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TÓM TẮT 

Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp hóa mạnh và định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung 

ương sau năm 2020, vì vậy diện tích đất nông nghiệp của tỉnh đã và đang ngày càng bị thu hẹp. Mục tiêu của nghiên 

cứu là đánh giá thực trạng sử dụng quỹ đất nông nghiệp và xác định hướng sử dụng phù hợp với xu hướng phát 

triển công nghiệp hóa và đô thị hóa của tỉnh trong thời kì mới. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sử dụng đất 

nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh theo 3 tiểu vùng: (1) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp thuần; (2) Tiểu vùng sản xuất 

nông nghiệp chịu tác động của quá trình công nghiệp hóa và (3) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng 

của đô thị hóa, với 5 loại sử dụng đất (LUT) nông nghiệp đặc trưng và 14 kiểu sử dụng đất chính. Kết quả nghiên 

cứu cũng chỉ rõ những thay đổi về diện tích, cơ cấu và hiệu quả của các loại sử dụng đất nông nghiệp ở các tiểu 

vùng, đặc biệt về các loại sử dụng hàng hóa như: các loại rau, màu, cây ăn quả, lúa và hoa tăng cao hơn ở những 

tiểu vùng chịu tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa và những đánh giá về môi trường đất nông 

nghiệp ở các tiểu vùng. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp xác định, lựa chọn các loại sử dụng đất thích hợp và 

xây dựng các mục tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý cho từng tiểu vùng.  

Từ khoá: Đất nông nghiệp, loại sử dụng đất nông nghiệp, công nghiệp hóa và đô thị hóa. 

Present Land Use and Orientation of Agricultural Land Use  
in the Process of Industrialization and Urbanization in Bac Ninh Province 

ABSTRACT 

 Bac Ninh is an industrially developed province and plans to become a city under the central government after 

2020, so that the agricultural land has been decreasing gradually. The research objectives were to evaluate the 

present agricultural land resource and to determine the suitable orientation of agricultural land use for industrialization 

and urbanization. Results showed that the present agricultural land was classified into 3 subzones according to use: 

(1) subzone of pure agricultural production, (2) subzone of agricultural production affected by industrialization, and (3) 

subzone of agricultural production affected by urbanization. Results showed that there were 5 main land use types 

(LUTs) with 14 main land utilization types in the province. Commodity oriented land utilization to vegetables, non-rice 

crops, fruits, rice and flower showed high economic efficiency in the sub-zones affected by industrialization and 

urbanization. The research results serve as basis to select suitable land use and land utilization for agricultural 

restructuring in order to meet the goals of the socio-economic development in the process of industrialization and 

urbanization in Bac Ninh province. 

Keywords: Agricultural land, land use types, industrialization, urbanization. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trong sử dýng đçt đai ở mỗi quốc gia, việc 

phâi chia sê, chuyển đổi mýc đích sử dýng đçt 

nông nghiệp sang phi nông nghiệp để phýc vý 

các mýc tiêu phát triển xã hội là nhu cæu tçt 

yếu và là thách thức đối với sử dýng đçt, đời 

sống các nông hộ và an ninh lþơng thực ở vùng 

nông thôn (Đỗ Nguyễn Hâi, 2000). Đặc biệt ở các 

quốc gia đang phát triển, việc chuyển đổi đçt 



Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp hoá và đô thị 
hoá ở tỉnh Bắc Ninh 

968 

nông nghiệp cho các mýc đích sử dýng khác nếu 

không đþợc quy họach, kiểm soát tốt và không 

xác đðnh đþợc những hþớng sử dýng đçt nông 

nghiệp hợp lý së gây những tác động, ânh hþởng 

trực tiếp và bçt lợi đến đời sống cûa con ngþời 

và môi trþờng ở nông thôn (Munroe & Müller, 

2007; Omrani et al., 2015). Điều này còn ânh 

hþởng trực tiếp đến nhiều vçn đề khác nhþ giâi 

quyết công ën việc làm và đâm bâo thu nhêp 

cûa các hộ gia đình nông thôn (DFID, 2002; 

Træn Trọng Phþơng, 2012). Bên cänh đò, quỹ 

đçt sử dýng cho mýc đích sân xuçt nông nghiệp 

còn là nguồn cung cçp lþơng thực chû yếu, täo 

thu nhêp và công bìng xã hội cho đa số ngþời 

nghèo ở nông thôn (ILC, 2012; Đỗ Vën Nhä, 

Nguyễn Thð Phong Thu, 2016)).  

Theo mýc tiêu phát triển công nghiệp hóa 

(CNH) và đô thð hòa (ĐTH) cûa Bíc Ninh trong 

giai đoän 2010-2020 tînh cæn chuyển đổi 

khoâng trên 15.000 ha đçt nông nghiệp sang 

đçt phi nông nghiệp (UBND tînh Bíc Ninh, 

2013; UBND tînh Bíc Ninh, 2014). Số liệu cûa 

Cýc Thống kê Bíc Ninh nëm 2017 đã chî ra 

rìng giai đoän tÿ 2005 đến 2017 bình quân 

hàng nëm diện tích đçt nông nghiệp phâi 

chuyển đổi cho mýc đích phi nông nghiệp là 

249,72 ha, trong đò phæn lớn diện tích chuyển 

đổi phýc vý cho các mýc tiêu phát triển CNH và 

ĐTH cûa tînh. So sánh với các tînh khác, đåy 

cüng là mức chuyển đổi rçt lớn đối với một tînh 

có diện tích đçt tự nhiên và diện tích nông 

nghiệp nhó nhçt thuộc vùng đồng bìng sông 

Hồng (UBND tînh Bíc Ninh, 2017). Tÿ thực 

tiễn nhu cæu phát triển kinh tế, xã hội đã và 

đang đặt ra những thách thức lớn cho sử dýng 

đçt nông nghiệp cûa tînh, cæn xây dựng những 

đðnh hþớng sử dýng đçt nông nghiệp hợp lý và 

có hiệu quâ cho tái cơ cçu sử dýng đçt nông 

nghiệp để có thể đáp ứng những yêu cæu phát 

triển CNH và ĐTH, đồng thời vÿa đâm bâo đời 

sống cûa ngþời nông dân và bâo vệ, giâm thiểu 

những tác động xçu về môi trþờng sinh thái.  

