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TÓM TẮT

Chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại sử dụng đất nông nghiệp khác là một trong những chính sách đất đai
quan trọng, có tác động tích cực đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả
của một số loại sử dụng đất sau chuyển đổi từ đất lúa tại tỉnh Nam Định được tiến hành thông qua các kết quả điều
tra tại 3 huyện: Hải Hậu, Nam Trực và Ý Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại sử
dụng đất: trồng cây dược liệu, chuyên rau màu, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và trang trại
tổng hợp đều cho hiệu quả kinh tế cao (đặc biệt trồng hoa, cây cảnh cho giá trị gia tăng (GTGT) cao nhất với 523,94
triệu đồng/ha, tiếp đến là nuôi trồng thủy sản 475,9 triệu đồng/ha, trang trại tổng hợp 429,87 triệu đồng/ha và trồng
cây dược liệu 234,69 triệu đồng/ha). Việc chuyển đổi sử dụng đất đã mang lại hiệu quả xã hội, tạo thêm nhiều công
việc cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho các nông hộ và có những chuyển biến tích cực về vấn đề môi
trường trong sản xuất. Chuyển đổi đất lúa sang các loại sử dụng đất khác đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng
đất, thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Từ khóa: Hiệu quả, loại sử dụng đất, chuyển đổi đất trồng lúa, Nam Định.

Efficiency Assessment of Some Land Use Types after Conversion
from Rice Land in Nam Dinh Province
ABSTRACT
Conversion from paddy land to other forms of agricultural land use is one of the important land policies that have
a positive impact on the efficiency of agricultural land use. This study aimed to assess the efficiency of some land use
types after conversion from rice land in Nam Dinh province through surveys conducted in three districts of Hai Hau,
Nam Truc and Y Yen. Research results showed that’s the converion of paddy land to other forms such as medicinal
plants, specialized vegetables, flowers and ornamental plants brought about the highest economic value (especial
flowers and ornamental plants with the highest value of VND 523.94 million/ha, followed by aquaculture of VND 475.9
million/ha, integrated farm with VND 429.87 million/ha and medicinal plants 234.69 million VND/ha). Land coversion
has improved social benefits, created more jobs for local workers, increased income for farmers and made positive
changes to the enviroment in production. Conversion of paddy land to other forms of land uses significantly
contributed to the land use efficiency and promoted the mechanization of local agricultural production.
Keywords: Efficiency, land use type, conversion of rice land use, Nam Dinh.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
BþĆc vào thế kČ XXI vĆi nhĂng thách thĀc
về an ninh lþĄng thăc, dân số, môi trþąng sinh
thái, ngành nông nghiệp khîng đðnh vai trò quan
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trọng đối vĆi loài ngþąi. Nhu cæu cûa con ngþąi
ngày càng tëng đã gåy sĀc ép nðng nề lên đçt,
đðc biệt là đçt nông nghiệp (Vü Nëng Düng,
2004). Việc nâng cao hiệu quâ sā dýng đçt nông
nghiệp đáp Āng nhu cæu trþĆc mít và lâu dài
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cüng nhþ để giâi quyết nhĂng xung đột trong
việc sā dýng đçt cho nông nghiệp, công nghiệp.
Các nhà khoa học, các viện nghiên cĀu nông
nghiệp cûa các nþĆc trên thế giĆi đã và đang têp
trung nghiên cĀu vào việc đánh giá hiệu quâ đối
vĆi tÿng loäi cây trồng, tÿng giống cây trồng trên
mỗi loäi đçt để tÿ đò cò thể síp xếp, bố trí läi cĄ
cçu cây trồng phù hĉp nhìm khai thác tốt hĄn lĉi
thế (Viện Quy hoäch và Thiết kế Nông nghiệp,
2008). Tînh Nam Đðnh nìm ć phía Nam vùng
đồng bìng sông Hồng, có tổng diện tích tă nhiên
166.854,02 ha (UBND tînh Nam Đðnh, 2018).
Nam Đðnh có một thành phố đô thð loäi I và 9
huyện, bao gồm 20 phþąng, 15 thð trçn và 194 xã.
Nëm 2017, dån số trên đða bàn tînh khoâng
1.853 nghìn ngþąi (bìng 2,1% dân số câ nþĆc),
đĀng thĀ 3 so vĆi các tînh, thành thuộc ĐBSH.
Trong nhĂng nëm qua, Nam Đðnh đang mänh
mẽ chuyển mình, tÿng bþĆc vþĄn lên trć thành
hät nhån tëng trþćng cûa vùng Nam đồng bìng
sông Hồng. Theo báo cáo kinh tế xã hội cûa tînh
Nam Đðnh, tổng giá trð sân xuçt (GTSX) đät
60.422 tČ đồng nëm 2010, tëng lên 137.977 tČ
đồng nëm 2017 (giá so sánh nëm 2010). Tốc độ
tëng trþćng GTSX bình quån giai đoän 2011 2017 đät 12,52%. Thu nhêp bình quån đæu ngþąi
theo giá hiện hành đã tëng tÿ 14,33 triệu đồng
nëm 2010 lên 35 triệu đồng nëm 2015 và 42 triệu
đồng nëm 2017 (UBND tînh Nam Đðnh, 2017).
Trong nhĂng nëm gæn đåy, việc chuyển đổi diện
tích đçt lúa hiệu quâ kém sang một số loäi sā
dýng đçt nông nghiệp khác nhþ trồng cåy dþĉc
liệu, hoa, cây cânh, nuôi trồng thûy sân, chuyên
màu, cåy ën quâ… đã cho hiệu quâ sā dýng đçt
cao hĄn. Bên cänh đò, quá trình công nghiệp hóa,
đô thð hóa ć tînh Nam Đðnh đang diễn ra vĆi tốc
độ ngày càng cao nên nhu cæu mć rộng đçt cho
mýc đích phi nông nghiệp tÿ đçt nông nghiệp là
rçt lĆn, đðc biệt là đçt lúa. Theo thống kê đçt đai
cûa tînh, trong giai đoän 2011 - 2017, diện tích
đçt trồng lúa trên đða bàn tînh giâm 4.040,80 ha,
phæn lĆn là chuyển sang các mýc đích phi nông
nghiệp (UBND tînh Nam Đðnh, 2018). Diện tích
đçt nông nghiệp ngày càng giâm đñi hói hiệu quâ
sā dýng đçt nông nghiệp tëng nhìm đáp Āng các
yêu cæu phát triển. Việc nghiên cĀu hiệu quâ một
số loäi sā dýng đçt sau chuyển đổi tÿ đçt trồng

