sang lμm trang tr¹i vμ gia 
tr¹i quy m« nhá vμ võa. B×nh qu©n diÖn 
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tÝch ao cña nhãm hé nμy ®¹t xÊp xØ 6 
sμo/hé (hé thÊp nhÊt ®¹t 2,5 sμo vμ hé 
nhiÒu nhÊt lμ 12 sμo). Trong khi ®ã, diÖn 
tÝch ao cña nhãm kh«ng chuyÓn ®æi chØ ®¹t 
b×nh qu©n 3,26 sμo/hé (thÊp nhÊt 0,5 sμo 
vμ cao nhÊt lμ 6 sao). B×nh qu©n lîn thÞt ë 
c¸c hé chuyÓn ®æi ®¹t trªn 58 con/n¨m so 
víi 18 con/hé ë nhãm kh«ng chuyÓn ®æi. 
MÆc dï bÞ ¶nh h−ëng cña dÞch cóm gia 
cÇm nh−ng sè l−îng gia cÇm ®−îc nu«i 
trong c¸c hé chuyÓn ®æi vÉn kh¸ lín vμ 
hiÖu qu¶ v× hÇu hÕt c¸c hé ®−îc c¸ch ly víi 
c¸c nhãm hé kh¸c vμ tu©n thñ c¸c biÖn 
ph¸p phßng tr¸nh dÞch bÖnh rÊt nghiªm 
ngÆt. B×nh qu©n sè gia cÇm ®¹t trªn 540 
con/hé chuyÓn ®æi (lín nhÊt ®¹t 1100 
con/hé vμ thÊp nhÊt ®¹t 270 con/hé), ë 
nhãm kh«ng chuyÓn ®æi chØ ®¹t xÊp xØ 200 

gia cÇm/hé (thÊp nhÊt 50 con vμ cao nhÊt 
lμ 500 con).  

Nh− vËy, cã thÓ thÊy lμ viÖc dån ®iÒn 
®æi thöa vμ chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông 
®Êt ®· t¹o ra nh÷ng thay ®æi quan träng 
vÒ quy m« s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n ë 
CÈm Hoμng.             

3.4. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c m« h×nh 
       s¶n xuÊt sau chuyÓn ®æi 

Sau khi hoμn thμnh c«ng t¸c dån ®iÒn 
®æi thöa, phÇn lín c¸c hé ®Òu thÊy thuËn 
lîi h¬n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t− 
trªn ®Êt n«ng nghiÖp cña hé. Tuy nhiªn, 
trªn thùc tÕ vÉn tån t¹i kh¸ nhiÒu h×nh 
thøc s¶n xuÊt t¹i c¸c hé ®iÒu tra vμ ë mçi 
m« h×nh s¶n xuÊt ®Òu cã møc ®Çu t− vμ lîi 
nhuËn ®¹t ®−îc kh¸ kh¸c nhau (B¶ng 4). 

B¶ng 4. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c m« h×nh sau chuyÓn ®æi ë quy m« hé 
§VT: TriÖu ®ång/hé/n¨m 

Mô hình Tổng chi Doanh thu Thu nhập 

1. Lúa - lúa - chăn nuôi    

- Lúa - lúa (n = 30) 3,06 10,34 7,30 

- Lúa - lúa - cây vụ đông (n = 11) 3,32 11,31 7,99 

- Lúa - lợn - gia cầm (n = 79) 18,43 32,59 14,16 

2. Lúa - cá (n = 47) 20,35 43,87 23,53 

3. Vườn - ao – chuồng (n = 35) 80,83 131,75 50,92 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu điều tra, T1/2008 

C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ sè liÖu ®iÒu 
tra cho thÊy, ë c¸c m« h×nh truyÒn thèng 
víi c©y lóa gi÷ vai trß chñ ®¹o ®Òu cã 
møc ®Çu t− kh¸ thÊp. Mét sè hé trång 
c©y vô ®«ng cã møc ®Çu t− cao h¬n 
nh−ng còng cho thu nhËp cao h¬n so víi 
c¸c hé chuyªn canh c©y lóa. §èi víi c¸c 
hé trång lóa kÕt hîp nu«i lîn vμ ch¨n th¶ 
gia cÇm cã møc ®Çu t− còng nh− thu nhËp 
cao h¬n h¼n so víi hé chuyªn lóa vμ lóa - 
lóa - c©y vô ®«ng. Møc ®Çu t− trung b×nh 
cña c¸c hé nμy xÊp xØ 18 triÖu ®ång/n¨m 
(gÊp 6 lÇn so víi c¸c hé ®éc canh c©y lóa 
vμ lóa - lóa - c©y vô ®«ng). Bï l¹i, doanh 
thu vμ thu nhËp cña hä ®¹t ®−îc kh¸. Sau 
khi trõ ®i chi phÝ, thu nhËp mçi hé ®¹t 
trªn 14 triÖu ®ång/n¨m (gÊp 2 lÇn so víi 
hai m« h×nh trªn). 

