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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp tại 
huyện Thường Tín. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp quan sát, thu thập số liệu, tổng hợp 
và so sánh về chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất tại 29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín. Diện tích 
đất nông nghiệp bị mất đi do chuyển sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp, đặc biệt diện tích đất 
lúa đã giảm đáng kể chủ yếu do chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp. 
Tuy nhiên, việc chuyển đổi các mục đích sử dụng đất nông nghiệp và hình thành các mô hình sản 
xuất nông nghiệp cần phải có sự quan tâm đến khía cạnh bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững. 

Từ khóa: Đất đai, đất nông nghiệp, nông nghiệp, quản lý đất đai.  

SUMMARY 

Research changes in agricultural land use pattern in Thuong Tin is defined the suitable land 
use to stustainable development. The research was used methods of data collection, survey, 
synthesis and compare to find the changes what happen to the agricultural land in 29 communes 
of Thuong Tin. Reduction trend of agicutural land especially rice land is general in almost area 
and it will be stronger in the next years. Changing purpose of agricultural land and developing 
agricutural production model need interest in balancing enviromental protection and sustainable 
development. 

Key words: Agriculture, land, land management.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

Theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª 
(2009), ngμnh n«ng nghiÖp ®ãng gãp kho¶ng 
21% trong GDP cña c¶ n−íc, 30% gi¸ trÞ xuÊt 
khÈu vμ t¹o viÖc lμm cho 70% lao ®éng. 
Nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu thiªn niªn kû 

do Liªn Hîp Quèc ®Ò x−íng, trong ®ã cã ®¶m 
b¶o l−¬ng thùc cho mäi ng−êi th× viÖc xem 
xÐt nh÷ng thay ®æi trong sö dông ®Êt n«ng 
nghiÖp ®Ó cã h−íng sö dông hîp lý lμ viÖc 
lμm cÇn thiÕt. Th−êng TÝn lμ mét huyÖn 
thuéc ®Þa bμn Hμ T©y cò nay thuéc thμnh 
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phè Hμ Néi, c¸ch trung t©m Thñ ®« 20 km 
vÒ phÝa Nam. §©y lμ mét huyÖn cã diÖn tÝch 
®Êt n«ng nghiÖp thuéc lo¹i kh¸ ®iÓn h×nh 
kh«ng chØ ®èi víi Hμ Néi mμ cßn ®èi víi c¶ 
®ång b»ng s«ng Hång. Tuy nhiªn quü ®Êt 
n«ng nghiÖp cña huyÖn còng ®ang ®øng 
tr−íc yªu cÇu vÒ an ninh l−¬ng thùc vμ ®ßi 
hái ®¸p øng nhu cÇu ®Êt ®ai cho ph¸t triÓn 
c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vμ dÞch 
vô. Nghiªn cøu nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu 
sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña Th−êng TÝn 
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh»m môc ®Ých 
gãp phÇn x¸c ®Þnh h−íng sö dông ®Êt phï 
hîp trong giai ®o¹n tíi. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

- Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, thu thËp tμi 
liÖu, sè liÖu: C¸c tμi liÖu, sè liÖu thø cÊp ®−îc 
thu thËp t¹i phßng Tμi nguyªn & M«i tr−êng  
vμ phßng N«ng nghiÖp & PTNT huyÖn 
Th−êng TÝn. C¸c sè liÖu s¬ cÊp ®−îc thu thËp 
th«ng qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra thùc ®Þa t¹i 
khu vùc ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi môc 
®Ých sö dông thuéc ®Þa bμn 29 x·, thÞ trÊn 
cña huyÖn Th−êng TÝn. 

- Ph−¬ng ph¸p tæng hîp, so s¸nh vμ xö 
lý sè liÖu b»ng phÇn mÒm Excel ®−îc sö 
dông ®èi víi c¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra thùc ®Þa 
vÒ viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt t¹i 
c¸c x·. 