lúa trên đða bàn tînh Nam Đðnh đþĉc thăc hiện
góp phæn xác đðnh các loäi sā dýng đçt có hiệu
quâ cao hĄn, là cĄ sć khoa học, giúp các nhà quân
lý sân xuçt nông nghiệp có nhĂng quyết đðnh
phù hĉp trong quá trình chuyển đổi cĄ cçu cây
trồng, vêt nuôi täi đða phþĄng.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu: một số loäi sā dýng
đçt sau chuyển đổi tÿ đçt trồng lúa và các yếu
tố kinh tế xã hội liên quan đến phát triển các
loäi sā dýng đçt trên đða bàn tînh Nam Đðnh.
- Thu thập dữ liệu thứ cấp: thu thêp thông
tin ć các cĄ quan Trung þĄng, tînh, huyện về
tình hình sân xuçt nông nghiệp trên đða bàn
tînh giai đoän 2010 - 2017.
- Thu thập số liệu sơ cấp:
Chọn điểm nghiên cĀu: Nam Đðnh là tînh
ven biển cò đða hình khá bìng phîng và thçp
trüng, để bâo đâm tính đäi diện, một số huyện,
xã đã đþĉc lăa chọn để điều tra, nghiên cĀu:
huyện Nam Trăc, Ý Yên điều tra các xã Nam
DþĄng, Nam Hâi, Điền Xá, Yên Tân, Yên Trung,
Yên Nhån (đäi diện cho vùng đồng bìng thçp
trüng, tiểu vùng 1) và huyện Hâi Hêu điều tra
các xã Hâi Hà, Hâi Tây, Hâi Châu, Hâi Ninh (đäi
diện cho vùng ven biển, tiểu vùng 2). Đåy là
nhĂng xã cò đðc điểm về đçt đai, đða hình, têp
quán canh tác, cây trồng đðc trþng cho 2 vùng
cûa tînh và thăc hiện thành công chuyển đổi tÿ
sân xuçt lúa sang các loäi sā dýng đçt khác.
Điều tra nông hộ: Để đánh giá hiệu quâ cûa
một số loäi sā dýng đçt chuyển đổi tÿ đçt trồng
lúa, phóng vçn trăc tiếp hộ nông dân theo bộ
câu hói soän sïn về các thông tin có liên quan
đến sân xuçt nông nghiệp cûa hộ. Kết quâ đþĉc
tổng hĉp tÿ 223 phiếu điều tra cûa các hộ đã
thăc hiện chuyển đổi.
- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất:
Về hiệu quâ kinh tế, sā dýng các chî tiêu
giá trð sân xuçt (GTSX = nëng suçt × giá nông
sân), chi phí trung gian (CPTG - gồm các chi phí
vêt chçt, dðch vý và các loäi phí, không bao gồm
công lao động gia đình), giá trð gia tëng (GTGT
= GTSX - CPTG) và hiệu quâ đồng vốn (HQĐV
= GTGT/CPTG).
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Đánh giá hiệu quả của một số loại sử dụng đất chuyển đổi từ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định

