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LỜI MỞ ĐẦU 

Đất nông nghiệp là một tài nguyên quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của 

một quốc gia. Muốn sử dụng nguồn tài nguyên này hiệu quả thì cần phải đánh giá thực 

trạng hiệu quả sử dụng, đặc biệt là hiệu quả kinh tế để tìm lời giải cho các vấn đề như: 

Diện tích các loại đất nông nghiệp bằng bao nhiêu? Cơ cấu mỗi loại đất như thế nào? 

Đất nông nghiệp đang được sử dụng ra sao? Hiệu quả sử dụng cao hay thấp? Những 

nhân tố nào quyết định hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất nông nghiệp? Giải pháp 

nào cần thực thi để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên này nhằm đảm bảo cho 

sự phát triển bền vững? 

Do việc quản lý và sử dụng còn nhiều bất cập nên nguồn thu từ đất đai cũng rất 

hạn chế. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thuế đất không tạo ra nguồn thu đáng kể, tổng 

các nguồn thu từ đất của nước ta chỉ chiếm khoảng 5 - 8% tổng thu ngân sách nhà nước, 

trong đó chủ yếu là thu tiền sử dụng đất. Đây là mức thấp so với các nước trên thế giới. 

Giải quyết tận gốc vấn đề này để nguồn tài nguyên đất thực sự phát huy hiệu quả, trở 

thành động lực cho phát triển kinh tế – xã hội đang là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. 

Hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tái 

cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên hai huyện cần giải 

quyết các vấn đề tồn tại trong quản lý việc sử dụng đất để nâng cao hơn nữa hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phục vụ tốt cho nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

Đề tài: “Nghiên cứu quản lý sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn 

huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới” được xây dựng và thực hiện căn cứ vào Hợp đồng nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển công nghệ số 09/HĐ-SKHCN ngày 18/7/ 2019 giữa Sở Khoa 

học và Công Nghệ tỉnh Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhằm 

để đánh giá thực trạng quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp để từ đó đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất nông nghiệp tại địa bàn hai huyện Chi Lăng 

và Hữu Lũng. 
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THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 
 

(1) Tên đề tài: “Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa 

bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới”. 

(2) Loại đề tài: Độc lập 

(3) Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 7/năm 2019  đến tháng 7/năm 2021) 

(4) Cấp quản lý: Cấp tỉnh 

(5) Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí:  588,150 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 588,150 triệu đồng 

(6) Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 541,400   triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 46,750 triệu đồng                                                                  

(7) Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Bùi Văn Côi  

Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1970    Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Thạc sỹ  

Chức vụ: Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường  

Điện thoại của tổ chức: (084-025) 3870327   Mobile:  0912.831.888 

Fax: (084-025) 3870327     E-mail: stnmt@langson.gov.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn  

Địa chỉ tổ chức: Số 5 - Đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn  

 (8) Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Trần Quang Trung  

Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1982     Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: ..Thạc sỹ  

mailto:stnmt@langson.gov.vn
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Chức vụ: Phó Chánh thanh tra  

Điện thoại của tổ chức: (084-025) 3870327   Mobile:  0915.132.882 

Fax: (084-025) 3870327    E-mail: stnmt@langson.gov.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn  

Địa chỉ tổ chức: Số 5 - Đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn  

(9) Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn  

Điện thoại: (084-025) 3870327    Fax: (084-025) 3870327 

E-mail: stnmt@langson.gov.vn Website: http://tnmtlangson.gov.vn 

Địa chỉ: Số 5 - Đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bùi Văn Côi  

Số tài khoản: 9523.2.1062548 

Ngân hàng: Tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 

Cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

(10) Các tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ  

Tổ chức : Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Điện thoại: 0438765588   Fax: 043.8760.476  

Địa chỉ: thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Nguyễn Thị Lan  

Số tài khoản: 3713.0.1055507.00000 Tại Kho bạc nhà nước Gia Lâm, Hà Nội  

Mã số thuế: 0101619572  
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(11) Thành viên nhóm nghiên cứu 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức vụ Tổ chức công tác 

1 
Bùi Văn Côi 

Thạc sĩ 
Giám đốc Sở 

Sở Tài nguyên và môi trường  

Lạng Sơn 

2 
Trần Quang Trung 

Thạc sĩ 
Phó phòng Thanh tra 

Sở Tài nguyên và môi trường  

Lạng Sơn 

3 
Nguyễn Văn Quân 

Tiến sĩ 

Trưởng bộ môn  

Quản lý đất đai 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

4 
Bùi Nguyên Hạnh 

Thạc sĩ 
Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

5 
Phan Thị Thanh Huyền 

Phó giáo sư, Tiến sĩ 
Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

6 
Đỗ Thị Đức Hạnh 

Tiến sĩ 

Phó bộ môn  

Quản lý đất đai 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

7 
Hoàng Sơn Hải 

Kỹ sư 

Trưởng phòng  

Quản lý đất đai 

Sở Tài nguyên và Môi trường  

Lạng Sơn 

8 
Bùi Quang Khải 

Kỹ sư 
Chuyên viên Tỉnh đoàn Lạng Sơn 

9 
Trịnh Tuấn Anh 

Thạc sĩ 
Phó trưởng phòng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hữu Lũng 

10 
Lê Anh Tùng 

Thạc sĩ 
Trưởng phòng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Chi lăng 
 

(12) Mục tiêu của nhiệm vụ 

- Đánh giá thực trạng quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả phục vụ tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng và 

huyện Hữu Lũng. 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp 

phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa huyện 

Chi Lăng và huyện Hữu Lũng. 

(13) Những hạng mục nội dung cụ thể đã thực hiện của nhiệm vụ 

Nội dung 1: Thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình sản 

xuất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 
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- Công việc 1: Thu thập số liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 

tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng vã huyện Hữu Lũng
 

- Công việc 2: Khảo sát thực địa xác định các loại sử dụng đất và kiểu sử dụng 

đất nông nghiệp tại địa bàn nghiên cứu. 

- Công việc 3: Viết báo cáo về thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 

tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng
 

Nội dung 2: Đánh giá đặc điểm và tính chất đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng 

và huyện Hữu Lũng 

- Công việc 1: Khảo sát thực địa 

- Công việc 2: Lấy mẫu đất 

- Công việc 3: Phân tích chỉ tiêu lý, hóa học đất (12 chỉ tiêu/tầng, 24 mẫu) 

- Công việc 4: Viết báo cáo về đặc điểm và tính chất đất nông nghiệp tại huyện 

Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

Nội dung 3: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng  

- Công việc 1: Xây dựng mẫu phiếu điều tra 

- Công việc 2: Điều tra thu thập thông tin 

- Công việc 3: Phân tích hàm lượng kim loại nặng trong đất (4 chỉ tiêu, 24 mẫu) 

- Công việc 4: Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện 

Hữu Lũng  

- Công việc 5: Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện 

huyện Chi Lăng 

- Công việc 6: Viết báo cáo đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa 

bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới. 

Nội dung 4: Đánh giá thực trạng quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp trên 

địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng 

- Công việc 1: Điều tra tình hình tích tụ đất đai; tình hình quản lý việc sử dụng đất 

nông nghiệp  

- Công việc 2: Viết báo cáo thực trạng quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp trên 

địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng 

Nội dung 5: Đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 
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- Công việc 1: Điều tra, thu thập số liệu về tình hình tái cơ cấu các lĩnh vực trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn; tình hình thực hiện 

chương trình nông thôn mới tại địa bàn nghiên cứu. 

- Công việc 2: Viết báo cáo đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

Nội dung 6: Định hướng và đề xuất và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

việc sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới, Xây dựng Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện 

Chi Lăng và huyện Hữu Lũng giai đoạn 2020 - 2025 

- Công việc 1: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc 

sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng 

- Công việc 2: Xây dựng Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi 

Lăng giai đoạn 2020 - 2025 (tỷ lệ 1/25.000). 

- Công việc 3: Xây dựng Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện 

huyện Hữu Lũng giai đoạn 2020 - 2025 (tỷ lệ 1/25.000). 

- Công việc 4: Tổ chức Hội thảo góp ý Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp tại địa bàn nghiên cứu 

(14) Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình sản xuất 

nông nghiệp (diện tích, năng suất, sản lượng, kỹ thuật canh tác...) tại Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn; Chi cục Thống kê huyện Chi Lăng và huyện 

Hữu Lũng; phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng và huyện Chi 

Lăng. 
 

Thu thập các số liệu về tình hình tích tụ đất đai; tình hình quản lý việc sử dụng đất 

nông nghiệp (sử dụng sai mục đích; lấn, chiếm đất đai)… tại Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng; Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng.  

Điều tra, thu thập các số liệu về tình hình tái cơ cấu các lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn; tình hình thực hiện chương trình 

nông thôn mới tại địa bàn nghiên cứu được thu thập tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan. 

Tham khảo các báo cáo của ngành nông nghiệp, phương án quy hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp…để xây dựng định hướng sử dụng đất 

nông nghiệp tại huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng. 
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5.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 

Phương pháp khảo sát 

Khảo sát thực địa xác định các loại sử dụng đất và kiểu sử dụng đất nông nghiệp 

tại huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng. 

Khảo sát thực địa, lựa chọn các khu vực để xác định các đặc điểm của đất nông 

nghiệp, xác định các vị trí lấy mẫu đất để đánh giá tính chất đất nông nghiệp của huyện 

Chi Lăng và huyện Hữu Lũng. 

Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 

 Tại mỗi huyện chọn nghiên cứu 2 xã điểm đại diện cho 2 tiểu vùng nghiên cứu. 

Cụ thể: tại huyện Chi Lăng chọn xã Chi Lăng và xã Vạn Linh, tại huyện Hữu Lũng chọn 

xã Cai Kinh và xã Tân Thành. 

Phương pháp xây dựng mẫu phiếu điều tra và tổ chức điều tra số liệu 

Lập phiếu điều tra bao gồm trên 20 chỉ tiêu gồm: thông tin về đối tượng được 

điều tra, tình hình sản xuất của nông hộ, các chỉ tiêu tính toán hiệu quả kinh tế (chi phí, 

năng suất, giá bán…), các chỉ tiêu tính toán hiệu quả xã hội và môi trường. 

Điều tra, thu thập thông tin vào 400 phiếu điều tra theo phương pháp chọn mẫu 

ngẫu nhiên từ các hộ sản xuất nông nghiệp (mỗi xã điều tra ngẫu nhiên 100 mẫu). 

Phương pháp lấy mẫu đất 

Đào, mô tả phẫu diện đất và lấy mẫu đất phân tích theo “Quy trình điều tra, lập 

bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn”. 

Phương pháp phân tích chỉ tiêu lý, hóa học đất 

Các mẫu đất được phân tích theo các phương pháp cụ thể như sau: 

- Dung trọng phân tích theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6860:2001. Đánh giá 

dung trọng của đất theo thang phân loại sau: 

Dung trọng (g/cm3) Đánh giá 

< 1,0 Đất giầu chất hữu cơ 

1,0 – 1,2 Đất trồng trọt điển hình 

1,2 – 1,3 Đất hơi bị nén chặt 

1,3 - 1,4 Đất bị nén chặt mạnh 

1,4 - 1,6 Đất điển hình với những tầng dưới tầng canh tác 

1,6 – 1,8 Đất có tầng tích tụ bị nén chặt mạnh 

Nguồn: Sổ tay phân tích Đất – Nước – Phân bón – Cây trồng. Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa. 
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- Tỷ trọng và độ xốp phân tích theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

11399:2016. Đánh giá độ xốp theo thang phân loại sau: 

Độ xốp (%) Đánh giá 

> 70 Đất quá tơi xốp 

55 – 70 Đất canh tác rất tốt 

50 – 55 Đất đáp ứng yêu cầu canh tác 

< 50 Đất không đáp ứng yêu cầu canh tác 

Nguồn: Sổ tay phân tích Đất – Nước – Phân bón – Cây trồng. Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa. 

- pHKCl phân tích theo TCVN 5969:2007 và kế thừa kết quả của đề tài: “Điều 

tra, đánh giá thoái hoá đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn” năm 2016. Để đánh giá độ chua của đất 

sản xuất Nông nghiệp chúng tôi dựa vào Sổ tay phân tích Đất – Nước – Phân bón – Cây 

trồng. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.chia thành các mức độ như sau: 

Đánh giá Chỉ số pHKCl 

1. Rất chua < 4,0 

2. Chua 4,0 - 5,0 

3. Ít chua 5,1 – 6,0 

4. Trung tính 6,1 – 7,0 

5. Kiềm yếu > 7,0 

- Chất hữu cơ tổng số: phương pháp Walkley-Black (tính OM= OC nhân với 

1,724).  

- Đạm tổng số: Phương pháp Kjeldhal, công phá mẫu bằng axit H2SO4, hỗn hợp 

xúc tác K2SO4, CuSO4 và bột Se. 

- Lân tổng số: Phương pháp so màu xanh Molipđen, công phá mẫu bằng hỗn 

hợp axit H2SO4 và HClO4. 

- Kali tổng số: Phương pháp quang kế ngọn lửa, công phá bằng hỗn hợp axit HF 

và HClO4 

- Lân dễ tiêu: Phương pháp Oniani chiết bằng dung dịch H2SO4 0,1N. 

- Kali dễ tiêu: Phương pháp quang kế ngọn lửa, chiết bằng dung dịch 

CH3COONH4 1M, pH=7. 

- Phân cấp mức độ giầu nghèo của các chỉ tiêu chất hữu cơ, đạm tổng số, lân 

tổng số, kali tổng số, lân dễ tiêu, kali dễ tiêu như sau: 

Đánh giá 
OM N P2O5 K2O P2O5 K2O 

(%) (mg/100 g đất) 

Giầu > 2,0 > 0,15 > 0,10 > 2,0 > 15 > 20 
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Đánh giá 
OM N P2O5 K2O P2O5 K2O 

(%) (mg/100 g đất) 

Trung bình 1,0 – 2,0 0,08 – 0,15 0,06 – 0,1 1,0 – 2,0  10 – 15 10 – 20 

Nghèo < 1,0 < 0,08 < 0,06 < 1,0 < 10 < 10 

Nguồn: Sổ tay phân tích Đất – Nước – Phân bón – Cây trồng. Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa. 

- CEC: Phương pháp amoniaxetat với pH = 7. CEC trong đất sản xuất nông 

nghiệp được đánh giá theo thang phân cấp như sau:  

Đánh giá Chỉ số 

1. Rất cao > 16,0 

2. Cao 8,1 – 16,0 

3. Trung bình 4,1 – 8,0 

4. Thấp 1,1 – 4,0 

5. Rất thấp < 1,0 

Nguồn: Sổ tay phân tích Đất – Nước – Phân bón – Cây trồng. Viện Thổ nhưỡng 

Nông hóa. 

- Al3+ trao đổi: phương pháp Xôkôlôp.  

- Fe3+ di động: phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. 

 - Phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong đất như Asen, Cadimi, Đồng, 

Kẽm phân tích bằng Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Giới hạn kim loại nặng 

trong đất sản xuất nông nghiệp như sau: 

Chỉ tiêu (mg/kg đất khô) Đất sản xuất suất nông nghiệp 

Asen (As) 12 

Cadimi (Cd) 2 

Đồng (Cu) 50 

Chì (Pb) 70 

Kẽm (Zn) 200 

Phương pháp xây dựng bản đồ  

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Hữu Lũng và huyện Chi 

Lăng được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất tại Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Các công việc chủ yếu của bước này gồm: Chỉnh lý, cập nhật các thay đổi về 

loại đất, đối tượng sử dụng, quản lý đất lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ nguồn bản 
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đồ hiện trạng sử dụng đất có sẵn; Chuyển vẽ kết quả điều tra, khoanh vẽ thực địa lên 

bản đồ phiên bản dạng số. 

Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

đến năm 2025 được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định xây dựng bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất tại Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

Phương pháp phân tích, đánh giá 

Hiệu quả kinh tế: Áp dụng phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế cho cây trồng 

theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Giá trị sản xuất: Tính bằng tổng giá trị bằng tiền (đồng) của sản phẩm mà kiểu 

sử dụng đất thu được/ha/năm. 

GTSX = Sản lượng sản phẩm x Giá bán. 

- CPTG = CP vật chất (triệu đồng/ha) + CP lao động thuê (triệu đồng/ha) + Chi 

phí khác (triệu đồng/ha) 

- Giá trị gia tăng GTGT = GTSX - CPTG. 

- Hiệu suất đồng vốn: HSĐV = GTGT/CPTG 

Hiệu quả xã hội: được đánh giá dựa theo các chỉ tiêu: khả năng thu hút lao động, 

giải quyết công ăn việc làm cho nông dân thông qua chỉ tiêu cụ thể là số công lao động 

/ha/năm; giá trị ngày công lao động: GTNC = GTGT/CLĐ (tính trên công lao động 

gia đình); mức độ chấp nhận của người dân (thể hiện qua tỷ lệ người dân được phỏng 

vấn mong muốn tiếp tục duy trì LUT).  

Hiệu quả môi trường: dựa trên các chỉ tiêu: nguy cơ gây ô nhiễm đất do sử dụng 

thuốc BVTV; khả năng duy trì độ phì đất dựa vào liều lượng phân bón cho cây trồng và 

thời gian che phủ đất.  

Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh để phân tích, đánh giá các nội dung 

nghiên cứu và kết quả của các báo cáo chuyên đề. 

Phương pháp chuyên gia 

Tổ chức 02 hội thảo (mỗi huyện 01 hội thảo), mỗi hội thảo có quy mô 30 người 

tham dự bao gồm các nhà khoa học, các cơ quan quản lý và các cán bộ trực tiếp phụ 

trách công tác ở cơ sở để xác định những vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong sử 

dụng đất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đề 

xuất những giải pháp cao hiệu quả quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa bàn nghiên cứu trong 

thời gian tới.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Bằng các phương pháp thống kê truyền thống, Lin Kuo-Ching (1994) đã chỉ ra 

rằng: khoảng 20 đến 25% nguyên nhân của hiện tượng giảm diện tích đất canh tác 

ở Trung Quốc trong những năm gần đây là do chuyển đổi thành các vườn cây ăn quả 

và ao cá. Một số nguyên nhân đẫn đến sự giảm sút năng suất đất nông nghiệp là đất 

rất dễ bị xói mòn, sa mạc hóa. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh rằng, sự phân bổ 

đất không hiệu quả và việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất đô thị đang đe dọa 

an ninh lương thực của Trung Quốc. Vấn đề đáng lo ngại nhất là chuyển đổi đất nông 

nghiệp lại được tiến hành tập trung ở các khu vực sản xuất nông nghiệp hiệu quả 

nhất của đất nước, đặc biệt là các tỉnh ven biển cũng như trung tâm có cả đất đai 

màu mỡ, khí hậu cho phép phát triển nhiều loại cây trồng và cho năng suất cao. Đô 

thị hóa, công nghiệp hóa, phát triển cơ sở hạ tầng và sử dụng với mục đích phi 

nông nghiệp khác đã trở thành nguyên nhân chính của hiện tượng mất đất nông nghiệp 

ở các tỉnh công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng.  

Bằng phương pháp điều tra và phân tích thống kê, FAO (2010) đã công bố nghiên 

cứu về hiệu quả sử dụng phân bón và đất nông nghiệp. Triển vọng gia tăng sản 

lượng lương thực thế giới bắt nguồn từ các nước đang phát triển sẽ làm gia tăng 

nhiều hơn nữa các rủi ro bởi vì ở các nước này, thông thường mục tiêu an ninh 

lương thực, việc làm, thu nhập từ xuất khẩu thường được ưu tiên hơn so với vấn đề 

bảo tồn bền vững và môi trường. Đất nông nghiệp bị khai thác quá mức, quá nhiều hóa 

chất được đưa vào đất trồng để nhanh đem lại sản phẩm thỏa mãn mong muốn của 

con người, tình trạng đó đã tạo ra nguy cơ thoái hóa đất, ô nhiễm đất trồng và nguồn 

nước, đe dọa tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường.  

Điều tra và áp dụng phương pháp phân tích thống kê, Lin Kuo-Ching and Chiu 

Hao-Ling (1998) trong một đánh giá về hiệu quả thực thi chính sách đất nông nghiệp 

đã chỉ ra rằng: ngoài chính sách về quyền sử dụng đất, lao động cũng là một nhân tố 

ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Tiền lương từ công ăn 

việc làm ở đô thị cao hơn nhiều so với thu nhập từ sản xuất nông nghiệp nên nông dân 

ít đầu tư để duy trì và nâng cao năng suất đất bằng cách áp dụng phân bón hữu cơ hoặc 

bảo trì hệ thống thủy lợi. Hơn nữa, cũng vì còn lại ít thời gian và sức lực cho lao 

động nông nghiệp, một diện tích đất nông nghiệp không nhỏ đã bị bỏ hoang.  

Nhóm nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp của Nga (2000) đã công 

bố kết quả nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên tạp chí Kinh tế Nga. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Đất nông nghiệp là một nguồn tài nguyên vô giá của bất 
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kỳ quốc gia nào; Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất rất nhiều và đa dạng; 

Có nhiều yếu tố liên quan đến công nghệ, đến tổ chức sản xuất; Các yếu tố đó phụ 

thuộc vào các hoạt động của một hộ gia đình hay một nông trại cụ thể, phụ thuộc 

vào đầu vào sử dụng hay những công bố về các thành tựu của khoa học - kỹ thuật. Kết 

quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả sử dụng đất là kết quả của tất cả các hoạt 

động phối hợp giữa các đầu vào, đầu ra của quá trình sản xuất với các nhân tố tự 

nhiên, kinh tế và xã hội. 

Gale (2002) cho biết, khả năng tiếp cận thị trường kém cũng là một nguyên 

nhân dẫn tới sự kém hiệu quả trong sử dụng đất nông nghiệp tại Trung Quốc. Tăng 

cường khả năng tiếp cận thị trường có thể góp phần duy trì năng lực sản xuất lương 

thực, thực phẩm, tăng thu nhập, làm cho sản xuất nông nghiệp trở nên hấp dẫn hơn 

so với nhiều việc làm khác ở đô thị. Nhưng muốn tăng khả năng tiếp cận thị trường 

cũng đòi hỏi phải đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng như mạng lưới giao thông và 

kho chứa nông sản.  

Hanan G. Jacoby & Guo Li & Scott Rozelle (2002) chỉ rõ rằng: việc sử dụng không 

hiệu quả đất nông nghiệp phát sinh từ những chính sách ảnh hưởng đến tạo thu nhập từ 

sản xuất nông nghiệp, bao gồm: việc không đảm bảo tính ổn định dài lâu trong quyền 

sử dụng đất nông nghiệp; tình trạng thiếu nước; tổ chức quản lý thủy lợi yếu kém; thiếu 

cơ sở hạ tầng và hạn chế trong khả năng tiếp cận thị trường. Tính ổn định trong quyền 

sử dụng đất nông nghiệp, theo các nhà kinh tế, là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất. Đất nông nghiệp ở ngoại thành Trung Quốc thuộc quyền quản lý của ủy ban 

nhân dân các cấp. Thời hạn sử dụng đất không ổn định và lâu dài được xem là một rào cản 

cản trở việc đầu tư vào nông nghiệp và cải tiến sản xuất nông nghiệp.  

Benin, Samuel Place, Frank Nkonya, Ephraim M.Pender, John L (2006) sử 

dụng dữ liệu từ vùng cao nguyên của Ethiopia, Kenya và Uganda để điều tra tác động 

của thị trường đất đai đối với các loại đầu tư khác nhau vào đất và thực tiễn quản 

lý, sản lượng cây trồng, chất lượng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thị trường đất 

đai, bao gồm cả bán đất và cho thuê đất ngắn hạn, có một vai trò quan trọng trong quản 

lý đất đai hiệu quả, bền vững cũng như phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trong điều 

kiện thị trường các yếu tố khác sản xuất không hoàn hảo khuyết thiếu.  

Liding Chen, Xin Qi, Xinyu Zhang, Qi Li and Yanyan Zhang (2007) lại cho thấy mối 

quan hệ tương tác giữa dinh dưỡng đất với việc quản lý và sử dụng đất. Dinh dưỡng đất 

có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn LUT và ngược lại, việc lựa chọn các LUT lại 

làm thay đổi các chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp.  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Liding%2BChen
http://www.springerlink.com/content/?Author=Xin%2BQi
http://www.springerlink.com/content/?Author=Xinyu%2BZhang
http://www.springerlink.com/content/?Author=Qi%2BLi
http://www.springerlink.com/content/?Author=Yanyan%2BZhang
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Boris E. Bravo-Ureta và Antonio E. Pinheiro (1993) sử dụng hàm sản xuất cận 

biên để phân tích hiệu quả nông nghiệp của các nước đang phát triển. Một kết luận 

quan trọng của nghiên cứu là tại không ít nước đang phát triển, người ta tăng sản 

lượng nông nghiệp mà không tăng đầu vào và cũng không có yêu cầu được giới thiệu 

công nghệ mới. Các biến được sử dụng thường xuyên nhất trong các mô hình này là 

giáo dục đào, kinh nghiệm, khả năng tiếp cận tín dụng và quy mô trang trại. Các 

kết quả của phương pháp sử dụng hàm sản xuất cận biên là nhất quán với quan 

điểm cho rằng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong năng suất nông nghiệp ở 

các nước đang phát triển. Do đó, các chính sách đầu tư công được thiết kế để tăng 

cường nguồn vốn con người có thể sẽ tạo ra sản lượng tăng thêm ngay cả trong trường 

hợp không có công nghệ mới.  

Frantisek Brazdik (2006) sử dụng DEA để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và quy mô 

của các trang trại lúa ở Tây Java, xác định các yếu tố quyết định hiệu quả trang 

trại. Ngoài ra, mô hình hồi quy Tobit cũng được sử dụng để giải thích sự thay đổi 

trong điểm số hiệu quả liên quan đến các yếu tố nông nghiệp cụ thể. Nghiên cứu đã 

kết luận rằng: quy mô trang trại là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định 

hiệu quả kỹ thuật của trang trại và manh mún đất đai ở mức độ cao là nguồn gốc cơ 

bản của sự thiếu hiệu quả kỹ thuật trong thời kỳ của kỷ nguyên tăng trưởng, được 

gọi là cuộc cách mạng xanh.  

Singh Vivek Kumar (2009) đã chỉ rõ: nông nghiệp là một hoạt động kinh tế hữu 

cơ có một mối quan hệ chặt chẽ với các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất và 

nước. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là một việc làm cần thiết vì sử 

dụng đất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng tài nguyên được sử dụng làm thước đo để 

đánh giá hệ sinh thái, hiệu quả kinh tế cũng như tăng trưởng trong nông nghiệp. Hệ 

số sử dụng đất nông nghiệp, cường độ sử dụng các công trình thủy lợi được xem như 

những chỉ tiêu để đo lường hiệu quả sử dụng đất và sử dụng tài nguyên trong nghiên 

cứu này.  