Tuy đã cò một số kết quâ nghiên cứu trong 

lïnh vực quân lý, quy hoäch và xác đðnh những 

đðnh hþớng sử dýng đçt nông nghiệp trong 

những vùng CNH hoặc ĐTH trên một số huyện, 

tînh thuộc vùng đồng bìng sông Hồng (Đỗ 

Nguyễn Hâi, 2000), song do đặc thù ở tînh Bíc 

Ninh nơi đồng thời đang diễn ra mänh câ hai 

quá trình CNH và ĐTH, cæn thiết phâi đánh giá 

thực träng và đðnh hþớng sử dýng hợp lý, hiệu 

quâ quỹ đçt nông nghiệp phýc vý tái cơ cçu 

ngành nông nghiệp trong quá trình công nghiệp 

hoá, đô thð hoá cûa tînh.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Các nguồn số liệu thứ cçp thu thêp gồm số 

liệu hiện träng sử dýng đçt; các tiêu chuèn 

đánh giá hiệu quâ đþợc thu thêp tÿ Cýc thống 

kê cûa tînh, Sở Tài nguyên & Môi trþờng, Sở 

Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thþơng để đánh 

giá thực träng hiệu quâ sử dýng đçt và biến 

động về sử dýng đçt nông nghiệp cûa tînh Bíc 

Ninh trong giai đoän 2005-2017; các số liệu về 

điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội cûa tînh Bíc 

Ninh và các vùng nghiên cứu. 

2.2. Thu thập số liệu sơ cấp 

2.2.1. Chọn điểm điều tra 

Điều tra hiện träng sử dýng đçt và phóng 

vçn nông hộ ở các tiểu vùng sử dýng đçt đặc 

trþng cûa tînh Bíc Ninh và đánh giá hiệu quâ 

các loäi sử dýng đçt (LUT) täi: Tiểu vùng 1 - 

huyện Gia Bình đäi diện cho vùng sân xuçt 

nông nghiệp thuæn; tiểu vùng 2 - huyện Yên 

Phong đäi diện cho vùng sân xuçt nông nghiệp 

chðu ânh hþởng cûa công nghiệp hóa (CNH) và 

tiểu vùng 3 là vùng sân xuçt nông nghiệp thuộc 

thð xã Tÿ Sơn, đäi diện cho vùng chðu tác động 

cûa đô thð hòa (ĐTH). Hiệu quâ sử dýng đçt 

đþợc đánh giá theo các chî tiêu kinh tế, xã hội 

và môi trþờng.  

2.2.2. Phương pháp điều tra 

Các nông hộ ở 3 tiểu vùng đäi diện đþợc phát 

phiếu điều tra hiện träng sử dýng đçt. Số méu 

điều tra (n) đþợc xác đðnh theo công thức cûa 

Cochran (1963): 

 


2

2

z p.q
n

e
  

Trong đò: n là cỡ méu, z là giá trð phân phối 

tþơng ứng với độ tin cêy 95%, p và q là þớc tính 
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tỷ lệ phæn trëm cûa tổng thể; e là sai số chọn 

méu cho phép. Các nông hộ đþợc chọn ngéu 

nhiên ở các tiểu vùng và xã điều tra. Nội dung 

điều tra nông hộ chû yếu là: loäi cây trồng, diện 

tích, nëng suçt cây trồng, chi phí sân xuçt, lao 

động, lþợng phân bón và thuốc bâo vệ thực vêt sử 

dýng trong sân xuçt.  

2.3. Xử lý số liệu và đánh giá hiệu quâ sử 

dụng đất nông nghiệp 

Các số liệu đþợc xử lý bìng phæn mềm Excel 

theo phþơng pháp đánh giá hiệu quâ sử dýng đçt 

nông nghiệp với các chî tiêu đánh giá hiệu quâ sử 

dýng đçt nông nghiệp áp dýng theo TCVN 

8409:2012 và theo tiêu chuèn phân cçp đánh giá 

hiệu quâ cûa Cýc Thống kê tînh Bíc Ninh. 

- Hiệu quâ kinh tế: Gồm các chî tiêu giá trð 

sân xuçt, thu nhêp hỗn hợp cûa các kiểu sử 

dýng đçt nông nghiệp (Bâng 1). 

- Hiệu quâ xã hội: Đþợc xác đðnh theo các 

chî tiêu công lao động, giá trð ngày công và tỷ lệ 

sân phèm hàng hóa cûa các LUT sử dýng đçt 

nông nghiệp ở các tiểu vùng điều tra. 

- Tác động môi trường đất: Xác đðnh nguy 

cơ ô nhiễm kim loäi nặng (KLN) trong đçt gồm: 

As, Cd, Pb, Cr, Cu Zn và pH ở các tiểu vùng 

theo các phþơng pháp phån tích sau: Xử lý méu 

đçt bìng phþơng pháp EPA Method 3501A-Kỹ 

thuêt phá méu bìng lñ vi sòng đối với træm tích, 

bùn, đçt và dæu; Xác đðnh asen (As) và cadimi 

(Cd): theo phþơng pháp ISO 15586:2003; xác 

đðnh đồng (Cu), chì (Pb) và këm (Zn): theo 

phþơng pháp TCVN 6193:1996; xác đðnh crom 

(Cr): theo phþơng pháp TCVN 6222:1996; Phân 

tích pH theo tiêu chuèn TCVN 5979:2007. Điều 

tra 9 đða điểm thuộc 3 tiểu vùng: Tiểu vùng 1 

(huyện Gia Bình - nông nghiệp thuæn) lçy các 

méu Đ-01; Đ-02; Tiểu vùng 2 (huyện Yên Phong 

- nông nghiệp gæn khu công nghiệp) lçy các méu 

Đ-03; Đ-04; Đ-05; Đ-06. Tiểu vùng 3 - nông 

nghiệp thuộc thð xã Tÿ Sơn lçy các méu Đ-07; 

Đ-08; Đ-09. Những chî tiêu quan tríc đþợc 

đánh giá theo tiêu chuèn về hàm lþợng các kim 

loäi nặng cho phép trong đçt. 