Đánh giá hiệu quâ xã hội dùng các chî tiêu:
Công lao động (công LĐ); Giá trð ngày công lao
động (GTNC = GTGT/số công lao động); să lăa
chọn cûa ngþąi dân (tČ lệ hộ lăa chọn loäi sā
dýng đçt); thð trþąng tiêu thý sân phèm cûa
nông hộ sau chuyển đổi. Đánh giá hiệu quâ môi
trþąng thông qua mĀc độ sā dýng phân bón
theo khuyến cáo, quân lý chçt thâi, dðch bệnh,
quân lý chçt lþĉng sân phèm.
- Xử lý số liệu: chþĄng trình Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Chuyển đổi đất lúa sang các loại sử
dụng khác giai đoạn 2010 - 2017 của tỉnh
Nam Định
3.1.1. Biến động sử dụng đất nông nghiệp
tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2017
Nìm ć vùng ven biển, đçt đai màu mĈ và
khá chû động nþĆc tþĆi, Nam Đðnh tÿ trþĆc đến
nay vén đþĉc coi là một trong nhĂng tînh có
diện tích đçt nông nghiệp lĆn nhçt cûa vùng
ĐBSH. Theo kết quâ thống kế đçt đai 2017, đçt
nông nghiệp có diện tích 112.692,62 ha. NhĂng
nëm qua do áp lăc phát triển công nghiệp, xây
dăng, gia tëng dån số, đçt nông nghiệp toàn

tînh ngày càng thu hẹp, nëm 2017 giâm 624,16
ha (tþĄng đþĄng 0,55%) so vĆi nëm 2010.
Theo kết quâ thống kê đçt đai giai đoän
2010 - 2017, đçt trồng lúa giâm 4.040,80 ha,
tþĄng đþĄng 5,05%. Trong các loäi đçt sā dýng
trong nông nghiệp, đçt trồng lúa có diện tích lĆn
nhçt và có vð trí vai trò quan trọng đối vĆi đąi
sống kinh tế - xã hội cûa tînh. Lúa gäo luôn là
sân phèm chû lăc cûa ngành trồng trọt cûa tînh;
ngoài việc bâo đâm an ninh lþĄng thăc cho
ngþąi dân trong tînh, hàng nëm Nam Đðnh còn
cung Āng ra thð trþąng khoâng 300 - 350 nghìn
tçn lúa hàng hòa, trong đò cò loäi gäo chçt
lþĉng cao cò thþĄng hiệu khíp câ nþĆc nhþ Tám
thĄm Hâi Hêu, Nếp cái Hoa vàng... Đçt trồng
cåy hàng nëm khác tëng 1.036,54 ha (18,64%),
đåy là phæn diện tích chuyên canh rau màu têp
trung (khoai tây, läc, súp lĄ, su hào, ngô, rau các
loäi…) và cåy dþĉc liệu (đinh lëng, quçt lçy quâ,
kĊ tā, ích méu, hy thiêm, bông mã đề, râu
mèo, gçc…). Đçt trồng cåy låu nëm tëng 459,49
ha gồm các loäi cåy ën quâ và hoa, cây cânh
(tþĄng Āng 5,75%). Nëm 2017, đçt nuôi trồng
thûy sân tëng 3.237,71 ha so vĆi nëm 2010
(tþĄng Āng 22,86%); Đçt nông nghiệp khác tëng
396,4 ha. Loäi đçt này gồm các trang träi trồng

Bảng 1. Biến động diện tích các loại đất nông nghiệp tỉnh Nam Định
giai đoạn 2010 - 2017 (ha)
Ký hiệu

Năm 2010

Năm 2017

SS tăng (+),
giảm (-)

Tỷ lệ (%)

Đất nông nghiệp

NNP

113.316,78

112.692,62

-624,16

-0,55

1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

91.633,34

91.079,01

-554,33

-0,60

1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

85.643,21

82.629,39

-3.013,82

-3,52

1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

80.071,90

76.031,10

-4.040,80

-5,05

1.1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5.561,75

6.598,29

1.036,54

18,64

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7.990,13

8.449,62

459,49

5,75

2

Đất lâm nghiệp

LNP

4.240,46

2.950,43

-1.290,03

-30,42

2.1

Đất rừng sản xuất

RSX

2.260,71

-2.260,71

-100,00

2.2

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.3

Đất rừng đặc dụng

RDD

3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4

Đất làm muối

LMU

5

Đất nông nghiệp khác

NKH

STT

Hạng mục

Nguồn: UBND tỉnh Nam Định (2018a)
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1.896,82

1.896,82

2.360,71

1.053,61

-1.307,10

-55,37

14.163,83

17.401,54

3.237,71

22,86

1.030,15

716,26

-313,89

-30,47

249

545,4

296,40

119,04
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trọt, trang träi tổng hĉp, trang träi chën nuôi và
trang träi thuČ sân. Hiện nay, đçt rÿng mang
chĀc nëng phñng hộ, bâo vệ môi trþąng, phòng
chống thiên tai, Āng phó vĆi biến đổi khí hêu,
bâo vệ đê biển, bâo vệ sân xuçt nông nghiệp và
kết hĉp nuôi trồng thûy sân, giá trð kinh tế đĄn
thuæn không cao. Đçt làm muối cò xu hþĆng
giâm dæn (giâm 313,89 ha) do hiệu quâ kinh tế
thçp hĄn nhiều so vĆi các loäi sā dýng đçt khác
trên cùng đða bàn (nhþ nuôi trồng thûy sân,
trồng hoa màu,..). Tuy nhiên sân xuçt muối
hiện nay cò ċ nghïa täo công ën việc làm, täo
sân phèm tiêu dùng, ổn đðnh thu nhêp cho một
bộ phên lao động, góp phæn giĂ vĂng an ninh
chính trð vùng ven biển.
3.1.2. Chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại
sử dụng khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
Trong nền kinh tế thð trþąng hiện nay, độc
canh trồng lúa không mang läi hiệu quâ kinh tế
cao trong khi đçt nông nghiệp ngày càng thu
hẹp để phýc vý cho phát triển kinh tế - xã hội.
NhĂng nëm gæn đåy, theo đðnh hþĆng tái cĄ cçu
ngành nông nghiệp, tînh Nam Đðnh thăc hiện
nhĂng mô hình chuyển đổi đçt lúa sang các loäi
sā dýng đçt hiệu quâ cao. Theo báo cáo tình
hình quân lý sā dýng đçt lúa, giai đoän 2010 -