Wang.X.B, Glauben.T and Yanjie Zhang (2010) đã chỉ ra mối quan hệ giữa các 

chính sách liên quan đến quyền sử dụng đất nông nghiệp của nông dân và hiệu quả 

kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp tại Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự 

phát triển của một thị trường cho thuê đất có thể được xem như là một sự lựa chọn 

thay thế cho sự tái phân bổ đất để đáp ứng mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên 

đất. Các kết quả nghiên cứu không giống nhau ở các tỉnh khác nhau còn chỉ ra rằng 

tác động của việc tái phân bổ đất đối với hiệu quả kỹ thuật trong sử dụng đất là một 

vấn đề thực nghiệm và phụ thuộc vào các thể chế cụ thể cũng như môi trường kinh 

tế tổng thể được thiết lập ở mỗi địa phương.  
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1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 

Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Thị Phong Thu (2016) đã tiến hành phân tích đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, kết quả cho 

thấy: Sử dụng đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm nông 

nghiệp và sản phẩm nông nghiệp hàng hoá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, toàn huyện 

có 5 loại hình sử dụng đất (LUT) với 17 kiểu sử dụng đất. Một số kiểu sử dụng đất cho 

hiệu quả cao, như: 2 lúa + bí xanh, 2 lúa + cà chua, chuyên rau màu, cây ăn quả và 

chuyên cá. Một số kiểu sử dụng đất cho hiệu quả kinh tế cao nhưng lại ảnh hưởng đến 

môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vượt quá ngưỡng khuyến 

cáo như cây rau, màu.  

Phạm Phương Nam (2015) đã đưa chín đề xuất nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả 

đất nông nghiệp trong thời gian tới đó là: (1) Cần ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; (2) Cần có các quy định cụ thể hơn để khuyến 

khích tích tụ đất nông nghiệp; (3) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải phù hợp 

với yêu cầu mới của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp; (4) Nhân rộng các mô hình liên 

kết giữa kinh tế nông hộ với nhau, giữa kinh tế nông hộ với các doanh nghiệp chế biến 

và tiêu thụ nông sản; (5) Khuyến khích và hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện 

các biện pháp thúc đẩy quá trình tự thỏa thuận; (6) Cần ban hành quy định trình tự, thủ 

tục cụ thể để người dân thực hiện khi thực hiện quyền khiếu nại nếu như người dân 

không nhất trí với mức giá bồi thường mà muốn khiếu nại; (7) nên có chính sách miễn, 

giảm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp với mục đích tích tụ đất 

đai mở rộng sản xuất nông nghiệp; (8) Nên có thêm nguyên tắc: “Khi thu hồi đất nông 

nghiệp phải có phương án đảm bảo cho người bị thu hồi đất có đời sống tốt hơn trước 

khi bị thu hồi đất”; (9) Sớm phát triển các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao theo hướng đồng bộ, hiện đại, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

Phan Sỹ Cường (2000) đã tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế cây cam ở 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ A. Nghiên cứu dùng các chỉ tiêu NPV và IRR để tính 

hiệu quả kinh tế sản xuất cam cho các hộ nông dân và kết quả cho thấy NPV 

= 180.940,7 ở tỷ lệ chiết khấu là 9,5% và tỷ suất thu hồi vốn nội bộ là IRR = 0,398. 

Như vậy, sản xuất cam là có hiệu quả. Việc tính toán theo thống chỉ tiêu này có ưu 

điểm là chính xác nhưng đòi hỏi số liệu về thu chi phải được ghi chép, lưu trữ chi 

tiết trong nhiều năm. Yêu cầu này là rất khó được đáp ứng trong những nghiên cứu ở 

các hộ nông dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và miền núi cao, nơi có trình độ dân 

trí thấp. Do vậy, việc tính toán hiệu quả kinh tế theo phương pháp này ít được sử dụng. 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông 

nghiệp (2005) đã thực hiện dự án nghiên cứu “Quy hoạch sử dụng hiệu quả 38 vạn ha 

đất nương rẫy vùng TDMNBB”. Nghiên cứu khẳng định, canh tác nương rẫy là một 

giai đoạn phát triển nông nghiệp mà mọi miền trên trái đất đều trải qua và hiện vẫn 

đang tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết các diện tích đất trống đồi trọc 

hiện nay là hệ quả của canh tác nương rẫy. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, năm 

2005, cả nước có khoảng 1 triệu ha đất nương rẫy thì riêng vùng TD – MNPB đã có 

45,2 vạn ha, chiếm trên 45% đẫt nương rẫy của cả nước. Tỷ trọng đất nương rẫy 

trong đất nông nghiệp của vùng là 30,6%, trong đất cây hàng năm 39,7%, cao hơn 

nhiều so với các vùng khác.  

Đinh Duy Khánh, Đoàn Công Quỳ (2006) cho thấy, hiện trạng sản xuất ngành trồng 

trọt của huyện Gia Viễn tương đối đa dạng. Cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao nhất 

là dưa chuột, GTSX đạt 50,4 triệu đồng/ha; GTGT đạt 45,8 triệu đồng/ha. LUT cho 

hiệu quả kinh tế cao nhất là lúa + cá cho GTSX là 93,350 triệu đồng và GTGT là 

82,465 tiệu đồng đồng trên 1 ha. Cá nuôi vụ mùa trên ruộng lúa cũng cho hiệu quả 

kinh tế rất cao (GTSX đạt 80,5 triệu đồng, GTGT đạt 73,25 triệu đồng/ha).  

Đoàn Công Quỳ (2006) đã sử dụng hệ thống chỉ tiêu như: giá trị sản xuất, giá 

trị gia tăng, chi phí trung gian, giá trị sản xuất/lao động, giá trị gia tăng/lao động 

để đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở các xã vùng đồng bằng huyện 

Thạch Thất, tỉnh Hà Tây”.  

Trần Đình Thao (2006), đã tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ngô hè 

thu tại Sơn La. Nghiên cứu sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas phản ánh 

năng suất tối đa để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tính toán mức kỹ thuật giao động 

từ 50% đến 90%, mức bình quân là 82,08%. Nghiên cứu kết luận: trình độ giáo dục 

của chủ hộ, số lần tham gia tập huấn của chủ hộ về kỹ thuật canh tác ngô, cơ hội tiếp 

cận các dịch vụ khuyến nông, các biện pháp chống xói mòn đất và chất lượng ngô 

giống có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kỹ thuật của hộ nông dân 

trồng ngô.  

Nguyễn Văn Hoàn (2007) cho thấy, tại vùng núi Bắc Giang: trên đất vàn thấp nơi 

thoát nước kém và hay có nguy cơ ngập úng vào mùa mưa chỉ sản xuất được 1 vụ lúa 

thì có thể áp dụng mô hình canh tác mới là: lúa - cá, hoặc chuyển hoàn toàn sang nuôi 

cá. Ở những vùng đất vàn tưới tiêu chủ động chế độ canh tác ba hay bốn vụ đã đem lại 

thu nhập cao từ loại hình trồng lúa kết hợp với cây trồng cạn với các công thức luân 

canh cải tiến. Trên đất vàn cao nơi tưới tiêu không chủ động, loại hình trồng lúa kết 

hợp với cây trồng cạn vẫn được áp dụng, nhưng công thức luân canh mới có hiệu quả 

cao nhất là: Lúa xuân - đậu tương hè - khoai tây. Trên địa hình đồi thấp có thể chuyển 
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đổi từ trồng thuần cây sắn sang trồng xen cây lạc trong nương sắn để không ảnh hưởng 

đến đất và thu nhập cũng cao hơn. Trên địa hình đồi cao có thể chuyển một số diện tích 

trồng các cây lâm nghiệp như địa phương thường làm sang trồng cây vải và xen dứa 

trong vườn vải ở giai đoạn đầu khi cây vải chưa khép tán để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Marsh và các cộng sự (2007) trong một nghiên cứu về vấn đề phát triển nông 

nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam trong khuôn khổ dự án ACIAR được tiến hành 

tại Hà Tây, Yên Bái đã chỉ rõ: Các hộ nông dân đã đa dạng hoá trong việc sử dụng đất 

nông nghiệp (trong 200 hộ thuộc tỉnh Hà Tây và Yên Bái có đến 63 LUT khác nhau). Lợi 

ích kinh tế từ việc sử dụng linh hoạt đất đai cũng có thay đổi đáng kể và lợi ích từ trồng 

cây lâu năm cao hơn cây hàng năm. Đối với cây hàng năm, việc luân canh giữa lúa và rau 

(cây thực phẩm) sẽ đem lại thu nhập cao hơn là luân canh giữa lúa với các loại cây khác 

như ngô, sắn. Thu nhập từ việc trồng hoa hay các loại cây cảnh cũng cao hơn.  

Trương Văn Tuấn (2007) sử dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia 

của người dân (PRA) và các phương pháp xác định lượng đất bị xói mòn, rửa trôi để 

đánh giá hiệu quả của một số biện pháp canh tác trên đất dốc của các cộng đồng trên địa 

bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuy trong thực tế, các cộng 

đồng đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ đất dốc nhưng hiệu quả của các biện pháp này 

như thế nào thì chưa có nghiên cứu nào xác định cụ thể. Do đó, tác giả tiến hành nghiên 

cứu, đánh giá các biện pháp canh tác trên dất dốc đang được sử dụng, từ đó đề xuất các 

giải pháp giúp bảo vệ, phục hồi đất dốc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

trên dất dốc tại địa bàn. Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đã xác định được biện pháp 

canh tác xen canh cho hiệu quả cao nhất (cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường). Kết 

quả bố trí thí nghiệm cho thấy LUT điều xen sắn có hiệu quả cao hơn các LUT khác trong 

hạn chế xói mòn rửa trôi.  

Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Châu (2008) sử dụng một số chỉ tiêu như diện tích, năng 

suất cây trồng, hệ số sử dụng ruộng đất để đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2007. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

tình hình quản lý đất đai của địa phương ngày càng chặt chẽ hơn, hiệu quả sử dụng đất cao 

hơn thể hiện ở diện tích, năng suất của hầu hết cây trồng gia tăng đặc biệt là lúa, ngô và các 

cây trồng hàng hoá như rau, sắn. Hệ số sử dụng ruộng đất đều tăng nhanh. Tuy nhiên, thực 

tế cho thấy tại A Lưới việc cấp thẻ giao đất cho các hộ dân vẫn còn rất hạn chế; cơ cấu cây 

trồng vẫn nặng về sản xuất tự cấp, tự túc, chưa phát triển mạnh sản xuất hàng hoá; năng 
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suất cây trồng vẫn chưa ổn định;… Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp phù hợp với 

địa phương cũng đã được đề xuất.  

Phạm Văn Dư (2009) đã nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Theo kết quả nghiên cứu, một 

trong những nguyên nhân cơ bản là quy mô đất đai của các nông hộ hiện nay quá nhỏ 

và manh mún đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, không áp dụng 

được cơ giới hoá đồng bộ, không áp dụng được nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm 

chi phí. Để khắc phục tình trạng này, đã có nhiều giải pháp đưa ra nhằm nâng cao hiệu 

quả sản xuất như dồn điển đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất. 

Nghiên cứu này đề nghị giải pháp xây dựng Tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên cơ 

sở tự nguyện của các hộ, bỏ bờ thửa, cùng canh tác, đưa máy móc thiết bị vào sản xuất 

đã giảm được đến 50% chi phí, được bà con nông dân đồng tình hưởng ứng.  

Năm 2011, viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp đã thực hiện đề tài khoa 

học cấp Bộ: Xây dựng bản đồ nông hóa – thổ nhưỡng phục vụ thâm canh, chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn. Đề tài đã điều tra, bổ sung chỉnh lý bản đồ Thổ nhưỡng tỷ lệ 1/100.000 tỉnh Lạng 

Sơn, có quy mô diện tích tự nhiên 832.378 ha. Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và độ phì 

nhiêu đất và độ phì nhiêu đất trồng tỷ lệ 1/50.000 cho các huyện Lộc Bình, Tràng Định, 

Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng theo ranh giới hành chính. Nghiên cứu cũng đã điều 

tra thực trạng sử dụng phân bón cho một số cây trồng chính và lập bộ cơ sở dữ liệu đất- 

phân bón – cây trồng tỉnh Lạng Sơn. 

Liên danh Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi và Hội khoa học đất việt 

nam (2016) đã thực hiện dự án điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn. 

Phục vụ xây dựng chỉ tiêu thống kê “Diện tích đất bị thoái hóa” theo loại thoái hóa và 

loại đất thoái hóa thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Dự án đã xác định được 

diện tích đất bị thoái hóa theo loại thoái hóa và loại đất thoái hóa lần đầu trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn cũng như đánh giá nguyên nhân thoái hoá đất và đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu thoái hóa đất của tỉnh Lạng Sơn. 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI; TÌNH HÌNH SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHI LĂNG VÀ HUYỆN HỮU LŨNG 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Chi Lăng 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Chi Lăng là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn có 

tọa độ địa lý 21o32’- 21o48’ vĩ độ Bắc và 106o25’- 106o50” kinh độ Đông. Huyện có diện 

tích tự nhiên là 70.428,58 ha với 20 đơn vị hành chính gồm 2 thị và 18 xã. Trung tâm 

huyện đặt tại thị trấn Đồng Mỏ.  

- Phía Bắc giáp với huyện Văn Quan, huyện Cao Lộc và huyện Lạng Sơn.  

- Phía Đông giáp huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phía Tây giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phía Nam giáp huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.  

Chi Lăng nằm trên hệ thống trục đường giao thông tuyến Quốc lộ 1, đường sắt Hà 

Nội - Lạng Sơn và tuyến đường cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn là điểm nối giữa Hà Nội và 

tỉnh Lạng Sơn, của khẩu Quốc tế với Trung Quốc, là điều kiện thuận lợi cho phát triển 

kinh tế xã hội đặc biệt đối với ngành thương mại, dịch vụ và du lịch. 

   

Hình 2.1. Sơ đồ vị trí huyện Chi Lăng 

HUYỆN CHI LĂNG 
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2.1.2. Địa hình, địa mạo 

Thuộc vùng đồi núi thấp của tỉnh Lạng Sơn, có địa hình khá phức tạp, trong đó 

núi đá, núi đất và rừng chiếm khoảng 83,3% diện tích. Địa hình có thể chia làm ba vùng 

khác nhau: 

Vùng thứ nhất: Vùng địa mạo cacxtơ với những dãy núi đá vôi thuộc các xã phía 

Tây của huyện (từ Mai Sao đến Vạn Linh, Y Tịch). Đây là vùng núi đá thuộc vòng cung 

đá vôi Bắc Sơn với mật độ các dãy núi đá tương đối dày đặc, độ cao trung bình 200-

300m, có những đỉnh cao 500-600m. Xen kẽ với các dãy núi đá vôi là các thung lũng 

như Thượng Cường, Vạn Linh,... 

Vùng thứ hai: Vùng địa mạo thung lũng thềm đất thấp bao gồm các xã, thị trấn 

chạy dọc theo Quốc lộ 1A, nằm giữa hai dãy núi là dãy núi đá Cai Kinh ở phía Tây và 

dãy núi đất Bảo Đài, Thái Hoà ở phía Đông Nam. Vùng này phần lớn là đồi gò thấp pha 

phiến thạch, độ cao trung bình 100-200m với các thung lũng kéo dài từ xã Bắc Thuỷ tới 

thị trấn Chi Lăng. 

Vùng thứ ba: Vùng địa mạo sa phiến, núi cao trung bình sắp xếp thành dải, thuộc 

các xã Đông Bắc. Vùng này đồi núi cao, độ cao trung bình từ 300m - 400m.  

Phía Tây Bắc của huyện có các dải núi đá vôi thuộc cánh cung Bắc Sơn. Địa hình thấp 

dần từ Đông Bắc đến Đông Nam tạo thành lòng máng. Huyện Chi Lăng có các cánh 

đồng, lân, lũng nằm xen kẽ với núi đá và núi đất tương đối rộng và bằng phẳng, đây là 

diện tích canh tác nông nghiệp chủ yếu của huyện. 

2.1.3. Khí hậu 

Huyện Chi Lăng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có một mùa đông lạnh, nằm ở vị 

trí chuyển tiếp giữa tiểu vùng khí hậu ẩm và mưa nhiều ở phía tây, tiểu vùng lạnh và 

mưa ít ở phía đông, chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ trung bình 

từ 15°C -25°C; nhiệt độ trung bình cao nhất từ 35°C -38°C; nhiệt độ trung bình thấp 

nhất 6°C - 12°C lượng mưa trung bình năm 1.379 mm. Mùa mưa tập trung vào các 

tháng mùa hè. 

2.1.4. Thủy văn 

Sông Thương chảy qua địa bàn huyện theo hướng Đông Bắc - Tây Nam bắt nguồn 

từ thôn Nà Phước thuộc xã Bắc Thủy và chảy xuôi về Bắc Giang, sông tương đối hẹp, độ 
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rộng trung bình là 6m, độ cao trung bình 176m, độ dốc lưu vực 12,5%, dòng chảy năm 

là 6,46m³/s lưu lượng vào mùa lũ chiếm 67,6 - 74,9% còn mùa cạn là 25,1 - 32,45%. Nhờ 

tác động của đập dâng Cấm Sơn, nên mùa cạn sông còn có độ sâu 5-6m, sông Thương là 

nguồn nước chủ yếu cung cấp cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt khu vực nông thôn. 

Ngoài sông Thương, Chi Lăng cũng có hệ thống các suối, hồ ao, các mạch ngầm chảy lộ 

thiên,.. cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn rất 

nhiều các con suối lớn, nhỏ chảy quanh các triền khe, chân đồi núi, ven bản làng… 

2.1.5. Các nguồn tài nguyên 

* Tài nguyên đất 

Đất đai Chi Lăng có nguồn gốc phát sinh trên các nền đá mẹ khác nhau nên phân 

bố phức tạp và có tầng dày thay đổi. Các loại đá chủ yếu bao gồm: Đá sa thạch, đá vôi, 

phiến thạch sét, cuội kết, dăm kết. 

Đất đai huyện Chi Lăng bao gồm các nhóm đất Feralit có nguồn gốc đá mẹ là 

trầm tích, sa thạch xen lẫn đá vôi và nhóm đất dốc tụ phù sa sông suối. 

Nhìn chung, tính chất đất và địa hình của huyện Chi Lăng tương đối thuận lợi 

cho trồng vùng chuyên canh cây ăn quả và rau màu. 

* Tài nguyên nước 

Nước mặt của huyện Chi Lăng chủ yếu là lưu vực sông Thương và các sông suối 

nhỏ; ngoài ra nguồn nước mặt còn có ở các sông, ao hồ khác trên địa bàn huyện. Sông 

Thương bắt nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, làng Man, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn, chảy trong máng trũng Mai Sao - Chi Lăng. Sông Thương đoạn chảy 

qua địa phận huyện tương đối hẹp nhưng nước chảy quanh năm, chất lượng nước mặt 

tương đối tốt; đây là nguồn nước quan trọng cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của 

nhân dân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ở một số khu vực, nhất là khu khu dân 

cư chất lượng nước đã phần nào bị ô nhiễm do ảnh hưởng của chất thải sinh hoạt và do 

sử dụng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. 

* Tài nguyên rừng 

Năm 2020, tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện là 39.592,19 ha, chiếm 

56,22% tổng diện tích tự nhiên (rừng phòng hộ 6.975,22 ha; rừng đặc dụng 252,5 ha; 

rừng sản xuất 32.364,47 ha), phân bố ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thảm 

thực vật chủ yếu gồm các loại cây hồi, thông, keo, bạch đàn, tre nứa, cây bụi…, trong 
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đó cây hồi, thông, bạch đàn là cây có giá trị kinh tế cao đang được phát triển tại địa bàn 

huyện. 

Các loại thực vật rừng của huyện tương đối đa dạng, phong phú cả ở rừng trên 

núi đá vôi và trên núi đất. Rừng trên địa bàn huyện có tỷ lệ che phủ cao, trữ lượng khai 

thác lâm sản khá. 

* Tài nguyên khoáng sản 

Theo các tài liệu điều tra địa chất cho thấy tài nguyên khoáng sản ở Chi Lăng 

không nhiều, trữ lượng nhỏ như Quặng sắt ở xã Quan Sơn, xã Lâm sơn; Quặng chì, kẽm 

ở xã Quan Sơn; TT. Chi Lăng; Bô xít ở xã Y Tịch, xã Vạn Linh; Quặng Antimon ở xã 

Mai Sao,.... Đá vôi với hàm lượng 55% CaO làm nguyên liệu để sản xuất xi măng, đá 

xây dựng, khai thác chủ yếu tại thị trấn Chi Lăng, xã Mai Sao, xã Quang Lang.  

* Tài nguyên nhân văn 

Có nhiều di tích đình, đền, chùa, có nhiều phong cảnh đẹp đặc trưng của vùng 

núi với khu danh thắng Hang Gió (xã Mai Sao), khu di tích lịch sử Chi Lăng được lưu 

giữ bao gồm: Ải Chi Lăng, Thành Kho, Quỷ Môn Quan, núi Mã Yên,... Ngoài ra, huyện 

Chi Lăng còn có truyền thống văn hoá, phong tục tập quán của dân tộc Nùng, Tày với 

những bản sắc văn hoá riêng, độc đáo. Đây là những tiềm năng quan trọng để phát triển 

du lịch, phát triển kinh tế, xã hội, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.  

2.1.6. Hiện trạng môi trường 

* Hiện trạng môi trường không khí 

Ô nhiễm không khí tại Chi Lăng xảy ra cục bộ tại một số điểm khai thác đá, nhà 

máy xi măng Đồng Bành…mặc dù được cấp phép, nhưng trong quá trình khai thác, sản 

xuất, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái, tiếng ồn, an toàn, xả khói bụi gây ô 

nhiễm môi trường và ảnh hưởng lớn đến di tích Chi Lăng, cũng như đời sống dân sinh 

trên địa bàn huyện.  

Ngoài ra còn các khí phát sinh từ giao thông, bụi, hoạt động sản xuất nông nghiệp 

còn lạc hậu ở nông thôn như sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa đảm bảo 

chất lượng và liều lượng cũng tạo ra một lượng khí thải tuy chưa gây hại nhiều đến sức 

khỏe người dân. 
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* Hiện trạng môi trường nước 

Môi trường nước huyện Chi Lăng chịu tác động chủ yếu do hoạt động chăn nuôi, 

nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, hoạt động khai thác đá. Trong đó, hoạt động 

khai thác đá và hoạt động xả thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến trên địa 

bàn huyện gây ảnh hưởng đến môi trường nước mặt cao nhất. Hiện nay, hoạt động khai 

thác đá và các cơ sở sản xuất công nghiệp và chế biến trên địa bàn huyện chưa nhiều 

nên tác động ảnh hưởng đến môi trường nước mặt vẫn trong tầm kiểm soát.  

2.1.7. Thực trạng phát triển kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 8,03%. Trong 

đó, ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 3,58%; công nghiệp - xây dựng đạt 12,48%; 

thương mại, dịch vụ đạt 7,56%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng trong sản xuất nông - lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ; nâng cao tỷ trọng sản 

xuất công nghiệp - xây dựng, từng bước hiện đại hóa. 

2.1.8. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

* Khu vực kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

Có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu cây trồng nên diện tích, sản lượng của một 

số loại cây trồng như lúa, ngô có xu hướng giảm, hình thành các vùng sản xuất hàng 

hóa tập trung. Công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm, triển khai 

thực hiện, nhận thức của nhân dân về trồng rừng, phát triển kinh tế đồi rừng được nâng 

lên. Tổ chức kiểm kê rừng, rà soát quy hoạch bổ sung 03 loại rừng phù hợp với thực tế, 

đảm bảo sản xuất tập trung, liền vùng, liền dải, xây dựng phương án quản lý bảo vệ và 

phát triển rừng bền vững. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc đạt 36.735 con, trong đó một 

số vật nuôi có giá trị kinh tế cao được thị trường ưa chuộng tiếp tục được duy trì, phát 

triển cả về số lượng và chất lượng (ngựa bạch Hữu Kiên, gà Vạn Linh, ong mật ở Vân 

Thủy,...).  

* Khu vực kinh tế công nghiệp 

Có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức sản xuất kinh doanh được đổi mới, 

thị trường liên kết được mở rộng, khoa học công nghệ tiếp tục được ứng dụng vào sản 

xuất. Chủ động tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần 

kinh tế sản xuất kinh doanh. Chính quyền và nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện để Nhà 
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máy xi măng Đồng Bành hoạt động có hiệu quả gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, 

an toàn lao động. Có 08 cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động, sản phẩm chủ yếu 

là đá các loại, sản phẩm công nghiệp chế biến, điện thương phẩm, nước, xi măng. Tổng 

giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12.807 tỷ đồng. 

* Khu vực kinh tế dịch vụ 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 

trên 8-10%/năm. Hoạt động du lịch phát triển khá, hàng năm thu hút trên 96.000 lượt 

khách đến tham quan tại các điểm di tích tín ngưỡng và Khu di tích lịch sử Chi Lăng, Nhà 

bảo tàng, khu danh thắng Hang gió và tham dự Ngày hội Na Chi Lăng cũng như các Lễ 

hội truyền thống trên địa bàn; các cơ sở dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch tiếp tục được 

cải thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho khách đến tham quan. Phê duyệt và tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi Lăng đến năn 2025, định hướng đến 

năm 2030”. Các dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, 

vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân.  

2.1.9. Tình hình dân số, lao động việc làm 

* Dân số 

Đến năm 2020, dân số huyện trung bình khoảng 75.160 người, mật độ dân số 

107 người/km2. Các dân tộc chủ yếu tại địa bàn huyện là Tày, Nùng, Hoa, Kinh,… phân 

bố khá đồng đều trên toàn huyện, tỷ lệ dân số thành thị đến năm 2020 khoảng 16,2%, 

tỷ lệ dân số nông thôn khoảng 83,8%. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của 

các ngành, các cấp công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã có những bước tiến rõ 

rệt, tốc độ tăng dân số cơ học trong mấy năm vừa qua tương đối ổn định. Nguồn nhân 

lực phát triển khá về cả số lượng, chất lượng, thuận lợi cho tăng trưởng nhanh và phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững. 

* Lao động và việc làm 

Đến hết năm 2020, số người trong độ tuổi lao động là 50.892 người,chiếm 65% 

dân số; trong đó lao động có việc làm là 49.595 lao động, chiếm 97,5%; số người có 

trình độ chuyên môn qua đào tạo là 26.465 người, chiếm 52%.  

2.1.10. Thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Kinh
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* Thực trạng phát triển đô thị 

Diện tích đất đô thị của huyện bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 02 thị trấn 

là 5627,35 ha, chiếm 7,99% tổng diện tích tự nhiên. Trên địa bàn huyện có 2 đô thị là 

thị trấn Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ. Thị trấn Đồng Mỏ được mở rộng quy mô diện 

tích vào năm 2020 theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH ngày 21/11/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn 

sát nhập toàn bộ diện tích tự nhiên xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ. Thị trấn Đồng 

Mỏ là trung tâm văn hóa, chính trị của huyện Chi Lăng.  