Trên cơ sở đối chiếu, so sánh các giá trð kinh 

tế, xã hội và môi trþờng, những loäi và các kiểu 

sử dýng đçt nông nghiệp đþợc þu tiên lựa chọn 

cho đðnh hþớng phát triển và sử dýng đçt thích 

hợp với tái cơ cçu ở các tiểu vùng là phâi đät 

đþợc mức cao về giá trð kinh tế, xã hội đồng thời 

không cò tác động xçu gây ô nhiễm môi trþờng 

đçt, đặc biệt là kim loäi nặng. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sử dụng đất đai ở tỉnh  

Bắc Ninh 

Thực träng sử dýng đçt đai ở tînh Bíc Ninh 

cò hþớng thay đổi mänh phù hợp với mýc đích 

đô thð hóa và công nghiệp hóa, cý thể trong giai 

đoän 2005-2017, diện tích đçt ở đô thð (ĐT) đã 

tëng tÿ 944,41 ha nëm 2005 lên 1.978,46 ha vào 

nëm 2017 và diện tích các khu công nghiệp 

(KCN) cüng tëng tÿ 1.062 ha lên 5.115 ha (Hình 

1). Tÿ nëm 2005 đến 2017, diện tích đçt nông 

nghiệp toàn tînh đã giâm hơn 3.246 ha, trong đò 

diện tích giâm mänh nhçt là đçt trồng lúa, tiếp 

đến là đçt trồng các cåy hàng nëm khác (Bâng 

3). Tính đến thời điểm 2017, đçt phi nông 

nghiệp câ tînh mỗi nëm tëng 308,46 ha/nëm. 

Bâng 1. Phân cấp chỉ tiêu kinh tế  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Cao (C) Trung bình (TB) Thấp (T) 

1. Giá trị sản xuất (GTSX) triệu đồng/ha >196 98-196 <98 

2. Thu nhập hỗn hợp (TNHH) triệu đồng/ha >160 80-160 <80 

Bâng 2. Phân cấp chỉ tiêu xã hội  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Cao (C) Trung bình (TB) Thấp (T) 

1. Công lao động/LUT/năm (CLĐ) công/ha/năm >900 450-900 <450 

2. Giá trị công lao động (GTNC)  nghìn đồng/ ngày >160 80-160 <80 

3. Tỷ lệ sản phẩm bán sản phẩm của LUT (TLBSP) % >70 50-70 <50 
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 Nguồn: Cục thống kê Bắc Ninh  

Hình1. Biến động sử dụng đất đai tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005-2017 

Bâng 3. Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp  

giai đoạn 2005- 2017của tỉnh Bắc Ninh 

Mục đích sử dụng Mã 
Diện tích  

năm 2017 (ha) 

So với năm 2010 So với năm 2005 

Diện tích (ha) Tăng (+) giảm(-) Diện tích (ha) Tăng (+) giảm (-) 

1. Đất nông nghiệp NNP 49.375,94 49.049,1 326,84 52.622,25 -3.246,31 

1.1. Đất sản xuất nông nghiệp SXN 43.534,64 43.283,0 251,64 47.017,86 -3.483,22 

Đất trồng cây hàng năm CHN 42.898,99 42.841,5 57,49 46.589,77 -3.690,78 

Đất trồng lúa LUA 39.716,92 40.481,1 -764,18 44.003,08 -4.286,16 

Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.182,07 2.360,4 821,67 2.534,45 647,62 

Đất trồng cây lâu năm CLN 635,66 441,5 194,16 428,09 207,57 

1.2. Đất lâm nghiệp LNP 586,26 625,2 -38,94 607,31 -21,05 

1.3. Đất nuôi trồng thủy sản NTS 5.060,38 5.000,3 60,08 4.981,74 78,64 

1.4. Đất nông nghiệp khác NKH 194,66 140,7 53,96 15,34 179,32 

Nguồn: Báo cáo kết quâ tổng kiểm kê đất đai năm 2005, 2010 và 2017 

Cùng với những thay đổi về mýc đích và 

diện tích, trong hệ thống sử dýng đçt nông 

nghiệp cüng cò những thay đổi về cơ cçu theo 

hþớng giâm tỷ lệ diện tích đçt chuyên 2 lúa và 

tëng tỷ lệ diện tích 3 vý: 2 lúa - cây vý đông 

(CVĐ) và chuyên rau, màu. Trong các hệ thống 

cây trồng cüng đang cò sự chuyển dðch theo 

hþớng tëng diện tích một số loäi cây trồng hàng 

hòa nhþ các loäi rau thực phèm, cây màu, cây 

ën quâ, hoa và cây cânh... Ngoài ra, trong một 

số nëm gæn đåy đã xuçt hiện các hình thức 

trang träi chuyên nuôi gia súc, gia cæm, nuôi 

trồng thûy sân (NTTS) và trang träi sinh thái. 

Thực träng đçt phi nông nghiệp ở 3 tiểu 

vùng (Hình 2) có một số biến động: 

- Tiểu vùng 1 bao gồm huyện Gia Bình, 

Lþơng Tài và Thuên Thành - vùng thuæn nông 

diện tích đçt phi nông nghiệp tëng tÿ 11.556,65 

ha (nëm 2005) lên 11.657,98 ha (nëm 2017) cho 

mở rộng các khu dån cþ là chû yếu. 