- Ph−¬ng ph¸p minh ho¹ b»ng biÓu ®å 
thÓ hiÖn xu h−íng thay ®æi ®èi víi viÖc sö 
dông ®Êt n«ng nghiÖp. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. Nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu sö  
       dông ®Êt n«ng nghiÖp 

Th−êng TÝn víi thÕ m¹nh lμ mét huyÖn 
n«ng nghiÖp víi nhiÒu nghÒ phô ®· cã nh÷ng 
thay ®æi lín trong qu¸ tr×nh héi nhËp vμ ph¸t 
triÓn kinh tÕ. DiÖn m¹o lμng quª cã nhiÒu nÐt  

hiÖn ®¹i. Thu nhËp cña ng−êi d©n t¨ng lªn 
®· cã nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn quan 
niÖm cña ng−êi d©n nhÊt lμ nh÷ng ng−êi lμm 
n«ng nghiÖp. Nh÷ng nh©n tè nμy ®· gãp 
phÇn t¹o ra nh÷ng biÕn ®éng lín trong c¬ 
cÊu sö dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i Th−êng TÝn 
tõ 2005 ®Õn nay. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp 
cña huyÖn n¨m 2009 lμ 7869,53 ha chiÕm 
61,78% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn so víi 
n¨m 2005 con sè nμy lμ 7992,88 ha chiÕm 
62,79% diÖn tÝch tù nhiªn. DiÖn tÝch ®Êt 
n«ng nghiÖp cã xu h−íng gi¶m do bÞ mÊt ®Êt 
vμo c¸c môc ®Ých phi n«ng nghiÖp (B¶ng 1).  

N»m trong vïng ®ång b»ng s«ng Hång 
cã ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng thuËn lîi 
cho qu¸ tr×nh canh t¸c nªn diÖn tÝch ®Êt 3 
vô cña Th−êng Tin n¨m 2005 chiÕm gÇn 
50% diÖn tÝch ®Êt trång c©y hμng n¨m. §Õn 
hÕt n¨m 2009, ®Êt trång trät chiÕm tû lÖ lín 
91,5% (t−¬ng ®−¬ng 7392,47 ha), trong ®ã: 
®Êt lóa chiÕm 90,2%, ®Êt nu«i trång thuû 
s¶n chiÕm 8,0% (Phßng Tμi nguyªn vμ M«i 
tr−êng Th−êng TÝn, 2010). §Êt n«ng nghiÖp 
®ang ®−îc tæ chøc sö dông kh¸ triÖt ®Ó víi 
viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i c©y trång. Tuy 
nhiªn, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn phæ 
biÕn vÉn lμ s¶n xuÊt nhá, ph©n t¸n, s¶n 
xuÊt hμng ho¸ ph¸t triÓn víi tèc ®é chËm, 
n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng n«ng s¶n ch−a cao, 
søc c¹nh tranh cßn thÊp. Trong khi ®ã, ph¸t 
triÓn c«ng nghiÖp vμ x©y dùng ®« thÞ ®ang 
g©y søc Ðp lín vÒ gi¶i quyÕt viÖc lμm, ®¶m 
b¶o thu nhËp t¨ng vμ æn ®Þnh cho n«ng d©n. 
ChÝnh nh÷ng ®iÒu nμy ®· t¸c ®éng rÊt lín 
®Õn viÖc sö dông còng nh− viÖc thùc thi 
quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn 
®Þa bμn huyÖn. 