2017 toàn tînh Nam Đðnh chuyển đổi đþĉc
2.843,32 ha đçt lúa sang mýc đích nông nghiệp
khác. Diện tích đçt lúa chuyển đổi nhiều nhçt là
huyện Hâi Hêu (chuyển đổi 707,62 ha), tiếp đến
các đða phþĄng nhþ Ý Yên (chuyển đổi 590,27
ha); thành phố Nam Đðnh( chuyển đổi 505,25
ha); huyện Vý Bân (chuyển đổi 246,81 ha)…
Chuyển đổi sā dýng đçt tÿ trồng lúa sang
chû yếu trồng cây rau màu hàng hóa ngín ngày
và cåy dþĉc liệu (chuyển đổi đþĉc 1.346,33 ha) ć
hæu khíp các huyện nhþng têp trung nhiều
nhçt ć thành phố Nam Đðnh, Hâi Hêu, tiếp đến
là chuyển sang nuôi trồng thûy sân và mô hình
lúa - cá (chuyển đổi đþĉc 958,34 ha), phát triển
mänh nhçt ć huyện Ý Yên và Hâi Hêu. Các loäi
hình chuyển đổi khác nhþ trồng cåy ën quâ, làm
trang träi, trồng hoa cây cânh có xuçt hiện
nhþng phäm vi chþa rộng và quy mô diện tích
còn hän chế.
3.2. Hiệu quả của các loại sử dụng đất sau
chuyển đổi đất trồng lúa tỉnh Nam Định
3.2.1. Hiệu quả kinh tế
a. Thay đổi thu nhập của hộ
Kết quâ điều tra (Bâng 3) cho thçy các kiểu
sā dýng đçt (LUT) trồng cåy dþĉc liệu, 40/50 hộ

Bảng 2. Kết quả chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại sử dụng khác
giai đoạn 2010 - 2017 (ha)
STT

Huyện

Tổng

Chuyên màu,
cây dược liệu

Chuyên NTTS,
Lúa -cá

Cây ăn quả, hoa
cây cảnh

Trang trại

1

Mỹ Lộc

115,86

47,07

34,02

23,54

11,23

2

Nghĩa Hưng

190,68

17,68

106,10

46,90

20,00

3

Trực Ninh

145,09

64,27

29,98

44,63

6,21

4

TP Nam Định

505,25

404,86

57,80

30,00

12,59

5

Vụ Bản

246,81

153,00

53,81

20,00

20,00

6

Ý Yên

590,27

178,60

326,84

52,28

32,55

7

Giao Thủy

131,77

40,85

36,12

20,00

34,80

8

Hải Hậu

707,62

400,00

263,00

30,00

14,62

9

Nam Trực

104,86

20,00

30,06

45,70

9,10

10

Xuân Trường

105,11

20,00

20,61

50,00

14,50

2.843,32

1.346,33

958,34

363,05

175,60

Tổng cộng

Nguồn: UBND tỉnh Nam Định (2018b)
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Bảng 3. Tình hình thay đổi thu nhập của các nông hộ sau chuyển đổi (hộ)
Số hộ

Hộ có thu
nhập tăng

Tỷ lệ
(%)

Hộ có thu nhập không
đổi

Tỷ lệ
(%)

Hộ có thu
nhập giảm

Tỷ lệ
(%)