- Tiểu vùng 2 bao gồm huyện Yên Phong, 

Quế Võ và Tiên Du, nơi têp trung các khu, cým 

công nghiệp nên đçt nông nghiệp bð giâm phæn 

lớn. Tuy nhiên, tổng diện tích đçt phi nông 

nghiệp cûa huyện trong giai đoän 2005-2017 có 

sự thay đổi không lớn, tÿ 13.523,88 ha (nëm 
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2005) tới 13.656,83 ha (nëm 2017), do sự thay 

đổi đða giới hành chính (chuyển các xã Phong 

Khê, Khúc Xuyên, Hoà Long, Vän An vào thành 

phố Bíc Ninh ở thời điểm 2007). 

- Tiểu vùng 3 - thð xã Tÿ Sơn có sự chuyển 

đổi mänh đçt nông nghiệp sang đçt ở đô thð, tÿ 

3.899,62 ha (nëm 2005) lên 7.366,86 ha (nëm 

2017), mở mang diện tích phát triển thành phố. 

Kết quâ tổng hợp tÿ điều tra ở 3 tiểu vùng 

(Bâng 4) cho thçy sự khác biệt về cơ cçu sử dýng 

đçt sân xuçt nông nghiệp ở 3 tiểu vùng. 

Diện tích sử dýng đçt nông nghiệp lớn nhçt 

thuộc tiểu vùng 1 với tổng diện tích 37.889,05 

ha. Tiểu vùng 2 có diện tích là 37.855,7 ha và 

thçp nhçt là diện tích đçt nông nghiệp ở tiểu 

vùng 3 với 10.034 ha. 

Thực träng các loäi sử dýng đçt sân xuçt 

nông nghiệp ở các tiểu vùng cho thçy: LUT 

chuyên 2 vý lúa chiếm tỷ lệ lớn ở tiểu vùng 3 

ĐTH (85,71%), tiếp đến tiểu vùng 2 CNH 

(81,93%) và tiểu vùng 1 nông nghiệp thuæn 

(77,79%); LUT 2 lúa - CVĐ cò tỷ lệ diện tích lớn 

ở tiểu vùng 2 (9,88%), tiếp đến tiểu vùng 1 CNH 

(8,11%) và tiểu vùng 3 ĐTH (5,44%); So sánh về 

tỷ lệ diện tích LUT chuyên rau, màu chiếm tỷ lệ 

lớn nhçt ở tiểu vùng 1 là 2,96% còn läi ở tiểu 

vùng 2 và 3 với các tỷ lệ tþơng ứng là 1,38% và 

1,23%. Tuy nhiên khi so sánh về tỷ lệ LUT 

chuyên hoa, cây cânh cho thçy tỷ lệ cao nhçt 

thuộc tiểu vùng 3 ĐTH 1,07% trong khi ở tiểu 

vùng 1 nông nghiệp thuæn tỷ lệ này chî đät ở 

mức 0,05% và ở tiểu vùng 2 CNH đät khá thçp 

0,08%. Tuy thế, đối với LUT cåy ën quâ tỷ lệ cao 

về diện tích cûa LUT thuộc tiểu vùng 1 nông 

nghiệp thuæn túy 3,42% trong khi ở 2 tiểu vùng 

sân xuçt nông nghiệp còn läi ở mức thçp chî đät 

đþợc ở mức læn lþợt là 1,82% và 1,12%. Đối với 

cơ cçu LUT nuôi trồng thûy sân (NTTS) cho 

thçy tỷ lệ diện tích ở tiểu vùng 1 cao nhçt với 

7,67% còn läi ở các tiểu vùng 3 là 5,43% và tiểu 

vùng 2 thçp nhçt chî có 4,8%. Tÿ những kết quâ 

đánh giá về cơ cçu sử dýng đçt ở 3 tiểu vùng cho 

thçy trong hệ thống sử dýng đçt nông nghiệp ở 

các tiểu vùng đäi diện ở tînh Bíc Ninh chiếm þu 

thế là LUT 2 vý lúa; tiếp đến là LUT NTTS và 

LUT 2 lúa- CVĐ. 

3.2. Hiệu quâ sử dụng đất nông nghiệp ở 

các tiểu vùng  

3.2.1. Hiệu quả kinh tế, xã hội của các LUT 

theo các tiểu vùng  

Hiệu quâ kinh tế và xã hội cûa các LUT sử 

dýng đçt nông nghiệp lựa chọn đþợc xác đðnh 

theo giá trð tổng hợp tÿ các kiểu sử dýng đçt 

trong điều tra nông hộ ở 3 tiểu vùng bao gồm 

chî tiêu tổng giá trð sân xuçt và giá trð thu 

nhêp hỗn hợp; Hiệu quâ xã hội đþợc đánh giá 

bao gồm bình quån công lao động cûa 

LUT/nëm; giá trð thu nhêp/ngày công và hþớng 

sân xuçt hàng hóa dựa vào tỷ lệ sân phèm 

đþợc bán ở các LUT. 