Tõ n¨m 2005 ®Õn nay, ®Êt n«ng nghiÖp 
trªn ®Þa bμn huyÖn biÕn ®éng theo 2 xu 
h−íng: nhãm ®Êt gi¶m lμ ®Êt lóa; nhãm ®Êt 
t¨ng bao gåm ®Êt trång mμu, ®Êt trång c©y 
hμng n¨m kh¸c, ®Êt trång c©y l©u n¨m vμ 
®Êt nu«i trång thñy s¶n (H×nh 1).  
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B¶ng 1. T×nh h×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i huyÖn Th−êng TÝn 
                    ĐVT: ha 

Mục đích sử dụng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 
Tổng diện tích đất nông nghiệp 7992,88 7906,93 7867,04 7811,20 7869,53 
1. Đất sản xuất nông nghiệp 7392,47 7317,84 7130,56 7075,80 6987,63 
      1.1. Đất trồng cây hàng năm 7314,76 7240,30 7053,02 6997,66 6853,52 
            Trong đó: Đất trồng lúa 6601,16 6527,43 6484,84 6429,94 6055,71 
      1.2. Đất trồng cây lâu năm     77,71    77,54     77,54    78,14   134,11 
2. Đất nuôi trồng thuỷ sản  595,12   583,80   731,19   730,11   876,61 
3. Đất nông nghiệp khác      5,29     5,29      5,29      5,29      5,29 
      

 

H×nh 1. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2005 - 2009 

3.2. Xu h−íng biÕn ®éng ®Êt n«ng nghiÖp 
§Êt n«ng nghiÖp ®ang cã xu h−íng thu 

hÑp, ®Æc biÖt lμ ®Êt lóa. Trong giai ®o¹n võa 
qua, diÖn tÝch ®Êt lóa ®· gi¶m b×nh qu©n 
110,7 ha/n¨m t−¬ng ®−¬ng 1,3% diÖn tÝch 
®Êt n«ng nghiÖp cña huyÖn n¨m 2005. PhÇn 
lín diÖn tÝch ®Êt lóa gi¶m do chuyÓn ®æi c¬ 
cÊu c©y trång, vËt nu«i: chuyÓn sang chuyªn 
canh rau, hoa, c©y c¶nh, c©y ¨n qu¶ gi¸ trÞ 
cao tËp trung t¹i c¸c x· Liªn Ph−¬ng, T©n 
Minh, TiÒn phong, Minh C−êng vμ Lª Lîi. 
§Õn th¸ng 7 n¨m 2009, toμn huyÖn Th−êng 
TÝn ®· chuyÓn ®æi ®−îc 668,91 ha sang c¸c 
m« h×nh v−ên, ao, chuång; trång hoa, c©y 
c¶nh vμ s¶n xuÊt rau an toμn (Phßng N«ng 
nghiÖp & PTNT Th−êng TÝn).  

§Êt nu«i trång thuû s¶n t¨ng m¹nh 
nhÊt trong nh÷ng n¨m qua víi 281,49 ha. 
M« h×nh nu«i c¸c loμi thuû s¶n nh− r« phi, 

tr«i, tr¾m c¸c lo¹i, … ®ang mang l¹i hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao so víi trång lóa. HÇu hÕt 
diÖn tÝch t¨ng chñ yÕu lμ do chuyÓn ®æi m« 
h×nh s¶n xuÊt tõ ®Êt lóa t¹i c¸c x· vïng 
tròng, ven s«ng nh−: Minh C−êng, NguyÔn 
Tr·i vμ Thèng NhÊt. 

Tõ 2005 ®Õn nay, 34,0 ha ®Êt trång c©y 
hμng n¨m kh¸c ®· bÞ mÊt ®i do chuyÓn sang 
trång c©y l©u n¨m, nh−ng diÖn tÝch ®Êt trång 
c©y hμng n¨m kh¸c trong c¶ giai ®o¹n vÉn 
t¨ng. C¸c c©y trång hμng n¨m kh¸c chñ yÕu lμ 
c¸c c©y l−¬ng thùc nh− ng«, c©y thùc phÈm 
nh−: khoai lang, khoai t©y, rau c¸c lo¹i; c¸c 
c©y c«ng nghiÖp nh−: ®Ëu t−¬ng, l¹c. DiÖn tÝch 
®Êt trång hoa vμ c©y c¶nh cã xu h−íng t¨ng 
nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. DiÖn tÝch 
®Êt trång khoai lang, ®Ëu c¸c lo¹i gi¶m ®¸ng 
kÓ trong giai ®o¹n võa qua, thay vμo ®ã lμ diÖn 
tÝch ®Êt trång khoai t©y, rau c¸c lo¹i t¨ng. 
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H×nh 2. S¬ ®å chu chuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp - huyÖn Th−êng TÝn giai ®o¹n 2005-2009 

