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TÓM TẮT

Trong 30 năm qua, chính sách nông nghiệp, nhất là chính sách đất đai đã được đổi mới và đã tạo điều kiện cho
nông nghiệp Việt Nam phát triển khá ấn tượng. Tuy nhiên, nông nghiệp chưa phát triển bền vững. Một trong những
nguyên nhân của tình trạng trên là quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra chậm. Bài viết này thảo luận các
quan niệm, phương thức và quan điểm về tích tụ và tập trung đất đai. Trên cơ sở phân tích thực trạng tích tụ và tập
trung đất đai những năm qua, đề xuất các định hướng chính sách đất đai để phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Từ khóa: Tích tụ và tập trung đất đai; Phát triển nông nghiệp hàng hóa; Luật đất đai

Land Accumulation and Concentration: Theoretical and Practical Fundamentals
for Commodity Oriented Agricultural Development
ABSTRACT
During the last three decades, the agricultural policies, especially land policy, have been renovated and enabled
impressive development of Vietnam’s agriculture. However, agriculture sector is still unsustainable. One of the core
causes of this situation is the slow process of land accumulation and concentration. This paper discusses concepts,
viewpoints and modes of land accumulation and concentration. Based on the land accumulation and concentration
facts during the last years, the paper proposes some recommendations to renovate agricultural land policies for
commodity oriented agricultural development.
Keywords: Land accumulation and concentration; Commodity oriented agricultural development; Land law.

1. MỞ ĐẦU
Nông nghiệp vén là một trong nhĂng ngành
then chốt trong nền kinh tế nþĆc ta. Nông
nghiệp täo ra 85% việc làm cho cþ dân nông
thôn và là nguồn sinh kế kiếm sống cûa hĄn
65% dân số câ nþĆc (Tổng cýc Thống kê, 2017).
Vþĉt qua nhiều thā thách bçt thuên về tiên tai
và thð trþąng, nëm 2017, tốc độ tëng trþćng
nông nghiệp đät 2,94%, vþĉt mýc tiêu so vĆi
Chính phû đề ra là 2,84%, xuçt khèu nông lâm
thûy sân đät 36,37 tČ USD, vþĉt hĄn 4 tČ USD
và thặng dþ tuyệt đối cûa ngành đät 8,55 tČ
USD, tëng hĄn 1 tČ USD so vĆi cùng kĊ nëm
2016 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
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2018). Mặc dù vêy, nông nghiệp phát triển chþa
bền vĂng, hiện tþĉng cung thÿa và rĆt giá xây
ra đổi vĆi nhiều loäi nông sân nhþ lĉn, gà, dþa
hçu, thanh long và nhiều loai trái cây khác. N n
nông nghi p chþa hình thành đþĉc chuỗi giá trð
nông sân bền vĂng và hiệu quâ. Mô hình nông
nghiệp cûa Việt Nam tëng trþćng chû yếu dăa
tr n các yếu tố về lþĉng hĄn là về chçt, sā dýng
nhiều tài nguy n thi n nhi n (đçt và nþĆc, sinh
vêt..), läm dýng và đæu tþ quá mĀc về đæu hòa
chçt, dén đến chçt lþĉng nông sân nông sân
thçp, ô nhiễm và suy giâm môi trþąng (Ngån
hàng thế giĆi, 2017). Giâi pháp nào để Việt Nam
thăc să cò đþĉc một nền nông nghiệp hàng hóa
phát triển bền vĂng? Cåu trâ ląi li n quan đến
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nhiều lïnh văc nhþ tổ chĀc, thể chế, khoa học công nghệ, chính sách đçt đai và lao đông.
Trong bối cânh phát triển kinh tế theo hþĆng
công nghiệp hóa và hiện đäi hóa nói chung và
chuyển đổi cĄ cçu nông nghiệp, nông thôn nói
riêng, một thể chế và chính sách phù hĉp đôi vĆi
việc tích tý, têp trung đçt trong nông nghiệp có
thể đþĉc gọi là đi m then chôt cho phát tri n
nông nghiệp hàng hóa.
Cách đåy 30 nëm, să ra đąi Nghð quyết 10
cûa Bộ Chính trð (Khóa VI) (gọi tít là khoán 10)
ngày 5 tháng 4 nëm 1988 đã thổi luồng gió mĆi
vào nông nghiệp. Ruộng đçt đþĉc giao cho các
hộ nông dån theo xu hþĆng bình quân. Quyền
sā dýng ruộng đçt cûa nông dån đþĉc công nhên
thông qua thăc hiện Luêt Đçt đai nëm 1993 và
các bộ Luêt Đçt đai sāa đổi theo xu hþĆng tiến
bộ hĄn nëm 2003. Các chính sách tr n đã xác
lêp đþĉc quyền sā dýng ruộng đçt cûa hộ nông
dân. Điều này đã täo đột phá trong nông nghiệp,
đþa nþĆc ta tÿ chỗ thiếu đòi kinh niên thành
một cþąng quốc về xuçt khèu nhiều loäi nông
sân. Việc giao đçt hoặc chia nhó đçt cho nông hộ
có thể là giâi pháp tối þu trong giai đoän Vi t
Nam cæn tëng sân lþĉng lþĄng thþc, đâm bâo an
ninh lþĄng thăc và täo điều kiện cho hộ gia đình
học hói ć nhĂng bþĆc đæu cûa phát triển kinh tế
thð trþąng. Nhþng, động lăc cûa “khoán 10”
dþąng nhþ đã hết (Træn ĐĀc Viên, 2017). Khi
thu nhêp tëng l n, y u cæu cûa thð trþąng đối
vĆi sân xuçt hàng hóa nông nghiệp theo hþĆng
tëng lĉi nhuên, chçt lþĉng sân phèm phâi đáp
Āng theo yêu cæu cûa ngþąi tiêu dùng, áp dýng
KHCN để tëng khâ nëng cänh tranh thì có thể
cæn quy mô ruộng đçt lĆn hĄn, ít nhçt là thông
qua các hoät động têp trung ruộng đçt giĂa các
cá nhân hoặc phát triển kinh tế hĉp tác. Đáp
Āng yêu cæu này, để tiếp týc täo ra động lăc để
phát triển nông nghiệp, Luêt Đçt đai tiếp týc
đþĉc sāa đổi nëm 2013 vĆi nhĂng điểm tiến bộ
so vĆi Luêt Đçt đai nëm 2003 là: nâng thąi hän
giao đçt nông nghiệp trong hän mĀc đối vĆi hộ
gia đình, cá nhân tÿ 20 nëm l n 50 nëm tÿ 20
nëm l n tĆi 50 nëm, hän mĀc giao đçt đþĉc quy
đðnh cý thể hĄn cho tÿng loäi đçt và cho tÿng

vùng. Chính sách đçt đai này hy vọng sẽ tiếp
týc täo ra să phát triển nông nghiệp thông qua
việc tích tý và têp trung ruộng đçt. Tuy nhiên,
quá trình tích tý và têp trung ruộng đçt vén
diễn ra chêm chäp. Đa phæn các hộ nông nghiệp
đều cò quy mô rçt nhó. Trong đò, nhòm hộ canh
tác tr n ruộng dþĆi 0,5 hecta chiếm tĆi 69%
(giâm đþĉc 3,0% so vĆi 20 nëm trþĆc (1997)),
nhòm cò diện tích tÿ 0,5 - 2 hecta chiếm 25% và
nhòm cò diện tích lĆn hĄn 2 hecta chî chiếm 6%
(Tổng cýc Thống k , 2017). Mặt khác, quá trình
đô thð hòa và công nghiệp hòa đã thu hút một
lăc lþĉng lao động nông thôn di cþ vào các khu
đô thð và khu công nghiệp tìm việc làm. Điều
này dén đến să thiếu hýt lao động, lao động
nông nghiệp cñn läi chû yếu là nĂ và ngþąi già
đã làm cho ruộng đçt ć nông thôn bð bó hoang
nhiều. Nông nghi p cån phâi đþĉc cĄ giĆi hòa và
phát triển vĆi các công nghệ hiện đäi. Tuy
nhiên, tình träng ruộng đçt manh mún làm cho
hiệu quâ sā dýng máy thçp và đþĉc coi là rào
cân lĆn nhçt để cĄ giĆi hòa nông nghiệp. Điều
này làm cho nëng suçt lao động thçp, sân lþĉng
nông nghiệp bình quân trên mỗi lao động ć Việt
Nam chî bìng 1/3 cûa Indonesia và chþa bìng
1/2 so vĆi Thái Lan và Philippines (Ngân hàng
thế giĆi, 2017). Vì vêy, cæn phâi có các chính
sách và giâi pháp đ đåy mänh tích tý và tåp
trung ruộng đçt giĂa các hộ nông dån đ đáp
Āng đþĉc y u cæu đối vĆi cĄ giĆi hòa trong sân
xuçt nông nghiệp, chuy n dðch lao động trong
nông nghiệp và nông thôn. Să manh mún ć tr n
là một trong nhĂng nguy n nhån cân trć să
phát triển nông nghiệp theo hþĆng hàng hòa
(Træn Hồng Hà, 2017; Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, 2017). Vì thế, một số ý kiến cho
rìng, để phát triển đþĉc nông nghiệp hàng hóa
cæn phâi tiến hành tích tý và têp trung ruộng
đçt, chuyển nền sân xuçt manh mún thành sân
xuçt hàng hóa têp trung (Træn ĐĀc Viên, 2017,
Xuân Tiến, 2016; Mänh Thíng, 2017). Vêy tích
tý và têp trung ruộng đçt để phát triển nông
nghiệp hàng hòa đþĉc dăa tr n cĄ sć lý luên và
thăc tiễn nào? Bài viết này đi tìm cåu trâ ląi cho
vçn đề trên.
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Tích tụ và tập trung đất đai: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam

2. MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍCH TỤ
VÀ TẬP TRUNG RUỘNG ĐẤT
2.1. Quan niệm và bản chất
Để có chính sách và giâi pháp can thiệp phù
hĉp, cæn phâi hiểu rõ bân chçt cûa tích tý và têp
trung đçt đai. Thông thþąng hai cým tÿ này
đþĉc viết và trình bày đi liền nhau. Điều này đã
täo ra một quan niệm sai læm là tích tý và têp
trung ruộng đçt có nội dung giống nhau. Thăc
chçt tích tý và têp trung đçt đai có să khác
nhau cën bân (Træn Đình Thi n, 2017; Hồ Xuân
Hùng, 2017; Đỗ Kim Chung,2000). Đã cò nhiều
nghiên cĀu riêng biệt về bân chçt cûa tích tý
đçt đai (Henderson et al., 2014) và về têp trung
đçt đai (Marion, 2015). Các nghiên cĀu tr n đều
đi đến thống nhçt quan niệm về tích tý và têp
trung đçt đai nhþ sau:
Tích tụ đçt đai (land accumulation) là một
hành vi trong đò chû thể sć hĂu và sā dýng
ruộng đçt dùng các biện pháp khác nhau nhþ
mua, chuyển nhþĉng và các biện pháp khác
nhìm tëng đþĉc quy mô ruộng đçt mà mình sć
hĂu và sā dýng. Têp trung đçt đai (Land
concentration) đþĉc hiểu là quá tình làm tëng
quy mô đçt đai cho sân xuçt kinh doanh hay
mýc đích nào đò nhþng không thay đổi quyền sć
hĂu hay quyền sā dýng cûa các chû thể sć hĂu
và sā dýng ruộng đçt.
Điểm giống nhau cûa hai khá niệm trên là
đều là quá trình tëng quy mô diện tích đçt đai
phýc vý mýc đích kinh tế nhçt đðnh. Tuy nhiên,
chúng cò điểm khác nhau cĄ bân: Tích tý ruộng
đçt là một quá trình mà một cá nhân tích góp
bìng việc mua hay các biện pháp khác để có thể
sć hĂu đþĉc nhiều diện tích hĄn, cñn têp trung
ruộng đçt là liên kết nhiều mânh ruộng cûa
nhiều chû sć hĂu khác nhau läi thành mô hình
cánh đồng lĆn (Hồ Xuân Hùng, 2017). Mýc tiêu
cĄ bân cûa tích tý đçt là để sć hĂu đþĉc diện
tích lĆn, trong khi đò, têp trung đçt đai không vì
mýc tiêu sć hĂu đçt mà täo điều kiện để sân
xuçt và kinh doanh một sân phèm nào đò vĆi
quy mô têp trung. Têp trung đçt không làm
thay đổi sć hĂu đçt nhþ ć tích tý đçt mà chî
thay đổi cách thĀc quân lý sā dýng đçt đai hĉp
lý và hiệu quâ hĄn. Să khác nhau này bít nguồn
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tÿ să khác nhau về phþĄng thĀc tích tý và têp
trung ruộng đçt
Trong nền kinh tế thð trþąng, việc tích tý và
têp trung đçt đai là một tçt yếu. Các hoät động
này giúp cho các hộ ć nông thôn thăc hiện đþĉc
chuyên môn hóa theo hộ theo lĉi thế cûa mình.
Hộ nào giói nghề gì sẽ làm nghề çy. Hộ thuæn
nông cò xu hþĆng mć rộng đçt đai thông qua các
hoät động tích tý và têp trung, trong khi đò, hộ
ngành nghề chuyển nhþĉng đçt cho các hộ
thuæn nông để têp trung cho phát triển ngành
phi nông nghiệp. Các hộ cò nëng suçt đçt đai
thçp hĄn so vĆi giá thu đçt thì sẽ cho thuê hay
bán diện tích canh tác cûa mình (Đỗ Kim
Chung, 2000, Nguy n Vën Ti n, 2017)
2.2. Phương thức tích tụ đất đai
Các phương thức để tích tụ đçt đai là thị
trường, được thừa kế, được tặng, cho. Trong đò,
cĄ chế thð trþąng là phþĄng thĀc tích tý cĄ bân
nhçt. Các chính phû đều thÿa nhên đçt đai là
hàng hòa đặc biệt và để täo điều kiện cho các
hoät động giao dðch thð trþąng (market
transaction) để có thể tích tý đçt đai. Để cò đþĉc
thð trþąng đçt đai, phæn lĆn các quốc gia đều xác
lêp quyền đa sć hĂu về đçt đai bao gồm sć hĂu
nhà nþĆc, sć hĂu cộng đồng và sć hĂu tþ nhån.
Quyền sć hĂu tþ nhån là cĄ sć hình thành và
đâm bâo quyền tài sân về đçt đai (land property
rights) (Heath et al., 2014). Ngoài ra, chû đçt có
thể đþĉc thÿa kế ruộng đçt tÿ thế hệ trþĆc đò
hoặc đþĉc tặng và cho. Điều này đþĉc diễn ra
trong các quan hệ gia đình, họ hàng trong các
vùng nông thôn. Điều quan trọng là cĄ quan nhà
nþĆc hĉp pháp hóa việc thÿa kế hay tặng, cho
này để đâm bâo quyền sć hĂu hay quyền sā
dýng về đçt đai. Tuy vêy, cĄ chế thð trþąng vén
là yếu tố cĄ bân thúc đèy să tích tý đçt đai. Să
tích tý đçt đai låu dài sẽ có thể täo ra să bçt
bình đîng trong sć hĂu về đçt đai: sẽ có nhĂng
ngþąi sć hĂu rçt nhiều đçt và sẽ có nhĂng nông
dån không đçt. Để hän chế să bçt bình đîng
này, các chính phû đều công bố chính sách hän
điền, quy đðnh mĀc tối đa mà cá nhån, hộ có thể
sć hĂu. Chính sách hän điền đþĉc thăc hiện khá
mänh nhþ ć Nhêt Bân, Hàn Quốc, nhþng ít hĂu
hiệu ć Thái Lan, Philipin. Cüng cò ċ kiến cho
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tìng việc tích tý đçt đai theo cĄ chế thð trþąng
có thể dén đến tình träng nông dån không đçt
(L Đình Thíng, 1999). Cæn thçy rìng nông dân
khác nhau về trình độ, kč nëng và nguồn lăc.
Chî có nhĂng nông dân có kết quâ sân xuçt thçp
hĄn so vĆi lĉi ích đi làm thu hoặc nhĂng nông
dân có thu nhêp khác cao hĄn tÿ sân xuçt nông
nghiệp mĆi nhþĉng quyền sā dýng đçt cûa mình
cho ngþąi khác. Vì thế, cæn chçp nhên một bộ
phên nông dån không đçt để bổ sung vào thð
trþąng sĀc lao động hĄn (Đỗ Kim Chung, 2000;
Træn Du Lðch, 2017)
2.3. Phương thức tập trung đất đai
Các phương thức chủ yếu để têp trung đçt
đai bao gồm: Thuê quyền sā dýng đçt, Góp vốn
bìng quyền sā dýng đçt vào tổ chĀc kinh tế
(doanh nghiệp, HTX, nhóm sć thích..), Hĉp tác,
liên kết sân xuçt để cò cánh đồng quy mô lĆn,
đổi ruộng và Dồn điền, đổi thāa (Đỗ Kim Chung,
2000, Nguyễn Vën Tiến, 2017).
Việc thuê quyền sử dụng ruộng là việc mua
să sć hĂu hay quyền sā dýng ruộng đçt theo
một thąi gian nhçt đðnh (một vý, một nëm hay
một số nëm„). Ngþąi đi thu phâi trâ ngþąi cho
thuê ruộng đçt một lþĉng tiền hay nông sân
theo giá thóa thuên (thþąng theo giá thð
trþąng). Hết thąi hän thu ngþąi đi thu trâ läi
đçt cho ngþąi sć hĂu đçt đò. PhþĄng thĀc này
phù hĉp vĆi nhĂng ngþąi chû đçt không có nhu
cæu canh tác hoặc kết quâ sân xuçt nông nghiệp
kém hiệu quâ hĄn so vĆi mĀc giá đçt cho thuê.
Hoät động này cüng diễn ra khá phổ biến ć nông
thôn khi mà có să thay đổi cĄ cçu dân số nông
thôn, một bộ phân dân cþ chuyển sang làm phi
nông nghiệp (ngành nghề ć đða phþĄng, hay cò
việc làm ć các khu công nghiệp và đô thð) (Đỗ
Kim Chung, 2000; Đỗ Kim Chung và Kim Thð
Dung, 2012).
Góp vốn bìng quyền sử dụng ruộng đçt:
Theo phþĄng thĀc này, các chû đçt đàm phán
vĆi doanh nghiệp, dăa trên tình träng thð
trþąng tính giá trð cûa đçt và góp ruộng đçt cûa
mình vĆi doanh nghiệp (hoặc hĉp tác xã, hay
nhóm sć thích), số vốn tþĄng đþĄng vĆi giá trð
đçt đai mà mình gòp vào. PhþĄng thĀc này là
một xu hþĆng tốt täo tiền đề cho să liên kết giĂa