Với tốc độ đô thị tăng nhanh, chuyển mình theo hướng văn minh - hiện đại, nhiều 

dự án, công trình nhanh chóng được thực hiện để khẩn trương xây dựng trung tâm huyện 

trở thành trung tâm thương mại, là đầu mối các hoạt động thương mại – dịch vụ chính 

của huyện và các vùng lân cận. Hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện đang dần được chỉnh 

trang, tu sửa, làm mới để theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của người dân. 

* Khu dân cư nông thôn 

Chi Lăng là huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn, nên khu dân cư nông thôn cũng 

mang nhiều nét đặc trưng của khu dân cư miền núi như nơi khác trên địa bàn tỉnh. Cơ 

sở hạ tầng dần được quan tâm, đầu tư, nâng cấp xây dựng; các sản phẩm nông, lâm 

nghiệp có thị trường đầu ra rộng lớn nhờ hệ thống giao thông thuận tiện cả trong và 

ngoài huyện. Tổ chức rà soát, đánh giá, chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì, củng cố và nâng 

cao các tiêu chí về nông thôn mới đã đạt được. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các 

khu dân cư kiểu mẫu.  

2.1.11. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

* Hệ thống giao thông 

Hạ tầng giao thông của huyện gồm có 2 loại hình đường bộ, đường sắt. Trong 

những năm gần đây, nhờ được sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước, mạng lưới giao thông 

trên địa bàn, với các đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, đường liên thôn chất lượng 

từng bước được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả giao thông đối nội và đối ngoại 

góp phần phát triển KT- XH của huyện. 
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Các công trình phục vụ giao thông: hiện huyện chưa có bến xe, ngay tại thị trấn 

Đồng Mỏ và thị trấn Chi Lăng là 2 trung tâm của huyện cũng chưa có bến xe. 

* Hệ thống thủy lợi 

Trong những năm qua huyện đã chú trọng đến việc đầu tư sửa chữa nâng cấp các 

công trình thuỷ lợi nên hầu hết các công trình đã phát huy tác dụng, đảm bảo diện tích 

tưới ổn định. Huyện hiện có 8 hồ chứa, 33 đập dâng và 5 trạm bơm với tổng số chiều 

dài kênh mương 99km trong đó 72km kênh mương đã được kiên cố hóa đạt 72,7% góp 

phần nâng diện tích chủ động nước sản xuất đạt trên 60% diện tích đất canh tác toàn 

huyện, còn lại dựa vào nguồn nước tự nhiên. Các công trình. thủy lợi trên địa bàn huyện 

cần tiếp tục nâng cấp bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo phục vụ tưới tiêu.  

* Hệ thống điện 

Trong những năm qua huyện Chi Lăng chú trọng việc điện khí hóa nông thôn, 

phát triển cả điện sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, y tế, văn 

hóa và điện dân dụng nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với nhà nước, 

nhân dân đã tự đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm trạm hạ thế, xây dựng đường dây tải 

điện về thôn, xóm và các hộ gia đình. Số trạm biến áp hạ thế trên địa bàn huyện hiện có 

86 trạm với tổng dung lượng 11.644 KVA. Nhiều TBA được xây dựng đã lâu, đến nay 

công suất của các TBA không đủ đáp ứng với nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và 

nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. 

* Bưu chính, viễn thông  

Mạng lưới thông tin bưu chính, viễn thông phục vụ thuê bao được cấp từ các tổng 

đài điều khiển và được tiếp sóng bởi hệ thống các trạm của các doanh nghiệp ngành viễn 

thông. Về cơ bản, các tổng đài này hiện đang đảm bảo được phục vụ thuê bao trên địa bàn 

huyện. Nhu cầu về viễn thông cơ bản được đáp ứng tốt. Nhìn chung, hiện trạng mạng Bưu 

chính khá tốt, mạng viễn thông có độ phủ tương đối rộng, 100% xã có máy điện thoại, 

trung tâm các xã đã được phủ sóng di động, một số xã đã có đường truyền dẫn cáp 

quang hoặc cáp đồng, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và Internet 

của người dân. 
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* Hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo 

Hạ tầng giáo dục - đào tạo (về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy 

và học): tập trung xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, gắn với 

mục tiêu XDNTM và mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục. Năm học 2019-2020 

toàn huyện có 22 trường mầm non (213 lớp học/425 giáo viên/5.813 học sinh); 21 

trường tiểu học; 21 trường cấp trung học cơ sở; 3 trường Trung học phổ thông. Công 

tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia có kết quả tích cực; trong 5 năm công nhận 

mới được 13 trường, và duy trì được 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. 

* Hệ thống hạ tầng cơ sở y tế  

Huyện gồm có: 01 bệnh viện huyện với 210 giường bệnh; 20/20 xã, thị trấn có 

trạm y tế với 60 giường bệnh. Đến nay toàn huyện có 49 bác sĩ, bình quân có 07 bác sĩ 

trên 1 vạn dân. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đáp ứng tốt hơn yêu 

cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đến năm 2020 có 15/20 trạm y tế xã, thị 

trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

96%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 99%. 

* Hệ thống cơ sở văn hóa, thông tin, thể thao 

Toàn huyện hiện nay có 10/20 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, 99,9% thôn, khu 

phố có nhà văn hóa, 16/20 xã, thị trấn có sân chơi bãi tập, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa 

chiếm 85%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chiếm 96%, tỷ lệ khu dân cư văn 

hóa đạt 68%. 

2.1.12. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường huyện 

Chi Lăng 

* Thuận lợi 

- Huyện Chi Lăng có vị trí địa lý ngay gần kề thành phố Lạng Sơn, nằm trên 

tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, có tuyến Quốc 

lộ 1A và đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn chạy qua rất thuận lợi cho phát 

triển kinh tế, xã hội, là điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương và liên kết kinh tế 

giữ các tỉnh, vùng thủ đô Hà Nội và Quốc tế.  

- Chi Lăng được mệnh danh là một trong những “cái nôi văn hóa” của xứ Lạng 

với hệ thống 112 điểm di tích lịch sử - văn hóa có giá trị, trong đó điển hình là khu di 
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tích lịch sử Chi Lăng có tới 52 điểm di tích, nằm trong khu vực lòng chảo Chi Lăng dài 

hơn 20km. Một số di tích tiêu biểu, có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng như: Hang 

Lạng Nắc, Thành cổ Chi Lăng, Cửa ải Quỷ môn, Lũy Ải, Núi Mã Yên, Lê Tổ kiếm 

thạch - Liễu Thăng thạch. Chiến thắng Chi Lăng đã đi vào đời sống tâm linh của người 

dân Chi Lăng nói riêng, nhân dân Lạng Sơn nói chung mà bằng chứng chính là hệ thống 

di tích - tâm linh. Với giá trị lịch sử cả về thời gian, không gian, khu di tích lịch sử Chi 

Lăng thực sự là tài nguyên du lịch độc đáo, khác biệt và hấp dẫn. 

- Chi Lăng có nhiều giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội dân gian và ẩm thực đặc 

sắc, hấp dẫn của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng…có thể khai thác để phát triển đa 

dạng các sản phẩm du lịch văn hóa khác biệt. 

- Với địa hình đồi núi trập trùng, nhiều thung lũng, sông suối, thác, hang động, 

rừng nguyên sinh, có hệ thống tài nguyên và cảnh quan tự nhiên đẹp, khá đa dạng và 

nguyên sơ, môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ là thế mạnh quan trọng để phát triển 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, điển hình là khu vực “Cổng trời”, thảo 

nguyên Khau Slao, hang nàng Tiên, rừng nghiến nguyên sinh, suối Pá Mị và thác Hố 

Dùng ...Những điều kiện trên trong tương lai sẽ trở thành yếu tố then chốt xây dựng Chi 

Lăng phát triển về dịch vụ du lịch, tham quan nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng 

là yếu tố thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

- Sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả, thu hút đầu tư ngoài ngân sách tăng 

cao; kết cấu hạ tầng trung tâm huyện, các xã, thị trấn được cải thiện rõ rệt; các lĩnh vực 

văn hóa -xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng -an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự 

an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục 

- Chất lượng nguồn nhân lực của huyện ngày càng nâng cao là một lợi thế lớn 

cho huyện phát triển (lực lượng lao động đào tạo kỹ thuật chiếm 52%). 

* Khó khăn 

- Phát triển kinh tế tuy ổn định nhưng chưa đồng bộ, sức cạnh tranh hạn chế, một 

số lĩnh vực về kinh tế kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

- Một số ngành dịch vụ phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. 

Việc thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ 

cao, ít gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm có khả năng chiếm thị phần lớn chưa được 

nhiều. 



 28 

- Kết cấu hạ tầng trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

Chưa huy động được nhiều nguồn lực để phát triển du lịch. 

- Chất lượng, hiệu quả một số mặt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế. 

Phát triển nguồn nhân lực tuy được quan tâm song chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu 

phát triển của huyện. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn một số mặt chưa quan tâm đúng 

mức, chất lượng phục vụ ở một số cơ sở y tế chưa cao. 

- Huyện đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, do đó đặt ra nhiều vấn đề mới 

đối với công tác quản lý. Sức ép về tạo việc làm đối với một bộ phận lao động, đặc biệt 

là với số lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

2.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng 

2.2.1. Trồng trọt 

Do chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số diện tích trồng cây hàng năm chuyển 

sang trồng cây lâu năm, một số diện tích giảm do đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông nông thôn nên tổng diện tích gieo trồng có xu hướng giảm. Để đảm bảo an ninh 

lương thực, nâng cao năng suất, sản lượng lương thực, Phòng Nông nghiệp và PTNT 

phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo nhân dân đẩy mạnh áp 

dụng sản xuất lúa cải tiến SRI, trồng ngô mật độ dày; đồng thời đẩy mạnh sản xuất lúa 

chất lượng cao như: F1 CP 134, LS55, sán ưu, Nhị ưu 986, syn6, CR 203,... Đồng thời 

tập trung phát triển các vùng sản xuất hàng hóa nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của 

địa phương như: Sản xuất ớt, lạc tập trung, sản xuất thuốc lá, sản xuất rau áp dụng theo 

hướng nông nghiệp tốt (VietGAP). Cụ thể: 

Tổng diện tích gieo trồng năm 2016 đạt 10.729,3 ha; năm 2017 đạt 11.202,9 ha; 

năm 2018 đạt 10.929,6 ha; năm 2019 đạt 10.808,0 ha và năm 2020 đạt 10.710,2 ha. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện nhìn chung giảm qua từng năm, cụ thể: 

Năm 2016 đạt 35.941,0 tấn; năm 2017 đạt 35.784,3 tấn; năm 2018 đạt 33.245,6 tấn, 

năm 2019 đạt 32.255,6 tấn và năm 2020 đạt 32.004,4 tấn.  

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã có sự thay đổi về diện tích, sản lượng của một 

số loại cây trồng chính như: Diện tích trồng lúa Xuân có xu hướng giảm, các hộ dân đã 

chuyển đổi một số diện tích đất lúa vụ Xuân, diện tích đất lúa không chủ động về nguồn 
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nước, giá trị kinh tế thấp sang trồng một số loại hàng năm có giá trị kinh tế cao hơn 

như: Ớt, lạc, khoai sọ, dong riềng,...Diện tích một số cây củ bột có xu hướng giảm mạnh 

điển hình như cây sắn. Tại một số xã, thị trấn đã chủ động chuyển đổi từ trồng sắn sang 

phát triển trồng cây lâm nghiệp, trồng ngô, trồng cây nghệ,... Ngược lại, diện tích một 

số cây trồng như: Thuốc lá, lạc, ớt, rau vụ Đông có xu hướng tăng qua các năm. 

- Cây lương thực: Năm 2016 đạt 7.930,6 ha; năm 2017 đạt 7.699,3 ha; năm 2018 

đạt 7.263,6 ha; năm 2019 đạt 6.788,7 ha và năm 2020 đạt 6.732,3 ha. Trong đó: 

+ Cấy lúa: Năm 2016 đạt 4.754,0 ha; năm 2017 đạt 4.627,8 ha; năm 2018 đạt 

4.379,6 ha; năm 2019 đạt 4.171,7 ha và năm 2020 đạt 4.088,4 ha. 

+ Cây ngô: Năm 2016 đạt 3.070,6 ha; năm 2017 đạt 3.071,5 ha; năm 2018 đạt 

2.884,0 ha; năm 2019 đạt 2.617,0 ha và năm 2020 đạt 2.643,9 ha. 

- Cây lấy củ có chất bột: Năm 2016 đạt 583,5 ha; năm 2017 đạt 424,0 ha; năm 

2018 đạt 336,4 ha; năm 2019 đạt 299,5 ha và năm 2020 đạt 253,2 ha. 

- Cây thực phẩm: Năm 2016 đạt 1.073,1 ha; năm 2017 đạt 1.151,8 ha; năm 2018 

đạt 1.225,3 ha; năm 2019 đạt 1.357,6 ha và năm 2020 đạt 1.244,6 ha. 

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Năm 2016 đạt 832,5 ha; năm 2017 đạt 1.311,1 ha; 

năm 2018 đạt 1.484,3 ha; năm 2019 đạt 1.412,5 ha và năm 2020 đạt 1.366,7 ha. 

- Cây hàng năm khác: Năm 2016 đạt 415,7 ha; năm 2017 đạt 616,6 ha; năm 2018 

đạt 620,2 ha; năm 2019 đạt 949,8 ha và năm 2020 đạt 1.113,4 ha.  

Đến nay bước đầu đã xuất hiện các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi gắn 

sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao 

chất lượng, giảm giá thành sản xuất sản phẩm; thông qua tổ chức liên kết, hợp tác sản 

xuất đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển sản xuất theo hướng bền vững và góp phần nâng 

cao năng lực cạnh tranh sản phẩm.  

Trồng cây ăn quả: Tính đến hết năm 2019, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn 

huyện hiện có 3.420,6 ha. Trong đó một số cây ăn quả chính như: Na diện tích đạt 

1.804,5 ha, diện tích cho thu quả 1.600 ha, năng suất 106,8 tạ/ha, sản lượng đạt 16.500 

tấn; cây cam các loại diện tích 53,3 ha, diện tích cho thu quả 31,5 ha, năng suất đạt 43,6 

tạ/ha, sản lượng đạt 137,6 tấn; cây quýt diện tích 86,3 ha, diện tích cho thu quả 51,1 ha, 



 30 

năng suất đạt 38,8 tạ/ha; sản lượng đạt 198,4 tấn; cây bưởi các loại diện tích 285,7 ha, 

diện tích cho thu quả 208,7 ha, năng suất đạt 74,0 tạ/ha, sản lượng đạt 1.543,3 tấn. 

Triển khai thực hiện xây dựng vùng sản xuất Na, cây có múi an toàn theo tiêu 

chuẩn GlobalGAP, VietGAP và ký cam kết sản xuất Na an toàn trên toàn bộ diện tích 

nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hướng 

tới xuất khẩu, sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Tính đến hết năm 2019, phát triển vùng sản xuất Na theo tiêu chuẩn GlobalGAP 

được 5,0 ha; sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP được 246,7 ha; sản xuất Na an toàn 

được 1.438 ha. Ước thực hiện hết năm 2020, phát triển vùng sản xuất Na theo tiêu chuẩn 

GlobalGAP được 35,0 ha; sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP được 376,7 ha, sản 

xuất Na an toàn được 1.488,0 ha. 

Tính đến hết năm 2019, thực hiện sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP 

được 64,0 ha. Ước thực hiện hết năm 2020, thực hiện sản xuất cây có múi theo tiêu 

chuẩn VietGAP được 138,0 ha. 

Cây Na có sản lượng đạt hơn 16.500 tấn, giá trị bình quân đạt trên 200 triệu 

đồng/ha. Đồng thời, phát triển cây ăn quả có múi (bưởi diễn, bưởi da xanh, cam canh); 

áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến đem lại giá trị và hiệu quả trong sản xuất. 

Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm 

sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là thương hiệu Na Chi Lăng, nhằm kêu gọi, thu 

hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng 

cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong 03 năm 2017, 2018, 2019 

huyện Chi Lăng đã phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thành công Ngày 

hội Na Chi Lăng. Thương hiệu Na Chi Lăng đã vinh dự được Tổng hội Nông nghiệp 

Việt Nam vinh danh và trao cúp vàng chứng nhận là thương hiệu sản phẩm nông nghiệp 

có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng trong tốp 10 “Thương hiệu vàng nông nghiệp 

Việt Nam” năm 2018. 

Thông qua các hoạt động của Ngày hội như phát động sản xuất na an toàn đã 

làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của bà con nông dân từ sản xuất na truyền 

thống sang sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, tạo ra sản phẩm 
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na sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm góp phần phát triển thương hiệu Na Chi 

Lăng. Các hoạt động quảng bá về Ngày hội Na Chi Lăng, sản phẩm na sản xuất theo 

quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cùng với mẫu mã, bao gói đẹp trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, thương hiệu na Chi Lăng được đông đảo người tiêu 

dùng biết đến và tin dùng giúp cho sản phẩm Na Chi Lăng tiêu thụ gặp nhiều thuận lợi 

hơn, giá cả ổn định và tăng 30% so với năm 2016 cụ thể: Năm 2016 diện tích na 1.334,0 

ha, sản lượng na đạt 9.829,9 tấn, giá bình quân 20.000 đồng/1kg, giá trị kinh tế đạt 300 

tỷ đồng. Năm 2019, diện tích na khoảng 1.650 ha, sản lượng đạt 16.500 tấn, giá bán 

bình quân đạt 40.000 đồng/kg, giá trị sản xuất na năm 2019 đạt gần 700 tỷ đồng tăng 

gấp 02 lần so với năm 2016.  

2.2.2. Chăn nuôi, thú y 

Sản xuất chăn nuôi cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trong huyện và xuất 

bán ra ngoài huyện. Năm 2020 tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có khoảng 31.600 

con, trong đó: Tổng đàn trâu có 9.950 con, đàn bò có 5.700 con, đàn lợn có 5.000 con, 

đàn ngựa có 2.100 con, đàn dê có 5.000 con,…Đàn gia cầm có 436.300 con. Chăn nuôi 

trâu, bò có xu hướng giảm do việc chuyển đổi cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, 

ngoài ra lao động tại một số xã, thị trấn có xu hướng chuyển dịch đi làm việc tại các 

công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh dẫn đến tình trạng thiếu hụt về lao động tại nông thôn. 

Đàn lợn do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi dẫn đến bị tiêu hủy số lượng lớn nên tổng 

số con đàn lợn giảm. Chăn nuôi ngựa bạch hiện đang có xu hướng tăng, đến hết năm 

2020 tổng đàn ngựa có 2.100 con, trong đó ngựa bạch có 1.200 con. Chăn nuôi dê tiếp 

tục được duy trì ổn định.  

Kết quả thực hiện tái cơ cấu theo vùng và phương thức chăn nuôi: Khu vực các 

xã núi đá, các xã khu vực dọc tuyến sông Thương chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, một 

số hộ đã mạnh dạn đầu tư sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại và bán công 

nghiệp. Đối tượng vật nuôi chủ yếu là lợn và gia cầm. Cơ cấu giống lợn lai và lợn ngoại 

chiếm 90%; cơ cấu giống gia cầm chủ yếu là giống gà lông màu, gà ri. Các xã khu vực 

núi đất với thế mạnh về đất đai rộng, mật độ dân số thấp phát triển các loại vật nuôi đặc 

sản, bản địa có giá trị kinh tế và khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường 

như: Trâu, bò, ngựa, dê,... 
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Bên cạnh công tác chăn nuôi, công tác thú y được quan tâm chú trọng, thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra các cơ sở về công tác tiêm phòng, công tác phòng chống dịch 

bệnh, phòng chống đói rét cho vật nuôi, từ đó hạn chế được dịch bệnh lớn xảy ra trên 

diện rộng.  

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức 

đoàn thể UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người 

chăn nuôi, bám sát diễn biến của thị trường để phát triển chăn nuôi tránh tình trạng chăn 

nuôi ồ ạt, không theo quy hoạch. Khuyến khích người chăn nuôi theo hướng an toàn 

sinh học, theo chuỗi liên kết sản phẩm. 

Bảng 2.1. Kết quả sản xuất chăn nuôi của huyện Chi Lăng 5 năm 2016-2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

I Đàn gia súc, gia cầm       

1 Đàn Trâu con 16035 15892 14500 11715 9950 

2 Đàn bò con 8494 8447 8100 6768 5700 

3 Đàn lợn ( tổng số) con 31181 30621 26500 10250 5000 

4 Đàn gia cầm (tổng số) 1000 con 408,0 420,8 412,0 410,8 436,3 

II Thú y       

1  Tiêm phòng trâu bò  Lượt con 36000 28000 29000 7670 12500 

2  Tiêm phòng lợn  Lượt con 32400 32000 22000 1421 4000 

3  Tiêm phòng gia cầm  1000 con 72,0 75,0 76,0 90,0 80,0 

4  Tiêm phòng dại (chó, mèo)  Lượt con 2000 2500 3200 5000 3555 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 

2.2.3. Lâm nghiệp 

Công tác phát triển rừng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm Kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, theo đúng định hướng và kế hoạch 

được duyệt. 

Tập trung nâng cao chất lượng, giá trị rừng: Trong 05 năm (2016-2020) toàn 

huyện đã trồng mới được 5.414,2 ha rừng các loại. Do làm tốt công tác huy động xã hội 

hóa trong công tác trồng rừng, triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay 

trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Cụ thể trong 05 năm đã huy động xã hội hóa trồng 

rừng được trên 1.480 ha, tổ chức thẩm định vốn cho 76 dự án, quy mô 349,7 ha với kinh 
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phí 12.743,0 triệu đồng (hỗ trợ các hộ vay vốn trồng rừng). Qua đó bước đầu hình thành 

một số vùng phát triển trồng rừng tập trung cụ thể như: Vùng trồng bạch đàn: Tập trung 

chủ yếu tại các xã, thị trấn như: Thị trấn Chi Lăng, xã Chi Lăng, xã Quan Sơn, xã Hữu 

Kiên. Vùng trồng keo: Tập trung tại các xã như: Bắc Thủy, Quan Sơn, Lâm Sơn, Vân 

Thủy. Vùng trồng thông: Tập trung tại các xã Vân Thủy, Chiến Thắng, Liên Sơn, Vân 

An. Tiếp tục phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ đặc trưng của địa phương kết hợp 

với bảo vệ và phát triển rừng ổn định, bền vững. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 

48,0%.  

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng 

rừng hàng năm với cơ cấu giống có năng suất cao, giống mới (cây hom thay thế các loại 

giống cũ gieo từ hạt); chuẩn bị tốt các điều kiện về hiện trường trồng rừng, xây dựng 

kế hoạch cung ứng cây giống cho các hộ tham gia trồng rừng kịp thời vụ; tăng cường 

giám sát, quản lý giống theo chuỗi hành trình, hỗ trợ nâng cấp vườn ươm hiện có (01 

vườn), chủ động cây giống trên địa bàn, tránh hiện tượng cây giống giảm chất lượng do 

phải vận chuyển xa. Nhờ làm tốt công tác giống mà tỷ lệ thành rừng sau trồng của huyện 

đạt trên 85%. 

Quy hoạch 3 loại rừng và quản lý quy hoạch: Tổ chức kiểm kê rừng, rà soát quy 

hoạch lại 3 loại rừng phù hợp với thực tế, đảm bảo sản xuất tập trung, liền vùng, liền 

giải; quy hoạch vùng trồng bạch đàn, keo, thông; xây dựng phương án quản lý bảo vệ 

rừng bền vững theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục bảo 

vệ tốt diện tích rừng hiện có; khoán bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức phù hợp diện tích 

rừng đặc dụng, phòng hộ xung yếu và những diện tích có nguy cơ xâm hại cao để phát 

huy hiệu quả. Năm 2020, thực hiện khoán bảo vệ rừng tự nhiên được 3.127,2 ha, chăm 

sóc rừng trồng phòng hộ được 16,0 ha. 

Bảng 2.2. Kết quả sản xuất lâm nghiệp của huyện Chi Lăng 5 năm 2016 – 2020 

STT Danh mục 
Đơn 

vị 

Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1  Khoán bảo vệ rừng ha           

  Rừng PH, Đdụng ha  1260,0  
 

3289,6   2750,0  3127,2  

  Rừng SX (dân tự bảo vệ) ha           
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STT Danh mục 
Đơn 

vị 

Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

2  Khoanh nuôi ha 
          

   Rừng PH, Đdụng ha 
          

  Rừng SX (Dân tự bỏ vốn) ha 
          

3 Trồng rừng mới  ha 
951,6  1350,0  1002,0  1050,9  1059,7  

  1. Rừng phòng hộ, đặc dụng ha 
   30,0        28,0      

  2. Trồng rừng sản xuất tập trung  ha 
340,0    549,6    474,4     630,4     463,9  

  3. Trồng cây phân tán ha 
  581,6    800,4    499,6    420,5     595,8  

4  Chăm sóc rừng ha 
          

  Rừng phòng hộ, đặc dụng ha 
       29,0      28,0       16,0  

  Rừng sản xuất (Dân tự chăm sóc) ha 
          

5 Khai thác lâm sản   
          

  Khai thác nhựa thông tấn 
564,0  520,0    602,7    542,0     500,0  

  Khai thác hoa hồi khô tấn 
1171,4  1074,3  1060,6  1487,5  1000,0  

  Khai thác gỗ m3 
3000,0  4000,0  6621,1  5588,0  6500,0  

6 Trồng cây ăn quả ha 
218,3     427,7    491,1    341,6     167,5  

7 Diên tích rừng hiện có ha 
31547,7  31899,8  32533,5  33096,9  33801,1  

8 Độ che phủ của rừng % 
       44,8  45,3      46,2      47,0       48,0  

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 

2.2.4. Thủy sản 

Nhìn chung công tác thủy sản trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, diện tích nuôi 

trồng thủy sản hàng năm trung bình đạt 70- 75 ha, sản lượng đạt khoảng 90- 100 tấn thủy 

sản các loại. Thực hiện đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi để đáp ứng nhu cầu 

thị trường, giảm thiểu rủi ro. Ngoài các đối tượng chủ lực như cá rô phi đơn tính, cá chép 

lai, trắm cỏ còn có các đối tượng nuôi truyền thống như cá trôi, mè và một số đối tượng 

nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá tầm. Sản phẩm thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ 

tươi sống tại các chợ trung tâm huyện, một phần sản phẩm được các tư thương đem tiêu 

thụ tại các tỉnh lân cận. 