Cây dược liệu

50

40

80,00

9

18,00

1

2,00

Chuyên màu

42

42

100,00

0

0

0

0

Hoa, cây cảnh, cây ăn quả

74

71

95,95

3

4,05

0

0

Nuôi trồng thủy sản, lúa - cá

37

37

100,00

0

0

0

0

Trang trại tổng hợp

20

20

100,00

0

0

0

0

Tổng số

223

210

94,17

12

5.38

1

0,45

LUT

(80%) có thu nhêp tëng lên, 9/50 hộ có thu nhêp
không thay đổi (18%) và có 1 hộ có thu nhêp
giâm. LUT chuyên màu có 42/42 hộ có thu nhêp
tëng lên (100%). LUT trồng hoa và cây cânh,
71/74 hộ có thu nhêp tëng lên (95,95%), cò 3 hộ
thu nhêp không thay đổi (4,05%). LUT nuôi
trồng thûy sân, lúa - cá có 37/37 hộ (100%) có
thu nhêp tëng lên. LUT trang träi có 20/20 hộ
có thu nhêp tëng lên. Thăc tế khâo sát cho thçy
chuyển đổi tÿ trồng lúa sang các LUT khác đã
nâng cao thu nhêp cho các hộ gia đình. Chî có 1
hộ có thu nhêp giâm do gðp rûi ro trong quá
trình sân xuçt và đò là các hộ mĆi chuyển đổi
(do chi phí nhĂng nëm đæu cao hĄn).
b. Hiệu quả kinh tế các loại sử dụng đất sau
khi chuyển đổi đất trồng lúa
Để phân tích và so sánh hiệu quâ kinh tế
cûa các loäi sā dýng đçt sau chuyển đổi tÿ đçt
trồng lúa, 8 kiểu sā dýng đçt đäi diện (trên câ 2
tiểu vùng) đã đþĉc chọn ra, trong đò kiểu sā
dýng đçt trồng lúa đþĉc dùng làm đối chĀng để
so sánh (Bâng 4).
- Đối với tiểu vùng đồng bằng thấp trũng:
Nếu xét về giá trð sân xuçt (GTSX), cao nhçt
thuộc về kiểu sā dýng đçt NTTS thåm canh, đät
giá trð GTSX 750,80 tr.đ/ha/nëm, cao gçp 10,78
læn so vĆi trồng 2 vý lúa bçp bênh do ngêp úng
(vùng trüng); các kiểu sā dýng đçt trang träi
tổng hĉp, trồng hoa cây cânh cüng cho GTSX cao;
LUT trồng cåy ën quâ cûa vùng này cho GTSX
thçp nhçt trong số các kiểu sā dýng đçt chuyển
đổi, GTSX trồng cåy ën quâ chî đät 78,1
tr.đ/ha/nëm ć thąi kĊ kinh doanh nëm thĀ 5 - 10
cûa nhĂng loäi cây phổ biến nhþ nhãn, bþći… qua
đò cho thçy vùng đồng bìng nội đồng thçp trüng
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không có lĉi thế phát triển cåy ën quâ låu nëm.
Nếu xét chî tiêu giá trð gia tëng (GTGT), kiểu sā
dýng đçt trồng hoa cây cânh mang läi hiệu quâ
kinh tế cao nhçt (GTGT đät 523,94 tr.đ/ha/nëm,
cao gçp 12,9 læn so vĆi mô hình trồng 2 vý lúa).
Về hiệu quâ đồng vốn (HQĐV) trồng hoa cây
cânh có hiệu quâ cao nhçt, đät 5,56 læn trong khi
trồng lúa 2 vý chî đät 1,39 læn.
- Đối với tiểu vùng ven biển: Tiểu vùng
này có nguồn nþĆc mðn, lĉ, lĉi thế lĆn nhçt là
NTTS mðn, lĉ vĆi nhĂng đðc sân nhþ tôm,
cua, nhuyễn thể, cá… Trong trồng trọt, vùng
ven biển có nhiều quč đçt cát, thðt nhẹ pha cát
nên rçt thích hĉp cho cây trồng cän. NhĂng
nëm qua nhiều đða phþĄng ven biển chuyển
đổi nhiều diện tích tÿ trồng 2 vý lúa bçp bênh
hiệu quâ thçp sang rau màu, cåy dþĉc liệu,
hoa cây cânh hiệu quâ kinh tế cao. Kết quâ
điều tra nông hộ, trong số 7 mô hình chuyển
đổi ć tiểu vùng ven biển, GTSX cao nhçt thuộc
về NTTS (GTSX đät 780 tr.đ/ha/nëm), cao gçp
11,2 læn so vĆi cây 2 vý lúa; GTGT cao nhçt
thuộc về kiểu sā dýng đçt trồng hoa cây cânh
vĆi GTGT bình quân đät 519,29 tr.đ/ha/nëm,
bìng 7,46 læn so vĆi cçy 2 vý lúa, HQĐV là
5,47 læn. Tuy nhiên, hän chế lĆn nhçt cûa tiểu
vùng ven biển phâi kể đến gió bão, triều
cþąng, xâm nhêp mðn.
- Nhên xét chung: Sau chuyển đổi đçt trồng
2 vý lúa bçp bênh sang các loäi sā dýng khác
cho hiệu quâ kinh cao hĄn kể câ giá trð GTSX,
GTGT và HQĐV. Đối vĆi tiểu vùng nội đồng úng
trüng cüng nhþ tiểu vùng ven biển, các kiểu
chuyển đổi sang NTTS, trồng hoa cây cânh,
trang träi tổng hĉp cho GTSX và GTGT cao.