Tæng doanh thu vμ thu nhËp tõ c¸c 
m« h×nh cã ao c¸ rÊt cao so víi c¸c m« 
h×nh s¶n xuÊt kh¸c, ®Æc biÖt lμ m« h×nh 
VAC kÕt hîp. Thu nhËp trung b×nh hμng 
n¨m cña v−ên - ao - chuång ®¹t 50,92 
triÖu ®ång. Trong khi ®ã, c¸c m« h×nh 2 
lóa, lóa - lóa - c©y vô ®«ng vμ lóa - lîn gia 
cÇm chØ lÇn l−ît lμ 6,98; 6,37 vμ 2,16 lÇn. 
Tuy nhiªn, møc chi phÝ cho m« h×nh nμy 
còng kh¸ lín 80 triÖu ®ång/hé/n¨m, 
kho¶ng 4 lÇn so víi lóa - lîn - gia cÇm vμ 
trªn 20 lÇn so víi 2 lóa vμ 2 lóa - vô ®«ng. 
Tuy m« h×nh lóa - c¸ kh«ng cho thu nhËp 
cao nh− m« h×nh VAC nh−ng hiÖu qu¶ 
®¹t ®−îc còng rÊt kh¶ quan. Víi møc ®Çu 
t− trung b×nh 20 triÖu ®ång/hé/n¨m còng 
cho thu nhËp trªn 23 triÖu ®ång (gÊp 2 
lÇn lóa - lîn - gia cÇm vμ trªn 3 lÇn so víi 
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2 lóa vμ 2 lóa - vô ®«ng. M« h×nh nμy 
®−îc c¸c hé ë CÈm Hoμng triÓn khai kh¸ 
nhiÒu do møc ®é ®Çu t− kh«ng lín vμ ®é 
an toμn kh¸ cao. S¶n phÈm ®Çu ra tõ 
trång lóa ®−îc chuyÓn sang lμm ®Çu vμo 
cho nu«i c¸.                  

3.5. Mét sè th¸ch thøc ®Æt ra  

Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc, viÖc 
dån ®iÒn ®æi thöa vμ chuyÓn ®æi môc ®Ých 
sö dông ®Êt còng t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc 
cÇn gi¶i quyÕt. 

C«ng t¸c quy ho¹ch vμ ®Çu t− x©y 
dùng h¹ tÇng ch−a ®ång bé nh»m ®¸p øng 
cho c¸c hé chuyÓn dÞch ngoμi ®ång. ¤ 
nhiÔm m«i tr−êng ngμy cμng gia t¨ng do 
canh t¸c vμ ch¨n nu«i th©m canh t¹o ra: 
sö dông qu¸ nhiÒu thuèc BVTV vμ thuèc 
trõ s©u trªn ®ång ruéng; thiÕu kh«ng gian 
cho ch¨n nu«i lμm t¨ng « nhiÔm m«i 
tr−êng sèng; hÖ thèng xö lý chÊt th¶i ch−a 
thùc sù hiÖu qu¶. 

QuyÕt ®Þnh h−íng s¶n xuÊt ë quy m« 
hé chñ yÕu tù ph¸t, ch−a cã sù h−íng dÉn 
cô thÓ cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn dÉn ®Õn 
sù kÐm bÒn v÷ng cña mét sè m« h×nh s¶n 
xuÊt. §Æc biÖt lμ m« h×nh v−ên-ao-chuång 
khi gi¸ hoa qu¶ xuèng qu¸ thÊp, v−ên c©y 
¨n qu¶ hÇu nh− kh«ng ®−îc ®Çu t− hoÆc 
bÞ chuyÓn sang môc ®Ých sö dông kh¸c.   

Gi¸ c¸ th−¬ng phÈm kh¸ æn ®Þnh trong 
khi gi¸ c¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc ¨n, 
chi phÝ thuèc thó y, gièng vμ c¸c chi phÝ 
®Çu vμo kh¸c ®Òu t¨ng m¹nh khiÕn ng−êi 
d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n khi ®−a ra c¸c 
quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. DiÖn tÝch nu«i c¸ cã 
xu h−íng gi¶m trong t−¬ng lai khi ng−êi 
d©n muèn chuyÓn sang ®Çu t− h×nh thøc 
ch¨n nu«i kh¸c cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao 
h¬n. 

 

4. KÕT LUËN 
ChÝnh s¸ch dån ®iÒn ®æi thöa vμ 

chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng 
nghiÖp ®· vμ ®ang t¹o ra nh÷ng thay ®æi 
lín cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng−êi 
d©n x· CÈm Hoμng. ChÝnh s¸ch nμy ®· 
lμm gi¶m ®¸ng kÓ sè thöa ®Êt canh t¸c 
b×nh qu©n cña hé, trung b×nh cßn 2,23 
thöa/hé. Quy m« s¶n xuÊt thay ®æi rÊt râ 
rÖt, ®Æc biÖt ph¸t triÓn c¸c m« h×nh s¶n 
xuÊt kÕt hîp nh− ao - chuång, v−ên - ao - 
chuång… HiÖu qu¶ s¶n xuÊt t¨ng cao h¬n 
so víi tr−íc. Trong vïng ®· cã c¸c trang 
tr¹i, gia tr¹i quy m« võa vμ c¸c m« h×nh 
s¶n xuÊt theo h−íng hμng hãa. 

Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ 
®¹t ®−îc, viÖc dån ®iÒn ®æi thöa vμ chuyÓn 
®æi môc ®Ých sö dông ®Êt ®· ph¸t sinh 
nh÷ng mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh− h¹ tÇng 
c¬ së cßn yÕu kÐm, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu 
cÇu cho c¸c hé chuyÓn ®æi, « nhiÔm m«i 
tr−êng do viÖc sö dông qu¸ nhiÒu thuèc 
b¶o vÖ thùc vËt trong qu¸ tr×nh th©m 
canh, xö lý chÊt th¶i ch¨n nu«i ch−a triÖt 
®Ó, ng−êi d©n thiÕu kiÕn thøc phßng trõ 
dÞch bÖnh trªn ®μn vËt nu«i,…        
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