DiÖn tÝch ®Êt trång c©y ¨n qu¶ cña 
huyÖn Th−êng TÝn ®· t¨ng gÇn gÊp ®«i kÓ tõ 
n¨m 2005. Trªn ®Þa bμn huyÖn dÇn h×nh 
thμnh nh÷ng vïng c©y ¨n qu¶ tËp trung, 
vïng rau chuyªn canh, c¸c m« h×nh s¶n xuÊt 
®iÓn h×nh nh− lóa - c¸ - vÞt t¹i vïng ®Êt 
tròng; lóa - rau hoÆc hoa c©y c¶nh hoÆc 
chuyªn rau mμu trªn vïng ®Êt pha c¸t, thÞt 
nhÑ. C¸c x· vïng ®Êt b·i ven s«ng Hång ®· 
chuyÓn ®æi ®−îc h¬n 300 ha c¸c vïng ®Êt 
tròng sang m« h×nh trang tr¹i. Riªng x· Lª 
Lîi ®· thùc hiÖn chuyÓn ®æi xÊp xØ 10% diÖn 
tÝch ®Êt tròng, ®Êt cao h¹n sang lμm trang 
tr¹i. Sau nhiÒu n¨m triÓn khai, hiÖu qu¶ 
kinh tÕ c¸c vïng ®Êt nμy ®· cao h¬n nhiÒu so 
víi gieo cÊy lóa. 

 Ngoμi ra trong giai ®o¹n võa qua, ®Êt 
n«ng nghiÖp cña Th−êng TÝn cßn bÞ gi¶m sót 
do chuyÓn sang c¸c môc ®Ých phi n«ng 
nghiÖp nh− ®Êt ë, ®Êt khu côm c«ng nghiÖp, 
®Êt giao th«ng. HÇu hÕt diÖn tÝch ®Êt n«ng 

nghiÖp bÞ chuyÓn sang phi n«ng nghiÖp ®Òu 
thuéc diÖn tÝch cã n¨ng suÊt cao, thuËn tiÖn 
®i l¹i. Theo kÕ ho¹ch ®Õn hÕt n¨m 2010, diÖn 
tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña c¶ huyÖn sÏ tiÕp 
tôc gi¶m  gÇn 300 ha do chuyÓn sang thùc 
hiÖn quy ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp, côm 
c«ng nghiÖp, lμng nghÒ theo quy ho¹ch ®· 
phª duyÖt. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c¸c cÊp cã 
thÈm quyÒn cÇn kiªn quyÕt lùa chän lo¹i ®Êt 
kh«ng cã kh¶ n¨ng, hoÆc kÐm hiÖu qu¶ khi 
s¶n xuÊt lóa n−íc theo tinh thÇn ®· ®−îc 
nªu trong nghÞ quyÕt cña Quèc héi (Quèc héi 
kho¸ 11, 2006). Bªn c¹nh ®ã, viÖc chuyÓn ®æi 
c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vμ 
h×nh thμnh c¸c m« h×nh s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i 
tr−êng, nhÊt lμ chuyÓn ®æi ®Êt tròng sang 
nu«i trång thñy s¶n ph¶i cã ®¸nh gi¸ t¸c 
®éng m«i tr−êng nh− Bé N«ng nghiÖp vμ 
PTNT h−íng dÉn nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
trong giai ®o¹n tíi.   
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4. KÕT LUËN 
Trong giai ®o¹n 2005 - 2009, ®Êt n«ng 