 

Hình 2. Biến động đất phi nông nghiệp (PNN)  

của các tiểu vùng nghiên cứu giai đoạn 2005-2017 

,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

Tiểu vùng 1 Tiểu vùng 2 Tiểu vùng 3 

h
a
 

Tiểu vùng 

2005

2010

2017



Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp hoá và đô thị 
hoá ở tỉnh Bắc Ninh 

972 

Bâng 4. Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp ở 3 tiểu vùng đại diện tỉnh Bắc Ninh năm 2017 

Loại sử dụng đất 
(LUT) 

Tiểu vùng 1  
(Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành) 

Tiểu vùng 2  
(Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du) 

Tiểu vùng 3  
(Từ Sơn, TP Bắc Ninh) 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

2 vụ lúa 29.474,7 77,79 31.014 81,93 8.600,5 85,71 

2 Lúa - CVĐ 3.071,6 8,11 3.778,8 9,98 545,4 5,44 

Chuyên rau, màu 1.120,45 2,96 523,4 1,38 123,10 1,23 

Hoa, cây cảnh 20,7 0,05 31,2 0,08 107,8 1,07 

Cây ăn quả 1297 3,42 690,8 1,82 112,2 1,12 

NTTS 2.904,6 7,67 1.817,5 4,8 545,0 5,43 

Tổng số 37.889,05 100 37.855,7 100 10.034 100 

Bâng 5. Hiệu quâ kinh tế, xã hội của các LUT theo các tiểu vùng 

Kiểu sử dụng đất 

Hiệu quả kinh tế (LUT/ha/năm) Hiệu quả xã hội (LUT/ha/năm) 

GTSX 
(triệu đồng/ha) 

TNHH 
(triệu đồng/ha) 

Phân 
cấp 

Công  
lao động 

Giá trị ngày công 
(1.000đ) 

TLBSP 
(%) 

Phân  
cấp 

Tiểu vùng 1 - Sản xuất nông nghiệp thuần  

2 vụ lúa 88,13 46,65 T 500 93,30 45 T 

2 lúa - CVĐ 197,93 125,60 C 783 160,40 52 TB 

Chuyên rau - màu 340,52 232,99 C 1.425 163,50 92 C 

Chuyên hoa, cây cảnh 194,60 139,04 TB 1.505 92,40 100 TB 

NTTS 213,90 148,10 C 455 332,80 78 C 

Tiểu vùng 2 - Sản xuất nông nghiệp chịu tác động quá trình công nghiệp hóa mạnh 

2 vụ lúa 90,72 49,24 T 518 95,10 49 T 

2 lúa - CVĐ 188,19 122,938 TB 814 151,00 54 TB 

Chuyên rau - màu 336,82 225,87 C 1.419 159,18 82 C 

Chuyên hoa, cây cảnh 208,40 148,00 C 1.605 92,20 90 C 

NTTS 200,60 135,20 C 452 299,10 70 C 

Tiểu vùng 3 - Sản xuất nông nghiệp chịu tác động của đô thị hóa mạnh 

2 vụ lúa 103,68 52,20 T 525 99,40 47 T 

2 lúa - CVĐ 231,63 154,07 TB 840 183,40 60 TB 

Chuyên rau - màu 346,95 228,92 C 1.488 153,84 78 C 

Chuyên hoa, cây cảnh 383,22 288,62 C 1.805 159,90 98 C 

NTTS 228.12 141,10 C 460 313,26 85 C 

        

Kết quâ đánh giá ở 3 tiểu vùng sân xuçt 

nông nghiệp đäi diện ở tînh Bíc Ninh đþợc tổng 

kết theo 5 LUT sử dýng đçt nông nghiệp chính: 

LUT1 chuyên 2 vý lúa; LUT2 2 lúa - CVĐ; 

LUT3 chuyên rau - màu; LUT4 hoa - cây cânh 

và LUT5 chuyên NTTS: 

LUT 2 vụ lúa (lúa xuân - lúa mùa): Kết quâ 

đánh giá hiệu quâ kinh tế ở câ 3 tiểu vùng cho 

thçy giá trð sân xuçt và thu nhêp hỗn hợp bình 

quån đät mức thçp. So sánh về giá trð sân xuçt 

và thu nhêp hỗn hợp thì tiểu vùng 2 và 3 cao 

hơn so với tiểu vùng 1 tÿ 2-6 triệu VNĐ/ha/nëm. 

Hiệu quâ xã hội cho thçy số công lao động và giá 

trð ngày công chi phí cûa LUT ở các tiểu vùng 2 

và 3 cao hơn so với tiểu vùng 1 thuæn nông. Tỷ 

lệ lþợng sân phèm bán ra ở tiểu vùng thuæn 
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nông thçp hơn hai tiểu vùng còn läi và liên quan 

tới nhu cæu lþơng thực cho tiêu dùng và chën 

nuôi cûa nông hộ. 

LUT 2 lúa - CVĐ (lúa xuân - lúa mùa - cây 

vụ đông): Đây là LUT rçt đa däng về kiểu sử 

dýng đçt 2 vý lúa luân canh với các cây trồng vý 

đông với 14 kiểu sử dýng đçt cý thể. Kết quâ 

đánh giá chung cho thçy hiệu quâ kinh tế cûa 

các kiểu lúa kết hợp với CVĐ đều ở mức trung 

bình. Tuy nhiên, một số kiểu sử dýng 2 lúa kết 

hợp trồng các loäi rau có giá trð ở thð trþờng 

(hành, tói, bí xanh và cà rốt) läi cho hiệu quâ 

cao. Đánh giá về hiệu quâ xã hội cûa LUT 2 lúa 

- CVĐ liên quan chî tiêu công lao 

động/LUT/nëm và tỷ lệ (%) sân phèm tiêu thý 

ngoài thð trþờng đät ở mức trung bình khá. 

Lþợng sân phèm bán ra đät tỷ lệ cao hơn ở tiểu 

vùng 3 so với tiểu vùng 1 và 2.  