Bảng 2.3. Kết quả sản xuất thủy sản của huyện Chi Lăng 5 năm 2016 – 2020 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

I Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản Nghìn ha 0,0647 0,0784 0,0648 0,0760 0,0760 

1 Diện tích nuôi trồng thủy sản nội địa " 0,0647 0,0784 0,0648 0,0760 0,0760 

  Nuôi nước ngọt "           

  Nuôi cá " 0,0647 0,0784 0,0648 0,0760 0,0760 

  Nuôi tôm "           

  Nuôi hỗn hợp và thủy sản khác "           

2 Diện tích ươm, nuôi giống thủy sản "           

II Sản lượng thủy sản ngàn tấn 0,0809 0,0900 0,0810 0,1000 0,1000 

1 Sản lượng khai thác "           

  Khai thác nội địa "           

2 Sản lượng nuôi trồng " 0,0809 0,0900 0,0810 0,1000 0,1000 

  Cá " 0,0809 0,0900 0,0810 0,1000 0,1000 

  Tôm "           

  Thủy sản khác "           

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 

2.2.5. Đánh giá chung 

* Ưu điểm: 

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu nội 

ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất tiếp tục tăng đặc 

biệt trong phát triển các loại cây ăn quả, phát triển lâm nghiệp. 

Các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiếp tục được triển khai tích cực hiệu 

quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: rau an toàn, lạc, 

ớt, thuốc lá, cây ăn quả, Na, bưởi VietGap.... giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác đạt 

85 triệu đồng/ha đối với cây hàng năm, trên 200 triệu đồng/ha đối với cây ăn quả. 

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã bước đầu được áp dụng vào sản xuất như canh 

tác lúa cải tiến SRI; phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt nên không phát sinh gây 

hại lớn trên đồng ruộng; năng suất, sản lượng tăng cao so với năm 2016 đảm bảo an 

ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nông dân nông thôn và xóa đói giảm nghèo. 
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Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được khống chế kịp thời; nhiều cơ sở 

đạt tiêu chí trang trại theo tiêu chí mới mang lại hiệu quả cao, sản lượng thịt hơi các loại 

tăng cao so với năm 2016; thủy sản tiếp tục tăng trưởng. 

Chất lượng giống cây lâm nghiệp được quản lý tốt, cơ cấu giống trồng rừng thay 

đổi theo hướng đa mục đích và trồng rừng gỗ lớn, tiến độ khảo sát thiết kế trồng rừng 

sản xuất được đẩy mạnh và hoàn thành sớm, trồng rừng vượt kế hoạch. Bảo vệ rừng 

được triển khai quyết liệt không để xảy ra cháy rừng lớn trong mùa khô hanh. 

* Hạn chế, khó khăn: 

Tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu vẫn theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, 

tăng vụ, dựa trên các yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) và 

nguồn lực tự nhiên, nên mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều, giá thành rẻ nhưng giá 

trị thu nhập thấp. 

Sản xuất hàng hóa tuy đã đạt được kết quả khả quan, song sản lượng chưa nhiều, 

chất lượng chưa ổn định, chưa tạo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Sản xuất chưa gắn kết được các khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm, các sản phẩm sản 

xuất chủ yếu bán thô, chưa qua chế biến nên giá trị thấp và thường bị ép giá khi được 

mùa.  

Các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất hàng hóa 

và thiếu bền vững; liên kết trong sản xuất còn lỏng lẻo; quy mô, phạm vi liên kết còn 

nhỏ, chưa có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại điển hình, quy mô lớn chất lượng 

sản phẩm còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Việc huy động các tổ chức tham 

gia đầu tư vào lĩnh sản xuất nông, lâm nghiệp chưa nhiều. 

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng như thủy lợi, cơ sở sản xuất, dịch vụ, 

chế biến, bảo quản nông sản....chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, chưa đầu tư đồng 

bộ cho các dự án, đề án sản xuất hàng hóa nên chưa hình thành được những vùng sản 

xuất chuyên canh quy mô lớn. 

2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hữu Lũng 

2.3.1. Vị trí địa lý 

Hữu Lũng là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố 
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Lạng Sơn 70 km về phía Nam. Có toạ độ địa lý từ 21023' đến 21045' vĩ độ Bắc, từ 

106010' đến 106032' kinh độ Đông, bao gồm 23 xã và 01 thị trấn. Huyện có vị trí địa lý 

như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn; 

- Phía Đông giáp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang; 

- Phía Nam giáp huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 

- Phía Tây giáp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên. 

  

Hình 2.2. Sơ đồ vị trí huyện Hữu Lũng 

Là một huyện ở vị trí chuyển tiếp giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Hữu 

Lũng có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và đường sắt liên vận Quốc tế đi theo hướng 

Tây Nam - Đông Bắc rất thuận tiện cho việc giao lưu hàng hoá, thương mại - dịch vụ 

với các tỉnh trong nước, các tỉnh phía Nam nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung 

Hoa, cũng như các nước ở phía Bắc Châu Á, tạo điều kiện thuận lợi cho Hữu Lũng 

trong việc giao lưu hàng hóa, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào 

sản xuất và đời sống, là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2.3.2. Địa hình, địa mạo 

Là huyện thuộc vùng núi thấp của tỉnh Lạng Sơn, địa hình phân chia rõ rệt giữa 

vùng núi đá vôi phía Bắc với vùng núi đất phía Nam. Phần lớn diện tích ở vùng núi đá 

HUYỆN HỮU LŨNG 
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vôi có độ cao 450 – 500 m, vùng núi đất có độ cao trên dưới 100 m so với mặt nước 

biển. Nhìn chung, địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi đá vôi độ dốc lớn 

phía Bắc cũng như các dãy núi đất sắp xếp theo dạng bát úp phía Nam huyện. 

Địa hình núi đá chiếm trên 25% tổng diện tích tự nhiên, giữa vùng núi đá là 

những thung lũng nhỏ tương đối bằng phẳng, đây là vùng đất thuận lợi cho sản xuất 

nông nghiệp. Xen kẽ các vùng núi đất là các giải ruộng bậc thang phân bố theo các sườn 

núi, dọc sông. Ngoài ra, đất sản xuất nông nghiệp được tạo bởi các khe suối từ nhiều 

đời nay. 

2.3.3. Khí hậu 

Hữu Lũng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang nét đặc trưng của 

vùng núi phía bắc, mùa đông lạnh, thời tiết khô hanh ít mưa, mùa hè nóng ẩm, mưa 

nhiều, có năm chịu ảnh hưởng của bão.  

Hữu Lũng chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng núi phía Bắc, khô lạnh, ít mưa về 

mùa đông, nóng ẩm nhiều về mùa hè. Lượng bức xạ hàng năm ở Hữu lũng là 114 KCal/ 

cm2, trong đó các tháng mùa hè đều trên 10KCal/ cm2/tháng, mùa đông lớn hơn 5,5 

KCal/ cm2/tháng. Nhiệt độ trung bình hàng năm 22,70C. Tháng 01 có nhiệt độ không 

khí trung bình thấp nhất 150C và tháng 7 có nhiệt độ cao nhất 28,50C. Đặc điểm chung 

của vùng là tổng nhiệt độ lớn hơn 8.0000C, nhiệt độ tháng 01 xấp xỉ 150C. 

2.3.4. Thủy văn 

Hữu Lũng có 2 con sông lớn: sông Thương chảy qua huyện theo hướng Đông 

Bắc - Tây Nam qua huyện Chi Lăng, Hữu Lũng xuôi về Bắc Giang. Trong ranh giới 

của Hữu Lũng, thung lũng sông Thương được mở rộng trên 30 km; sông Trung bắt 

nguồn từ vùng núi Thái Nguyên chảy qua huyện Hữu Lũng theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam đổ vào sông Thương ở phía bờ phải tại Na Hoa. Sông Trung chảy trong vùng đá 

vôi, thung lũng hẹp, độ dốc trung bình lưu vực sông là 12,8%.  

2.3.5. Các nguồn tài nguyên 

* Tài nguyên đất 

Được phát triển trên nền địa chất cách đây khoảng 200 triệu năm, các biến động 

kiến tạo và quá trình phong hóa đã hình thành nên các nhóm đất Feralit có nguồn gốc 

đá mẹ trầm tích, sa thạch xen lẫn đá vôi và nhóm đất dốc tụ phù sa sông suối ở Hữu 
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Lũng với tổng diện tích khoảng 43.000 ha chiếm khoảng 53% tổng diện tích tự nhiên. 

* Tài nguyên nước 

Hệ thống sông, suối, kênh, mương của huyện Hữu Lũng gồm có 2 con sông lớn 

chảy qua là sông Thương và sông Trung.  

Hệ thống sông, suối, kênh mương cùng các ao hồ của huyện đảm bảo nguồn 

cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hệ thống sông, suối 

với địa hình dốc có thể phát triển thuỷ điện nhỏ. 

Nguồn nước ngầm của huyện cũng khá dồi dào với chất lượng tốt. 

* Tài nguyên rừng 

Diện tích rừng của huyện Hữu Lũng chiếm hơn 41% diện tích tự nhiên của 

huyện, bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Diện tích rừng được 

phân bố ở hầu hết các xã và thị trấn trong huyện, song phân bố nhiều ở các xã Hữu Liên, 

Yên Bình, Hòa Bình, Yên Sơn, Tân Thành, Hòa Sơn, Hòa Thắng. Diện tích rừng của 

huyện góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ nước đầu nguồn, hạn chế quá trình xô 

lũ, xói mòn của đất, duy trì cảnh quan và bảo vệ môi trường.  

Rừng tự nhiên thường gặp là kiểu rừng nhiệt đới thường xanh nửa rụng lá, vùng 

núi cao có thể gặp các loại rừng lá kim á nhiệt đới. Rừng trồng phần lớn là keo trăm các 

loại. Tuy nhiên, hiện nay cũng bị tàn phá khá nặng nề, nhiều vùng rừng cây gỗ trữ lượng 

cao nay đã biến thành đất trống đồi trọc. 

* Tài nguyên khoáng sản 

Hữu Lũng có nguồn đá vôi phong phú hàm lượng CaO khoảng 55% là nguyên 

liệu để sản xuất ximăng, tập trung ở Đồng Tân, Vân Nham với trữ lượng ước khoảng 

14 triệu tấn, các mỏ đất sét ở Đồng Tân, Minh Sơn, có thể sử dụng làm phụ gia trong 

sản xuất ximăng trữ lượng khoảng 9,8 triệu tấn. Ngoài ra, các vật liệu xây dựng như 

cuội sỏi, cát và đá vôi có thể khai thác ở nhiều nơi ven đường quốc lộ 1A để cung cấp 

nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của huyện và tỉnh Lạng 

Sơn. 

* Tài nguyên văn hóa - du lịch 

Hữu Lũng là huyện miền núi thấp có khí hậu ôn hòa đặc sắc của vùng núi, lại rất 

thuận lợi về giao thông, có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đa dạng phong 

phú, lại cách Hà Nội không xa, khoảng 80 km là tiềm năng, điều kiện tự nhiên quý giá 
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để huyện phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ và du lịch. 

Hữu Lũng có phong cảnh đẹp của vùng trung du miền núi phía Bắc, có nhiều địa 

danh, thắng cảnh trên địa bàn như Mỏ Heo xã Đồng Tân (có suối với phong cảnh đẹp); 

các xã Yên Thịnh, xã Hữu Liên môi trường và phong cảnh đẹp, có nhà sàn, suối nước, 

rừng cây; xã Tân Lập có hang Dơi, hang Thờ, hang Đèo Thạp; xã Thiện Kỳ có hang 

Rồng,... đều là những điểm có thể phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, 

du lịch làng nghề, du lịch leo núi, du lịch nghỉ ngơi an dưỡng, mua sắm kết hợp tổ chức 

hội nghị, hội thảo,... Khi được đầu tư xây dựng và tuyên truyền quảng bá tốt, Hữu Lũng 

sẽ thu hút được nhiều du khách, phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ và du lịch. 

2.3.6. Hiện trạng môi trường 

- Hữu Lũng có thảm thực vật đa dạng, với điều kiện đất đai, khí hậu và cấu trúc 

địa hình tự nhiên tạo cho thảm thực vật của huyện phong phú trên cả vùng núi đá vôi 

và núi đất. Theo số liệu thống kê, thảm thực vật của huyện có nhiều loại gỗ quý như: 

trai, nghiến, hoàng đàn, trò chỉ,... phân bố ở các xã phía Bắc. Thảm thực vật ở đây có 

thể cung cấp nguồn gỗ để phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ đất, cải tạo môi trường.  

Nhìn chung, mức độ ô nhiễm môi trường ở Hữu Lũng còn chưa đáng kể. Tuy 

nhiên, gần đây, với việc xây dựng các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng dẫn đến tập 

trung một số lượng lớn nhân công, phương tiện, máy móc, nguyên vật liệu, các chất thải 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cùng chất thải sinh hoạt cũng đã phần nào 

ảnh hưởng đến môi trường cần sớm được quan tâm. 

Các phương tiện giao thông cơ giới hoạt động tạo ra chất thải, khí thải độc hại 

và gây tiếng ồn, gây bụi làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tới nhân dân hai bên đường. 

Thảm thực vật xung quanh khu vực công trường đang thi công, dọc theo các tuyến giao 

thông bị ô nhiễm bụi. 

Bên cạnh đó, một số khu dân cư tập trung, mật độ xây dựng lớn và và các khu chợ 

dịch vụ, trung tâm y tế bắt đầu có lượng chất thải lớn nhưng lại chưa có hệ thống thu gom 

và xử lý nước, rác thải, vì vậy phần nào đã làm ô nhiễm không khí và nguồn nước mạch 

nông. Tập quán sử dụng các chất đốt dạng thô (than, củi, rơm rạ), các sản phẩm nhựa, 

nilon trong sinh hoạt của nhân dân; sử dụng nhiều các hóa phẩm để trừ sâu, diệt cỏ dại 

và phân hóa học trong sản xuất nông nghiệp; các chất thải trong quá trình sản xuất công 

nghiệp tiểu thủ công nghiệp; cùng với việc sử dụng mìn khai thác đá, đánh bắt bừa bãi đã 
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ảnh hưởng không nhỏ đến tính đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự 

nhiên của huyện. 

2.3.7. Thực trạng phát triển kinh tế 

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới cơ chế thị trường có sự quản 

lý Nhà nước, kinh tế tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện Hữu Lũng nói riêng đã có bước 

phát triển khá rõ rệt. Kinh tế phát triển ổn định, tăng bình quân đạt 4,92%/năm, trong 

đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân tăng 1,66%/năm; công nghiệp - xây 

dựng tăng 11,80%/năm; khu vực thương mại - dịch vụ bình quân tăng 4,26%/năm. Năm 

2020 cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 26%, ngành công nghiệp – xây 

dựng chiếm 25% và ngành dịch vụ chiếm 49%. 

 Về các vấn đề xã hội những năm gần đây cũng đạt được những kết quả khả quan. 

Bình quân lương thực đầu người năm 2020 đạt 373,49 kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo 

giảm từ 25,74% năm 2015 xuống còn 6,73% năm 2020. 

2.3.8. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

* Khu vực kinh tế nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 13.306,23 ha. Tổng diện 

tích trồng cây ăn quả đạt trên 5.000 ha, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa 

tập trung các loại sản phẩm chủ lực, có thương hiệu như vùng na, nhiều cây trồng mới 

có giá trị cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tăng nhanh về diện tích và sản lượng 

như: táo, bưởi, cam, măng tre Bát Độ, một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu, 

nhãn hiệu tập thể và đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,...; tổ chức thành công ngày 

hội hoa quả tươi huyện Hữu, góp phần quảng bá sản phẩm nông sản của huyện, thúc 

đẩy các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn... 

 - Chăn nuôi: Tổng đàn trâu đến năm 2020 là 8.600 con, đàn bò 2.800 con, đàn 

lợn là 35.000 con, đàn gia cầm đạt 900.000 con. Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm không 

ổn định và có giảm dần quan các năm. Đặc biệt đàn lợn có giảm mạnh năm 2019 do 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra; giá thị trường tiêu thụ không ổn định, đa phần người 

dân chuyển dần sức kéo sang máy móc. 

- Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng hiện có trên địa bàn là hơn 33.000 ha, diện 

tích trồng mới đều đạt và vượt chỉ tiêu. Loài cây chủ yếu được trồng trên địa bàn là 
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Bạch đàn hom, Bạch đàn mô, Keo hom, Keo hạt. Trồng cây phân tán theo Chương trình 

của tỉnh được 1.037,7 ha, tổng diện tích rừng được khoán bảo vệ là 36.690 lượt ha trong 

cả giai đoạn 2016 - 2020.  

* Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng cơ bản 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá ổn định, ngày càng 

mở rộng về quy mô và địa bàn sản xuất. Số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng 

tăng, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh của huyện như: đá các loại năm 2020 đạt 

1.370.000 m3; gạch xây 163, 2 triệu viên; chế biến gỗ các loại 47.250 m3,… Tổng sản 

lượng hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ sở công nghiệp của huyện 

quy mô còn nhỏ lẻ, sản lượng chưa ổn định, sức cạnh tranh chưa cao.  

Công tác đầu tư xây dựng, cơ bản tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành đảm bảo chất lượng công trình, tránh 

thất thoát kinh phí của nhà nước và không để xảy ra tiêu cực. Hiệu quả kinh tế và xã 

hội của các dự án đầu tư đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, thúc đẩy sản xuất 

phát triển, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên 

địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2016-2020 công tác đầu tư xây dựng cơ bản có bước 

tăng trưởng khá. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trong 05 năm đạt trên 570 tỷ đồng, 

hình thức đầu tư tập trung vào các dự án lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia, 

Chương trình bê tông hoá thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn,... Các chương trình 

này được triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định.  

* Khu vực kinh tế dịch vụ 

Hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển theo hướng tích cực, nhất là du lịch tâm 

linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Việc duy trì, bảo tồn, công tác quy hoạch, 

trùng tu, tôn tạo di tích, cơ sở thờ tự, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du 

lịch tín ngưỡng, tâm linh, du lịch cộng đồng được quan tâm đầu tư xây dựng, bên cạnh 

các khu du lịch tâm linh như Đền Bắc Lệ, Đền Quan Giám sát, Đền Chầu Lục, Đền 

Suối Ngang,... còn hình thành thêm nhiều khu du lịch sinh thái cộng đồng: Điểm du lịch 

Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên và xã Yên Thịnh đã được tỉnh công nhận là điểm 

du lịch cộng đồng cấp tỉnh. Đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy Chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao leo núi tại xã Yên Thịnh 08 điểm leo núi với 104 
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đường leo,... hằng năm thu hút trên 500 nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh và khách 

du lịch quốc tế đến tham quan. 

Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh trở thành lĩnh vực mũi nhọn trong thúc đẩy 

tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Tổng mức bán lẻ và doanh thu 

dịch vụ trên địa bàn bình quân năm đạt 4.168 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì và phát triển sản 

xuất, hệ thống chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất cơ bản đáp ứng tốt nhu 

cầu tiêu dùng xã hội; các nhà hàng, trạm dừng nghỉ, cơ sở lưu trú dọc tuyến quốc lộ 1A 

tăng nhanh về số lượng; công tác bình ổn giá trên thị trường được triển khai thực hiện 

có hiệu quả gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”. Hoạt động dịch vụ vận tải phát triển mạnh, với hơn 1.000 xe ô tô hoạt động 

dịch vụ trên địa bàn huyện đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người 

dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

2.3.9. Tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán 

* Dân số 

Qua tổng hợp biến động dân số của huyện từ năm 2015 đến nay ta thấy tỷ lệ phát 

triển dân số của huyện ở mức trung bình và biến động tương đối ổn định, trung bình 

1,84%/năm trong giai đoạn 2015 - 2020. Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung ở 

khu vực thị trấn Hữu Lững, các trung tâm cụm xã và ven các trục đường giao thông lớn. 

* Lao động, việc làm và thu nhập 

Tổng số lao động của huyện từ 15 tuổi trở lên năm 2020 là 95.700 người, chiếm 

77,88% dân số. Với đặc thù là huyện miền núi nên lao động của huyện chủ yếu sản xuất 

nông nghiệp, trình độ lao động không cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp năm 2020 

đạt 55%, tăng 13% so với năm 2015. Hàng năm tạo công ăn việc làm cho khoảng trên 

2.000 lao động/năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Thu nhập bình quân đầu người tăng 

từ 27 triệu đồng/năm vào năm 2015 và lên 46 triệu đồng/năm vào năm 2020. 

Cùng với sự gia tăng dân số, lực lượng lao động của huyện không ngừng tăng 

lên. Nhìn chung, số lao động tham gia vào các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội trên 

địa bàn huyện hiện nay được sử dụng chưa hợp lý, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp 

và một số ngành nghề mang tính chất thời vụ nên vẫn còn tình trạng thiếu việc làm, 

năng suất lao động thấp, nhất là đối với thanh niên, học sinh mới ra trường cũng như 

lực lượng lao động nông nhàn vẫn là vấn đề bức xúc cần được tập trung giải quyết. 
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2.3.10. Thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn 

* Thực trạng phát triển đô thị  

Thị trấn Hữu Lũng là trung tâm hành chính huyện, nơi tập trung các trụ sở cơ 

quan, trụ sở của các tổ chức sự nghiệp, công trình văn hóa và phúc lợi xã hội của huyện. 

Khu vực phát triển đô thị hiện nay được xác định bao gồm toàn bộ thị trấn Hữu Lũng 

có diện tích là 482,46 ha, trong đó đất nông nghiệp 309,50 ha, đất phi nông nghiệp 

172,96 ha. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thị trấn đang được đầu tư phát triển như: 

Giao thông, điện, cấp thoát nước, thương mại, bưu chính viễn thông,... Các công trình 

phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng đang được đầu tư nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện. 

Tuy nhiên, mật độ hệ thống giao thông đô thị còn ở mức thấp, chất lượng chưa đảm 

bảo, bề mặt nhiều tuyến đường còn hẹp. 

* Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 

Các khu dân cư nông thôn trên địa bàn 23 xã, phân bố không đồng đều, tập trung 

nhiều ở khu trung tâm các xã, khu vực bằng phẳng, dọc theo các trục đường giao thông. 

Các khu dân cư nông thôn nhìn chung có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, cơ bản 

phân bố tương đối hợp lý theo điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế từng vùng. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chương 

trình như xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn 

phát triển sản xuất, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, chương trình xây 

dựng trung tâm cụm xã miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới,...đã được ưu 

tiên đầu tư trên địa bàn huyện, đặc biệt ở các xã khó khăn, xã nghèo.  

Diện mạo các khu dân cư nông thôn những năm gần đây đã có nhiều thay đổi, 

nhà ở được đầu tư xây dựng khang trang hơn, hệ thống giao thông được đầu tư làm mới, 

nâng cấp, bê tông hoá; mạng lưới cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt, công trình cấp 

nước sạch sinh hoạt được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của nhân dân; các công 

trình công cộng như trạm y tế, trường học, nhà văn hoá, sân chơi thể thao,… ngày càng 

được xây dựng hoàn chỉnh, nhằm phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho dân cư nông 

thôn. Môi trường sinh thái các khu nông thôn còn khá tốt, ít chịu ảnh hưởng của ô nhiễm 

không khí, nước, đất và sản xuất công nghiệp. 

Tuy nhiên nhìn chung các khu dân cư nông thôn còn nhiều khó khăn, đời sống 
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vật chất chưa cao, điều kiện sinh hoạt, chất lượng hạ tầng cơ sở còn ở mức thấp so với 

khu vực đô thị, trình độ dân trí còn hạn chế; sự phát triển các khu dân cư nông thôn còn 

thiếu quy hoạch, phần lớn vẫn mang tính tự phát chưa gắn kết giữa phát triển với nâng 

cao chất lượng môi trường. 

2.3.11. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

* Hệ thống giao thông 

Đường bộ: Tổng chiều dài đường bộ của huyện Hữu lũng hiện có 700,55 km 

trong đó: Đường cao tốc có chiều dài 27 km, đường quốc lộ có chiều dài 4,41 km; 

Đường tỉnh lộ có tổng chiều dài 100,15 km; Đường huyện có tổng chiều dài 77 km; 

Đường nội thị: 12,4 km; Đường liên xã, liên thôn: 488 km.  

Đường sắt: Tuyến đường sắt liên vận Hà Nội - Đồng Đăng - Bắc Kinh (Trung 

Quốc) có chiều dài 25 km với 3 nhà ga là ga Phố Vị, ga Voi Xô và ga Bắc Lệ. 

Đường sông: Trên địa bàn huyện có 2 tuyến sông chính là tuyến sông Thương 

và sông Trung với tổng chiều dài 130 km. Giao thông đường sông của huyện không 

phát triển do lòng sông dốc, nhỏ hẹp và nhiều khúc quanh. 

* Hệ thống thủy lợi 

Về cơ bản hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn huyện đã đáp ứng được nhu cầu tưới 

tiêu cho sản xuất nông nghiệp của huyện với diện tích chiếm đất của các công trình thuỷ 

lợi là 188,5 ha, cùng hệ thống kênh mương, trạm bơm được kiên cố hoá sẽ ngày càng 

đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu của huyện.  

Hệ thống các công trình thuỷ lợi được quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và 

xây dựng mới. Các tuyến kênh, mương dẫn nước chính cơ bản đã được kiên cố hoá, 

tăng thêm năng lực tưới. Hệ thống thủy lợi vẫn chưa hoàn toàn chủ động để tưới, tiêu. 

Hồ đập quy mô chưa đảm bảo với tần suất của lũ lớn tập trung ở hầu hết các xã. Để đáp 

ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu tưới, tiêu nước của nền nông nghiệp thì huyện cần 

quan tâm, đầu tư để khai thác, mở rộng và kiên cố hoá các tuyến kênh mương và hệ 

thống thoát nước, đáp ứng nhu cầu và thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển. 

* Năng lượng - bưu chính viễn thông 

- Hệ thống điện lưới quốc gia ngày càng được mở rộng. Đến nay, 100% các xã 

đã có điện lưới Quốc gia để sử dụng. 

- Đến nay, trên địa bàn huyện có 01 bưu cục loại II, 02 bưu cục loại III, 16 điểm 
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bưu điện văn hóa xã. Phủ sóng phát thanh và truyền hình, sóng điện thoại 24/24 xã, thị 

trấn và tất cả các xã, thị trấn đã có trạm truyền thanh. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn 

có các dịch vụ của bưu chính như phát hành báo chí, bưu kiện, bưu phẩm,… đều được 

thực hiện khá tốt. 

- Dịch vụ điện thoại: Hiện nay, các mạng điện thoại di động đã phủ sóng tới 

24/24 xã, thị trấn trong huyện.  

- Mạng internet: Chủ yếu là do bưu điện tỉnh cung cấp, ngoài ra còn có sự tham 

gia của các doanh nghiệp khác như Viettel, EVN.  

* Văn hóa - thể thao 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền luôn 

được duy trì, phát triển và đẩy mạnh, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Năm 2020, tỷ lệ gia đình 

văn hóa đạt 91,03%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 96,05%; tỷ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn 

cơ quan văn hóa 96,57%. Tỷ lệ xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt 33,33%; thôn, khối có 

nhà văn hóa đạt 100%;  

Tỷ lệ các xã trong huyện được phủ sóng truyền hình địa phương đạt 100%, phủ 

sóng phát thanh, sóng điện thoại đạt 100%.  

Phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ đã thu hút được nhiều đối tượng, 

lứa tuổi tham gia tập luyện, các môn thể thao phổ biến như: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, 

bóng chuyền,… Trên địa bàn huyện có 77 cơ sở, câu lạc bộ thể thao. Tỷ lệ xã, thị xã có 

sân thể thao đạt 95,83%. Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao đạt 45%. Tỷ lệ người 

luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 35%. 

 * Y tế 

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được thực hiện hiệu quả. 

Huyện có 03 phòng khám đa khoa khu vực tại xã Yên Bình, xã Yên Vượng và xã Vân 

Nham; trung tâm y tế huyện tại thị trấn Hữu Lũng và 24 trạm y tế tại các xã, thị trấn, 

chất lượng khá tốt; với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, đảm bảo công tác chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện. 

Mạng lưới cán bộ làm công tác y tế được đào tạo chuyên môn và bố trí đến tận 

thôn, bản. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế huyện từng bước được đầu tư 

xây dựng, đến nay 100% xã, thị trấn có trạm y tế và đạt chuẩn quốc gia về y tế xã (theo 
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chuẩn cũ), theo chuẩn mới có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số bác sĩ/vạn dân đạt 3,9 

bác sĩ. Số giường bệnh/vạn dân đạt 17,9 giường. 

Công tác phòng chống dịch bệnh: Tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế 

mục tiêu Quốc gia. Duy trì thực hiện công tác truyền thông gắn với dịch vụ kế hoạch 

hoá gia đình. 

* Giáo dục - đào tạo 

Trong năm 2020 tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở 

đúng độ tuổi ở 24/24 xã, thị trấn.  

Quy mô, loại hình trường lớp được mở rộng và phát triển đáp ứng nhu cầu học 

tập của con em nhân dân. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường từng bước đáp 

ứng nhu cầu dạy và học. Tính đến năm 2020, toàn huyện có có 85 trường học (03 trường 

THPT, 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 23 trường THCS, 23 trường tiểu học, 06 

trường TH&THCS; 29 trường mầm non) với 33.530 học sinh. Duy trì 27 trường đạt 

chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện chưa cao, chưa đồng 

đều, chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự nghiệp giáo dục phải luôn được ưu tiên đầu tư và 

quan tâm hàng đầu. 

2.3.12. Đánh giá chung 

* Thuận lợi 

Là một huyện ở vị trí chuyển tiếp giữa vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Hữu 

Lũng có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, quốc lộ 1A cũ và đường sắt liên vận Quốc 

tế đi theo hướng Tây Nam - Đông Bắc rất thuận tiện cho việc giao lưu hàng hoá, thương 

mại - dịch vụ với các tỉnh trong nước, các tỉnh phía Nam nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Trung Hoa, tạo điều kiện thuận lợi cho Hữu Lũng trong việc giao lưu hàng hóa, tiếp 

thu tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, là điều kiện 

thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Địa hình đa dạng, khí hậu theo mùa, nguồn tài nguyên dồi dào là điều kiện thuận 

lợi để đa dạng hóa cây trồng, phát triển nông nghiệp hàng hóa. 

Hữu Lũng có nguồn đá vôi phong phú, có các mỏ cuội sỏi, cát,…là nguồn nguyên 

liệu dồi dào cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của huyện và 

tỉnh Lạng Sơn. 

Tài nguyên du lịch, nhân văn, cùng nhiều hoạt động lễ hội và các danh lam thắng 
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cảnh, khu di tích lịch sử, đền chùa là yếu tố thuận cho phát triển ngành du lịch của 

huyện.  

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của xã hội, kinh tế huyện 

Hữu Lũng đã có những bước tăng trưởng tích cực. Kinh tế của huyện đã có sự phát triển 

khá cao, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực có xu hướng tăng lên qua 

các năm. Cơ cấu kinh tế của huyện bước đầu đã có sự dịch chuyển theo xu thế tỷ trọng 

ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ tăng lên, tỷ trọng ngành 

nông nghiệp có xu thế giảm xuống. 

Cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng, đặc biệt là về hạ tầng giao thông. Nhiều 

tuyến đường được mở rộng, nâng cấp, làm mới. Mạng lưới thuỷ lợi được cải tạo, kiên 

cố hoá và xây dựng mới. Các công trình văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục, mạng lưới 

điện và các công trình khác đã được quan tâm, đầu tư về vốn và quỹ đất. Trụ sở làm 

việc cấp huyện và các ban, ngành cấp huyện, trụ sở các xã, thị trấn được đầu tư xây 

dựng. 

 Nguồn lực lượng lao động dồi dào, người dân cần cù lao động là yếu tố thuận lợi 

để phát triển kinh tế của huyện. 

* Khó khăn, hạn chế 

Huyện Hữu Lũng còn nghèo, ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp 

trên, thiếu vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, giao thông đi lại còn nhiều khó 

khăn, đặc biệt là các tuyến đường giao thông nông thôn. 

Tình hình biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như: mưa 

lớn gây lũ quét, sạt lở đất trong những năm qua gây thiệt hại tài sản, cây cối, hoa màu 

của nhân dân và ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân trên địa 

bàn huyện.  

Địa hình núi cao, chia cắt, độ dốc lớn, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

nhưng chưa bền vững; trình độ dân trí chưa đồng đều, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự 

hỗ trợ của nhà nước vẫn còn tồn tại ở một bộ phận người dân; sản xuất nhỏ lẻ, manh 

mún; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện các 

hoạt động chống phá, ảnh hưởng đến việc giữ gìn và củng cố khối đoàn kết các dân tộc, 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp. Cơ cấu kinh tế giữa các ngành và trong 
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nội bộ từng ngành còn chậm chuyển dịch. Kinh tế nông lâm nghiệp hiện vẫn chiếm tỷ 

trọng cao, kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm tỷ 

trọng thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đóng góp nhiều vào nền kinh tế 

chung của toàn huyện. 

 Sản xuất nông lâm nghiệp vẫn mang tính tự phát; giá trị sản xuất trên một đơn 

vị diện tích canh tác chưa cao; các ngành dịch vụ phục vụ nông lâm nghiệp chưa phát 

triển đáp ứng yêu cầu thực tế; ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu 

giá trị sản xuất nông nghiệp; các lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp phát triển chưa tương 

xứng với tiềm năng. 

Cơ cấu trong nội bộ ngành dịch vụ còn chưa đồng đều, còn chủ yếu tập trung vào 

thương mại; du lịch và các loại hình phục vụ đời sống, đào tạo, chuyển giao tiến bộ 

khoa học công nghệ chưa phát triển. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ 

lẻ và manh mún. 

Cơ cấu lao động chưa hợp lý, tỷ trọng lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn. 

Trình độ văn hoá và trình độ tay nghề của người lao động còn thấp, chủ yếu là lao động 

phổ thông; tập quán canh tác lạc hậu, dẫn đến năng suất lao động và hiệu quả sản xuất 

không cao, sản xuất vẫn mang nặng tính tự cung tự cấp.  

Người dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, một số hộ kết hợp chăn nuôi 

với buôn bán nhỏ và dịch vụ. Do thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông 

nghiệp với trình độ sản xuất thấp, vì vậy đời sống của đại bộ phận dân cư trong huyện 

còn khó khăn. 

Cơ sở hạ tầng của huyện nhìn chung cần đầu tư nhiều, như giao thông, thuỷ lợi, 

nhà văn hoá, hệ thống y tế, chợ, hệ thống lưới điện, truyền thông công cộng, các phương 

tiện nghe nhìn chủ yếu vẫn tập trung tại trung tâm; vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu 

thốn. 

2.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Hữu Lũng 

2.4.1. Trồng trọt 

Tổng diện tích gieo trồng của cả giai đoạn 2016 – 2020 đạt 72.859,0 ha trong đó 

năm 2016 đạt 16..368,1 ha; năm 2017 đạt 15.098,8 ha; năm 2018 đạt 14.210,6 ha; năm 

2019 đạt 13.781,5 ha; năm 2020 đạt 13.400 ha. (Chi tiết tại phụ lục số 6) 
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 Giai đoạn này tổng diện tích gieo trồng hàng năm bị giảm dần lý do: Thời tiết 

trong vụ gieo trồng diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, nhiệt độ có thời 

điểm trên 35-400c nên đã làm ảnh hưởng đến diện tích, năng suất, sản lượng một số cây 

trồng. Mặt khác, do một số diện tích người dân đã chuyển sang trồng cây lâm nghiệp, 

cây ăn quả trên các bãi; một bộ phận lực lượng lao động trẻ có xu hướng đi làm tại các 

công ty ở các khu công nghiệp có thu nhập cao hơn nên đã ảnh hưởng đến kết quả sản 

xuất nông nghiệp.  

2.4.2. Chăn nuôi, thú y 

Trong giai đoạn này nhìn chung đàn gia súc, gia cầm không ổn định và có giảm 

dần. Đặc biệt đàn lợn có giảm mạnh năm 2019 do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra; 

Giá thị trường tiêu thụ không ổn định, đa phần người dân chuyển dần sức kéo sang máy 

móc. 

Trong giai đoạn này nhìn chung công tác tiêm phòng hàng năm đạt kết quả thấp 

so với kế hoạch. Nguyên nhân là do nhận thức của một số hộ dân chăn nuôi chưa có ý 

thức cao, chưa hiểu biết về tác hại của dịch bệnh, một số vắc xin tiêm phòng còn phải 

mất tiền và chưa có chế độ hỗ trợ rủi ro sau khi tiêm phòng, thú y viên của một số xã 

xin nghỉ việc. Do vậy việc triển khai công tác tiêm phòng còn gặp khó khăn. 

Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm thường xảy ra ở một số bệnh: tiên mao 

trùng, tụ huyết trùng, tiêu chảy (ở trâu bò); bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy, Ecoli, phó 

thương hàn (ở lợn); bệnh Niu cát xơn, tụ huyết trùng (ở gia cầm) xuất hiện ở một số xã 

trong huyện và đã được thú y viên điều trị kịp thời, nên không phát ra diện rộng. 

Riêng năm 2019 đối với đàn lợn đã xảy ra bệnh dịch lở mồm long móng đã xảy 

ra tại 05 xã: Yên Bình (có 05 hộ), Tân Lập (có 14 hộ), xã Hòa Bình (có 8 hộ), xã Thiện 

Kỵ (04 hộ), xã Tân Thành (có 2 hộ) với tổng số lợn chết và tiêu hủy là 387 con bằng 

20.767 kg. Bệnh dịch tả lợn châu phi kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên từ ngày 

7/4/2019, bệnh dịch đã xảy ra trên địa bàn 26/26 xã, thị trấn với tổng số lợn bệnh phải 

tiêu hủy là 36.209 con, trọng lượng 2.701.895 kg. Dịch tả lợn châu phi đã ngừng tiêu 

hủy từ ngày 07/9/2019. Tính đến năm 2020 Dịch tả lợn châu chi vẫn xảy ra ở 03 xã, thị 

trấn (Thị trấn Hữu Lũng, Hòa Lạc, Tân Thành), số lượng tiêu hủy 08 con bằng 505 kg 

(lợn nái 01 con bằng 120kg; lợn thịt 07 con bằng 385kg). 
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Bảng 2.4. Kết quả sản xuất chăn nuôi của huyện Hữu Lũng 5 năm 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

I Đàn gia súc, gia cầm             

1 Đàn Trâu con 15070 14285 11568 11050 11000 

2 Đàn bò con 3879 4288 3525 3478 3500 

3 Đàn lợn ( tổng số) con 53381 52527 50594 15500 50000 

4 Đàn gia cầm(tổng số) 1000con 849,01 871,5 845,4 852,9 750 

II Thú y             

1  Tiêm phòng trâu bò  Lượt con 26500 29244 25296 11404 30000 

2  Tiêm phòng lợn  Lượt con 82600 82864 73874 29509 30000 

3  Tiêm phòng gia cầm 1000 con 235 165,2 281,5 193 260 

4 Tiêm phòng dại (chó, mèo) Lượt con 1906 4635 4922 3981 5000 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng, 2021) 

2.4.3. Lâm nghiệp, cây ăn quả 

* Phát triển lâm nghiệp: 

Trong giai đoạn trồng rừng tập trung là rừng sản xuất (không có trồng rừng 

phòng hộ và rừng đặc dụng): Tổng diện tích rừng hiện có trên địa bàn là 32.674,07 ha, 

diện tích trồng mới đều đạt và vượt chỉ tiêu (năm 2016 được 1.657,86 ha; năm 2017 

được 1.914,93 ha; năm 2018 được 1.562,86 ha; năm 2019 được 1.672,9 ha, năm 2020 

đạt 1.600 ha). Loài cây chủ yếu được trồng trên địa bàn là Bạch đàn hom, Bạch đàn mô, 

Keo hom, Keo hạt. 

Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng: Từ năm 2016 - 2020, bên cạnh công tác bảo 

vệ rừng thì nhiệm vụ phát triển rừng đã được Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên 

thực hiện được 300,0 lượt ha, đạt 100% kế hoạch. Đối tượng khoanh nuôi tái sinh tự 

nhiên chủ yếu là đất trống có cây tái sinh và rừng mới phục hồi chưa có trữ lượng thuộc 

quy hoạch rừng đặc dụng có đủ điều kiện phục hồi thành rừng. 

Trồng cây phân tán theo chương trình của tỉnh: Trong giai đoạn 2016-2020 trồng 

cây phân tán được 1.028,1 ha. (năm 2016 được 300 ha; năm 2017 được 249,6 ha; năm 

2018 được 219,3 ha; năm 2019 được 161,8 ha, năm 2020 đạt 97,4 ha). 

 Kết quả trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng diện tích rừng được khoán bảo vệ là 

36.6900 lượt ha, đạt 100% kế hoạch. Công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng đã được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm, trú 
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trọng và người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Tình trạng đốt, phá rừng làm nương 

rẫy và tình hình mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép đã giảm rõ rệt theo từng năm; 

diện tích khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng giai đoạn cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch 

giao được 36.690 ha với tổng ngân sách nhà nước hỗ trợ là 12.250 triệu đồng. (số liệu 

cả của Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên) 

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng: Giai đoạn từ năm 2016 – 2020 sản lượng 

khai thác gỗ rừng trồng đạt 95.693,6 m3 (năm 2016 được 10.550,69 m3; năm 2017 được 

23.320,0 m3; năm 2018 được 16.211,42 m3; năm 2019 được 43.682 m3, 2020 đạt 

1.929,49 m3) với 1.604,97 ha. 

Từ năm 2016 đến năm 2020 đã phát hiện 160 vụ vi phạm và xử lý 160 vụ vi 

phạm; số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 905.819.000 đồng (năm 2016: 56 vụ; năm 

2017: 42 vụ; năm 2018: 38 vụ; năm 2019: 18 vụ, năm 2020: 6 vụ). 

* Phát triển cây ăn quả:  

Huyện Hữu Lũng là huyện rất phát triển trồng cây ăn quả trong những năm gần 

đây, chủ yếu trồng các loại cây như Na, Bưởi, Cam, Thanh long ruột đỏ, Dứa, Táo, …, 

Ở giai đoạn 2016 – 2020 tổng diện tích trồng mới đạt 945,48 ha (năm 2016 được 174,16 

ha; năm 2017 được 303,99 ha; năm 2018 được 212,94 ha; năm 2019 được 154,39 ha, 

năm 2020 đạt 100 ha). Tính đến năm 2020 diện tích cây ăn quả đạt gần 4.600 ha.  

Đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 175 ha Na trồng theo tiêu chuẩn 

VietGAP và 35ha Na trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Hiện nay trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng đang hình thành, phát triển các vùng cây ăn quả như trồng Cam vinh, Cam 

canh, Bưởi diễn tại các xã Nhật Tiến, Tân Thành, Đồng Tân, Sơn Hà…; Trồng Táo đại 

tại các xã Cai Kinh, Hồ Sơn, Đồng Tân, Nhật Tiến, Tân Thành….; Trồng Dứa ở Minh 

Sơn, Minh Hòa, Nhật Tiến… Tiếp tục xây dựng, mở rộng các mô hình trình diễn, mô 

hình thực hiện quy trình VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo sản phẩm 

an toàn, có thương hiệu. Đến 2020 diện tích gieo trồng sản xuất các loại cây ăn quả (trừ 

Na) theo các quy trình sản xuất tốt trên địa bàn huyện Hữu Lũng là 120 ha, trong đó: 

25ha bưởi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 30ha Táo đại trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 

30ha dứa trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 35 ha cam trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Bảng 2.5. Kết quả sản xuất lâm nghiệp của huyện Hữu Lũng 5 năm 2016 – 2020 
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STT Danh mục 
Đơn 

vị 

Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1  Khoán bảo vệ rừng ha 
6520,00 7590,00 9640,00 9940,00 3000,00 

  Rừng PH, Đdụng ha 6520,00 7590,00 9640,00 9940,00 3000,00 

  Rừng SX (dân tự bảo vệ) ha           

2  Khoanh nuôi ha 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

   Rừng PH, Đdụng ha 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

  Rừng SX (Dân tự bỏ vốn) ha           

3 Trồng rừng mới  ha 1657,86 1914,93 1562,86 1672,90 1500,00 

  1. Rừng phòng hộ, đặc dụng ha           

  2. Trồng rừng sản xuất tập trung  ha 1357,86 1665,33 1343,56 1511,10 1402,60 

  3. Trồng cây phân tán ha 300,00 249,60 219,30 161,80 97,40 

4  Chăm sóc rừng ha 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

  Rừng phòng hộ, đặc dụng ha           

  Rừng sản xuất (Dân tự chăm sóc) ha 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

5 Khai thác lâm sản   10550,69 23320,00 16211,42 43682,00 20000,00 

  Khai thác nhựa thông tấn           

  Khai thác hoa hồi khô tấn           

  Khai thác gỗ rừng trồng m3 10550,69 23320,00 16211,42 43,682,00 20000,00 

6 Trồng cây ăn quả ha 174,16 303,99 212,94 154,39 100,00 

7 Diên tích rừng hiện có ha 31787,37 32712,48 32721,48 32674,07 32674,07 

  Độ che phủ của rừng %   40,00 40,50 40,50 40,50 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng, 2021) 

2.4.4. Thủy sản 

Nhìn chung công tác thủy sản trên địa bàn huyện cơ bản ổn định từ năm 2016 

đến 2020, diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm trung bình đạt 302,9 ha dành để nuôi 

hỗn hợp và thủy sản khác. 

2.4.5. Đánh giá chung 

* Ưu điểm: 

Từ kết quả sản xuất nông nghiệp cho thấy việc trồng một số loại cây nguyên liệu, 

nông sản, lâm sản là hướng đi đúng và đem lại giá trị kinh tế cho người dân. Bước đầu 

hình thành vùng nguyên liệu xuất khẩu trên địa bàn huyện. Để có được kết quả trên là 

có sự quan tâm của tỉnh, chỉ sát sao của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự quan 

tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ giữa các Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã với 
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Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, 

triển khai thực hiện mô hình liên kết xuất khẩu. 

Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp đã được các 

cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cũng như bà con nông dân quan tâm. Người dân biết 

áp dụng những khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc 

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, 

chăn nuôi cho năng suất, chất lượng cao như rau, củ, quả an toàn, trồng cây ăn quả an 

toàn được đẩy mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở thường xuyên được tham gia các lớp tập 

huấn, đào tạo nên năng lực, chất lượng đội ngũ khuyến nông, cán bộ làm công tác 

chuyển giao khoa học công nghệ trên địa bàn huyện ngày một nâng cao. 

* Hạn chế, khó khăn: 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu còn nhiều khó khăn do kinh phí đầu tư 

lớn trong khi ngân sách nhà nước có hạn, việc huy động nguồn lực từ nhân dân và các 

nguồn lực khác còn khó khăn. 

- Đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng. 

Tình trạng “được mùa mất giá” vẫn còn diễn ra, gây thiệt hại cho người nông dân.  

- Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế, việc liên kết trong sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. 

- Chế độ thông tin báo cáo thực hiện chưa nghiêm túc, một số đơn vị không báo 

cáo, thông tin báo cáo không đầy đủ, không chính xác. 

 

CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN 

CHI LĂNG VÀ HUYỆN HỮU LŨNG 

Đất Lạng Sơn có nguồn gốc phát sinh trên các nền đá mẹ gồm: sa thạch, đá vôi, 

phiến thạch sét, cuội kết và dăm kết. Đất đồi núi hình thành do phong hóa đá mẹ tại 

chỗ, từ các loại đá khác nhau cho sản phẩm phong hóa khác nhau; ngoài ra còn có đất 

phù sa sông suối, đất lúa nước vùng đồi núi hình thành do tác động của con người qua 

nhiều năm (đất nhân tác). Dựa theo kết quả nghiên cứu của đề tài: “Điều tra, đánh giá thoái 

hoá đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn” năm 2016 đã chỉ ra trên địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Hữu 

Lũng có các nhóm đất sau: 
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Nhóm đất phù sa 

Nhóm đất phù sa có 13.990ha chiếm 1,68% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, phân 

bố nhiều ở huyện trong đó riêng tại huyện Chi Lăng có 946ha và huyện Hữu Lũng có 

802ha. Đất được hình thành do quá trình bồi đắp của phù sa sông hoặc suối, nhóm đất 

này gồm các loại đất: 

− Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (Pbe) 

− Đất phù sa được bồi chua (Pbc) 

− Đất phù sa ngòi suối (Py) 

− Đất phù sa phủ trên nền đỏ vàng P/F 

* Đất phù sa được bồi trung tính ít chua (ký hiệu Pbe) 

- Diện tích: Diện tích tại huyện Chi Lăng là 237ha. 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành do sự bồi đắp một lượng phù 

sa mới hàng năm của sông Kỳ Cùng và sông Thương. Tùy điều kiện địa hình và tốc 

độ dòng chảy, lượng phù sa mới được bồi thêm dày hoặc mỏng khác nhau. Đất có 

đặc tính phù sa điển hình, trong phẫu diện các lớp phù sa bồi đắp theo các thời điểm 

khác nhau, có thành phần cơ giới khác nhau thể hiện khá rõ. 

- Hướng sử dụng: Loại đất này hiện nay phần lớn đang được sử dụng trồng cây 

hoa màu, như: rau, đậu đỗ; các cây lương thực như: ngô, khoai lang, cây công nghiệp 

ngắn ngày như: đậu tương, lạc. Ngoài ra còn trồng lúa ở những nơi có khả năng tưới. 

Hạn chế lớn nhất của loại đất này là phân bố ở ven sông thường bị ngập trong mùa mưa, 

sản xuất không ổn định, nhất là những bãi thấp. 

* Đất phù sa được bồi chua (ký hiệu Pbc) 

- Diện tích: phân bố rải rác ở huyện Chi Lăng. 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất hình thành do sự bồi đắp của sông Thương 

và sông Kỳ Cùng, nhưng do ở bậc thềm cao hơn nên chỉ những năm lũ lớn mới được 

bồi đắp. Đất bị tác động của quá trình rửa trôi khá mạnh làm cho đất chua. Phẫu diện 

đã phân hoá khá rõ, xuất hiện tầng glây yếu hoặc có kết von sắt mangan non rải rác. 

Phần lớn diện tích đất có thành phần cơ giới là thịt trung bình.  

- Hướng sử dụng: Đây là loại đất khá tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng. Đối 

với những chân đất có điều kiện tưới nên bố trí trồng 2 vụ lúa hoặc luân canh lúa màu. 
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Ở những nơi địa hình cao thành phần cơ giới nhẹ không chủ động tưới tiêu nên trồng 

hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày như: rau, đậu đỗ, thuốc lá, thuốc lào. 

Cần tăng cường bón phân, đảm bảo cân đối các chất dinh dưỡng theo từng nhóm 

cây trồng để nâng cao năng suất và bảo vệ bồi dưỡng đất tốt hơn. 

* Đất phù sa ngòi suối (Py) 

- Diện tích: Phân bố ở tất cả các huyện trong tỉnh, thường là các dải đất hẹp ven 

suối. 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất hình thành do quá trình lắng đọng của phù sa 

suối. Khác với đất phù sa sông, đất phù sa suối thường có thành phần cơ giới thô, nhẹ 

lẫn nhiều khoáng vật bền vững như thạch anh, mica trắng... đôi khi có lẫn cả mảnh đá 

nhỏ. Những địa hình cao ít được bồi thì đất thường chặt hơn, kết cấu cục; ở những nơi 

thấp hơn hàng năm vẫn được phù sa bồi đắp thì tơi xốp hơn, ít chặt hơn. 

- Hướng sử dụng: Mặc dù đất phù sa ngòi suối có diện tích không nhiều nhưng 

lại có vị trí quan trọng trong việc giải quyết lương thực, thực phẩm trên địa bàn vùng 

núi. Hiện nay loại đất này đang được sử dụng trồng hoa màu như ngô, đậu đỗ…và lúa 

nước ở những nơi có điều kiện tưới. Tuy nhiên đây là loại đất có độ phì nhiêu không 

cao, mặt khác dễ bị ngập úng và lũ quét vào mùa mưa. Để sử dụng có hiệu quả loại đất 

này cần xây dựng hệ thống bờ vùng bờ thửa vững chắc để giữ nước, đảm bảo tưới tiêu 

chủ động. Đặc biệt phải bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý để tránh ngập lụt, bón cân đối 

các loại phân khoáng nhằm đảm bảo cho năng suất cây trồng cao, ổn định đồng thời trả 

lại cho đất đủ lượng dinh dưỡng cây trồng đã lấy đi. 

* Đất phù sa phủ trên nền đỏ vàng (ký hiệu P/F) 

- Diện tích: Diện tích 572ha chiếm 0,07% tổng diện tích tự nhiên. Phân bố tập 

trung ở huyện Hữu Lũng (546ha) và rải rác ở huyện Cao Lộc. 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành do sự bồi tụ phù sa sông nhưng 

chỉ được bồi vào những năm lũ lớn, tầng bồi tụ trầm tích phù sa có điều kiện phủ lên 

trên nền đất tại chỗ. Thông thường lớp phủ phù sa dày khoảng 40-50cm. Càng gần sát 

chân đồi núi, lớp phủ càng mỏng hơn. 

- Hướng sử dụng: Loại đất này có quy mô diện tích nhỏ, hiện nay nhân dân địa 

phương đang canh tác theo phương thưc vụ xuân trồng màu, vụ mùa trồng lúa, còn bỏ 
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hoá vụ đông, rải rác có nơi trồng mía, nhìn chung năng suất cây trồng không cao. Đây 

là loại đất có độ phì nhiêu thấp, vì vậy trong quá trình canh tác cần bón cân đối giữa 

phân vô cơ và phân hữu cơ. Đặc biệt coi trọng việc che phủ đất trong mùa khôhanh bằng 

cách trồng cây vụ đông, phương thức này vừa tăng sản lượng nông sản vừa bảo vệ đất. 