nghiÖp t¹i Th−êng TÝn ®· cã nh÷ng thay ®æi 
lín, ph¸t huy lîi thÕ cña ®Þa ph−¬ng vμ tiÒm 
n¨ng ®Êt ®ai vèn cã. DiÖn tÝch ®Êt n«ng 
nghiÖp bÞ mÊt ®i do chuyÓn sang phi n«ng 
nghiÖp ®· ®−îc bï ®¾p phÇn nμo do tËn dông 
vμ ®−a vμo khai th¸c ®Êt ch−a sö dông. Tuy 
nhiªn trong néi bé ®Êt n«ng nghiÖp diÔn ra 
xu h−íng suy gi¶m diÖn tÝch ®Êt lóa do 
chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i theo 
h−íng chuyªn canh c¸c lo¹i rau mμu, hoa, 
c©y c¶nh vμ ph¸t triÓn m« h×nh trang tr¹i. 
ViÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng 
 
 
 

nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn khÝa c¹nh b¶o vÖ 
m«i tr−êng vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp quan sát, thu thập số liệu, tổng hợp và so sánh về chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất tại 29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín. Diện tích đất nông nghiệp bị mất đi do chuyển sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp, đặc biệt diện tích đất lúa đã giảm đáng kể chủ yếu do chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi các mục đích sử dụng đất nông nghiệp và hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp cần phải có sự quan tâm đến khía cạnh bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Từ khóa: Đất đai, đất nông nghiệp, nông nghiệp, quản lý đất đai. 


SUMMARY


Research changes in agricultural land use pattern in Thuong Tin is defined the suitable land use to stustainable development. The research was used methods of data collection, survey, synthesis and compare to find the changes what happen to the agricultural land in 29 communes of Thuong Tin. Reduction trend of agicutural land especially rice land is general in almost area and it will be stronger in the next years. Changing purpose of agricultural land and developing agricutural production model need interest in balancing enviromental protection and sustainable development.


Key words: Agriculture, land, land management.  

1. §ÆT VÊN §Ò


Theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª (2009), ngµnh n«ng nghiÖp ®ãng gãp kho¶ng 21% trong GDP cña c¶ níc, 30% gi¸ trÞ xuÊt khÈu vµ t¹o viÖc lµm cho 70% lao ®éng. Nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu thiªn niªn kû do Liªn Hîp Quèc ®Ò xíng, trong ®ã cã ®¶m b¶o l¬ng thùc cho mäi ngêi th× viÖc xem xÐt nh÷ng thay ®æi trong sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó cã híng sö dông hîp lý lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Thêng TÝn lµ mét huyÖn thuéc ®Þa bµn Hµ T©y cò nay thuéc thµnh phè Hµ Néi, c¸ch trung t©m Thñ ®« 20 km vÒ phÝa Nam. §©y lµ mét huyÖn cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp thuéc lo¹i kh¸ ®iÓn h×nh kh«ng chØ ®èi víi Hµ Néi mµ cßn ®èi víi c¶ ®ång b»ng s«ng Hång. Tuy nhiªn quü ®Êt n«ng nghiÖp cña huyÖn còng ®ang ®øng tríc yªu cÇu vÒ an ninh l¬ng thùc vµ ®ßi hái ®¸p øng nhu cÇu ®Êt ®ai cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Nghiªn cøu nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña Thêng TÝn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh»m môc ®Ých gãp phÇn x¸c ®Þnh híng sö dông ®Êt phï hîp trong giai ®o¹n tíi.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


- Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, thu thËp tµi liÖu, sè liÖu: C¸c tµi liÖu, sè liÖu thø cÊp ®îc thu thËp t¹i phßng Tµi nguyªn & M«i trêng  vµ phßng N«ng nghiÖp & PTNT huyÖn Thêng TÝn. C¸c sè liÖu s¬ cÊp ®îc thu thËp th«ng qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra thùc ®Þa t¹i khu vùc ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông thuéc ®Þa bµn 29 x·, thÞ trÊn cña huyÖn Thêng TÝn.