LUT chuyên rau - màu: là loäi sử dýng đçt 

đa däng và cò hþớng sân xuçt hàng hóa với các 

sân phèm rau đa däng (ën lá, ën quâ và ën cû) 

nhþ: rau muống, bíp câi, cà chua, dþa chuột, bí 

xanh, bí ngô, mþớp, su hào, cà rốt và các rau gia 

vð hành tói. Kết quâ đánh giá hiệu quâ cho thçy 

LUT chuyên rau - màu ở câ 3 tiểu vùng đều đät 

ở mức cao đến rçt cao. Đặc biệt ở các tiểu vùng 2 

và 3 giá trð sân xuçt đät trên 340 triệu 

đ/ha/nëm, thu nhêp hỗn hợp bình quån đät 

khoâng 228,92-232,99 triệu đồng/ha/nëm ở 3 

tiểu vùng. Kết quâ đánh giá còn cho thçy tổng 

số công lao động cho LUT chuyên rau - màu 

trong nëm đều đät mức cao trên 1.400 côngnëm 

ở câ 3 tiểu vùng. Tỷ lệ sân phèm hàng hóa bán 

ra cûa LUT cao nhçt thuộc tiểu vùng 1 và 2 có 

thể đät đþợc ở mức 92%, còn ở tiểu vùng 2 và 3 

tỷ lệ này đät mức thçp hơn. 

LUT chuyên hoa - cây cânh: là loäi sử dýng 

đçt nông nghiệp phát triển trong giai đoän 

2005-2017 với các loäi hoa đào, loa kèn, li và cåy 

cânh - LUT chuyên hoa, cây cânh têp trung chû 

yếu ở tiểu vùng 3 có truyền thống sân xuçt hoa 

và cây cânh, còn läi một phæn diện tích không 

lớn mới phát triển ở hai tiểu vùng còn läi. Đánh 

giá hiệu quâ kinh tế cûa LUT chuyên hoa - cây 

cânh cho thçy giá trð sân xuçt bình quân 194,6-

383,22 triệu đ/ha/nëm; thu nhêp hỗn hợp đät 

139,04-288,62 triệu đ/ha/nëm. Đánh giá chung 

hiệu quâ kinh tế cao nhçt ở tiểu vùng 3, khá ở 

tiểu vùng 2, còn tiểu vùng 1 chî đät mức trung 

bình. Tþơng tự, hiệu quâ xã hội cüng đät đþợc 

mức cao ở tiểu vùng 3, tiểu vùng 2; tiểu vùng 1 

đät mức trung bình. Tuy nhiên, đåy cüng là 

LUT có mức độ rûi ro cüng khá lớn vì sân phèm 

chû yếu là hoa đào, phý thuộc nhiều vào thời 

tiết và thð trþờng tiêu thý 

LUT NTTS (chuyên nuôi trồng thủy sân): 

Đánh giá về LUT NTTS ở câ 3 tiểu vùng cho 

thçy có sự phân bố không đều diện tích mặt 

nþớc NTTS thuộc tiểu vùng 1 là lớn nhçt với 

1.038,34 ha (chiếm 8,55% diện tích đçt nông 

nghiệp); tiểu vùng 2 là 390 ha (chiếm 3,77% 

diện tích đçt nông nghiệp) và tiểu vùng 3 chî có 

174,7 ha (chiếm 3,67% diện tích đçt nông 

nghiệp). NTTS ở tiểu vùng 1 và 2 chû yếu nuôi 

các loäi cá trím có, trím đen, chép, rô phi cho 

thu nhêp sân xuçt và thu nhêp hỗn hợp và giá 

trð ở mức cao, riêng tiểu vùng 3 ở những nơi 

nuôi cá giống cho thu nhêp rçt cao.  

3.2.2. Tác động môi trường trong sản xuất 

nông nghiệp tại các tiểu vùng 

Tác động cûa các yếu tố môi trþờng đçt 

nông nghiệp về mức độ tích lüy kim loäi nặng 

đþợc đánh giá, so sánh về ânh hþởng giữa 3 tiểu 

vùng sử dýng đçt nông nghiệp ở tînh Bíc Ninh. 

đþợc liên quan tới ânh hþởng tÿ các nguồn thâi 

cûa các khu công nghiệp và đô thð và sân xuçt 

nông nghiệp tác động lên đçt. 

Kết quâ phân tích chçt lþợng các méu đçt 

nông nghiệp về các chî tiêu KLN và pH (Bâng 

6), so sánh chung giữa 3 tiểu vùng theo các chî 

tiêu phân tích và với ngþỡng tiêu chuèn cho 

phép nhþ sau: 

Ở tiểu vùng 1 và 2, giá trð độ chua (pH) cûa 

phæn lớn các méu đçt dao động trong khoâng 

6,6-7,2, trong giới hän độ chua trung tính cûa 

đçt (Landon, 1991), riêng méu đçt nông nghiệp 

ở tiểu vùng 3 có khoâng biến động rộng hơn; một 

số méu có giá trð pH thçp hơn 6,1 hoặc cao tới 

8,2. Đánh giá chung về hàm lþợng các KLN 

quan tríc, phát hiện trong trong đçt ở 3 tiểu 

vùng đều thçp hơn nhiều so với QCVN 03-

MT:2015/BTNMT, điều này cho thçy chþa cò 

dçu hiệu ô nhiễm KLN trong đçt ngay câ ở 

những tiểu vùng đçt nông nghiệp chðu tác động 

cûa quá trình CNH và ĐTH.  
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Tuy nhiên, có một số méu đçt nông nghiệp ở 

tiểu vùng CNH gæn các kênh, mþơng thâi cûa 

các khu, cým công nghiệp thuộc huyện Yên 

Phong có dçu hiệu tích lüy cao hơn và cò nguy 

cơ nhiễm bèn ở gæn khu công nghiệp Yên Phong 

và cým công nghiệp Đông Thọ về chî tiêu chì 

(16,7 mg/kg), crom (21,4 mg/kg), đồng (42,1 

mg/kg) và këm (60,9 mg/kg). Mặc dù các méu 

này đþợc đánh giá vén nìm trong giới hän cho 

phép cûa QCVN 03-MT:2015/BTNMT song kết 

quâ phån tích cao hơn hîn so với các méu đçt 

điều tra ở vùng sử dýng đçt nông nghiệp thuæn 

tÿ 1,2 đến 1,6 læn.  