Nguyễn Tuấn Hùng, Hoàng Thái Đại

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của các loại sử dụng đất
sau chuyển đổi đất trồng lúa tại tỉnh Nam Định
Loại sử dụng đất

STT

GTSX (tr.đ/ha)

CPTG (tr.đ./ha)

GTGT (tr.đ/ha)

HQĐV (lần)

I

Tiểu vùng 1

1

2 lúa

69,60

29,17

40,43

1,39

2

Lúa - màu

128,90

40,20

88,70

2,21

3

Cây dược liệu

285,00

50,31

234,69

4,66

4

Chuyên màu

135,00

35,76

99,24

2,77

5

Hoa, cây cảnh

618,11

94,17

523,94

5,56

6

Cây ăn quả

78,10

24,68

53,42

2,16

7

Nuôi trồng thủy sản

750,80

274,90

475,90

1,73

8

Trang trại tổng hợp

680,56

251,59

428,97

1,71

II

Tiểu vùng 2

1

2 lúa

64,78

29,15

35,63

1,22

2

Lúa - màu

125,98

41,00

84,98

2,07

3

Cây dược liệu

280,79

52,00

228,79

4,40

4

Chuyên màu

130,00

36,00

94,00

2,61

5

Hoa, cây cảnh

614,27

94,98

519,29

5,47

6

Cây ăn quả

77,20

24,97

52,23

2,09

7

Nuôi trồng thủy sản

780,00

275,00

505,00

1,84

8

Trang trại tổng hợp

683,70

253,00

430,70

1,70

3.2.2. Hiệu quả xã hội
a. Công lao động, giá trị ngày công của các
loại sử dụng đất sau chuyển đổi đất trồng lúa và
sự lựa chọn của người dân đối với loại sử dụng đất
Việc chuyển đổi sā dýng đçt lúa 2 vý truyền
thống kém hiệu quâ sang các loäi sā dýng đçt
khác (Bâng 5) ć câ 2 tiểu vùng điều tra mang läi
hiệu quâ xã hội rõ rệt. Thông qua việc so sánh
giá trð ngày công, nếu sân xuçt 2 vý lúa bçp
bênh (do thiên tai bão lýt, úng ngêp, xâm nhêp
mðn, hän hán...), GTGT/công lao động chî đät
89,08 - 101,08 nghìn đồng/ngày công trong khi
các mô hình chuyển đổi đều mang läi
GTGT/công lao động cao hĄn. Cý thể, mô hình
cho GTNC cao nhçt ć câ 2 tiểu vùng là nuôi
trồng thûy sân (đät 673,33 nghìn đồng cûa tiểu
vùng ven biển và 594,88 nghìn đồng cûa tiểu
vùng đồng bìng thçp trüng). Các kiểu sā dýng
đçt nhþ trang träi tổng hĉp, trồng cåy dþĉc liệu,
hoa cây cânh cüng mang giá trð ngày công cao.
Kiểu sā dýng đçt nhþ chuyên trồng màu, lúa -

màu cò GTNC không cao, tuy nhiên cao hĄn so
vĆi trồng 2 vý lúa truyền thống và thu hút đþĉc
nhiều công lao động nên cüng täo việc làm ổn
đðnh cho ngþąi nông dân.
Theo kết quâ điều tra, tČ lệ hộ mong muốn
tiếp týc phát triển loäi sā dýng đçt sau chuyển
đổi khá cao, đät tÿ 75% trć lên do các loäi sā
dýng đçt này mäng läi hiệu quâ kinh tế cao và
täo ra nhiều việc làm cho ngþąi lao động. Trong
các loäi sā dýng đçt, nuôi trồng thûy sân đþĉc
các hộ lăa chọn nhiều nhçt.
b. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của hộ dân
sau chuyển đổi đất lúa
Có thð trþąng tiêu thý đþĉc nông sân làm ra
là điều kiện tiên quyết để phát triển nông
nghiệp hàng hòa và cüng là yếu tố quan trọng
nhçt để thúc đèy quá trình chuyển đổi đçt lúa
sang các loäi sā dýng đçt khác cûa tînh Nam
Đðnh. Kết quâ điều tra (Bâng 6) cho thçy các
nông hộ trồng cåy dþĉc liệu đều sân xuçt theo
đðt hàng cûa các doanh nghiệp, đåy là một
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hþĆng đi tốt. Các doanh nghiệp hỗ trĉ kč thuêt
cho nông dån, đðt ra các yêu cæu đối vĆi nông
sân và đâm bâo đæu ra cho nông dân, 100% số
hộ tham gia đều bán cho doanh nghiệp. Đối vĆi
loäi sā dýng đçt trồng hoa, cây cânh, cåy ën quâ
và chuyên màu thì läi phý thuộc nhiều vào
thþĄng lái. Điều này cò tác động không nhó đến
hiệu quâ sân xuçt cûa các nông hộ, đñi hói các
nhà quân lý cæn có giâi pháp thích hĉp để kiểm
soát tình hình. Sân phèm cûa các nông hộ nuôi
trồng thûy sân và trang träi tổng hĉp đþĉc bán
ngoài chĉ đến gæn 2/3 số hộ và khoâng 1/3 cung

cçp cho thþĄng lái (LUT nuôi trồng thûy sân
chû yếu bán täi các chĉ nhó hoðc chĉ đæu mối
täi các đða phþĄng chiếm 63,15% số hộ, LUT hoa
cây cânh 100% bán cho thþĄng lái đến thu
hoäch täi vþąn...). Đối vĆi các hộ có chuyển đổi,
trồng lúa chî nhìm đâm bâo cung cçp lþĄng
thăc cho gia đình.
Hiện nay, ô nhiễm gåy suy thái môi trþąng
đang là vçn đề bĀc bách cæn giâi quyết ć nông
thôn. Tác nhân chû yếu gây ô nhiễm là chçt
thâi tÿ sân xuçt nông nghiệp và dþ lþĉng hóa
chçt, thuốc BVTV; thĀc ën, kháng sinh trong