Nhóm đất xám bạc màu 

- Diện tích: Nhóm đất này có một loại đất là đất xám trên phù sa cổ (X). 

Diện tích có 294ha, chiếm 0,04% tổng diện tích đất toàn tỉnh. Phân bố ở xã Thanh 

Sơn, Vân Nham của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành trên mẫu chất phù sa cổ, có 

quá trình hình thành đất chủ đạo là quá trình rửa trôi bề mặt và rửa trôi theo chiều thẳng 

đứng; ngoài ra còn có các quá trình ferralit, quá trình kết von, đất chua và hình thành 

tầng tích sét khá điển hình. Tầng đất mặt thường có màu xám sáng, thành phần cơ giới 

nhẹ; các tầng sâu thành phần cơ giới nặng hơn, có nhiều vệt loang lổ đỏ vàng hoặc kết 

von do có sự tích luỹ sét và các ô xít Fe-Al. Hầu hết diện tích đất có tầng dày trên 

100cm, đất phân bố ở địa hình vàn trung bình đến vàn cao, thành phần cơ giới thịt nhẹ 

- cát pha. 

- Hướng sử dụng: Tuy hàm lượng dinh dưỡng thấp, nhưng hầu hết diện tích loại 

đất này nằm trên địa hình khá bằng phẳng, có khả năng tưới tiêu thuận lợi. Thành phần 

cơ giới tầng mặt nhẹ, các tầng sâu nặng hơn. Sử dụng loại đất này cần căn cứ vào cấp 

địa hình để bố trí cây trồng và mùa vụ, cụ thể là: trồng 2 vụ lúa ở những chân đất thấp; 

trồng 2 vụ lúa + 1 vụ màu (thuốc lá) ở chân đất vàn, vàn cao; trồng 2 vụ màu + 1 vụ lúa 

ở chân đất cao. 

Trong quá trình canh tác cần bón hợp lý, cân đối giữa các loại phân nhằm đảm 

bảo năng suất và hiệu quả kinh tế cao. 

Nhóm đất đen 

- Diện tích: Nhóm đất này có một loại đất (đơn vị chú dẫn bản đồ) là đất đen trên 

sản phẩm bồi tụ cacbonat (RDv). 

Đất đen trên sản phẩm bồi tụ cacbonat có diện tích 2.310ha chiếm 0,28% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bố ở một số nơi thuộc huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng và 

huyện Bắc Sơn. 
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- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành do quá trình rửa trôi, tích luỹ 

sét, đồng thời tích luỹ các cation kiềm (Ca++, Mg++, Na+, K+) dưới các chân dãy núi đá 

vôi trong thung lũng hẹp. Các sản phẩm phong hoá của đá vôi do tác động của nước 

được bồi tụ thành những dải đất có địa hình khá bằng phẳng. 

- Hướng sử dụng: Đất đen là một trong những nhóm đất có độ phì tự nhiên cao, 

được hình thành từ sản phẩm phong hóa của đá vôi hoặc đất dốc tụ đá vôi với đặc tính 

vật lý tốt như kết cấu viên, tơi xốp, khả năng giữ dinh dưỡng khá và tầng đất dày. Hạn 

chế lớn nhất là đất dễ bị khô hạn, nhất là trong điều kiện sản xuất dựa chủ yếu vào nước 

trời. Bố trí sử dụng nhóm đất này tuỳ thuộc vào độ dốc, cấp địa hình và độ dày tầng đất 

mịn và yêu cầu về đất của cây trồng. 

Nhóm đất đỏ vàng 

Đất được hình thành từ sản phẩm phong hoá của các loại đá như: Đá phiến sét, 

đá granít, đá cát, đá vôi, tạo thành các khoáng sét có hoạt tính thấp, đồng thời tích luỹ 

các oxít Fe/Al và các hợp chất bền vững của chúng nên có màu chủ đạo là: 

* Đất đỏ vàng trên đá macma bazo và trung tính (Fk) 

- Diện tích: Chi Lăng (1.337ha) 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành và phát triển trên sản phẩm 

phong hóa của đá Gabrô và Anđêzít. Tầng đất dày, độ dốc thường từ 3-15°. 

- Hướng sử dụng: Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính là loại đất tốt ở 

Lạng Sơn, thích hợp phát triển nhiều loại cây trồng ngắn ngày, dài ngày và cây dược 

liệu… Cần bảo vệ quỹ đất, giữ gìn các đặc điểm tốt của đất như tầng dày, tơi xốp, đồng 

thời khắc phục các hạn chế như: đất dốc, nghèo lân dễ tiêu, khô rắn ở tầng đất mặt. Khi 

sử dụng loại đất này cần chống xói mòn, rửa trôi bằng biện pháp nông lâm kết hợp. 

+ Che phủ giữ ẩm cho đất về mùa khô 

+ Làm đất tối thiểu để bảo vệ kết cấu đất 

+ Bổ sung nguồn phân cân đối: super lân, kali, phân hữu cơ. 

* Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) 

- Diện tích: Phân bố chủ yếu ở các huyện Hữu Lũng (5.799ha) và Chi Lăng 

(1751ha). 
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- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành và phát triển trên sản phong hóa 

của đá vôi. Hình thái phẫu diện có màu đỏ nâu là chủ đạo, lớp đất mặt thường có màu nâu 

hoặc xám nâu. Cấu trúc đất khá tốt thường là viên hạt hoặc cục nhỏ, đất tơi xốp. Tầng đất 

mịn dày hay mỏng phụ thuộc vào độ dốc địa hình, mức độ phong hóa của đá mẹ và thảm 

thực vật che phủ. Đất thường có thành phần cơ giới nặng, thấm nước nhanh. 

- Hướng sử dụng: Loại đất này thích hợp trồng các loại cây hoa màu (như ngô, 

đậu…) và cây lâu năm ở những nơi đất dốc dưới 200, những nơi đất dốc 20-250 nên 

canh tác theo phương thức nông lâm kết hợp, dốc trên 250 dành để khoanh nuôi bảo vệ 

rừng. Để bảo vệ đất, đảm bảo trồng trọt ổn định và bền vững khi khai thác đất đỏ nâu 

trên đá vôi cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật như đối với đất nâu đỏ trên đá macma 

bazơ và trung tính. 

* Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn) 

- Diện tích: 1.099ha chiếm 0,13% tổng diện tích tự nhiên, phân bố ở huyện 

Hữu Lũng. 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành và phát triển trên sản phong 

hóa của đá vôi. Hình thái phẫu diện có màu nâu vàng là chủ đạo, lớp đất mặt thường có 

màu xám nâu hơi vàng. Cấu trúc của đát thường là viên hạt hoặc cục nhỏ, đất khá tơi 

xốp. Độ dày tầng đất mịn cũng như đất đỏ nâu trên đá vôi phụ thuộc vào độ dốc, mức 

độ phong hóa của đá mẹ và thảm thực vật che phủ. Thành phần cơ giới của đất thường 

nặng, thấm nước nhanh và một số nơi đã bị kết von. 

- Hướng sử dụng: Loại đất này thích hợp với các loại hoa màu và cây lâu năm ở 

những nơi đất dốc dưới 15o, những nơi đất dốc 15-25o nên canh tác theo phương thức 

nông lâm kết hợp, dốc trên 25o dành để khoanh nuôi bảo vệ rừng. Để bảo vệ đất, đảm 

bảo trồng trọt ổn định và bền vững khi khai thác đất nâu vàng trên đá vôi cần áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật như đối với đất đỏ nâu trên đá vôi nhưng với mức độ cao hơn. 

* Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) 

- Diện tích: Phân bố nhiều ở huyện Hữu lũng (198ha) ở các bậc thềm cao tiếp 

giáp với vùng đồng bằng phù sa mới ven sông Kỳ Cùng và sông Thương. 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất nâu vàng trên phù sa cổ là sản phẩm lắng đọng 

của phù sa, do biến động địa chất từ kỷ đệ tứ được nâng lên thành dạng địa hình đồi 



 60 

lượn sóng. Chịu tác động của quá trình Feralit nên đất có màu nâu vàng là chủ đạo, ở 

một vài nơi phẫu diện đã xuất hiện kết von. 

- Hướng sử dụng: Trên loại đất này phần lớn diện tích đất có độ dốc dưới 15°, 

đồi thoải lượn sóng và gần nguồn nước rất thích hợp với nhiều loại cây trồng như cây 

ăn quả và các loại cây hoa màu ngắn ngày năng suất khá cao. Canh tác trên loại đất này 

cần coi trọng biện pháp chống xói mòn rửa trôi cho đất, bón phối hợp các loại phân đặc 

biệt là phân hữu cơ. Cần bón vôi để cải tạo độ chua cho đất và bố trí kiểu canh tác nông 

lâm kết hợp ở những nơi độ dốc cao. 

* Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) 

- Diện tích: Phân bố trên các sườn thấp trong các thung lũng thuộc hầu hết các 

huyện thị trong tỉnh; Tập trung nhiều nhất ở các huyện Hữu Lũng (10.770ha) và Chi 

Lăng (3.551ha). 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đất được hình thành tại chỗ do sản phẩm phong hóa 

của các loại đá mẹ khác nhau nhưng được san thành ruộng bậc thang để gieo trồng lúa 

nước, do vậy đất có một số thay đổi cơ bản như sau: 

+ Mất hầu như toàn bộ tầng đất mặt và bị xáo trộn nhiều, mất kết cấu đồng thời 

hình thành tầng đế cày tuỳ theo độ thuần thục của ruộng. 

+ Tầng B chịu ảnh hưởng rõ rệt của quá trình oxy hóa-khử oxy do tình trạng khô-

ướt luân phiên nên trở thành loang lổ trong đó các vết xám xanh xuất hiện nhiềuhay ít, 

đậmhay nhạt là biểu hiện mức độ glây (sản phẩm của quá trình khử oxy) mạnhhay yếu 

và tuỳ theo độ thuần thục của ruộng. Tuy nhiên ở một chừng mực nhất định, đất đỏ vàng 

biến đổi do trồng lúa nước vẫn giữ được đặc tính của đất đồi núi đã sinh ra nó như các 

lớp đất sâu còn nguyên kết cấu của đất đỏ vàng, nhiều trường hợp ngay dưới tầng canh 

tác và tầng đế cày đã gặp lớp mẫu chất đang phong hóa, có khi gặp cả đá gốc. 

- Hướng sử dụng: Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước ở Lạng Sơn có diện tích 

không nhiều nhưng rất quan trọng đối với việc sản xuất lúa nước của tỉnh. Tùy thuộc 

vào điều kiện tưới mà loại đất này được sử dụng trồng 2 vụ lúa /năm hoặc trồng 1 vụ 

lúa, 1 vụ màu. Tuy nhiên do phương thức canh tác chưa hợp lý (quảng canh, độc canh), 

chưa coi trọng thâm canh ngay từ đầu nên đa số diện tích loại đất này đang bị thoái hóa, 

mất cân bằng dinh dưỡng, sản xuất không ổn định, năng suất cây trồng thấp. 
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Để sử dụng có hiệu quả và lâu bền loại đất này cần chú ý các biện pháp sau: 

+ Về thủy lợi: Củng cố bờ vùng, bờ thửa vững chắc để giữ nước, giữ ẩm, giữ màu 

cho đất nhất là vào mùa mưa. 

+ Thực hiện đa dạng hóa cây trồng, luân canh giữa lúa nước và cây trồng cạn, thâm 

canh ngay từ đầu, tuỳ từng chân đất bón hợp lý và cân đối giữa các loại phân. 

* Đất hốc đá trên núi đá vôi (Fw) 

- Diện tích: 239ha chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Phân bố rải rác 

ở huyện Chi Lăng (131ha), Hữu Lũng (108ha). 

- Sự hình thành và đặc điểm: Đây là một loại đất đặc biệt chỉ có trong vùng núi 

đá vôi, chúng được hình thành do quá trình phong hóa đá vôi. với đặc điểm: Đất ít đá 

nhiều. Phần đất ít ỏi phong hoá từ đá vôi được dồn, tích đọng lại ở các hốc đá, khe đá 

nên có tên gọi là “Đất hốc đá”. Màu chủ đạo của đất là nâu vàng, lớp mặt có màu xám 

nâu, đất không chua, cấu trúc khá tốt thường là viên hạt hoặc cục nhỏ, không chặt, khá 

tơi xốp. Độ dày tầng đất mịn phần nhiều từ 10-70 cm phụ thuộc vào độ dốc và thảm 

thực vật che phủ. Thành phần cơ giới của đất thường nặng, thấm nước nhanh và có 

nhiều đá lẫn. 

- Hướng sử dụng: Loại đất này trước kia phần lớn diện tích để hoang, thực vật 

phát triển tự nhiên, chủ yếu là các cây gỗ nhỏ, cây lùm bụi và giây leo. Do đất có phản 

ứng gần trung tính, độ phì tự nhiên khá, cấu tượng tốt nên đất khá thích hợp với cây ăn 

quả nhất là cây na. Sau năm 1975 nhân dân địa phương khai thác môt số diện tích đưa 

đất hốc đá vào trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế khá cao, trong đó cây na chiếm đa 

phần lớn. Sử dụng loại đất này để trồng cây ăn quả cần lưu ý: chọn những nơi đất dốc 

dưới 200, đá lộ đầu rải rác, ít đá lẫn, lượng đất trong các hốc đá, khe đá nhiều và sâu, 

bón cân đối giữa các loại phân khoáng cho từng thời kỳ phát triển của cây. 

3.1. Tính chất vật lý của đất sản xuất nông nghiệp huyện Chi Lăng và huyện Hữu 

Lũng 

Để đánh giá một loại đất có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp 

thì người ta thường quan tâm nhất đến các tính chất của tầng đất mặt – tầng đất cây 

trồng trực tiếp sống, hút nước và dinh dưỡng. 



 62 

Các tính chất vật lý cơ bản của đất bao gồm: tỷ trọng, dung trọng và độ xốp. Các 

tính chất cơ lý của đất bao gồm: Tính dính, tính dẻo, độ chặt, sức cản... Những tính chất 

này được quyết định bởi các thành phần khoáng vật (nguyên sinh, thứ sinh), thành phần 

các cấp hạt, thành phần chất hữu cơ có trong đất và tương tác giữa chúng. Trong thực 

tiễn sản xuất nông nghiệp, những tính chất vật lý chung và cơ lý của đất ảnh hưởng trực 

tiếp đến quá trình canh tác như: cày, bừa, xới đất, sức kéo của máy móc công cụ làm 

đất... Ngoài ra các tính chất vật lý này có liên quan nhiều với các tính lý học khác của 

đất như chế độ nước, chế độ không khí và khả năng sinh trưởng cũng như phát triển của 

cây trồng.  

Bảng 3.1. Tính chất vật lý của đất sản xuất nông nghiệp huyện Chi Lăng và 

huyện Hữu Lũng 

STT Vị trí 

Ký hiệu 

phân tích 

trong 

phòng TN 

Chỉ tiêu phân tích 

Dung trọng 

(g/cm3) 
Tỷ trọng 

Độ xốp 

(%) 

1 

Huyện Chi Lăng 

Đ1 1,40 2,85 50,8 

2 Đ2 1,37 2,94 53,7 

3 Đ3 1,56 2,87 52,9 

4 Đ4 1,48 3,06 51,3 

5 Đ5 1,39 2,91 54,7 

6 Đ6 1,51 2,83 50,1 

7 Đ7 1,67 2,95 53,8 

8 Đ8 1,72 3,01 54,1 

9 Đ9 1,69 2,97 53,9 

10 Đ10 1,61 2,95 53,1 

11 Đ11 1,75 2,89 54,2 

12 Đ12 1,67 3,05 54,7 

13 

Huyện Hữu Lũng 

Đ13 1,75 3,11 56,87 

14 Đ14 1,71 3,19 57,10 

15 Đ15 1,78 3,24 56,92 

16 Đ16 1,67 3,15 57,08 

17 Đ17 1,69 3,16 56,71 

18 Đ18 1,72 3,12 57,05 

19 Đ19 1,73 3,21 56,82 

20 Đ20 1,77 3,28 57,02 

21 Đ21 1,82 3,25 56,91 

22 Đ22 1,91 3,20 56,78 

23 Đ23 1,87 3,32 56,87 

24 Đ24 1,75 3,29 56,93 
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(Nguồn: Kết quả phân tích) 

Tỉ trọng của đất là tỉ số giữa khối lượng của một thể tích xác định đất (đất không 

có lỗ hổng) và khối lượng của nước cùng thể tích ở 40С. Tỉ trọng của đất phụ thuộc vào 

thành phần khoáng vật và hàm lượng chất hữu cơ trong đất. Nhìn chung tỉ trọng đất thường 

thay đổi từ 2,3 đến 2,9. Ðất càng nhiều mùn tỷ trọng càng bé. Ðất nghèo mùn hoặc đất ở 

các tầng dưới chứa nhiều khoáng chất có tỉ trọng thay đổi từ 2,60 đến 2,80, đôi khi tới 3,0. 

Tỉ trọng đất được sử dụng khi phân tích thành phần cơ giới và tính độ xốp của đất.  

Kết quả phân tích cho thấy, tỷ trọng các mẫu đất ở huyện Chi Lăng dao động trong 

khoảng 2,85-3,06 thấp hơn so với huyện Hữu Lũng (3,11 – 3,32). Nhìn chung, đất sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Hữu Lũng nặng hơn, độ xốp thấp hơn so với huyện Chi Lăng. Loại 

đất ở Chi Lăng sẽ phù hợp với những cây trồng ngắn ngày, có bộ rễ ăn nông, điều ngược 

lại là những cây dài ngày sẽ phát triển phù hợp hơn ở Hữu Lũng.  

Dung trọng là khối lượng (gam) của một đơn vị thể tích đất (cm3) ở trạng thái tự 

nhiên sau khi đã sấy khô kiệt. Cùng một loại đất dung trọng luôn luôn bé hơn tỉ trọng 

vì không chỉ phụ thuộc vào thành phần khoáng vật và hàm lượng mùn trong đất nó còn 

phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ các khe hở trong đất. Dung trọng của đất thường dao động 

trong khoảng từ 1,0 đến 1,8 g/cm3. Ðất càng tơi xốp, hàm lượng chất hữu cơ càng nhiều thì 

có dung trọng càng nhỏ. Ðất feralit mùn trên núi trung bình 0,95 - 1,39 g/cm3. Ðất phát 

triển trên poocphia là 1,0 - 1,08 g/cm3. Ðất phù sa không được bồi sông Hồng từ 1,3 - 1,5 

g/cm3. Dung trọng đặc trưng cho độ chặt của đất, trong thổ nhưỡng học, dung trọng sử 

dụng để tính trữ lượng nước và các nguyên tố trong đất và Tính độ hổng hay độ xốp của 

đất. Dung trọng đất tại huyện Chi Lăng dao động trong khoảng 1,37 – 1,75 g/cm3. Có 

6/12 mẫu đất lấy tại huyện Chi Lăng cho kết quả Dung trọng từ 1,4 – 1,6. Đây là dung 

trọng của loại đất bị nén chặt. Số mẫu còn lại là loại đất tích tụ bị nén chặt mạnh. Tại 

huyện Hữu Lũng, chỉ tiêu dung trọng cho thấy 12/12 mẫu đất bị nén chặt mạnh. Điều 

này chứng tỏ mẫu đất tại Chi Lăng và Hữu Lũng có dung trọng lớn và khả năng tơi xốp 

là kém.  

Ðộ xốp hay độ hổng của đất là tổng thể tích những lỗ hổng trong đất được tính 

ra % so với thể tích đất. Vì độ xốp của đất liên quan mật thiết đến tỉ trọng thể rắn và 

dung trọng của đất, cho nên để xác định độ xốp của đất người ta có thể sử dụng phương 
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pháp gián tiếp thông qua việc xác định tỉ trọng và dung trọng của đất. Ðộ xốp có giá trị 

lớn về mặt nông học, nó đặc trưng cho những loại đất có cấu trúc và độ phì cao. Càng 

xuống sâu, độ xốp càng giảm. 

Độ xốp của mẫu đất tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng dao động trong khoảng 

50,1 – 57,1 %, theo bảng đánh giá trong sổ tay Phân tích Đất - Phân bón – Cây trồng 

của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thì đây là những loại đất đáp ứng được yêu cầu canh 

tác của nhiều loại cây trồng khác nhau, nhưng rất cần các biện pháp cải tạo đất (tăng 

cường phân hữu cơ, vùi tàn dư thực vật vào trong đất) để cải thiện độ tơi xốp của đất. 

Điều này đặc biệt quan trọng với các loại cây trồng ngắn ngày, có bộ rễ phát triển kém 

như các loại rau, cây hoa, cây lấy củ….  

3.2. Tính chất hoá học của đất sản xuất nông nghiệp huyện Chi Lăng và huyện 

Hữu Lũng 

Thành phần hoá học của các loại đất khác nhau cũng khác nhau và phụ thuộc 

vào thành phần của đá mẹ cùng với các quá trình hình thành đất. Ðất được hình thành 

từ các loại đá khác nhau thì có thành phần hoá học và thành phần khoáng vật khác nhau. 

Mối quan hệ này được biểu hiện rõ nhất ở giai đoạn đầu của sự hình thành đất, về sau 

này thành phần hoá học và khoáng vật của đất còn chịu ảnh hưởng của các quá trình 

hoá học, lý học và sinh học diễn ra trong đất.  
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Bảng 3.2. Tính chất hoá học của đất sản xuất nông nghiệp huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

STT Vị trí 
Ký 

hiệu 

OM 

(%) 
PL 

pH
* 

PL 
N 

(%) 
PL 

P2O5 

(%) 
PL 

K2O 

(%) 
PL 

P2O5 PL K2O PL CEC PL Al Fe 

(mg/100g đất) ldl/100g (mg/kg) 

1 

Chi 

Lăng 

Đ1 0,34 TB 5,2 Ít chua 0,04 N 0,06 N 0,41 N 6,73 N 3,87 N 14,82 C 0,042 0,33 

2 Đ2 0,35 TB 5,0 Chua 0,037 N 0,063 TB 0,47 N 6,82 N 3,92 N 14,95 C 0,045 0,31 

3 Đ3 0,31 TB 5,3 Ít chua 0,042 N 0,061 TB 0,44 N 6,91 N 3,85 N 14,86 C 0,041 0,33 

4 Đ4 0,37 TB 5,5 Ít chua 0,041 N 0,058 N 0,42 N 6,75 N 3,90 N 14,91 C 0,039 0,38 

5 Đ5 0,42 TB 4,9 Chua 0,039 N 0,064 TB 0,41 N 6,78 N 3,81 N 14,78 C 0,047 0,31 

6 Đ6 0,56 G 5,1 Ít chua 0,044 N 0,062 TB 0,46 N 6,93 N 3,64 N 14,85 C 0,043 0,34 

7 Đ7 0,37 TB 4,8 Chua 0,045 N 0,067 TB 0,49 N 7,05 N 4,11 N 15,08 C 0,048 0,39 

8 Đ8 0,33 TB 4,6 Chua 0,048 N 0,061 TB 0,54 N 7,11 N 4,24 N 15,03 C 0,052 0,42 

9 Đ9 0,41 TB 4,7 Chua 0,053 N 0,070 TB 0,51 N 7,08 N 4,19 N 15,11 C 0,05 0,47 

10 Đ10 0,39 TB 4,4 Chua 0,044 N 0,068 TB 0,5 N 7,13 N 4,17 N 15,18 C 0,054 0,38 

11 Đ11 0,35 TB 4,6 Chua 0,042 N 0,064 TB 0,58 N 7,02 N 4,1 N 15,15 C 0,051 0,35 

12 Đ12 0,44 TB 4,4 Chua 0,047 N 0,072 TB 0,52 N 7,15 N 4,22 N 15,01 C 0,057 0,44 

13 

Hữu 

Lũng 

Đ13 0,51 G 5,8 Ít chua 0,047 N 0,063 TB 0,49 N 6,17 N 3,85 N 12,93 C 0,037 0,25 

14 Đ14 0,53 G 5,9 Ít chua 0,042 N 0,068 TB 0,57 N 6,24 N 3,92 N 12,95 C 0,035 0,21 

15 Đ15 0,47 G 5,7 Ít chua 0,045 N 0,065 TB 0,51 N 6,19 N 3,87 N 13,01 C 0,039 0,28 

16 Đ16 0,51 G 5,2 Ít chua 0,044 N 0,072 TB 0,55 N 6,22 N 3,90 N 13,07 C 0,042 0,25 

17 Đ17 0,55 G 6,0 Ít chua 0,047 N 0,075 TB 0,53 N 6,28 N 3,88 N 12,94 C 0,033 0,22 
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STT Vị trí 
Ký 

hiệu 

OM 

(%) 
PL 

pH
* 

PL 
N 

(%) 
PL 

P2O5 

(%) 
PL 

K2O 

(%) 
PL 

P2O5 PL K2O PL CEC PL Al Fe 

(mg/100g đất) ldl/100g (mg/kg) 

18 Đ18 0,49 G 5,8 Ít chua 0,051 N 0,068 TB 0,50 N 6,21 N 3,81 N 12,99 C 0,037 0,25 

19 Đ19 0,41 TB 6,0 Ít chua 0,040 N 0,058 N 0,60 N 6,03 N 3,92 N 12,97 C 0,034 0,22 

20 Đ20 0,44 G 5,8 Ít chua 0,049 N 0,052 N 0,68 N 6,11 N 3,87 N 13,02 C 0,037 0,20 

21 Đ21 0,47 G 5,0 Ít chua 0,040 N 0,063 TB 0,64 N 6,08 N 4,05 N 12,89 C 0,041 0,25 

22 Đ22 0,43 G 5,6 Ít chua 0,041 N 0,060 N 0,65 N 6,12 N 3,98 N 12,95 C 0,039 0,22 

23 Đ23 0,47 G 5,9 Ít chua 0,044 N 0,057 N 0,72 N 5,98 N 3,91 N 12,90 C 0,035 0,27 

24 Đ24 0,45 G 6,0 Ít chua 0,048 N 0,052 N 0,71 N 6,05 N 3,88 N 13,11 C 0,032 0,24 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu đất và * kế thừa từ Đề tài “Điều tra, đánh giá thoái hoá đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn” năm 2016 

Ghi chú: G: Giầu – TB: Trung bình – N: Nghèo – C: Cao – PL: Phân loại – OM: Chất hữu cơ)
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Hàm lượng các chất dinh dưỡng là chỉ tiêu có ý nghĩa quyết định nhất đến độ phì 

nhiêu đất cũng như năng suất cây trồng. Đất có hàm lượng các chất dinh dưỡng lớn thì 

thường rất màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng và cho năng suất cao. Kết quả 

phân tích được trình bày trong bảng 3.2. 