Tþơng tự, méu đçt ở vð trí gæn bãi chôn lçp 

rác thâi và nþớc thâi sân xuçt làng nghề thuộc 

tiểu vùng 3 thuộc phþờng Trang Hä, thð xã Tÿ 

Sơn và méu đçt gæn nguồn nþớc thâi cûa làng 

nghề dệt nhuộm Hồi Quan cho kết quâ đät gæn 

giới hän trên cho phép và cao hơn hîn so với các 

giá trð KLN phån tích đþợc ở tiểu vùng 1 và 2 với 

hàm lþợng asen và chì trung bình là 9,6 mg/kg và 

31,7 mg/kg; trong đò cò giá trð asen cao nhçt 

trong khoâng 11,1-12,4 mg/kg và chì là 23,2-60,5 

mg/kg; hàm lþợng trung bình cûa crom: 27,2 

mg/kg, đồng: 54,1 mg/kg và këm: 143,8 mg/kg cao 

hơn câ kết quâ các méu phån tích đo đþợc ở tiểu 

vùng CNH thuộc huyện Yên Phong. 

Kết quâ đánh giá về ô nhiễm chçt lþợng đçt 

nông nghiệp chung ở tînh Bíc Ninh ở thời điểm 

hiện täi chþa cò vçn đề lớn, xong nhìn nhên về 

nguy cơ tiềm èn ô nhiễm cýc bộ liên quan đến khâ 

nëng tích lüy KLN së có chiều hþớng xây ra ở một 

số diện tích đçt nông nghiệp ven đô thð xã Tÿ Sơn 

và những khu, cým công nghiệp thuộc Yên Phong. 

Nhþ vêy, về lâu dài những đða điểm có dçu hiệu 

này cæn tiến hành những biện pháp quân lý môi 

trþờng chặt chë đối với đçt nông nghiệp. 

3.3. Xác định, lựa chọn loại, kiểu sử dụng 

đất nông nghiệp có triển vọng phát triển ở 

các tiểu vùng trên địa bân tỉnh Bắc Ninh 

Việc xác đðnh, lựa chọn loäi sử dýng có triển 

vọng trong sử dýng đçt (FAO, 1976; FAO 1990) 

phýc vý tái cơ cçu sân xuçt nông nghiệp ở các 

tiểu vùng nghiên cứu chû yếu đþợc têp trung 

dựa trên cơ sở đối chiếu so sánh những LUT và 

kiểu sử dýng đçt cho hiệu quâ cao về kinh tế, xã 

hội đáp ứng hþớng sân xuçt hàng hóa theo nhu 

cæu phát triển về CNH và ĐTH cûa tînh. Trên 

cơ sở đánh giá phån tích thực träng sử dýng 

nông nghiệp ở 3 tiểu vùng, hþớng sử dýng đçt 

và phát triển sân xuçt nông nghiệp cûa tînh së 

têp trung theo các tiểu vùng nhþ sau: 

- Tiểu vùng 1: sân xuçt nông nghiệp thuæn 

cæn duy trì sự đa däng các LUT và kiểu sử dýng 

đçt theo yêu cæu thð trþờng do không chðu ânh 

hþởng tác động mçt đçt nông nghiệp cho CNH 

và ĐTH. Đâm bâo duy trì diện tích đçt trồng lúa 

theo yêu cæu an ninh lþơng thực trên những 

diện tích thuộc các đða hình vàn và thçp. Những 

diện tích còn läi cæn phát triển mở rộng các LUT 

2 lúa - CVĐ theo hþớng đa däng về nhu cæu thð 

trþờng. Đối với LUT chuyên rau - màu cæn têp 

trung thành những vùng chuyên canh áp dýng 

công nghệ cao trồng các loäi rau vý hè, xuân, 

rau gia vð và cây màu (khoai tây, ngô). LUT 

NTTS cæn mở rộng diện tích nuôi cá thðt và cá 

lồng (trím, chép, lëng) ở những nơi cò sông chây 

qua theo hþớng sân xuçt hàng hòa đâm bâo 

cung cçp cho các khu công nghiệp và đô thð cûa 

tînh trong tþơng lai cüng nhþ thð trþờng thû đô 

Hà Nội. Bên cänh đò tÿng bþớc hình thành 

vùng nông nghiệp ứng dýng công nghệ cao để 

nâng cao hiệu quâ tÿ chçt lþợng sân phèm hàng 

hóa bán ra trong vùng. 

Bâng 6. Kết quâ trung bình hàm lượng KLN  

và quy chuẩn môi trường trong mẫu đất tại các tiểu vùng nghiên cứu  

Tiểu vùng 
Asen 

(mg/kg) 
Cadimi 
(mg/kg) 

Chì 
(mg/kg) 

Crom 
(mg/kg) 

Đồng 
(mg/kg) 

Kẽm 
(mg/kg) 

pHH2O 

Tiểu vùng 1 (huyện Gia Bình) 3,35 0,45 10,7 16,05 26,25 47,15 7,0-7,2 

Tiểu vùng 2 (huyện Yên Phong) 4,35 0,45 16,7 21,42 42,17 60,92 6,6-7,0 

Tiểu vùng 3 (thị xã Từ Sơn) 9,60 0,58 31,7 27,20 54,06 143,80 6,1-8,2 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT 15 1.5 70 150 100 200 Không quy định 



Nguyễn Xuân Thanh, Đỗ Nguyên Hải 

975 

 Bâng 7. Hướng ưu tiên phát triển các LUT, kiểu sử dụng ở 3 tiểu vùng đánh giá 

Loại hình sử dụng (LUT) Kiểu sử dụng đất ưu tiên lựa chọn 

Tiểu vùng 1 sản xuất nông nghiệp thuần (huyện Gia Bình)  

 LUT 2 lúa - CVĐ 

  

Lúa xuân - Lúa mùa - Rau vụ đông (Su hào, cải bắp, súp lơ, cải xanh, cà rốt, hành, tỏi …) 

Lúa xuân - Lúa mùa - Bí xanh hoặc bí đỏ 

LUT Chuyên rau, màu Cà rốt đông - Cà rốt xuân - Các loại rau vụ hè 

LUT Chuyên hoa, cây cảnh Chuyên hoa, cây cảnh (cúc, đồng tiền, loa kèn tây, lyli,…) 

LUT NTTS Cá chắm, chép, cá lồng sông  

Tiểu vùng 2 sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng CNH (huyện Yên Phong) 

LUT 2 Lúa - CVĐ 

  

Lúa xuân - Lúa mùa - Rau vụ đông (Su hào, cải bắp, súp lơ, cải xanh, ngô…) 

Lúa xuân - Lúa mùa - Cà chua 

LUT Chuyên rau, màu 

  

Lạc xuân - Rau vụ hè - Rau vụ đông (bí xanh, tỏi, cà rốt..) 