Bảng 5. Hiệu quả xã hội của các loại sử dụng đất
sau chuyển đổi đất trồng lúa tại tỉnh Nam Định
Loại sử dụng đất

STT

Công LĐ (công)

GTNC (ng.đ/công)

Sự lựa chọn của người dân (%)

I

Tiểu vùng 1

1

2 lúa

400

101,08

30

2

Lúa - màu

730

121,51

70

3

Cây dược liệu

700

335,27

98

4

Chuyên màu

775

128,05

88

5

Hoa, cây cảnh

950

551,52

95

6

Cây ăn quả

238,2

224,27

75

7

Nuôi trồng thủy sản

800

594,88

98

8

Trang trại tổng hợp

950

451,55

95

II

Tiểu vùng 2

1

2 lúa

400

89,08

40

2

Lúa - màu

735

115,62

75

3

Cây dược liệu

750

305,05

98

4

Chuyên màu

775

121,29

70

5

Hoa, cây cảnh

970

535,35

95

6

Cây ăn quả

237

220,38

50

7

Nuôi trồng thủy sản

750

673,33

99

8

Trang trại tổng hợp

900

478,56

90

Bảng 6. Tỷ lệ số hộ có nông sản được tiêu thụ sau chuyển đổi
Thương lái

Chợ
Loại sử dụng đất

Doanh nghiệp

Số hộ
tham gia

Tỷ lệ
(%)

Số hộ
tham gia

Tỷ lệ (%)

Số hộ
tham gia

Tỷ lệ (%)

Cây dược liệu

0

0

0

0

50

100

Chuyên màu

8

19,04

34

80,96

0

0

Hoa cây cảnh, cây ăn quả

0

74

100

0

0

Nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp

36

21

36,85

0

0

370

63,15
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Bảng 7. Kết quả điều tra nông hộ một số chỉ tiêu môi trường của tỉnh Nam Định
Tỷ lệ số hộ (%)
2 lúa

Lúa - màu

Cây dược
liệu

Chuyên
màu

Hoa, cây
cảnh,
cây ăn quả

Sử dụng lượng phân bón hóa học
theo đúng khuyến cáo

92

95

99

95

95

Sử dụng lượng phân chuồng theo
đúng khuyến cáo

50

55

95

60

85

Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực
vật theo đúng khuyến cáo

100

100

100

100

100

Một số chỉ tiêu

Sản xuất quy mô công nghiệp, quy
hoạch vùng tập trung, có xử lý thải
bằng biogas trong chăn nuôi;

NTTS, lúa
- cá

Trang trại
tổng hợp

70

70

Quản lý được dịch bệnh

95

95

98

90

80

80

80

Quản lý được chất lượng giống

95

95

99

92

95

95

93

Quản lý được nguồn nước

65

60

Quản lý được thức ăn trong chăn
nuôi và NTTS

95

95

80

80

Quản lý được chất lượng sản phẩm

90

90

chën nuôi và NTTS; chçt thâi sinh hoät... do ý
thĀc cûa ngþąi dân về bâo vệ môi trþąng,
VSATTP còn nhiều hän chế... Theo cĄ quan
chuyên môn về môi trþąng, mỗi nëm khu văc
nông thôn phát sinh trên 1,5 triệu tçn chçt
thâi chën nuôi; 60 - 70 tçn vó bao bì thuốc bâo
vệ thăc vêt (Đðng Thành Trung, 2017). Để
đánh giá mĀc độ ô nhiễm môi trþąng tÿ hệ
thống sā dýng đçt trong nông nghiệp, đñi hói
phâi cò kết quâ phån tích méu đçt, nguồn nþĆc
và sân phèm tÿ vùng nghiên cĀu trong thąi
gian dài, đñi hói công sĀc và chi phí tốn kém.
Do vêy, thông qua phóng vçn nông hộ, tác giâ
chî lăa chọn một số chî tiêu đðnh tính đäi diện
cho việc đánh giá tác động đến môi trþąng cûa
chuyển đổi đçt lúa sang mô hình sā dýng nông
nghiệp khác (Bâng 7).
3.2.3. Hiệu quả môi trường
Kết quâ khâo sát nông hộ cho thçy, phæn
lĆn các loäi sā dýng đçt sā dýng lþĉng phân bón
hóa học theo đúng khuyến cáo. Lþĉng phân
chuồng đþĉc bón thçp hĄn so vĆi khuyến cáo do
phæn lĆn phân chuồng đþĉc làm thĀc ën trong
NTTS. Theo kết quâ điều tra, các loäi thuốc bâo
vệ thăc vêt đþĉc sā dýng đều theo khuyến cáo.
Đối vĆi việc nuôi trồng thûy sân và làm trang