3.2.1. Hàm lượng chất hữu cơ 

Theo Lê Văn Khoa và ctv (2000), chất hữu cơ là chỉ tiêu đánh giá về độ phì nhiêu 

của đất, nó ảnh hưởng đến nhiều tính chất đất như khả năng cung cấp dinh dưỡng, khả 

năng hấp phụ, giữ nhiệt và kích thích sinh trưởng cây trồng. Chất hữu cơ là dấu hiệu cơ 

bản để phân biệt đất với đá mẹ và mẫu chất. Số lượng và tính chất của chúng tác động 

mạnh mẽ đến quá trình hình thành đất, quyết định nhiều đến tính chất lý, hóa, sinh học 

và độ phì nhiêu đất. Do đó, việc đánh giá chất hữu cơ trong đất là rất quan trọng đối với tất 

cả các loại đất. Hàm lượng chất hữu cơ (OM) trong đất được xác định dựa trên hàm lượng 

Cacbon hữu cơ (OC). Kết quả phân tích OM% rất thấp (0,31 – 0,56). Nguyên nhân hàm 

lượng chất hữu cơ tại các vị trí nghiên cứu không cao có thể là do quá trình canh tác 

nhiều năm nhưng người dân không chú trọng bón phân hữu cơ mà chỉ bón phân vô cơ 

làm cho đất bị thoái hóa vì trong đất hàm lượng chất hữu cơ cao làm tăng ẩm độ đất, cải 

thiện cấu trúc đất tăng khả năng đệm của đất (Charles A. Black, 1993). Điều này phù 

hợp với nhận định của Brady (2002) việc thâm canh nhiều vụ liên tục trong năm và việc 

không bón phân hữu cơ làm cho đất ngày càng bị thoái hoá nghiêm trọng. Điều này cho 

thấy quá trình canh tác đã làm cho hàm lượng chất hữu cơ trong đất giảm. 

Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu đất tại huyện Chi 

Lăng có 11/12 mẫu đánh giá ở mức Trung bình, 1 mẫu ở mức giầu. Điều ngược lại được 

nhận thấy ở mẫu đất tại huyện Hữu Lũng. Như vậy, đất sản xuất nông nghiệp tại huyện 

Chi Lăng đang thiếu chất hữu cơ và đây là nguyên nhân làm cho độ xốp ở các mẫu đất 

tại huyện Chi Lăng thấp hơn so với huyện Hữu Lũng – nơi đất có nhiều chất hữu cơ 

hơn. Để cây trồng phát triển thuận lợi, việc bổ sung liên tục các loại phân hữu cơ và sử 

dụng nhiều hơn tàn dư thực vật khi canh tác các loại cây trồng tại huyện Chi Lăng là rất 

cần thiết. Bên cạnh đó, người dân ở huyện Hữu Lũng nên duy trì liên tục chế độ bón 

phân nhiều chất hữu cơ và tàn dư thực vật nhằm duy trì và cải thiện tính chất này của 

đất canh tác. Giải pháp này không chỉ góp phần cải thiện tính chất hóa học của đất mà 

còn làm tăng độ xốp, tăng khả năng giữ nước và các chất dinh dưỡng – chỉ tiêu vật lý 

đất rất quan trọng với nhiều loại cây trồng.   
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3.2.2. Độ chua của đất 

Độ chua của đất thể hiện ở chỉ tiêu pHKCl của đất và chúng ta thường sử dụng chỉ 

số này để xác định khả năng trồng cây, lên các phương án cải tạo đất để tạo điều kiện 

tốt nhất cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất chất lượng cao. Kết quả 

đánh giá độ chua của đất tại huyện Chi Lăng cho thấy có 4/12 mẫu đất ở mức ít chua 

phù hợp với rất nhiều loại cây trồng khác nhau. Số còn lại 8/12 mẫu đất được đánh giá 

ở mức chua, chỉ phù hợp với những cây trồng ưa chua, chịu chua như cây chè, cây cỏ 

voi. Để trồng hầu hết các loại cây trồng khác thì việc sử dụng các loại chất cải tạo độ 

chua của đất như Đôlômít, vôi nung, bột đá vôi, Bentonite, phân hữu cơ… là rất quan 

trọng và phải thực hiện liên tục qua nhiều năm. Ngoài ra, vì đất chua nên hiệu quả sử 

dụng các loại phân bón cho cây trồng tại huyện Chi Lăng sẽ không cao vì các chất dinh 

dưỡng trong phân bón sẽ bị kết tủa thành dạng khó tiêu với cây trồng. Do đó, khi sử 

dụng phân bón cho cây trồng người dân nên vùi phân vào đất và bón theo đường kính 

tán – nơi tập trung nhiều lông hút của bộ rễ hoặc sử dụng các loại phân bón hòa tan kết 

hợp với hệ thống tưới nước tiết kiệm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón 

hơn.  

Tại huyện Hữu Lũng, pH các mẫu đất phần lớn ở mức ít chua, dao động trong 

khoảng từ 5,0 – 6,0. Đây là mức pH phù hợp với nhiều loại cây trồng cho năng suất và 

chất lượng cao. Chỉ tiêu này có mối liên hệ mật thiết, tỷ lệ thuận với hàm lượng chất 

hữu cơ, tỷ lệ nghịch với hàm lượng Nhôm, Sắt dễ tiêu trong đất. Khi đất có hàm lượng 

chất hữu cơ cao thường có chỉ số pH cao (đất ít chua) nhưng đất càng chua (pH thấp) 

thì hàm lượng nhôm, sắt di động trong đất rất cao - ảnh hưởng rất xấu tới bộ rễ của cây 

trồng. Kết quả đánh giá chỉ số pH cũng cho thấy đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Hữu 

Lũng là rất phù hợp với các loại cây trồng khác nhau. Điều này thể hiện rất rõ ràng khi 

chúng tôi đánh giá, điều tra về các Kiểu sử dụng đất rất đa dạng trên địa bàn huyện. Đây 

là lợi thế rất lớn về đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hữu Lũng mà không phải huyện 

nào ở tỉnh Lạng Sơn cũng có được.  

3.2.3. Hàm lượng nitơ tổng số 

Nitơ (N) là đặc biệt quan trọng vì cây cần chất dinh dưỡng này với số lượng lớn. 

Nitơ cũng dễ dàng mất đi từ đất và khá tốn kém để cung ứng. N có ảnh hưởng nhiều đến 

sự phát triển, năng suất của cây hơn so với bất kỳ thành phần khoáng chất khác. Nitơ 

ảnh hưởng đến sự hấp thu và phân bố của thực tế tất cả các yếu tố khác. Hàm lượng Nitơ 
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tổng số trong các mẫu đất hầu hết đều ở mức nghèo, dao động từ 0,037 – 0,053%, các 

giá trị không chênh lệch nhau quá nhiều. Hàm lượng chất hữu cơ trong đất thường liên 

quan tỷ lệ thuận với hàm lượng đạm. Do vậy, giải pháp tăng cường chất hữu cơ, phân 

hữu cơ trong các quá trình canh tác là giải pháp bền vững, hiệu quả lâu dài, đơn giản, 

chi phí thấp cho các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 2 huyện. Trong quá trình sản 

suất, để cây trồng đạt năng suất và chất lượng tốt thì không thể thiếu việc sử dụng phân 

đạm và lượng phân đạm ở 2 huyện này đang sử dụng là khá cao. Tuy nhiên, hàm lượng 

đạm còn lại trông đất không nhiều – thậm chí ở mức nghèo, thể hiện vấn đề cung cấp 

không đáp ứng được nhu cầu của cây trồng. Trong điều kiện vật tư nông nghiệp tăng 

cao - đặc biệt là giá các sản phẩm phân NPK tăng mạnh hơn rất nhiều so với giá nông 

sản thì giải pháp tăng cường bón phân đạm vô cơ là không khả thi và hiệu quả không 

cao. Do vậy, tăng cường nguồn dinh dưỡng đạm hữu cơ từ phân hữu cơ và phụ phẩm 

nông nghiệp; vùi phân vào trong đất để giảm xói mòn rửa trôi; bón phân theo hệ thống 

tưới nước tiết kiệm; bón phân đúng vị trí cây trồng có nhiều lông hút… là những giải 

pháp hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón nói chung, phân đạm nói riêng. Từ 

đó tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người nông dân vượt qua 

giai đoạn khủng hoảng đầu vào, lạm phát đầu ra như hiện tại.     

3.2.4. Hàm lượng lân 

Lân là một nguyên tố đa lượng không những giữ vai trò then chốt trong việc hình 

thành và bảo vệ độ phì nhiêu của đất mà còn là nguyên tố dinh dưỡng hàng đầu cây 

trồng rất cần để sinh trưởng và phát triển. Do đó đánh giá độ phì nhiêu đất không thể bỏ 

qua yếu tố lân. Tác động của lân đối với đất và cây trồng được thể hiện qua hàm lượng 

lân tổng số và dễ tiêu. 

Trong các mẫu đất được khảo sát ta thấy, hàm lượng lân tổng số trong các mẫu 

đất dao động từ nghèo đến trung bình (dao động từ 0,052 - 0,075). Hàm lượng lân dễ 

tiêu là chỉ tiêu phản ánh đúng nhất khả năng cung cấp dinh dưỡng lân của đất cho cây 

trồng vì nó là dạng cây trồng trực tiếp hấp thu được. Trong các mẫu đất mặt đã khảo sát 

thì tất cả đều có hàm lượng lân dễ tiêu đều ở mức nghèo (< 10 mg/100g đất). Hàm lượng 

lân trong đất có mối liên hệ rất mật thiết với chỉ tiêu pH đất, đất càng chua thì lân dễ 

tiêu trong đất càng thấp – đất nghèo lân. Do vậy, cùng ở mức nghèo về lân dễ tiêu nhưng 

đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng có hàm lượng lân dễ tiêu thấp hơn so với 

đất tại huyện Hữu Lũng. Trong quy trình chăm sóc cây trồng tại cả 2 huyện, nên tăng 
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cường sử dụng các sản phẩm phân bón có hàm lượng lân rễ tiêu cao; bón phân phải vùi 

vào trong đất và tập trung bón vào vị trí mà bộ rễ có nhiều lông hút nhất; sử dụng các 

sản phẩm phân bón lá để tăng cường khả năng cung cấp lân cho cây trồng; sử dụng các 

sản phẩm cải tạo đất để nâng pH và hàm lượng chất hữu cơ trong đất là những giải pháp 

phù hợp để cây trồng có đủ lân nhằm giúp hệ rễ phát triển, cây đạt năng suất chất lượng 

cao hơn. 

3.2.5. Hàm lượng kali 

Đây cũng là nguyên tố không thể bỏ qua trong đánh giá độ phì đất. Kali trong đất 

thường nhiều hơn nitơ và phốt pho. Hàm lượng kali tổng số trong đất ở mức nghèo, dao 

động trong khoảng 0,41 – 0,72%. Hàm lượng kali dễ tiêu ở mức nghèo, dao động khoảng 

3,64 –4,24 mg/100g đất. Bên cạnh việc hàm lượng kali dễ tiêu trong đất nghèo do TPCG 

đất nhẹ nên khả năng hấp phụ kali cũng giảm. Vì vậy để nâng cao hiệu suất sử dụng 

phân kali cho cây trồng cần chú ý nghiên cứu liều lượng, thời gian và cách bón kali cho 

phù hợp. Tăng cường bón phân kali trên các loại đất sản xuất nông nghiệp ở 2 huyện là 

giải pháp chính để nâng cao chất lượng nông sản (độ ngọt – mùi thơm – hương vị…). 

Với điều kiện đất trồng có hàm lượng kali thấp như này, việc bón phân kali nên bón tập 

trung vào vị trí cây trồng có nhiều lông hút; vùi phân vào trong đất; bón phân bón lá có 

hàm lượng kali cao là những giải pháp phù hợp với các hộ nông dân trên địa bàn nghiên 

cứu. Bên cạnh đó, ngoài việc sử dụng phân bón kali trong quá trình canh tác, ngươi dân 

nên chú ý thêm các nguyên tố dinh dưỡng khác như: Canxi; Magie; Lưu huỳnh; Bo; 

Molipden; Kẽm… Các nguyên tố này thường bị thiếu cục bộ do vấn đề bón tập trung và 

bón với số lượng nhiều kali và đây cũng là các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng lớn tới 

chất lượng nông sản.   

3.2.6. Dung tích hấp phụ trao đổi cation 

CEC là chỉ tiêu độ phì quan trọng chi phối năng suất cây trồng. Thông thường 

CEC càng cao thì càng có lợi cho sinh trưởng, phát triển của cây do tăng khả năng hấp 

thụ hóa lý các chất dinh dưỡng của đất. CEC của các mẫu đất mặt khảo sát dao động ở 

mức cao (từ 12,89 – 15,18 lđl/100g đất). Chỉ tiêu dung tích hấp phụ trao đổi (CEC) tỷ 

lệ thuận với chỉ tiêu Độ xốp của đất. Đất càng chặt (độ xốp thấp) như ở 2 điểm nghiên 

cứu thì chỉ số CEC càng cao hay nói cách khác, đất chặt là do trong đất có nhiều hạt sét, 

từ đó làm tăng khả năng giữ các chất dinh dưỡng trong đất (khả năng hấp phụ cao), hàm 

lượng dinh dưỡng dễ tiêu trong đất thấp, cây trồng càng khó hút các chất dinh dưỡng. 
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Do vậy, việc cải tạo độ xốp của đất trồng tại 2 huyện thông qua các giải pháp về tăng 

cường lượng phân hữu cơ và tăng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là giải pháp căn cơ 

để cải thiện tính chất vật lý (độ xốp, dung trọng); tính chất hóa học (hàm lượng chất hữu 

cơ, chất dinh dưỡng dễ tiêu) và giảm khả năng hấp phụ của đất (CEC) từ đó nâng cao 

khả năng hút được dinh dưỡng từ đất của cây trồng; tăng cường hiệu quả sử dụng phân 

bón; nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng hiệu quả kinh tế cho người nông 

dân.  

3.3. Hàm lượng kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp huyện Chi Lăng và 

huyện Hữu Lũng 

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất bức xúc hiện nay, và đặc biệt trong lĩnh 

vực nông nghiệp, ô nhiễm đất là một trong những vấn đề cấp thiết nhất cần được giải 

quyết. Trước tiên dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay là do việc lạm dụng 

và sử dụng không hợp lý các loại hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. 

Tồn dư của nông-hóa dược nông nghiệp này sẽ tích đọng lại trong đất qua thời 

gian dài, vượt ngưỡng cho phép sẽ gây ra hiện tượng ô nhiễm. Chúng có thể bị rửa trôi 

theo chiều dọc xuống các tầng đất dưới sâu, thậm chí xuống tận tầng nước ngầm và hậu 

quả khó lường trong quá trính các chất độc này di chuyển. Do đó việc nghiên cứu về 

hàm lượng của các KLN trong đất là rất cần thiết trong việc sử dụng đất nông nghiệp. 

Bảng 3.3. Hàm lượng kim loại nặng của đất sản xuất nông nghiệp huyện Chi 

Lăng và huyện Hữu Lũng 

STT Vị trí 

Ký hiệu 

phân tích 

trong 

phòng 

TN 

As Cd Zn Cu 

mg/kg 

1 

Huyện Chi Lăng 

Đ1 1,47 <0,26 41,6 10,3 

2 Đ2 1,12 <0,26 44,7 8,75 

3 Đ3 1,34 <0,26 42,5 8,19 

4 Đ4 1,36 <0,26 47,3 8,43 

5 Đ5 1,15 <0,26 40,3 8,24 

6 Đ6 1,21 <0,26 44,6 9,01 

7 Đ7 1,58 <0,26 52,1 8,95 

8 Đ8 1,41 <0,26 50,8 8,24 

9 Đ9 1,35 <0,26 55,3 9,03 

10 Đ10 1,24 <0,26 51,8 8,91 

11 Đ11 1,57 <0,26 56,9 8,67 
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STT Vị trí 

Ký hiệu 

phân tích 

trong 

phòng 

TN 

As Cd Zn Cu 

mg/kg 

12 Đ12 1,63 <0,26 53,2 9,13 

13 

Huyện Hữu Lũng 

Đ13 1,36 <0,26 64,5 9,11 

14 Đ14 1,34 <0,26 61,7 9,34 

15 Đ15 1,29 <0,26 65,9 9,75 

16 Đ16 1,45 <0,26 62,4 9,28 

17 Đ17 1,41 <0,26 68,1 9,47 

18 Đ18 1,37 <0,26 55,3 9,17 

19 Đ19 1,03 <0,26 31,8 15,9 

20 Đ20 1,11 <0,26 35,2 15,4 

21 Đ21 1,05 <0,26 37,1 13,8 

22 Đ22 1,08 <0,26 34,8 11,6 

23 Đ23 0,97 <0,26 33,5 14,3 

24 Đ24 0,82 <0,26 34,9 12,1 

QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 
15 2 200 100 

(Nguồn: Kết quả phân tích) 

Thông qua bảng số liệu 3.3, chúng ta có thể nhận thấy tất cả các mẫu đất nghiên 

cứu trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng đều có các giá trị thấp hơn ngưỡng cho 

phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT rất nhiều lần. Đây là cơ sở rất quan trọng để các 

ban ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng xây dựng 

những mô hình, người dân làm những trang trại sản xuất các mặt hàng nông sản an toàn, 

đảm bảo tiêu chuẩn VietGap và tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước khác.  

3.4. Nhận xét chung về chất lượng đất trên địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện 

Chi Lăng 

Nhìn chung chất lượng đất tại địa bàn nghiên cứu có chất lượng không cao và có 

xu hướng suy giảm khi so sánh kết quả nghiên cứu của đề tài và đề tài đánh giá thoái 

hoá đất toàn tỉnh năm 2016. Do vậy, việc cải tạo độ xốp của đất trồng bằng các giải pháp 

tăng cường lượng phân hữu cơ và tăng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là rất quan trọng 

và là nguồn gốc để cải thiện tính chất vật lý (độ xốp, dung trọng); tính chất hóa học (hàm 

lượng chất hữu cơ, chất dinh dưỡng lân, kali dễ tiêu) và giảm khả năng hấp phụ của đất 

(CEC) từ đó nâng cao khả năng hút được dinh dưỡng từ đất của cây trồng; tăng cường 

hiệu quả sử dụng phân bón; nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng hiệu quả 

kinh tế cho người nông dân. 
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Hàm lượng chất hữu cơ trong đất đóng vai trò rất quan trọng quyết định độ phì 

đất. Tùy theo loại đất khác nhau mà có hàm lượng chất hữu cơ khác nhau và chất lượng 

cũng khác nhau, nó gắn liền với sự hình thành và quá trình sử dụng của loại đất đó. Hàm 

lượng chất hữu cơ tổng số (OM%) là một trong những chỉ tiêu quan trọng hàng đầu 

trong đánh giá độ phì nhiêu của đất, ảnh hưởng nhiều tới tính chất của đất như khả năng 

cung cấp dinh dưỡng, khả năng hấp phụ, giữ nhiệt và kích thích sinh trưởng cây trồng. 

Chất hữu cơ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chính trong hệ sinh thái của đất, nhất 

là việc sử dụng đất ở vùng nhiệt đới. 

3.4.1. Huyện Hữu Lũng 

Diện tích đất bị suy giảm độ phì ở mức trung bình là 26.898,92ha tập trung nhiều 

tại địa bàn các xã Hòa Bình, Hữu Liên, Yên Sơn, Tân Lập và trải đều trên các xã còn lại 

của huyện. Diện tích đất bị suy giảm độ phì nhẹ là 32.052,92ha tập trung nhiều ở khu 

vực phía nam của huyện, thuộc địa bàn các xã Hòa Sơn, Tân Thành, Hòa Thắng, Hòa 

Lạc, Minh Hòa, Minh Sơn, Sơn Hà, Đô Lương. Diện tích đất không bị suy giảm độ phì 

là 883,12ha tập trung nhiều tại xã Đồng Tân, Cai Kinh, Quyết Thắng và Yên Bình. 

Đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nhìn chung có pH ở mức ít chua; 

hàm lượng chất hữu cơ khá cao; nhưng độ xốp chưa cao nên hàm lượng dinh dưỡng dễ 

tiêu trong đất không cao, khả năng hấp phụ cao nên hiệu quả sử dụng phân bón trên các 

loại cây trồng sẽ không cao, cây gặp khó khăn trong việc hút các chất dinh dưỡng trong 

đất. Các giải pháp nâng cao hàm lượng chất hữu cơ (tăng cường bón phân hữu cơ, phụ 

phẩm nông nghiệp; tăng cường bón chất cải tạo đất; chống xói mòn rửa trôi) là gốc rễ 

để cải thiện tính chất vật lý, hóa học của đất sản xuất nông nghiệp tại địa bàn nghiên 

cứu 

3.4.2. Huyện Chi Lăng 

 Diện tích đất bị suy giảm độ phì mạnh là 5.998,99ha tập trung chủ yếu ở xã Quan 

Sơn, Nhân Lý, Lâm Sơn, Bắc Thủy, ngoài ra còn rải rác tại các xã Thượng Cường, Mai 

Sao, Liên Sơn, Hữu Kiên, Quang Lang. Diện tích đất bị suy giảm độ phì ở mức trung 

bình là 15.133,39ha tập trung nhiều ở các xã Thượng Cường, Gia Lộc, Vạn Linh, Y 

Tịch, Bằng Hữu, Hòa Bình, Ngoài ra còn rải rác ở các xã Đồng Mỏ, Bắc Thủy, Nhân 

Lý, Bằng Mạc. Diện tích đất bị suy giảm độ phì nhẹ là 33.543,24ha phân bố rải rác trên 

các xã của huyện, tập trung nhiều nhất ở các xã Hữu Kiên, Vân Thủy, Chiến Thắng. Diện 

tích đất không bị suy giảm độ phì là 290,75ha, chủ yếu tập trung ở xã Vân An, Chiến 
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Thắng. 

Độ phì nhiêu của đất bị suy giảm sẽ dẫn tới suy giảm các chất dinh dưỡng, hữu 

cơ có trong đất. Suy giảm độ phì khiến cho đất bị bạc màu, suy thoái, ảnh hưởng trực 

tiếp tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đất bị suy giảm độ phì sẽ có hàm lượng 

chất hữu cơ tổng số thấp, gây ảnh hưởng nhiều tới tính chất của đất như khả năng cung 

cấp dinh dưỡng, khả năng hấp phụ, giữ nhiệt và kích thích sinh trưởng cây trồng. Đất 

có độ xốp thấp (đất chặt) nên khả năng hấp phụ (CEC) của đất cao, cây trồng khó hút 

chất dinh dưỡng. Đất trồng tại huyện phần lớn là đất chua cho tới ít chua, do vậy hàm 

lượng dinh dưỡng dễ tiêu trong đất không cao, đất có nhiều nhôm sắt di động, gây trở 

ngại cho quá trình phát triển bộ rễ của cây trồng – đặc biệt ảnh hưởng tới các loại cây 

không có khả năng chịu chua, chịu nhôm sắt như các loại cây rau, cây màu.   

 

CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP GẮN 

VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG VÀ 

HUYỆN HỮU LŨNG 

4.1. Thực trạng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới của huyện Chi Lăng 

Với định hướng và chính sách phát triển nông nghiệp đồng bộ, sản xuất nông, 

lâm, thủy sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

được chuyển đổi theo hướng năng suất, chất lượng. Bước đầu hình thành các vùng sản 

xuất tập trung, đáp ứng nguồn nguyên liệu ngày càng tốt hơn cho công nghiệp chế biến 

và xuất khẩu. Việc đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, trồng xen, 

nuôi xen được đẩy mạnh, công tác kiểm soát dịch bệnh được tăng cường, hệ thống thủy 

lợi ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu trong từng lĩnh vực 

nông nghiệp và thủy sản đã theo hướng tích cực, giá trị gia tăng ngày càng cao. 

Thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt. Diện tích các cây trồng 

có giá trị kinh tế thấp hơn đang được chuyển dần sang các loại cây trồng có giá trị kinh 

tế cao. Diện tích lúa, cây công nghiệp (Bông, vừng), cây ăn quả (nhãn, vải) giảm dần để 

chuyển sang trồng rau, cây thức ăn gia súc và cây na ....  

Bảng 4.1. Chuyển đổi diện tích cây trồng huyện Chi Lăng giai đoạn 2016 – 2020 
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STT Loại cây trồng 
Đơn 

vị 
2016 2017 2018 2019 2020 

  Tổng diện tích GT ha 10729,3 11202,9 10929,2 10808,0 10710,2  

1 Cây lúa  ha 4754,0  4627,8  4379,6  4171,7  4088,4  

2 Ngô  ha 3070,6  3071,5  2884,0  2617,0   2643,9  

3 Khoai lang ha 168,1  169,7  129,0  131,7  101,3  

4 Sắn ha 356,9  183,0  99,7  67,7  54,8  

5 Cây chất bột khác ha 58,5  71,4  107,7  100,1  97,1  

6 Rau các loại ha 735,2  805,4  912,4  1174,3  1067,0  

7 Khoai tây ha 114,2  123,3  147,4  46,3  57,6  

8 Đậu, đỗ các loại (trừ đậu tương) ha 180,8  179,6  145,4  116,7  100,0  

9 Dưa các loại (trừ Dưa hấu) ha 42,9  43,5  20,1  20,3  20,0  

10 Lạc ha 483,1  596,8  570,8  563,1  501,1  

11 Đậu tương ha 57,5  72,2  95,2  49,9  50,3  

12 Mía ha 6,0  8,2  15,7  7,6  4,6  

13 Thuốc lá ha 261,6  628,0  800,0  789,9  810,5  

14 Cây CN khác (Bông, vừng…) ha 24,4  6,0  2,0  2,0  0,2  

15 Dưa hấu  ha 68,9  80,1  58,9  57,7  55,0  

16  Cây làm thức ăn gia súc, hoa cảnh... ha 346,8  536,5  561,3  892,0  1058,4  

17  Hồi ha 1406,2  1386,6  1449,4  1491,9  1542,0  

18 Chè ha 10,2  11,9  10,2  5,9  4,5  

19  Na ha 1334,0  1526,0  1622,6  1804,5  1900,0  

20  Hồng ha 306,1  249,2  262,7  281,6  296,0  

21  Quýt ha 69,1  84,1  92,2  86,3  84,0  

22  Bưởi ha 103,0  282,7  269,7  285,7  295,0  

23  Dứa ha 44,8  43,1  37,5  38,7  34,5  

24 Nhãn, vải ha 703,2  676,9  554,3  454,9  420,0  

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 
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Hình 4.1. Chuyển đổi diện tích cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 

Do chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số diện tích trồng cây hàng năm chuyển sang 

trồng cây lâu năm, một số diện tích giảm do đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

nông thôn nên tổng diện tích gieo trồng có xu hướng giảm. Để đảm bảo an ninh lương 

thực, nâng cao năng suất, sản lượng lương thực, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp 

với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo nhân dân đẩy mạnh áp dụng sản 

xuất lúa cải tiến SRI, trồng ngô mật độ dày; đồng thời đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng 

cao như: F1 CP 134, LS55, sán ưu, Nhị ưu 986, syn6, CR 203,... Đồng thời tập trung 

phát triển các vùng sản xuất hàng hóa nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa 

phương như: Sản xuất ớt, lạc tập trung, sản xuất thuốc lá, sản xuất rau áp dụng theo 

hướng nông nghiệp tốt (VietGAP). Cụ thể: 

Tổng diện tích gieo trồng năm 2016 đạt 10.729,3 ha; năm 2017 đạt 11.202,9 ha; 

năm 2018 đạt 10.929,6 ha; năm 2019 đạt 10.808,0 ha và năm 2020 đạt 10.710,2 ha. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện nhìn chung giảm qua từng năm, cụ thể: 

Năm 2016 đạt 35.941,0 tấn; năm 2017 đạt 35.784,3 tấn; năm 2018 đạt 33.245,6 tấn, năm 

2019 đạt 32.255,6 tấn và năm 2020 đạt 32.004,4 tấn.  