Cà chua xuân - Rau hè - Ngô đông 

LUT Chuyên hoa Hoa loa kèn, cúc, lyli… 

LUT NTTS Cá (Trắm, Mè, Trôi, Rô phi, …) 

Tiểu vùng 3 sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng ĐTH (Thị xã Từ Sơn) 

LUT Lúa - CVĐ Lúa xuân - Lúa mùa - Rau đông (rau muống, cải bắp, súp lơ, cải xanh, hành, tỏi, sà lách…) 

LUT Chuyên rau Rau muống 

LUT Chuyên hoa, cây cảnh Hoa đào, cây cảnh, loa kèn tây 

LUT NTTS Cá thịt và cá giống 

 

- Tiểu vùng 2 và 3: sử dýng đçt nông 

nghiệp chðu tác động cûa quá trình CNH và 

ĐTH với quy mô không ổn đðnh và hän chế về 

diện tích cæn têp trung mở rộng các LUT 2 lúa - 

CVĐ, các LUT chuyên rau - màu có giá trð hàng 

hóa ở tiểu vùng 2. Đối với tiểu vùng 3 ngoài việc 

duy trì LUT chuyên rau - màu cæn phát triển 

LUT chuyên hoa - cây cânh và nuôi cá giống. 

Riêng đối với LUT NTTS cæn đþợc bâo vệ 

nghiêm ngặt diện tích ao hồ, không cho san lçp 

để phýc vý công nghiệp và mở rộng đô thð vì 

ngoài việc duy trì sân xuçt NTTS, diện tích nþớc 

mặt (đæm, ao, hồ) ở đåy cñn đòng vai trò rçt 

quan trọng cho việc điều tiết tiêu thoát nþớc 

trong vùng ĐTH và các khu công nghiệp và điều 

hòa sinh thái cho các tiểu vùng CNH së phát 

triển mänh trong tþơng lai cûa tînh. 

Kết quâ đðnh hþớng một số kiểu sử dýng 

đçt hiệu quâ thể hiện trong bâng 7. 

4. KẾT LUẬN 

Bíc Ninh là tînh thuộc đồng bìng sông 

Hồng có lợi thế về điều kiện tự nhiên và hä tæng 

cơ sở cho phát triển nông nghiệp, song nhìm 

phýc vý cho mýc tiêu công nghiệp hòa và đô thð 

hóa cûa tînh trong giai đoän 2005-2017 diện 

tích đçt nông nghiệp cûa tînh giâm bình quân 

249,72 ha/nëm và diện tích đçt nông nghiệp 

giâm mänh nhçt đối với các loäi đçt lúa, đçt 

trồng cåy hàng nëm.  

Hiện träng sử dýng đçt nông nghiệp ở 3 

tiểu vùng đäi diện ở tînh Bíc Ninh đã xác đðnh 

5 LUT (với 14 kiểu sử dýng đçt chû yếu), trong 

đò tỷ lệ diện tích LUT chuyên 2 vý lúa và LUT 2 

lúa - CVĐ chiếm tỷ lớn so với các LUT chuyên 

rau - màu, LUT hoa - cây cânh và LUT NTTS. 

Đánh giá về hiệu quâ sử dýng đçt nông nghiệp 

về tiêu chí kinh tế, xã hội cho thçy các LUT cho 

hiệu quâ cao bao gồm: chuyên rau - màu, 

chuyên hoa - cây cânh, NTTS. LUT cho hiệu 

quâ thçp nhçt đþợc đánh giá là LUT 2 lúa. LUT 

có hiệu quâ trung bình là LUT 2 lúa - CVĐ và 

LUT hoa, cây cânh täi tiểu vùng thuæn nông. 

Đánh giá môi trþờng đçt về hàm lþợng KLN ở 

câ 3 tiểu vùng đçt nông nghiệp so với tiêu chuèn 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT chþa có những tác 

động ânh hþởng, tuy nhiên đã cò những dçu 
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hiệu nhiễm bèn KLN ở gæn những điểm chðu tác 

động tÿ nguồn thâi cûa khu đô thð, khu công 

nghiệp và làng nghề.  

Hþớng nâng cao hiệu quâ sử dýng đçt nông 

nghiệp phýc vý tái cơ cçu trong điều kiện thực 

hiện công nghiệp hoá, đô thð hoá cûa tînh Bíc 

Ninh đþợc xác đðnh trên cơ sở sân xuçt sân 

phèm hàng hóa, nâng cao chçt lþợng sân phèm 

phù hợp nhu cæu thð trþờng trong tÿng tiểu 

vùng. Ưu tiên têp trung phát triển các LUT 2 

lúa - CVĐ; LUT chuyên rau - màu ở câ 3 tiểu 

vùng và chuyên hoa - cây cânh ở tiểu vùng 3. 

Riêng LUT NTTS trong các tiểu vùng CNH và 

ĐTH cæn duy trì bâo vệ giúp cân bìng sinh thái 

và điều tiết nþớc cho sân xuçt nông nghiệp và 

tiêu úng ở các đô thð.  
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