tÿng nông dân vĆi doanh nghiệp, hĉp tác xã
hoặc tổ nhóm cùng sć thích...) để sân xuçt hàng
hóa têp trung, đâm bâo lĉi ích và việc làm cûa
các chû đçt một cách bền vĂng.
Hợp tác, liên kết sân xuçt để có cánh đồng
quy mô lớn cüng là một phþĄng thĀc têp trung
đçt đai. Theo phþĄng thĀc này, các hộ nông dân
cò đçt hĉp tác nhau läi dþĆi hình thĀc hĉp tác
xã (hay nhóm cùng sć thích) để cò cánh đồng
quy mô lĆn, hĉp tác và liên kết vĆi các doanh
nghiệp chế biến hay tiêu thý nông sân. Đåy là
một phþĄng thĀc quan trọng giúp các nông dân
sân xuçt nhó có thể tham gia hĂu hiệu vào
chuỗi giá trð nông sân (Miller & Jones, 2010; Đỗ
Kim Chung, 2012). Nền tâng quan trọng cûa
phþĄng thĀc têp trung đçt đai này là hình
thành đþĉc să liên kết hĉp tác giĂa các nông
dân vĆi nhau thông qua các hình thĀc nhþ tổ
hĉp tác, nhóm cùng sć thích. Chî tr n cĄ sć hĉp
tác này, các nông dân sân xuçt nhó góp ruộng
đçt cûa mình (mà không thay đổi sć hĂu đçt) để
sân xuçt kinh doanh (Đỗ Kim Chung, 2012).
Đổi ruộng là các chû đçt có các thāa ruộng
khác nhau, thþĄng lþĉng vĆi nhau tr n cĄ sć giá
trð thu đþĉc để đổi cho nhau vì mýc đích täo ra
mânh ruộng lĆn hĄn, tiện lĉi cho quá trình canh
tác. Nguyên tíc cĄ bân cûa đổi ruộng là să trao
đổi ngang bìng giá trð, nghïa là các diện tích đổi
vĆi nhau cùng cçp độ hay cùng một giá trð. Đổi
ruộng thþąng diễn ra tă phát, theo nhu cæu sân
xuçt kinh doanh nông nghiệp giĂa các hộ nông
dån và cüng là phþĄng thĀc khá phổ biến trong
nông thôn ć các nþĆc, nhçt là các nþĆc đang
phát triển (Đỗ Kim Chung, 2000; Nguy n Vën
Ti n, 2017)
Dồn điền đổi thửa cüng cüng là một phþĄng
thĀc nĂa cûa têp trung đçt đai. PhþĄng thĀc
này nghïa là dồn ghép nhiều thāa ruộng nhó
thành một thāa ruộng lĆn hĄn. Tham gia vào
dồn điền đổi thāa, nông dân vén sć hĂu đçt
nhþng có thay đổi về diện tích, vð trí và số thāa,
thþąng là có thāa ruộng lĆn hĄn, để thuên lĉi
trong sân xuçt, kinh doanh nông nghiệp. Việc
này li n quan đến quy hoäch và thiết kế läi ô
thāa, giao thông và thûy lĉi nội đồng. Khác vĆi
hoät động đổi ruộng, dồn điền đổi thāa thþąng
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do một cộng đồng tiến hành (Chính quyền xã,
thôn, hay Ban giám đốc các hĉp tác xã). Cën cĀ
chû yếu để dồn diền đổi thāa là giá trð làm ra
trên các thāa ruộng khác nhau, giá trð này đþĉc
tính theo thð trþąng, trên nguyên tíc ngang giá
(cùng cçp độ và giá trð). Việc dồn điền đổi thāa
đñi hói phâi có să đæu tþ công khá lĆn nhþ đo
đäc läi bân đồ, vẽ läi các trích lýc bân đồ cho các
hộ dån. Đåy là một phþĄng thĀc khá phổ biến
hiện nay ć nþĆc ta, nhçt là các tînh phía Bíc.
Thu hồi đçt để làm các dự án phát triển
nông nghiệp công nghệ cao để thu hút doanh
nghệp vào nông nghiệp: Cçp có thèm quyền
(thþąng là UBND cçp tînh) phê duyệt dă án, xác
đðnh giá thu hồi đçt, tổ chĀc thu hồi đçt cûa
nông dân và giao cho doanh nghiệp đæu tþ để
hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao
quy mô lĆn, täo điều kiện để tëng nëng suçt và
hiệu quâ. Phương thức này chî có ở các nước coi
đçt đai là tài sân của nhà nước. Khi triển khai
các dă án nhþ thế này có hàng loät các vçn đề
lþu ċ nhþ giá đền bù đçt cûa nông dân, việc làm
cûa nông dân sau khi bð thu hồi đçt và các vçn
đề xã hội khác. Nếu giá đền bù phù hĉp vĆi thð
trþąng và nông dân có việc làm ổn đðnh sau thu
hồi thì việc triển khai các dă án sẽ đþĉc bền
vĂng và ngþĉc läi.
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tích tụ và
tập trung đất đai
Yếu tố quan trọng đæu tiên ânh hưởng đến
quá trình tích tụ và têp trung đçt đai là thể chế
và chính sách của Chính phủ, nhçt là chính
sách đçt đai: nhþ xác lêp quyền tài sân về đçt
đai, chính sách hän điền, thąi hän giao đçt, các
quy đðnh về thuế và các vçn đề tài chính khác
đối vĆi đçt đai. Yếu tố này có tính hai mặt: thúc
đèy quá trình tích tý và têp trung nếu quyền tài
sân về đçt đai đþĉc xác lêp, thąi hän giao đçt
dài, hän điền phù hĉp, chính sách thuế đçt hĉp
lċ và ngþĉc läi. Ngoài ra, còn có hai nhóm yếu tố
kích thích và hän chế quá trình tích tý và têp
trung đçt đai.
Những yếu tố thúc đèy quá trình tích tụ đçt
đai li n quan đến cĄ chế thð trþąng đçt đai, thð
trþąng đæu ra và đæu vào khác trong nông
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nghiệp. Động lăc cĄ bân là lĉi nhuên thu đþĉc
tr n đçt đai đò. Nếu lĉi nhuên kinh doanh tÿ sā
dýng đçt cao thì sẽ kích thích tích tý và têp
trung đçt đai và ngþĉc lai. NhĂng yếu tố này
täo cho các chû đçt ním bít đþĉc tín hiệu thð
trþąng, thăc hiện các phþĄng thĀc tích tý và têp
trung đçt đã trình bày ć tr n theo hþĆng tối đa
hóa lĉi nhuên.
NhĂng yếu tố hän chế đến quá trình tích tý
và têp trung đçt đai gồm: a) Nông nghiệp là
ngành sân xuçt tuy quan trọng đối vĆi xã hội
nhþng giá nông sân thþąng rẻ, lĉi nhuên thçp
hĄn so vĆi công nghiệp, sân xuçt kinh doanh
hay gặp nhiều rûi ro, thu hồi vốn chêm. Vì thế,
nhĂng đặc điểm này không hçp dén đæu tþ vào
nông nghiệp, hän chế quá trình tích tý và têp
trung ruộng đçt để hình thành các nông träi
quy mô lĆn. Chþa đæy 10% số ngþąi làm nông
nghiệp ć các nþĆc Nam Á và Đông Nam Á là chû
tþ bân nông nghiệp và hĄn 90% số ngþąi làm
nông nghiệp ć các nþĆc này vén là nông dån (Đỗ
Kim Chung, 2000); Nền canh tác cûa hộ nông
dân quy mô nhó vén là đặc trþng phổ biến cûa
các nþĆc đang phát tri n, nhçt là các nþĆc Châu
Á và Châu Phi (Henry, 2009; Hô Đëng Hoa và
cs., 2012 ); b) Tính truyền thống và vën hòa cûa
các gia đình nông dån là să kế thÿa tài sân tÿ
cha mẹ. Các mânh ruộng cûa một hộ gia đình
tiếp týc đþĉc chia nhó cho các thế hệ con cháu.
Vì thế, quá trình này làm cho đçt đai tiếp týc
đþĉc chia nhó và manh mún hĄn; c) Phæn lĆn
nông dân vén coi đçt đai là tài sân sinh kế quan
trọng. Họ vén giĂ ruộng đçt ngay câ khi canh
tác bð lỗ vì lo líng rìng các nguồn thu nhêp
khác ngoài nông nghiệp chþa ổn đðnh và chính
sách có thể thay đổi (Đỗ Kim Chung, 2000;
Nguy n Vën Ti n, 2017, Hô Xuân Hùng, 2017).