97

90

80

träi tổng hĉp, sân xuçt theo quy mô công
nghiệp, theo quy hoäch vùng têp trung, có xā lý
chçt thâi bìng biogas trên đða bàn tînh chî đät
70%. TČ lệ các hộ quân lċ đþĉc dðch bệnh, quân
lċ đþĉc chçt lþĉng giống, quân lċ đþĉc thĀc ën
và chçt lþĉng sân phèm khá cao, trên 80% các
hộ đþĉc phóng vçn. Việc quân lý nguồn nþĆc
trong chën nuôi chî đät tÿ 60 - 65%. Tÿ kết quâ
khâo sát trăc tiếp và phóng vçn nông hộ cho
thçy, chuyển đổi sā dýng đçt đai theo hþĆng têp
trung chuyên canh đồng nghïa vĆi việc đþa sân
xuçt nông nghiệp lên quy mô lĆn, ngþąi dân
đþĉc tiếp cên nhiều vĆi khoa học kč thuêt nên ý
thĀc bâo vệ môi trþąng ngày càng đþĉc nâng
cao. Tuy nhiên, quy mô sân xuçt càng phát triển
thì nguy cĄ ô nhiễm và suy thoái môi trþąng
càng lĆn, do vêy việc sā dýng đçt trong nông
nghiệp hiệu quâ và bền vĂng luôn phâi đðt ra.

4. KẾT LUẬN
Trong giai đoän 2010 - 2017, các huyện trên
đða bàn tînh đã thăc hiện chuyển đổi nội bộ đçt
nông nghiệp nhìm nâng cao hiệu quâ sā dýng
đçt, phýc vý tái cĄ cçu ngành nông nghiệp,
phæn lĆn là chuyển đổi đçt trồng lúa có hiệu quâ
thçp sang các mýc đích nông nghiệp khác.
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Trong giai đoän này, tînh Nam Đðnh chuyển đổi
2.843,32 ha đçt lúa sang mýc đích nông nghiệp
khác là chuyên màu, trồng cåy dþĉc liệu, trồng
hoa cây cânh, cåy ën quâ, nuôi trồng thûy sân
và phát triển trang träi. Các đða bàn có diện tích
chuyển đổi nhiều là huyện Hâi Hêu, Ý Yên và
thành phố Nam Đðnh…
Việc chuyển đổi đçt lúa kém hiệu quâ sang
mýc đích sā dýng khác trong nông nghiệp ć trên
hai tiểu vùng đäi diện cho tînh Nam Đðnh đã
cho thçy hiệu quâ rõ rệt trên câ phþĄng diện
kinh tế, xã hội và môi trþąng. Kết quâ cho thçy
hiệu quâ kinh tế cûa trồng hoa, cây cânh cho
GTGT cao nhçt vĆi 523,94 triệu đồng/ha, tiếp
đến là nuôi trồng thûy sân 475,9 triệu đồng/ha,
trang träi tổng hĉp 429,87 triệu đồng/ha và
trồng cåy dþĉc liệu 234,69 triệu đồng/ha. Hiệu
quâ đồng vốn cûa trồng hoa, cây cânh cao nhçt,
đät 5,56 læn, tiếp đến là các LUT cåy dþĉc liệu
4,66 læn, chuyên màu 2,77 læn… Về hiệu quâ xã
hội, việc chuyển đổi sā dýng đçt đã täo thêm
nhiều công việc cho lao động đða phþĄng, tëng
thu nhêp cho các nông hộ. Các LUT thu hút
nhiều lao động nhçt là hoa cây cânh vĆi 970
công LĐ/ha ć vùng 2 và 950 công LĐ/ha ć vùng
1; trang träi tổng hĉp vĆi 950 công LĐ/ha ć vùng
1 và 900 công LĐ/ha ć vùng 2; nuôi trồng thûy
sân vĆi 800 công LĐ/ha ć vùng 1 và 750 công
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LĐ/ha ć vùng 2. Về hiệu quâ môi trþąng, hæu
hết các LUT đều sā dýng lþĉng phân bón hóa
học và thuốc bâo vệ thăc vêt theo đúng khuyến
cáo (đät trên 92% các hộ đþĉc phóng vçn). Các
vçn đề về dðch bệnh, chçt lþĉng giống, nguồn
nþĆc, thĀc ën trong chën nuôi và NTTS, chçt
lþĉng sân phèm cûa các LUT trang träi tổng
hĉp và NTTS phæn lĆn đþĉc các hộ chú trọng
quan tâm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đặng Thành Trung, Trần Ngọc Ngoạn (2017). Vấn đề
quản lý chất thải nông thôn tại Nam Định: Thực
trạng và giải pháp. Tạp chí Môi trường,4: 30-31.
Vũ Năng Dũng (2004). Cơ sở khoa học để xây dựng
tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quán
trình công nghiệp hóa- hiện địa hóa nông nghiệp
nông thôn. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
UBND tỉnh Nam Định (2017). Báo cáo kinh tế xã hội
năm 2017, định hướng phát triển kinh tế xã hội
năm 2018
UBND tỉnh Nam Định (2018a). Hiện trạng sử dụng đất
năm 2017 tỉnh Nam Định.
UBND tỉnh Nam Định (2018b). Báo cáo số 57/BCUBND, Kết quả thực hiện Nghị định 35/2015/NĐCP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử
dụng đất trồng lúa.
Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (2008). Quy
hoạch phát triển nông nghiệp bền vững thực hiện
Chương trình nghị sự 21.