- Ph¬ng ph¸p tæng hîp, so s¸nh vµ xö lý sè liÖu b»ng phÇn mÒm Excel ®îc sö dông ®èi víi c¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra thùc ®Þa vÒ viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt t¹i c¸c x·.


- Ph¬ng ph¸p minh ho¹ b»ng biÓu ®å thÓ hiÖn xu híng thay ®æi ®èi víi viÖc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU


3.1. Nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu sö 
       dông ®Êt n«ng nghiÖp


Thêng TÝn víi thÕ m¹nh lµ mét huyÖn n«ng nghiÖp víi nhiÒu nghÒ phô ®· cã nh÷ng thay ®æi lín trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. DiÖn m¹o lµng quª cã nhiÒu nÐt 


hiÖn ®¹i. Thu nhËp cña ngêi d©n t¨ng lªn ®· cã nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn quan niÖm cña ngêi d©n nhÊt lµ nh÷ng ngêi lµm n«ng nghiÖp. Nh÷ng nh©n tè nµy ®· gãp phÇn t¹o ra nh÷ng biÕn ®éng lín trong c¬ cÊu sö dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i Thêng TÝn tõ 2005 ®Õn nay. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña huyÖn n¨m 2009 lµ 7869,53 ha chiÕm 61,78% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn so víi n¨m 2005 con sè nµy lµ 7992,88 ha chiÕm 62,79% diÖn tÝch tù nhiªn. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cã xu híng gi¶m do bÞ mÊt ®Êt vµo c¸c môc ®Ých phi n«ng nghiÖp (B¶ng 1). 


N»m trong vïng ®ång b»ng s«ng Hång cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh canh t¸c nªn diÖn tÝch ®Êt 3 vô cña Thêng Tin n¨m 2005 chiÕm gÇn 50% diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m. §Õn hÕt n¨m 2009, ®Êt trång trät chiÕm tû lÖ lín 91,5% (t¬ng ®¬ng 7392,47 ha), trong ®ã: ®Êt lóa chiÕm 90,2%, ®Êt nu«i trång thuû s¶n chiÕm 8,0% (Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng Thêng TÝn, 2010). §Êt n«ng nghiÖp ®ang ®îc tæ chøc sö dông kh¸ triÖt ®Ó víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i c©y trång. Tuy nhiªn, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn phæ biÕn vÉn lµ s¶n xuÊt nhá, ph©n t¸n, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn víi tèc ®é chËm, n¨ng suÊt vµ chÊt lîng n«ng s¶n cha cao, søc c¹nh tranh cßn thÊp. Trong khi ®ã, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®« thÞ ®ang g©y søc Ðp lín vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®¶m b¶o thu nhËp t¨ng vµ æn ®Þnh cho n«ng d©n. ChÝnh nh÷ng ®iÒu nµy ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc sö dông còng nh viÖc thùc thi quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn.


Tõ n¨m 2005 ®Õn nay, ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn biÕn ®éng theo 2 xu híng: nhãm ®Êt gi¶m lµ ®Êt lóa; nhãm ®Êt t¨ng bao gåm ®Êt trång mµu, ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c, ®Êt trång c©y l©u n¨m vµ ®Êt nu«i trång thñy s¶n (H×nh 1). 