3. THỰC TIỄN TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG
ĐẤT ĐAI
3.1. Thực tiễn tích tụ và tập trung đất đai ở
một số nước
Quá trình tích tý và têp trung đçt đai đã và
đang diễn ra ć tçt câ các nþĆc và đều tuân theo
các hình thĀc và nội dung đã thâo luên ć tr n. Đã
có nhiều nghiên cĀu về tích tý và têp trung đçt

Đỗ Kim Chung

đai ć Chåu Á, Chåu Âu và Chåu Phi (Đỗ Kim
Chung, 2000; Timmer, 2008; Henry, 2009;
Europian Coordination Via Compensina - ECVC,
2013; Træn Du Lðch, 2017). Cò hai trào lþu cûa să
tích tý và têp trung đçt nông nghiệp: một là các
nông träi thăc hiện să tích tý và têp trung đçt đai;
hai là các nhà đæu tþ nþĆc ngoài thăc hiện tích tý
đçt cho kinh doanh. Với trào lưu các nông träi tích
tụ đçt đai, quy mô cûa các nông träi ć Pháp, Mč,
Nhêt Bân, Hàn Quốc và Thái Lan trong hĄn nāa
thế kČ qua nhþng tốc độ tëng chêm (Đỗ Kim
Chung, 2000, Henry, 2009). Phæn lĆn nông träi ć
các nþĆc chåu Á đều có quy mô nhó (Timmer,
2008). HĄn 90% nông dån ć các nþĆc trong vùng
vén là nông dân sân xuçt nhó (Đỗ Kim Chung,
2000). Tình träng các nông träi têp trung ruộng
đçt chêm cüng diễn ra ć 13 nþĆc Châu Âu (ECVC,
2013). Trào lưu các doanh nghiệp đæu tư nước
ngoài tích tụ đçt đã và đang diễn ra khá mänh ć
các nþĆc ć Châu Âu, Châu Phi và một số vùng
lãnh thổ khác. Các nhà đæu tþ nþĆc ngoài chû yếu
là các nhà đæu tþ Trung Quốc, Hàn Quốc... tích tý
quy mô lĆn đçt đai ć châu Phi và một số nþĆc
Châu Âu. Tình träng này gây ra să bçt bình đîng
về đçt đai diễn ra ć một số nþĆc châu Âu và Châu
Phi và đặc biệt ć một số nþĆc khác nhþ Philipin,
Braxin và Colombia. Các nghiên cứu cũng chî ra
rìng, phương thức têp trung đçt ít täo ra sự bçt
bình đîng về đçt đai mà vén có thể täo ra được
sân xuçt nông nghiệp hàng hóa. Ở các nþĆc Bíc
Âu, 70% diện tích cûa các trang träi cĈ lĆn là đçt
thuê läi cûa các hộ nông dân và nhĂng hộ này trć
thành ngþąi làm công trên mânh đçt cûa mình
(Træn Du Lðch, 2017). Nhþ vêy, các hộ nông dân
çy vén có thu nhêp hàng ngày, về già không lao
động đþĉc nĂa thì có tiền bâo hiểm và tiền cho
thu đçt để sinh sống. Vì vêy, täo điều kiện để hộ
nông dân an ninh về quyền tài sân về đçt để thăc
hiện têp trung đçt đai thông qua gòp đçt cûa
mình cùng vĆi doanh nghiệp sân xuçt kinh doanh
là giâi pháp bền vĂng câ về kinh tế, chính trð và
xã hội (ECVC, 2013).
3.2. Tích thụ và tập trung đất đai ở Việt
nam
Qua 30 nëm đổi mĆi, nhçt là tÿ khi thăc
hiện Khoán 10 trong nông nghiệp và Luêt đçt

đai đþĉc hoàn thiện qua các nëm 1993, 2003,
2013, quá trình tích tý và têp trung đçt đai
trong nông nghiệp đþĉc diễn ra khá rõ rệt dþĆi
các hình thĀc sau.
3.2.1. Tích tụ đất đai
Việc tích tý đçt đai nhĂng nëm qua ć nþĆc
ta đþĉc diễn ra chû yếu thông qua các hoät động
chuyển nhþĉng, thÿa kế, tặng, cho quyền sā
dýng đçt. Theo kết quâ điều tra mĀc sống cûa
hộ gia đình nëm 2014, nguồn gốc đçt nông
nghiệp ć nông thôn có 40% do Nhà nþĆc giao,
34% do thÿa kế, chî 12% do mua trăc tiếp hoặc
đçu giá, còn läi là đçt khai hoang hoặc nguồn
gốc khác. Hoät động chuyển nhþĉng quyền sā
dýng đçt cûa thð trþąng đçt nông nghiệp có xu
hþĆng giâm. Trong số đçt nông nghiệp đþĉc
mua cò 29% đþĉc mua trþĆc nëm 1994, 41%
đþĉc mua trong giai đoän 1994 - 2003, 30% đþĉc
mua trong giai đoän tÿ nëm 2004 đến nay (Tổng
cýc Thống kê, 2014). Hình thĀc thÿa kế, tặng,
cho quyền sā dýng đçt nông nghiệp chiếm tČ
trọng không lĆn trong nguồn gốc đçt nông
nghiệp cûa các hộ gia đình, cá nhån. Một số nĄi
nhþ ć Thuên Thành (Bíc Ninh), trang träi
LUCAVI đã thþĄng lþĉng và đàm phán vĆi hàng
nghìn hộ dân - nhĂng ngþąi chuyển nghề nông
sang làm nghề vàng mã để cò đþĉc 59 hecta
nuôi vðt trąi, cá và cçy lúa đặc sân. Hiệu quâ
sân xuçt kinh doanh khá rõ. Tuy nhiên, các
trang träi hay doanh nghiệp nhên chuyển
quyền sā dýng đçt cûa hộ nông dån để sân xuçt,
kinh doanh nông nghiệp diễn ra chêm, chþa phổ
biến do quá trình thóa thuên giá vĆi mỗi ngþąi
dân rçt phĀc täp và tốn thąi gian; thiếu hành
lang pháp lý vì toàn bộ đçt đai mà họ canh tác
chưa được cçp sổ đỏ chứng nhên quyền sử dụng
ruộng đçt. Do vêy, dù canh tác trên diện tích lớn
nhưng các trang träi và doanh nghiệp này
không có sổ đỏ để thực hiện thế chçp, tiếp cên
tới các vốn vay tín dụng. Mặt khác, giá chuyển
nhþĉng đçt nông nghiệp khá cao so vĆi khung
giá do Nhà nþĆc quy đðnh, rçt khò để sân xuçt
nông nghiệp có lãi (giá giao dðch 2017 ć vùng
đồng bìng song Cāu Long, đồng bìng sông
Hồng khoâng 1 - 2 tČ đồng/ha đối vĆi đçt lúa, 3 5 tČ đồng/ha đối vĆi đçt vþąn). Vì thế, kết quâ
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khâo sát nëm 2015 cho thçy 70% số trang träi
cò khò khën về đçt đai, nhçt là chþa đþĉc cçp
giçy chĀng nhên quyền sā dýng ruông đçt (Đỗ
Kim Chung, 2015).
3.2.3. Hoạt động tập trung đất đai
a. Thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp
Kết quâ khâo sát cho thçy nëm 2014 tČ lệ hộ
cho thu đçt nông nghiệp chî ć mĀc 10,5% và tČ
lệ đçt nông nghiệp cho thu dþĆi mĀc 5%, thêm
chí cá nhân hộ gia đình cho thu đçt phæn lĆn chî
giĆi hän trong gia đình, họ hàng (Nguyễn Vën
Tiến, 2017). Doanh nghiệp, hộ gia đình thu
quyền sā dýng đçt để tổ chĀc sân xuçt, kinh
doanh nông nghiệp đçt tÿ 5 - 20 nëm cûa nông
dån. Mô hình này đã đþĉc thăc hiện chû yếu ć
các tînh miền Bíc nhþ Hà Nam, Nam Đðnh, Thái
Bình„ Hình thĀc têp trung này cò các þu điểm
sau: 1) Phù hĉp vĆi nhĂng nĄi nông dån đang
muốn bó ruộng do hiệu quâ sân xuçt thçp trong
khi doanh nghiệp thuê läi đçt để phát triển nông
nghiệp hàng hóa hiệu quâ hĄn; 2) Một số nông
dân trć thành công nhân làm thuê cho doanh
nghiệp, họ có thu nhêp cao hĄn trþĆc và cò cĄ hội
học nâng cao tay nghề; 3) Thúc đèy phát triển
đþĉc chuỗi giá trð nông sân. Tuy nhiên, hình thĀc
doanh nghiệp thu đçt cûa nông dân còn chiếm
tČ lệ nhó vì còn nhiều khó khën, chîng hän khi
thu đçt doanh nghiệp phâi hĉp đồng vĆi quá
nhiều đối tþĉng vĆi nhĂng điều kiện và yêu cæu
khác nhau (VCCI, 2014).
Ở Hà Nam và Thái Bình, chính quyền đã
đĀng ra thu đçt cûa ngþąi dån để täo quč đçt
“säch” rồi cho doanh nghiệp thuê läi 20 nëm.
Cách làm này có nhiều rûi ro vì nhĂng lý do
nhþ: 1) Theo luêt dân să, ký kết hĉp đồng thuê
đçt chî đþĉc diễn ra giĂa các bên có các tổ chĀc
đëng kċ theo luêt nhþ là thể nhân: Phâi là thể
nhân, là một pháp nhån, nghïa là một tổ chĀc có
tài sân riêng hoặc quyền đðnh đoät tài sân đò
theo pháp luêt, nghïa là pháp nhån đò là doanh
nghiệp. Chî có pháp nhân và thể nhân mĆi đþĉc
quyền ký hĉp đồng vĆi nhau. 2) Thu đçt là hoät
động kinh doanh, không thuộc chĀc nëng cûa cĄ
quan nhà nþĆc; 3) Giâ dý cho chính quyền nhà
nþĆc cçp dþĆi ký hĉp đồng thì khò tránh đþĉc
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việc dùng quyền ép dân, lçy đçt đþa cho doanh
nghiệp. Dån sau khi đþĉc đền bù thì tríng tay
và khó có nguồn sinh kế låu dài vì không cò đçt.
Giá đền bù do UBND tînh quyết đðnh, cố đðnh
trong 5 nëm liền và không theo giá thð trþąng,
không tính đến yếu tố trþĉt giá; 4) Nếu doanh
nghiệp phá sân, chính quyền khó có thể và có
khâ nëng lçy ngån sách đền bù cho dân; 5) Ở
một số nĄi, đäi diện chính quyền đða phþĄng
cüng đþĉc lĉi riêng trong việc ký hĉp đồng vĆi
dân rồi giao đçt cho doanh nghiệp1 (Træn ĐĀc
Viên, 2017). Vì thế, hình thĀc này chî mĆi có ć
một vài tînh chĀ không phổ biến trên câ nþĆc
(Nguyễn Vën Tiến, 2017).
b. Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
vào doanh nghiệp
Mô hình nông dân gòp đçt vĆi doanh nghiệp
trồng cao su ć các tînh Tây Bíc nhþ Điện Biên,
SĄn La, Lai Chåu, khoâng 27.000 ha. Mô hình góp
vốn bìng quyền sā dýng đçt cûa nông dân ć Công
ty Mía đþąng Lam SĄn (tînh Thanh Hóa) vĆi thąi
hän 20 nëm, Công ty đæu tþ giống, vốn, kč thuêt,
nông dân vén sân xuçt trên mânh đçt cûa mình
nhþng vén đþĉc hþćng tiền công lao động vào
khoâng 18 triệu đồng/ha/nëm. Có rçt nhiều mô
hình nông dân góp quyền sā dýng ruộng đçt cùng
doanh nghiệp để sân xuçt hàng hòa nhþ Công ty
TNHH Anh Nguyên, Công ty Hoàng Lan (Lào
Cai), Công ty cổ phæn Nam Dþĉc (Hà Giang)„.
Đặc biệt, hàng chýc ngàn hộ nông dân ć Ninh
Bình, Thanh Hòa, Hña Bình, SĄn La, Lai Chåu,
Bíc Kän, Tuyên Quang, Lào Cai để sân xuçt dĀa,
cam, quýt, nhãn vâi, na Ćt, läc ti n, dþa chuột, ngô
bao tā, mëng, rau và đêu để xuçt khèu đã giúp
hàng nghìn hộ nông dân thoát nghèo (Đỗ Kim
Chung, 2016). Các mô hình này phæn lĆn têp
trung ć khu văc miền núi phía Bíc, đồng bìng
sông Hồng và Đông Nam Bộ. Đåy là hình thĀc
nông dân góp quyền sā dýng đçt vĆi doanh
nghiệp, doanh nghiệp tổ chĀc sân xuçt, ngþąi

1

Kết quả khảo sát ở các tỉnh Đồng Bằng song Hồng cho thấy:
một trong những lý do dẫn chính quyền địa phương đứng ra
thuê đất của nông dân và cho DN thuê lại là diện tích bờ vùng
bờ thửa bờ ruộng dôi ra (khoảng 5 - 8% tùy theo mỗi nơi).
Khi trả tiền cho nông dân, họ tính diện tích canh tác thật (trừ
bờ), nhưng khi thu tiền của DN thì họ tính diện tích cả vùng

Đỗ Kim Chung

nông dån cò đû điều kiện đþĉc nhên vào làm công
nhân trong doanh nghiệp và đþĉc hþćng sân
phèm theo tČ lệ thóa thuên. Tuy nhiên, hình thức
này chưa phổ biến, còn gặp nhiều khó khën trong
thực tiễn, do chưa có những quy định rõ ràng về
phương thức, chế tài xử lý khi góp giá trị quyền sử
dụng đçt tham gia cổ phæn.
c. Hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng
Cánh đồng lớn
PhþĄng thĀc này đþĉc thăc hiện khá sôi
động trong nhĂng nëm 2012 - 2013. Các nông
dân liên kết läi hình thành hĉp tác xã, nhóm sć
thích hay tổ hĉp tác, gòp đçt cûa mình liên kết
vĆi doanh nghiệp để sân xuçt một loäi nông sân
trên quy mô lĆn theo yêu cæu cûa doanh nghiệp.
Doanh nghiệp ký hĉp đồng vĆi nhiều hộ nông
dân, hĉp tác xã cung Āng vêt tþ, giống, hþĆng
dén kč thuêt, bao tiêu sân phèm theo hĉp đồng
trên diện tích lĆn. Đến hết nëm 2016, câ nþĆc có
khoâng trên 500.000 ha thăc hiện theo hình
thĀc cánh đồng lĆn; trong đò cò 337,4 nghìn
hecta sân xuçt lúa canh tác theo mô hình cánh
đồng lĆn, chû yếu têp trung ć đồng bìng sông
Cāu Long (259,4 nghìn hecta), miền Bíc (78
nghìn hecta). Nhiều vùng sân xuçt cây công
nghiệp, cåy ën quâ hàng hóa têp trung quy mô
lĆn đþĉc duy trì, mć rộng: vùng cao su, cà phê,
điều, hồ ti u (Đông Nam Bộ và Tây Nguyên);
vùng chè (trung du miền núi phía Bíc và Lâm
Đồng); vùng cåy ën quâ ć Nam Bộ, thanh long ć
Bình Thuên, vâi thiều ć Bíc Giang (Nguyễn
Xuân Tiến, 2017). Tuy nhiên, có hàng hoät vçn
đề nây sinh khi thăc hiện hình thĀc têp trung
đçt đai này nhþ các doanh nghiệp liên kết vĆi
nông dân chû yếu là doanh nghiệp cung cçp đæu
vào, ít các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ
nông sân, công tác quy hoäch nông nghiệp chưa
thêt phù hợp, còn cứng nhíc, doanh nghiệp hay
phá vỡ hợp đồng. Các dịch vụ công cho phát
triển chuỗi nông sân chưa thêt tốt, sự liên kết
giữa nông dân với nông dân còn yếu (Đỗ Kim
Chung, 2012; 2015).
d. Đổi ruộng
Quá trình này đã và đang diễn ra râi rác ć
các tînh Bíc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Tuy