B¶ng 1. T×nh h×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i huyÖn Thêng TÝn












          ĐVT: ha


		Mục đích sử dụng

		Năm 2005

		Năm 2006

		Năm 2007

		Năm 2008

		Năm 2009



		Tổng diện tích đất nông nghiệp

		7992,88

		7906,93

		7867,04

		7811,20

		7869,53



		1. Đất sản xuất nông nghiệp

		7392,47

		7317,84

		7130,56

		7075,80

		6987,63



		      1.1. Đất trồng cây hàng năm

		7314,76

		7240,30

		7053,02

		6997,66

		6853,52



		            Trong đó: Đất trồng lúa

		6601,16

		6527,43

		6484,84

		6429,94

		6055,71



		      1.2. Đất trồng cây lâu năm

		    77,71

		   77,54

		    77,54

		   78,14

		  134,11



		2. Đất nuôi trồng thuỷ sản

		 595,12

		  583,80

		  731,19

		  730,11

		  876,61



		3. Đất nông nghiệp khác

		     5,29

		    5,29

		     5,29

		     5,29

		     5,29



		

		

		

		

		

		







H×nh 1. BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2005 - 2009


3.2. Xu híng biÕn ®éng ®Êt n«ng nghiÖp


§Êt n«ng nghiÖp ®ang cã xu híng thu hÑp, ®Æc biÖt lµ ®Êt lóa. Trong giai ®o¹n võa qua, diÖn tÝch ®Êt lóa ®· gi¶m b×nh qu©n 110,7 ha/n¨m t¬ng ®¬ng 1,3% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña huyÖn n¨m 2005. PhÇn lín diÖn tÝch ®Êt lóa gi¶m do chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i: chuyÓn sang chuyªn canh rau, hoa, c©y c¶nh, c©y ¨n qu¶ gi¸ trÞ cao tËp trung t¹i c¸c x· Liªn Ph¬ng, T©n Minh, TiÒn phong, Minh Cêng vµ Lª Lîi. §Õn th¸ng 7 n¨m 2009, toµn huyÖn Thêng TÝn ®· chuyÓn ®æi ®îc 668,91 ha sang c¸c m« h×nh vên, ao, chuång; trång hoa, c©y c¶nh vµ s¶n xuÊt rau an toµn (Phßng N«ng nghiÖp & PTNT Thêng TÝn). 

§Êt nu«i trång thuû s¶n t¨ng m¹nh nhÊt trong nh÷ng n¨m qua víi 281,49 ha. M« h×nh nu«i c¸c loµi thuû s¶n nh r« phi, tr«i, tr¾m c¸c lo¹i, … ®ang mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao so víi trång lóa. HÇu hÕt diÖn tÝch t¨ng chñ yÕu lµ do chuyÓn ®æi m« h×nh s¶n xuÊt tõ ®Êt lóa t¹i c¸c x· vïng tròng, ven s«ng nh: Minh Cêng, NguyÔn Tr·i vµ Thèng NhÊt.


Tõ 2005 ®Õn nay, 34,0 ha ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c ®· bÞ mÊt ®i do chuyÓn sang trång c©y l©u n¨m, nhng diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c trong c¶ giai ®o¹n vÉn t¨ng. C¸c c©y trång hµng n¨m kh¸c chñ yÕu lµ c¸c c©y l¬ng thùc nh ng«, c©y thùc phÈm nh: khoai lang, khoai t©y, rau c¸c lo¹i; c¸c c©y c«ng nghiÖp nh: ®Ëu t¬ng, l¹c. DiÖn tÝch ®Êt trång hoa vµ c©y c¶nh cã xu híng t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. DiÖn tÝch ®Êt trång khoai lang, ®Ëu c¸c lo¹i gi¶m ®¸ng kÓ trong giai ®o¹n võa qua, thay vµo ®ã lµ diÖn tÝch ®Êt trång khoai t©y, rau c¸c lo¹i t¨ng.