nhi n, thþąng chî dþĆi 10% số nông hộ đổi
ruộng cho nhau để täo điều kiện cho canh tác
thuên lĉi hĄn hay têp trung phát triển trang
träi. Thþąng một xã ć đồng bìng sông Hồng có 2
- 3 hộ thăc hiện đổi ruộng cho các hộ khác để
làm trang träi (Tổng cýc Thống kê, 2017). Tuy
nhiên, hoät động này tă phát, các cçp chính
quyền ít ním đþĉc và chþa hĉp thĀc hóa hoät
động đổi ruộng này nhþ cçp läi giçy chĀng nhên
quyền sā dýng ruộng đçt.
e. Dồn điền, đổi thửa
Việc triển khai thăc hiện “dồn điền, đổi
thāa” đþĉc triển khai thăc hiện trên câ nþĆc đã
giâm nhanh số thāa/hộ, mć rộng diện tích sân
xuçt/thāa, có tác dýng rçt tích căc trong tổ chĀc
sân xuçt, giâm giá thành sân phèm. Täi Ninh
Bình, “dồn điền, đổi thāa” læn 1 diễn ra vào nëm
2002 - 2003 đã giâm số thāa bình quân/hộ tÿ 7
xuống 4; “dồn điền, đổi thāa” læn 2 thăc hiện
cùng vĆi ChþĄng trình xây dăng nông thôn mĆi
đã giâm số thāa bình quân/hộ tÿ 4 xuống 2. Tuy
nhiên, có một số vçn đề đặt ra cûa dồn diền đổi
thāa đò là: Các hoät động dồn điền đổi thāa
thiên về biện pháp phi thð trþąng hĄn là thð
trþąng; các mânh ruộng đþĉc đổi ghép cho nhau
đþĉc dăa chû yếu vào hệ số quy đổi theo các
häng đçt đã đþĉc phân häng tÿ nhĂng nëm 70
cûa thế kČ trþĆc. Tiêu chí phân häng thąi đò chû
yếu dăa vào nëng suçt lúa cao hay thçp, tÿ đò
mà xếp häng đçt đò là häng loäi I hay häng
thçp hĄn II, III, IV. Việc quy đổi cĄ học này dăa
trên tiêu là nëng suçt lúa đã lỗi thąi trong khi
cĄ chế thð trþąng cho phép nông dân có nhiều cĄ
hội lăa chọn sā dýng đçt hĄn nhiều so vĆi việc
chî trồng lúa. Đçt không phù hĉp vĆi lúa (đçt
häng IV) trþĆc đåy båy gią có thể läi là đçt häng
I vì mang läi nhiều lĉi nhuên tÿ nuôi tôm, cá...
Mặt khác, khi dồn điền đổi thāa, các hộ nông
dân có số mânh ít hĄn và ć ít cánh đồng hĄn.
Điều này có thể têp trung rủi ro (úng hay hän)
cho một số hộ nông dân. Mặt khác, ở một số nơi
các tînh đồng bìng Bíc Bộ có hiện tượng các hộ
nhên mânh ruộng mới nhưng không có giçy
chứng nhên quyền sử dụng đçt. Nguyên nhân vì
các địa phương dồn ruộng, chia läi ruộng nhưng
thiếu kinh phí đo đäc và trích lục bân đồ nên
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Tích tụ và tập trung đất đai: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam

không thể cçp số đỏ mới cho các hộ. Tình träng
này täo ra khó khën cho nông dån khi tiếp cên
tín dụng và trao đổi đçt đai.
g. Thu hồi đất để làm các dự án phát triển
nông nghiệp công nghệ cao
Ở một số nĄi câ ć Bíc Bộ, Nam Bộ và Trung
bộ đã thăc hiện têp trung đçt đai theo hþĆng
này. Cách thĀc têp trung đçt tÿ nông dân cûa
doanh nghiệp thþąng theo trình tă: (1) doanh
nghiệp trình các dă án/đề án lên chính quyền,
thþąng là cçp tînh, (2) chính quyền đða phþĄng
cùng doanh nghiệp tiến hành các thû týc thu hồi
đçt cûa dân, (3) doanh nghiệp đ n bù đçt cho dân
(theo mĀc đçt nông nghiệp), giống nhþ thu hồi
cho các khu công nghiệp. Khác vĆi să tích tý đçt
cûa doanh nghiệp nhþ đã thâo luên ć mýc 2.1 là
dăa theo cĄ chế thð trþąng, să têp trung đçt trong
trþąng hĉp này dăa trên să can thiệp cûa chính
quyền các cçp, nhçt là cçp tînh: phê duyệt quy
hoäch, đðnh giá đçt và thu hồi đçt và giao cho
doanh nghiệp kinh doanh. Kết quâ khâo sát cho
thçy các doanh nghiệp này trþĆc mít có thể làm
nông nghiệp sau đò, cò thể sang mýc đích khác
(Træn ĐĀc Viên, 2017). Có một doanh nghiệp đã
sā dýng trên quč đçt công (vốn là cûa các nông
låm trþąng làm ën thua lỗ) vĆi giá đçt gæn nhþ
cho không để phát triển. Theo phþĄng thĀc này,
giá đçt để “thu hồi” do UČ ban nhân dân tînh quy
đðnh, đþĉc cố đðnh trong 5 nëm, thþąng không
sát vĆi giá thð trþąng. Vì thế, giá đçt nông nghiệp
rçt rẻ2. Có tĆi trên 95% nông dån không đồng
tình vĆi giá thuê vì: (a) giá thçp gæn nhþ bìng
50% giá thð trþąng, nông dân cho rìng sẽ không
đû tiền để mua thòc đâm bâo an ninh lþĄng thăc
cûa gia đình3; (b) nông dân vén coi đçt là sinh kế
kiếm sống cĄ bân; (c) giá thu lúc đæu có thể hĉp
lý, nhþng theo thąi gian thì giá thu đò sẽ không
phù hĉp; (đ) doanh nghiệp chî thu lao động trẻ
2

Ở các tỉnh Nam Bộ, nông dân với 1,5 ha đất nông nghiệp
nếu đem thể chế chấp vào ngân hàng chỉ được vay 200 - 300
triệu đồng, không bằng một chủ sở hữu một ngôi nhà 40 m2
có thể thế chấp và vay được 3-5 tỷ đồng. Ở Thái Bình đất
được thuê với giá 140 kg thóc/sào/năm nhưng chỉ trả bằng giá
thóc nhà nước tính thuế (450 - 470 nghìn/tạ) trong khi giá thị
trường là 800 nghìn/tạ và DN trả 5 năm một lần.
3
Kết quả khảo sát của tác giả tại Thái Bình và Hà Nam năm
2017.
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tÿ 18 - 35 tuổi trong khi phæn lĆn (trên 70%) lao
động ć nông thôn hiện nay là ngþąi cao tuổi và
trẻ em; e) Có một bộ phên lao động tÿ 35 tuổi trć
l n đang bð các DN công nghiệp và dðch vý tÿ đô
thð loäi thâi läi trć về coi nông nghiệp là sinh kế
cĄ bân (Đỗ Kim Chung và Kim Thð Dung, 2010).
Vì thế, cách làm này có thể làm tëng ch nh lệch
và khoâng cách nghèo, tëng måu thuén xã hội và
să bçt ổn nhþ chúng ta đã thçy4.
3.3. Tích tụ và tập trung ruộng đất: tại sao
chậm?
Mặc dù có các hoät động tích tý và têp trung
đçt đai nhþ đã đề cêp ć tr n nhþng đến nëm
2017 vén 90% đçt nông nghiệp nþĆc ta là thuộc
các hộ nông nghiệp và trang träi, 6% thuộc các
doanh nghiệp, số còn läi thuộc các cĄ sć khác.
Ruộng đçt trong nông nghiệp vén manh mún và
phân tán. Nhóm hộ canh tác trên ruộng dþĆi 0,5
hecta chiếm tĆi 69%, nhóm có diện tích tÿ 0,5 - 2
hecta chiếm 25% và nhóm có diện tích lĆn hĄn 2
hecta chî chiếm 6% (Tổng cýc Thống kê, 2017).
Nhþ vêy, diện tích canh tác bình quân mỗi lao
động nông nghiệp Việt Nam ć mĀc 0,34 hecta, chî
bìng tÿ 0,6 - 0,8 læn các nþĆc trong khu văc nhþ
Campuchia, Myanma và Philipin. Có một số
ngþąi tin rìng nếu duy trì sân xuçt nhó manh
mún thì có să phân hóa thành hai thái căc: đäi
nông- tþ bân nông nghiệp và nông dån không đçt
đi làm thu . Nếu điều này đúng thì hĄn 100 nëm
qua chíc các nþĆc tþ bân không còn nông dân
sân xuçt nhó! Nhþng thăc tế, đäi đa số ngþąi làm
nông nghiệp ngay câ ć các nþĆc phát triển vén là
nông dån. Điều này đþĉc lý giâi bći: Kinh tế
Nông dân có nhĂng síc thái riêng, tồn täi độc lêp
ngoài phþĄng thĀc sân xuçt thống trð (Daniel &
Smith, 1966). Chaynov (1925) và Frank Ellis
(1993) đã chî ra rìng: hộ nông dân có nhĂng síc
thái riêng, không bð hòa tan bći phþĄng thĀc sân
xuçt thống trð, cò đçt đai và lao động gia đình
làm phþĄng tiện kiếm sống, tham gia tÿng phæn
vào thð trþąng (Đỗ Kim Chung, 2000). Mặt khác,
mặc dù tČ lệ cþ dån nông thôn trong tổng dân số
4

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đất đai chiếm tới 98%
tổng số đơn thư khiếu nại tố cáo Bộ nhận được hàng năm.

Đỗ Kim Chung

Bảng 1. Dân số nông thôn và bình quân đất nông nghiệp trên đầu người của Việt Nam
Năm

Dân số nông thôn (triệu người)

Tỷ lệ dân số nông thôn (%)

Đẩt nông nghiệp /khẩu (m2)

1930

16,375

93,1

2.542

1960

25,615

84,8

1.671

1990

45,143

80,6

829

2000

59,065

76,5

680

2005

63,750

75,0

630

2011

59,951

68,2

437

2015

60,640

66,12

408

2017

62,016

65,30

395

Nguồn: Số liệu từ 1930 - 2000 trích trong Đỗ Kim Chung, 2003; các số liệu 2005 và 2017 trích từ Niên giám Thống kê.

giâm tÿ 93,1% nëm 1930 xuống 65,3% vào nëm
2017 nhþng số lþĉng dân số nông thôn tiếp týc
tëng tÿ 16,3 - 62,6 triệu ngþąi, kèm theo sẽ tëng
số lþĉng hộ nông thôn (Bâng 1). Tình träng manh
mún này sẽ tiếp týc tëng trong tþĄng lai do các
hoät động tách họ và kế thÿa ruộng đçt nhþ đã
phân tích ć trên.
Cüng cò ċ kiến cho rìng mć rộng quy mô
hän điền là giâi pháp cho tích tý ruộng đçt. Lðch
sā và thăc tiễn cûa các nþĆc và vùng lãnh thổi
đông dån và ít đçt nhþ Đài Loan, Hàn Quốc,
Nhêt Bân đã chĀng minh điều này (Hayami,
2000). Chính phû các nþĆc này đã không mć
rộng hän điền mà nền nông nghiệp cûa họ vén
phát triển. Philipin hän điền rçt rộng nhþng
nông nghiệp vén không phát triển. Việt Nam
luôn đĀng đæu thế giĆi về gäo, cao su, cà phê,
chè, hồ tiêu, cá tra và tôm... mà dån chþa giàu.
Điều 129 và 130 cûa Luêt Đçt đai sāa đổi nëm
2013 đã chî rõ: Hän điền cho hộ sân xuçt vÿa
trong hän điền vừa được công nhên cho sang
nhượng, tặng cho (nhþ ć đồng bìng sông Cāu
Long) tổng cộng: Đçt trồng cåy hàng nëm (Lúa)
30 ha, vþąn 100 ha, đçt trồng rÿng 300 ha. Qui
mô đçt nhþ vêy đối vĆi hộ sân xuçt ć ta vĆi
trình độ và công nghệ hiện có là khá phù hĉp. Vì
vĆi diện tích đò, muốn tëng giá trð sân xuçt lên
nhiều læn thì phâi lêp công ty và mĆi đþĉc luêt
pháp bâo vệ. Ngoài ra, nếu muốn sân xuçt lĆn,
các doanh nghiệp kể câ doanh nghiệp FDI cæn
phâi làm theo trình tă đæu tþ, không hän chế
qui mô mçy ngàn hecta.

4. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH
CHO TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG RUỘNG
ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
HÀNG HÓA
4.1. Quan điểm
Có ý kiến cho rìng: nên khuyến khích têp
trung đçt đai, vì phæn nhiều nông dân vén chþa
muốn mçt đi quyền sć hĂu vĆi mânh đçt cûa
mình (Træn Du Lðch, 2017). Để khuyến khích têp
trung đçt đai, cò thể áp dýng chính sách miễn
thuế sā dýng đçt nông nghiệp cho phæn đçt mà
doanh nghiệp thuê cûa nông dân. Ngþĉc läi, cüng
có ý kiến nhçn mänh tới tích tụ hơn têp trung.
Bći têp trung là quan hệ bìng hĉp đồng, nên
tiềm èn nhiều rûi ro, hän chế nhþ để cò đþĉc một
trang träi vĆi diện tích lĆn, chû đæu tþ phâi đàm
phán vĆi rçt nhiều nông dân, nguy cĄ cao bð phá
vĈ hĉp đồng tÿ phía nông dån cho thu đçt; nếu
xây dăng thþĄng hiệu nông sân tr n vùng đçt
thuê çy thì thþĄng hiệu đò sẽ thuộc về ai (Võ Trí
Hào, 2017). Trong bối cânh khách quan về điều
kiện tă nhiên, nhân khèu, vën hòa, să thay đổi
công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0 trong giai
đoän hiện nay và hội nhêp quốc tế, quan điểm về
tích tý và têp trung đçt đai ć nþĆc ta nên là:
Trong điều kiện một nước nông nghiệp có nền
kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, nên coi trọng
đồng thời câ tích tụ và têp trung đçt đai, không
nên quá thiên lệch một xu hướng nào. Đối vĆi
tích tý đçt đai, nhà nþĆc chî cæn thÿa nhên să
tích tý này và để nó diễn biến một cách tă nhiên
theo cĄ chế thð trþąng. Còn vĆi têp trung, cæn có
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nhĂng chính sách khuyến khích để đèy nhanh
quá trình têp trung đçt đai ć các đða phþĄng,
đồng thąi có nhĂng chế tài đâm bâo quyền lĉi cûa
doanh nghiệp và nông dân (Træn Đình Thi n,
2017; Đỗ Kim Chung, 2012). Vì vêy, để thúc đèy
quá trình tích tý và têp trung đçt đai cò hiệu lăc
và hiệu quâ, cæn quán triệt các quan điểm sau:
- Cæn thừa nhên sự tồn täi cộng đồng nông
nghiệp gồm sân xuçt nhỏ tiểu nông, trung nông
và đäi nông và thêm chí câ nông dån không đçt
là một tçt yếu khách quan. Tùy theo hoàn cânh
cûa mình mà ngþąi làm nông nghiệp có thể lăa
chọn một hình thĀc tổ chĀc phù hĉp thông qua
các hoät động tích tý và têp trung đçt đai.
- Cæn thay đổi quan niệm “người cày có
ruộng” thành “người lao động có việc làm” và
chçp nhên một bộ phên nông dân không còn
đçt. Bộ phên nông dån không đçt sẽ bổ sung vào
lăc lþĉng lao động để cung cçp cho các nông dân
khác, các trang träi, doanh nghiệp và công ty.
- Dù tích tụ hay têp trung đçt cæn tuân
theo nguyên tíc tối thượng là thị trường: Cæn
nhên thĀc và thúc đèy thð trþąng đçt đai phát
triển, đâm bâo cho quá trình tích tý và têp
trung diễn ra hiệu lăc và hiệu quâ.
4.2. Một số gợi ý chính sách
Về vçn đề sở hữu đçt đai5 và xác lêp quyền
tài sân về đçt đai, vĆi kinh nghiệm cûa các nþĆc
và điều kiện Việt Nam, nên thÿa nhên chế
độ đa sở hữu đất đai bao gồm sć hĂu nhà nþĆc
(các loäi đçt phâi do Nhà nþĆc quân lċ để sā
dýng vì lĉi ích chính trð, kinh tế, xã hội, môi
trþąng và an ninh quốc phòng cûa đçt nþĆc nhþ
mặt nþĆc biển, rÿng đặc dýng„), sở hữu cộng
đồng (do cộng đồng quân lý và sā dýng phýc vý
lĉi ích cộng đồng nhþ một số diện tích rÿng
5