H×nh 2. S¬ ®å chu chuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp - huyÖn Thêng TÝn giai ®o¹n 2005-2009


DiÖn tÝch ®Êt trång c©y ¨n qu¶ cña huyÖn Thêng TÝn ®· t¨ng gÇn gÊp ®«i kÓ tõ n¨m 2005. Trªn ®Þa bµn huyÖn dÇn h×nh thµnh nh÷ng vïng c©y ¨n qu¶ tËp trung, vïng rau chuyªn canh, c¸c m« h×nh s¶n xuÊt ®iÓn h×nh nh lóa - c¸ - vÞt t¹i vïng ®Êt tròng; lóa - rau hoÆc hoa c©y c¶nh hoÆc chuyªn rau mµu trªn vïng ®Êt pha c¸t, thÞt nhÑ. C¸c x· vïng ®Êt b·i ven s«ng Hång ®· chuyÓn ®æi ®îc h¬n 300 ha c¸c vïng ®Êt tròng sang m« h×nh trang tr¹i. Riªng x· Lª Lîi ®· thùc hiÖn chuyÓn ®æi xÊp xØ 10% diÖn tÝch ®Êt tròng, ®Êt cao h¹n sang lµm trang tr¹i. Sau nhiÒu n¨m triÓn khai, hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c vïng ®Êt nµy ®· cao h¬n nhiÒu so víi gieo cÊy lóa.


 Ngoµi ra trong giai ®o¹n võa qua, ®Êt n«ng nghiÖp cña Thêng TÝn cßn bÞ gi¶m sót do chuyÓn sang c¸c môc ®Ých phi n«ng nghiÖp nh ®Êt ë, ®Êt khu côm c«ng nghiÖp, ®Êt giao th«ng. HÇu hÕt diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp bÞ chuyÓn sang phi n«ng nghiÖp ®Òu thuéc diÖn tÝch cã n¨ng suÊt cao, thuËn tiÖn ®i l¹i. Theo kÕ ho¹ch ®Õn hÕt n¨m 2010, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña c¶ huyÖn sÏ tiÕp tôc gi¶m  gÇn 300 ha do chuyÓn sang thùc hiÖn quy ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp, lµng nghÒ theo quy ho¹ch ®· phª duyÖt. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cÇn kiªn quyÕt lùa chän lo¹i ®Êt kh«ng cã kh¶ n¨ng, hoÆc kÐm hiÖu qu¶ khi s¶n xuÊt lóa níc theo tinh thÇn ®· ®îc nªu trong nghÞ quyÕt cña Quèc héi (Quèc héi kho¸ 11, 2006). Bªn c¹nh ®ã, viÖc chuyÓn ®æi c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ h×nh thµnh c¸c m« h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i trêng, nhÊt lµ chuyÓn ®æi ®Êt tròng sang nu«i trång thñy s¶n ph¶i cã ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng nh Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT híng dÉn nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong giai ®o¹n tíi.  


4. KÕT LUËN


Trong giai ®o¹n 2005 - 2009, ®Êt n«ng nghiÖp t¹i Thêng TÝn ®· cã nh÷ng thay ®æi lín, ph¸t huy lîi thÕ cña ®Þa ph¬ng vµ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai vèn cã. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp bÞ mÊt ®i do chuyÓn sang phi n«ng nghiÖp ®· ®îc bï ®¾p phÇn nµo do tËn dông vµ ®a vµo khai th¸c ®Êt cha sö dông. Tuy nhiªn trong néi bé ®Êt n«ng nghiÖp diÔn ra xu híng suy gi¶m diÖn tÝch ®Êt lóa do chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i theo híng chuyªn canh c¸c lo¹i rau mµu, hoa, c©y c¶nh vµ ph¸t triÓn m« h×nh trang tr¹i. ViÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng

nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn khÝa c¹nh b¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
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ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP








129,76 ha





1,21 ha





ĐẤT�CHƯA SỬ DỤNG








13,61 ha








 3,25 ha





389,95 ha








ĐẤT�NUÔI TRỒNG THỦY SẢN





ĐẤT�CÂY LÂU NĂM





ĐẤT LÚA





ĐẤT CÂY HÀNG NĂM KHÁC





252,78 ha








90