Đất đai là một tài sản đặc biệt, là sản phẩm của biết bao thế
hệ người dân, tốn bao xương máu, công sức mà tạo lập ra. Vì
thế, đất đai ở quốc gia nào cũng thuộc quyền sở hữu của quốc
gia đó. Tuy nhiên, nói “sở hữu” có nghĩa là đề cập đến
phương diện bảo toàn, toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia.
Trên phương diện quản lý sử dụng đất, tùy theo chính sách
của mỗi nước mà hiến pháp của nước đó trao quyền "sở hữu"
cho hộ, gia đình và cá nhân có khác nhau. Các nước có nền
kinh tế phát triển, trong khi chấp nhận phương thức đa sở hữu
về đất đai, họ cũng đã trao cho tư nhân sở hữu đất một cách
lâu dài. Chính đây là điều kiện cho họ phát triển.
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phòng hộ, diện tích mặt nþĆc lĆn„), sở hữu tư
nhân (do ngþąi dân quân lý và sā dýng phýc vý
lĉi ích gia đình và cá nhån, chû yếu là đçt nông
nghiệp). Việc chçp nhên phþĄng thĀc đa sć hĂu
nhþ tr n sẽ täo điều kiện phát huy tối đa tiềm
nëng cûa đçt đai, hài hña các mýc tiêu kinh tế,
chính trð, xã hội, hài hòa lĉi ích quốc gia, cộng
đồng và lĉi ích cûa dån. Tr n cĄ sć đò, hình
thành đþĉc quyền tài sân về đçt, làm cĄ sć cho
các hoät động chuyển nhþĉng để tích tý và têp
trung đçt cho phát triển nông nghiệp.
Cæn chçp nhên thị trường đçt đai trong
nông nghiệp một cách đæy đủ. Cæn vên dụng giá
thị trường trong việc chuyển đổi mục đích sử
dụng đçt nông nghiệp, giá bồi thường đçt nông
nghiệp phâi sát với thị trường. Đçt đai là hàng
hóa thì giá đçt giao dðch trên thð trþąng phâi theo
quy luêt thð trþąng, có să thóa thuên giĂa ngþąi
mua đçt và bán đçt, đâm bâo công khai và minh
bäch. Khi Nhà nþĆc và nhà đæu tþ cæn sā dýng
đçt cûa dân thì mua läi theo giá thóa thuên.
Để khuyến khích tích tụ đçt đai, cæn có hành
lang pháp lý quá trình thỏa thuên giá giữa doanh
nghiệp, trang träi với nông dân khi thực hiện tích
tụ đçt đai. Cæn hợp thức hóa và cçp giçy chứng
nhên quyền sử dụng ruộng đçt cho các chủ thể
đã tích tụ, chuyển đổi ruộng đçt để cò cĄ sć thế
chçp, tiếp cên tĆi các vốn vay tín dýng.
Để khuyến khích việc góp vốn bìng giá trð
quyền sā dýng ruộng đçt cæn có những quy định
rõ ràng về phương thức, chế tài xử lý khi nông
dân góp giá trị quyền sử dụng đçt tham gia cổ
phæn với doanh nghiệp.
Cæn đổi mới công tác quy hoäch nông
nghiệp theo hướng mở. Không nên cố đðnh 3,8
triệu ha diện tích lúa, rồi phân bổ một cách cĄ
học cho các đða phþĄng mà nên cố định diện tích
đçt nông nghiệp, täo điều kiện cho hộ nông dân,
trang träi, doanh nghiệp được sử dụng đçt linh
hoät phù hợp với tín hiệu thị trường. Cố đðnh
diện tích lúa vÿa không phù hĉp vĆi cĄ chế thð
trþąng, vÿa täo cĄ hội cho tham nhüng 6. Cæn đổi
6

Ở một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ, nông dân phải trả 1 - 2 triệu
đồng/ sào (360 m2) là “phí không chính thức” cho địa phương khi
chuyển đổi đất lúa sang làm các sản phẩm nông nghiệp khác (cây
màu, cây ăn quả..) (Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2017).

Đỗ Kim Chung

mĆi quan niệm an ninh lþĄng thăc thành An
ninh dinh dưỡng, nghïa là b n cänh lþĄng thăc
phâi phát triển câ rau, cû, quâ, sân phèm chën
nuôi... để đâm bâo dinh dþĈng cho ngþąi hĄn là
chî có hät gäo.

duyệt quy hoäch, định giá đçt và thu hồi đçt
theo giá quy đðnh thçp hĄn vĆi giá thð trþąng và
giao cho doanh nghiệp kinh doanh nhþ kiểu
phát triển các khu công nghiệp vì phþĄng thĀc
này tiềm èn nhiều rûi ro.

Cæn khuyến khích các doanh nghiệp chế
biến và tiêu thụ nông sân đæu tư vào nông
nghiệp để hình thành chuỗi giá trị nông sân.
Cho phép doanh nghiệp tham gia tích tý đçt đai
là có quyền chuyển nhþĉng đçt lúa. Để phát
triển nông nghiệp thì phâi sân xuçt theo chuỗi
giá trð: trong đò, phâi có să liên kết giĂa nông
dân và doanh nghiệp thông qua chia sẻ lĉi ích.
Cæn có liên kết ngang giĂa nông dân vĆi nông
dân và liên kết dọc giĂa nông dân vĆi doanh
nghiệp. Cæn công nhên thð trþąng đçt đai, đçt
nông nghiệp phâi đþĉc xác đðnh theo giá thð
trþąng, không n n quy đðnh khung giá đçt cố
đðnh trong 5 nëm. Doanh nghiệp cò vai trñ đæu
tæu trong liên kết giúp ngþąi nông dân sân xuçt
theo chuỗi sân phèm theo cĄ chế thð trþąng câ
trong và ngoài nþĆc. Doanh nghiệp têp trung
ruộng đçt nhþng không làm ngþąi nông dân
mçt đçt, mçt kế sinh nhai và có cuộc sống tốt
hĄn. Lúc đò, nông dån mĆi cò điều kiện tă
nguyện nhþĉng cho doanh nghiệp quyền sā
dýng đçt hay cho thu đçt dài hän. Doanh
nghiệp tă thþĄng thâo vĆi ngþąi nông dân theo
cĄ chế thð trþąng tĀc là gặp nhau giĂa “cung và
cæu”. Khi cò hĉp đồng giĂa doanh nghiệp và
nông dân thì chính quyền đĀng ra làm chĀng, có
con dçu xác nhên để dân yên tåm hĄn. Các cçp
chính quyền không n n đĀng ra thu đçt cûa
ngþąi dån để täo quč đçt “säch” rồi cho doanh
nghiệp thuê läi mà nên täo điều kiện cho doanh
nghiệp và ngþąi dân thóa thuên vĆi nhau theo
cĄ chế thð trþąng và hĉp thĀc hóa kết quâ thóa
thuên đò. Nhà nþĆc chî n n là ngþąi täo ra các
luêt chĄi chĀ không nên tham gia trăc tiếp ký
hĉp đồng vĆi nông dân rồi giao đçt läi cho doanh
nghiệp thu . Nhà nþĆc nên thăc hiện vai trò
kiến täo cûa mình hĄn là trăc tiếp làm các chĀc
nëng kinh tế nhþ các tổ chĀc kinh tế.

Đổi mới việc cung cçp các dịch vụ công như
cçp sổ đỏ, thuế đçt, khuyến nông, khuyến công,
khuyến thương, thủy lợi, thú y, bâo vệ thực
vêt... cho phát triển chuỗi nông sân, phát triển
các hĉp tác xã, nhóm sć thích... để liên kết sân
xuçt nhó, hĉp tác hĂu hiệu vĆi doanh nghiệp.

Không nên têp trung đçt để phát triển các
khu nông nghiệp công nghệ cao theo phương
thức: chính quyền các cçp, nhçt là cçp tînh, phê

Việc dồn điền đổi thửa phâi được dựa theo
nguyên tíc thị trường. Nghïa là phâi tÿ giá trð
thu đþĉc tr n đĄn vð diện tích cûa tÿng loäi đçt
để trao đổi. Không nên dựa vào sự phân häng
đçt theo chî số nông hóa thổ nhưỡng hay dựa
vào nëng suçt lúa để làm hệ số quy đổi. Vì hệ số
này phân häng chû yếu dăa vào nëng suçt lúa
tiềm nëng, tr n thăc tế, không phâi đçt nào
cüng sân xuçt lúa. Nên dăa vào giá trð thð
trþąng tÿ sā dýng các loäi đçt và để nông dân
tham gia bình xét. Cæn đæu tþ một kinh phí đo
đäc và trích lýc bân đồ để cçp số đó cho các hộ
sau khi đã dồn điền đổi thāa.
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