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã có sự thay đổi về diện tích, sản lượng của một 

số loại cây trồng chính như: Diện tích trồng lúa Xuân có xu hướng giảm, các hộ dân đã 
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chuyển đổi một số diện tích đất lúa vụ Xuân, diện tích đất lúa không chủ động về nguồn 

nước, giá trị kinh tế thấp sang trồng một số loại hàng năm có giá trị kinh tế cao hơn như: 

Ớt, lạc, khoai sọ, dong riềng,...Diện tích một số cây củ bột có xu hướng giảm mạnh điển 

hình như cây sắn. Tại một số xã, thị trấn đã chủ động chuyển đổi từ trồng sắn sang phát 

triển trồng cây lâm nghiệp, trồng ngô, trồng cây nghệ,... Ngược lại, diện tích một số cây 

trồng như: Thuốc lá, lạc, ớt, rau vụ Đông có xu hướng tăng qua các năm. 

Đến nay bước đầu đã xuất hiện các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi gắn sản 

xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao chất 

lượng, giảm giá thành sản xuất sản phẩm; thông qua tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất 

đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển sản xuất theo hướng bền vững và góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh sản phẩm.  

Trồng cây ăn quả: Tính đến hết năm 2020, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn 

huyện hiện có 3.420,6 ha. Trong đó một số cây ăn quả chính như: Na diện tích đạt 

1.804,5 ha, diện tích cho thu quả 1.600 ha, năng suất 106,8 tạ/ha, sản lượng đạt 16.500 

tấn; cây cam các loại diện tích 53,3 ha, diện tích cho thu quả 31,5 ha, năng suất đạt 43,6 

tạ/ha, sản lượng đạt 137,6 tấn; cây quýt diện tích 86,3 ha, diện tích cho thu quả 51,1 ha, 

năng suất đạt 38,8 tạ/ha; sản lượng đạt 198,4 tấn; cây bưởi các loại diện tích 285,7 ha, 

diện tích cho thu quả 208,7 ha, năng suất đạt 74,0 tạ/ha, sản lượng đạt 1.543,3 tấn. 

Triển khai thực hiện xây dựng vùng sản xuất Na, cây có múi an toàn theo tiêu 

chuẩn GlobalGAP, VietGAP và ký cam kết sản xuất Na an toàn trên toàn bộ diện tích 

nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hướng 

tới xuất khẩu, sản xuất theo chuỗi giá trị. Cây Na có sản lượng đạt hơn 16.500 tấn, giá 

trị bình quân đạt trên 200 triệu đồng/ha. Đồng thời, phát triển cây ăn quả có múi (bưởi 

diễn, bưởi da xanh, cam canh); áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến đem lại giá trị và 

hiệu quả trong sản xuất. 

Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản 

đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là thương hiệu Na Chi Lăng, nhằm kêu gọi, thu hút 

đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao 

chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong 03 năm 2017, 2018, 2019 huyện 

Chi Lăng đã phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thành công Ngày hội Na 

Chi Lăng. Thương hiệu Na Chi Lăng đã vinh dự được Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam 
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vinh danh và trao cúp vàng chứng nhận là thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất 

lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng trong tốp 10 “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” 

năm 2018. 

Thông qua các hoạt động của Ngày hội như phát động sản xuất na an toàn đã làm 

thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của bà con nông dân từ sản xuất na truyền thống 

sang sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, tạo ra sản phẩm na 

sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm góp phần phát triển thương hiệu Na Chi Lăng. 

Các hoạt động quảng bá về Ngày hội Na Chi Lăng, sản phẩm na sản xuất theo quy trình 

thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cùng với mẫu mã, bao gói đẹp trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, thương hiệu na Chi Lăng được đông đảo người tiêu dùng biết đến 

và tin dùng giúp cho sản phẩm Na Chi Lăng tiêu thụ gặp nhiều thuận lợi hơn, giá cả ổn 

định và tăng 30% so với năm 2016 cụ thể: Năm 2016 diện tích na 1.334,0 ha, sản lượng 

na đạt 9.829,9 tấn, giá bình quân 20.000 đồng/1kg, giá trị kinh tế đạt 300 tỷ đồng. Năm 

2019, diện tích na khoảng 1.650 ha, sản lượng đạt 16.500 tấn, giá bán bình quân đạt 

40.000 đồng/kg, giá trị sản xuất na năm 2019 đạt gần 700 tỷ đồng tăng gấp 02 lần so với 

năm 2016. 

Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực chăn nuôi.  

Sản xuất chăn nuôi cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trong huyện và xuất 

bán ra ngoài huyện 

Bảng 4.2. Chuyển đổi sản lượng chăn nuôi huyện Chi Lăng giai đoạn 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Đàn Trâu con 16035  15892  14500  11715  9950  

2 Đàn bò con 8494  8447  8100  6768  5700  

3 Đàn lợn ( tổng số) con 31181  30621  26500  10250  5000  

4 Đàn gia cầm (tổng số) 1000con 408,0  420,8  412,0  410,8  436,3  

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 

Năm 2020, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có khoảng 31.600 con, trong đó: 

Tổng đàn trâu có 9.950 con, đàn bò có 5.700 con, đàn lợn có 5.000 con, đàn ngựa có 2.100 

con, đàn dê có 5.000 con,…Đàn gia cầm có 436.300 con. Chăn nuôi trâu, bò có xu hướng 
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giảm do việc chuyển đổi cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, ngoài ra lao động tại một 

số xã, thị trấn có xu hướng chuyển dịch đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh 

dẫn đến tình trạng thiếu hụt về lao động tại nông thôn. Đàn lợn do mắc bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi dẫn đến bị tiêu hủy số lượng lớn nên tổng số con đàn lợn giảm. Chăn nuôi ngựa 

bạch hiện đang có xu hướng tăng, đến hết năm 2020 tổng đàn ngựa có 2.100 con, trong đó 

ngựa bạch có 1.200 con. Chăn nuôi dê tiếp tục được duy trì ổn định.  

Kết quả thực hiện tái cơ cấu theo vùng và phương thức chăn nuôi: Khu vực các xã 

núi đá, các xã khu vực dọc tuyến sông Thương chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, một số hộ đã 

mạnh dạn đầu tư sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại và bán công nghiệp. Đối 

tượng vật nuôi chủ yếu là lợn và gia cầm. Cơ cấu giống lợn lai và lợn ngoại chiếm 90%; cơ 

cấu giống gia cầm chủ yếu là giống gà lông màu, gà ri. Các xã khu vực núi đất với thế mạnh 

về đất đai rộng, mật độ dân số thấp phát triển các loại vật nuôi đặc sản, bản địa có giá trị 

kinh tế và khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường như: Trâu, bò, ngựa, dê,... 

Bên cạnh công tác chăn nuôi, công tác thú y được quan tâm chú trọng, thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra các cơ sở về công tác tiêm phòng, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng 

chống đói rét cho vật nuôi, từ đó hạn chế được dịnh bệnh lớn xảy ra trên diện rộng.  

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức 

đoàn thể UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người chăn 

nuôi, bám sát diễn biến của thị trường để phát triển chăn nuôi tránh tình trạng chăn nuôi ồ 

ạt, không theo quy hoạch. Khuyến khích người chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, theo 

chuỗi liên kết sản phẩm. 

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung công 

tác thủy sản trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm 

trung bình đạt 70- 75 ha, sản lượng đạt khoảng 90- 100 tấn thủy sản các loại.  

Bảng 4.3. Chuyển đổi diện tích thủy sản huyện Chi Lăng giai đoạn 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

1  Nuôi cá Nghìn ha 0,0647 0,0784 0,0648 0,0760 0,0760 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 
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Thực hiện đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi để đáp ứng nhu cầu thị 

trường, giảm thiểu rủi ro. Ngoài các đối tượng chủ lực như cá rô phi đơn tính, cá chép 

lai, trắm cỏ còn có các đối tượng nuôi truyền thống như cá trôi, mè và một số đối tượng 

nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá tầm. Sản phẩm thu hoạch chủ yếu được tiêu 

thụ tươi sống tại các chợ trung tâm huyện, một phần sản phẩm được các tư thương đem 

tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. 

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Thực hiện đồng bộ các 

giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, theo 

đúng định hướng và kế hoạch được duyệt. 

Bảng 4.4. Chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp huyện Chi Lăng giai đoạn 2016 - 2020 

ST

T 
Danh mục 

Đơn 

vị 
2016 2017 2018 2019 2020 

1  Khoán bảo vệ rừng ha 1.260,0  - 3.289,6  2.750,0   3.127,2  

  Rừng PH, Đdụng ha 1.260,0  - 3.289,6  2.750,0   3.127,2  

2 Trồng rừng mới  ha 951,6  1.350,0  1.002,0  1.050,9   1.059,7  

  1. Rừng phòng hộ, đặc dụng ha  30,0  -  28,0  - - 

  2. Trồng rừng sản xuất tập trung  ha  340,0  549,6  474,4  630,4  463,9  

  3. Trồng cây phân tán ha  581,6  800,4  499,6  420,5   595,8  

3  Chăm sóc rừng ha - - 29,0  28,0  16,0  

  Rừng phòng hộ, đặc dụng ha - - 29,0  28,0  16,0  

4 Khai thác lâm sản    4.735,4  5.594,3  8.284,4  7.617,5  8.000,0  

  Khai thác nhựa thông tấn  564,0  520,0  602,7  542,0  500,0  

  Khai thác hoa hồi khô tấn  1.171,4  1.074,3  1.060,6  1.487,5   1.000,0  

  Khai thác gỗ m3 3.000,0  4.000,0  6.621,1  5.588,0   6.500,0  

5 Trồng cây ăn quả ha   218,3  427,7  491,1  341,6   167,5  

6 Diên tích rừng hiện có ha 31.547,7  31.899,8  32.533,5  33.096,9   33.801,1  

7 Độ che phủ của rừng %  44,8    45,3    46,2    47,0  48,0  

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 

Huyện Chi Lăng đã tập trung nâng cao chất lượng, giá trị rừng: Trong 05 năm 

(2016-2020) toàn huyện đã trồng mới được 5.414,2 ha rừng các loại. Do làm tốt công 

tác huy động xã hội hóa trong công tác trồng rừng, triển khai thực hiện tốt chính sách 

hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Cụ thể trong 05 năm đã huy 
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động xã hội hóa trồng rừng được trên 1.480 ha, tổ chức thẩm định vốn cho 76 dự án, 

quy mô 349,7 ha với kinh phí 12.743,0 triệu đồng (hỗ trợ các hộ vay vốn trồng rừng). 

Qua đó bước đầu hình thành một số vùng phát triển trồng rừng tập trung cụ thể như: 

Vùng trồng bạch đàn: Tập trung chủ yếu tại các xã, thị trấn như: Thị trấn Chi 

Lăng, xã Chi Lăng, xã Quan Sơn, xã Hữu Kiên. 

Vùng trồng keo: Tập trung tại các xã như: Bắc Thủy, Quan Sơn, Lâm Sơn, Vân 

Thủy. 

Vùng trồng thông: Tập trung tại các xã Vân Thủy, Chiến Thắng, Liên Sơn, Vân 

An. 

Tiếp tục phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ đặc trưng của địa phương kết 

hợp với bảo vệ và phát triển rừng ổn định, bền vững. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 

đạt 48,0%.  

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng 

rừng hàng năm với cơ cấu giống có năng suất cao, giống mới (cây hom thay thế các loại 

giống cũ gieo từ hạt); chuẩn bị tốt các điều kiện về hiện trường trồng rừng, xây dựng kế 

hoạch cung ứng cây giống cho các hộ tham gia trồng rừng kịp thời vụ; tăng cường giám 

sát, quản lý giống theo chuỗi hành trình, hỗ trợ nâng cấp vườn ươm hiện có (01 vườn), 

chủ động cây giống trên địa bàn, tránh hiện tượng cây giống giảm chất lượng do phải 

vận chuyển xa. Nhờ làm tốt công tác giống mà tỷ lệ thành rừng sau trồng của huyện đạt 

trên 85%. 

Quy hoạch 3 loại rừng và quản lý quy hoạch: Tổ chức kiểm kê rừng, rà soát quy 

hoạch lại 3 loại rừng phù hợp với thực tế, đảm bảo sản xuất tập trung, liền vùng, liền 

giải; quy hoạch vùng trồng bạch đàn, keo, thông; xây dựng phương án quản lý bảo vệ 

rừng bền vững theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục bảo 

vệ tốt diện tích rừng hiện có; khoán bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức phù hợp diện tích 

rừng đặc dụng, phòng hộ xung yếu và những diện tích có nguy cơ xâm hại cao để phát 

huy hiệu quả. Năm 2020, thực hiện khoán bảo vệ rừng tự nhiên được 3.127,2 ha, chăm 

sóc rừng trồng phòng hộ được 16,0 ha. 

* Kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 
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Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp, các phòng ban chuyên môn 

và UBND các xã, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình số 16/CTr-UBND ngày 

30/9/2016 của UBND huyện Chi Lăng về Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mớ huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. Tập trung vào các loại cây trồng chủ lực của địa phương, phát triển sản xuất 

theo hướng hàng hóa. Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành nông nghiệp đã đạt được 

những thành quả nhất định như sản phẩm Na Chi Lăng đã được chứng nhận thương hiệu 

vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2016, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017, Top 

10 thương hiệu vàng năm 2018, 2019. Một số mô hình bước đầu đem lại hiệu quả như: 

Mô hình sản xuất Cao khô, nuôi Gà vàng tại xã Vạn Linh, mô hình nuôi Vịt trời, trồng 

Lạc tại xã Bằng Mạc, mô hình nuôi ong tại xã Vân Thủy, mô hình trồng cây có múi tại 

xã Y Tịch...  

 Nhận thức của người dân dần thay đổi về cách thức sản xuất. Các tổ chức kinh tế 

tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp dần được hình thành, đến nay trên địa bàn huyện có 

23 Hợp tác xã. Phấn đấu hết năm 2020 thành lập mới thêm 04 HTX, nhìn chung các 

HTX hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.  

Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất trong 05 năm (2016-2020) là 12.050 triệu 

đồng, thực hiện xây dựng được 32 mô hình tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn: Từ năm 2016 đến tháng 12/2019 đã 

mở được 35 lớp đào tạo nghề nông thôn cho 1.339 người, thuộc nhóm nghề nông nghiệp 

(trồng trọt và chăn nuôi thú y, sửa chữa máy nông nghiệp).  

Chương trình Xây dựng nông thôn mới đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động 

sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. 

Việc xây dựng đường giao thông nông thôn được đẩy mạnh, tạo thành phong trào lan 

tỏa đến mọi thôn, bản và người dân, đến nay 100% số xã có đường nhựa hoặc bê tông 

đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp giữ được mức tăng trưởng ổn định, năng suất chất lượng của cây trồng, 

vật nuôi được nâng lên. Đời sống của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ 

hộ nghèo giảm. Năm 2019, thu nhập bình quân/năm của người dân nông thôn đạt 28,75 

triệu đồng/người.  

Bảng 4.5. Kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng giai đoạn 2016 - 2020 
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TT Danh mục 
Đơn 

vị 
2016 2017 2018 2019 2020 

So với 

chỉ 

tiêu 

KH 5 

năm  

1 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM  % 21,0  26,3  31,5  36,8  42,1  Đạt 

2 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về thủy lợi % 84,2  89,4  94,7  100,0  100,0  Đạt 

3 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về điện % 21,0  26,3  31,5  57,9  66,7  Đạt 

4 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về thu nhập % 21,0  26,3  36,8  36,8  44,4  Đạt 

5 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về giảm nghèo % 31,5  42,1  47,3  57,9  68,4  Đạt 

6 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường  % 21,0  26,3  36,8  36,8  44,4  Đạt 

7 
Số lượng sản phẩm OCOP được đánh 

giá, phân hạng và chứng nhận  

sản  

phẩm 
       2,0   3,0  Đạt 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Chi Lăng, 2021) 

Đến hết năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới 07/19 xã, tỷ lệ 36,8%; bình 

quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã: 12,37 tiêu chí; xây dựng thành công 01 xã (xã Chi Lăng) 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 12 khu dân cư kiểu mẫu tại các xã 

đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hết năm 2020, phấn đấu xã Y Tịch đạt chuẩn nông thôn 

mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 07/18 xã (xã Quang Lang sáp nhập 

vào thị trấn Đồng Mỏ), đạt 38,9%; tiếp tục xây dựng thêm 06 khu dân cư kiểu mẫu tại 

các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số khu dân cư kiểu mẫu lên 18 khu. 

Thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, đến năm 2020 có 05 sản 

phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 04 sản phẩm đạt bốn sao, 01 sản phẩm đạt ba 

sao. Trong giai đoạn 05 năm từ năm 2016-2020, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới từ các nguồn lực là 923.253,2 triệu đồng.  

4.2. Thực trạng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới của huyện Hữu Lũng 

Với định hướng và chính sách phát triển nông nghiệp đồng bộ, sản xuất nông, 

lâm, thủy sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

được chuyển đổi theo hướng năng suất, chất lượng. Bước đầu hình thành các vùng sản 

xuất tập trung, đáp ứng nguồn nguyên liệu ngày càng tốt hơn cho công nghiệp chế biến 

và xuất khẩu. Việc đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, trồng xen, 
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nuôi xen được đẩy mạnh, công tác kiểm soát dịch bệnh được tăng cường, hệ thống thủy 

lợi ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu trong từng lĩnh vực 

nông nghiệp và thủy sản đã theo hướng tích cực, giá trị gia tăng ngày càng cao. 

Thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt. Diện tích các cây trồng 

có giá trị kinh tế thấp hơn đang được chuyển dần sang các loại cây trồng có giá trị kinh 

tế cao. Diện tích lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, thuốc lá... giảm dần để chuyển sang trồng các 

loại cây ăn quả.  

Bảng 4.6. Chuyển đổi diện tích một số loại cây trồng chính của huyện Hữu Lũng 

giai đoạn 2016 – 2020 

TT 
Cây trồng, vật 

nuôi 
ĐVT 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 Lúa cả năm Ha 8.175,00 8.313,70 8.189,81 7.931.97 7.600,00 

2 Lúa đông xuân Ha 2.380,00 2.507,70 2.480,99 2348,03 2.300,00 

3 Lúa mùa Ha 5.795,00 5.806,00 5.708,82 5583,94 5.300,00 

4 Cây Ngô Ha 3.357,50 3.375,70 3.470,90 2754,07 2.600,00 

5 Khoai lang Ha 185,15 212,98 236,19 162,96 150,00 

6 Cây sắn Ha 1.666,24 1.576,50 1.413,48 161,68 160,00 

7 Cây lạc Ha 1.040,87 1.022,55 1.008,00 538,01 600,00 

8 Đậu, đỗ các loại Ha 369,97 348,43 332,76 306,08 300,00 

9 Thuốc lá, Ha 1.549,86 1.558,21 535,64 179,86 180,00 

10 Mía Ha 51,1 54,74 49,98 52,34 50,00 

11 Rau đậu Ha 1.454,06 1.564,67 1.645,73 1429,17 1.560,00 

12 Cây ăn quả Ha 3.407,01 3.374,70 3.205,97 3.360,36 4.600,00 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng, 2021) 

Huyện Hữu Lũng đã triển khai thực hiện xây dựng và phát triển các mô hình mới, 

phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương thành các vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung, cụ thể: 

Tiếp tục phát triển, mở rộng các loại cây trồng nguyên liệu truyền thống, nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu: Vùng 

nguyên liệu thuốc lá, vùng Na, vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng,... 
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- Vùng nguyên liệu thuốc lá: Tiếp tục thực hiện theo Đề án quy hoạch và phát 

triển vùng nguyên liệu thuốc lá huyện Hữu Lũng giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến 

năm 2020 tại 13 xã: Vân Nham, Thanh Sơn, Đô Lương, Đồng Tiến, Thiện Kỵ, Nhật 

Tiến, Minh Tiến, Yên Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Yên Vượng, Hòa Thắng, Hòa Sơn 

diện tích trồng thuốc lá năm 2020 đạt 78,4 ha, năng suất ước đạt 21,5 tạ/ha, sản lượng 

ước 168,3tấn. 

- Đối với vùng Na 

Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã 

chủ động mở các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật cho nông dân, trong đó chú trọng 

đào tạo về kỹ thuật thụ phấn hoa, kỹ thuật chăm sóc và bảo quản sau thu hoạch; Tập 

huấn tuyên truyền sản phẩm Na sạch đồng thời mở rộng tìm kiếm thị trường tiêu thụ. 

Tập trung triển khai trên địa bàn 09 xã (Yên Thịnh, Yên Vượng, Yên Sơn, Thiện 

Tân, Minh Tiến, Nhật Tiến, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc) hướng tới xuất khẩu, tổng 

diện tích đến năm 2020 đạt 1.500 ha, năng suất đạt 96 tạ/ha. 

Đến năm 2020, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 175 ha Na trồng theo tiêu chuẩn 

VietGAP và 35ha Na trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP. 

- Đối với vùng nguyên liệu Cây Keo  

Xây dựng vùng nguyên liệu cây Keo tập trung chuyên canh để cung cấp nguyên 

liệu gỗ cho công nghiệp chế biến, nhằm tăng thu nhập cho nhân dân. Tiếp tục phát triển 

vùng nguyên liệu Cây Keo trên địa bàn 19 xã, thị trấn (Thị trấn Hữu Lũng và các xã 

Thiện Kỵ, Tân Lập, Minh Tiến, Thanh Sơn, Vân Nham, Đồng Tiến, Đô Lương, Nhật 

Tiến, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc, Minh Sơn, Sơn Hà, Minh Hòa, Hòa Sơn, Tân 

Thành, Hồ Sơn, Hòa Thắng). Diện tích khoảng 8.000 ha. 

Vùng chuyên sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp (chủ yếu là giống Keo, Bạch 

đàn) ở các xã Minh Sơn, Sơn Hà, Hồ Sơn, Hòa Thắng, Nhật Tiến và Thị trấn Hữu Lũng. 

Năm 2020 huyện Hữu Lũng thực hiện mô hình cải tạo giống cây lâm nghiệp tại 

các xã Hòa Thắng, Sơn Hà, Minh Sơn và Thị Trấn. Phòng Nông nghiệp&PTNT đã khảo 

sát các địa điểm và tiến hành thực hiện triển khai mô hình. Bên cạnh đó đã thực hiện 

bón thử nghiệm 02 mô hình sử dụng phân bón Tiến Hiếu tại Hòa Thắng, Sơn Hà cho 

cây giống lâm nghiệp. 
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Tiếp tục phát triển, mở rộng một số loại cây trồng mới liên doanh, liên kết với 

doanh nghiệp để chế biến và xuất khẩu: Vùng trồng Tre Bát độ lấy măng, vùng cây ăn 

quả có múi; Vùng Dứa, Mít Hữu Lũng ... 

- Vùng Tre Bát độ: Hiện nay, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 179,68 ha tre Bát 

độ lấy măng tập trung triển khai ở các xã dọc hai bên bờ sông Trung, sông Thương và 

các xã có diện tích Lân cạnh núi đá gồm: Minh Sơn, Minh Hòa, Nhật Tiến, Minh Tiến, 

Yên Bình, Quyết Thắng. Huyện Hữu Lũng được UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng xưởng sơ 

chế măng tre Bát độ trên địa bàn xã Quyết Thắng với tổng kinh phí là 2.250 triệu đồng. 

Các hạng mục hỗ trợ: xây bể ủ măng, làm đường điện, làm đường bê tông, sân bê tông 

phơi măng. Xưởng sơ chế đã đưa vào hoạt động trong năm 2018. 

- Đối với phát triển cây ăn quả các loại 

Hiện nay trên địa bàn huyện Hữu Lũng đang hình thành, phát triển các vùng cây 

ăn quả như trồng Cam vinh, Cam canh, Bưởi diễn tại các xã Nhật Tiến, Tân Thành, 

Đồng Tân, Sơn Hà…; Trồng Táo đại tại các xã Cai Kinh, Hồ Sơn, Đồng Tân, Nhật Tiến, 

Tân Thành….; Trồng Dứa ở Minh Sơn, Minh Hòa, Nhật Tiến… Tiếp tục xây dựng, mở 

rộng các mô hình trình diễn, mô hình thực hiện quy trình VietGAP để nâng cao chất 

lượng sản phẩm nhằm tạo sản phẩm an toàn, có thương hiệu. Đến 2020 diện tích gieo 

trồng sản xuất các loại cây ăn quả (trừ Na) theo các quy trình sản xuất tốt trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng là 120 ha, trong đó: 25ha bưởi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 30ha 

Táo đại trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 30ha dứa trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 35 

ha cam trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.  

Tiếp tục xây dựng và mở rộng các vùng cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao: 

Vùng nguyên liệu rau, củ, quả, ... tại các xã Đồng Tân, Yên Thịnh, Cai Kinh, Hòa Lạc, 

Yên Bình... 

Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực chăn nuôi. Cơ cấu các sản phẩm gia 

súc và gia cầm trên địa bàn tỉnh không có sự thay đổi lớn. Quá trình chuyển dịch trong 

khu vực chăn nuôi được thực hiện theo hướng chăn nuôi quy mô lớn, giảm dần các hộ 

nhỏ lẻ, năng suất thấp. Theo đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển khá theo 

hướng trang trại, gia trại và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.  
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Bảng 4.7. Chuyển đổi sản lượng chăn nuôi huyện Hữu Lũng giai đoạn 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Tổng đàn trâu Con 16.083 16.419 16.744 11050 11000 

2 Tổng đàn bò Con 3.003 3.439 3.893 3478 3500 

3 Tổng đàn lợn Con 65.252 57.419 55.720 15500 50000 

4 Tổng đàn gia cầm 1000 con 868,9 750,7 829,06 852,9 750 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng, 2021) 

Mặc dù trong giai đoạn vừa qua có nhiều bất lợi tác động của thời tiết, khí hậu, 

thiên tai, dịch bệnh,... nhưng ngành chăn nuôi của huyện vẫn phát triển khá. Huyện đã 

đẩy mạnh công tác chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng hình 

thành các vùng chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ sạch, hiện đại và từng bước xây 

dựng thương hiệu cho sản phẩm. 

- Phát triển mô hình đàn lợn thịt:  

Tập trung phát triển ở 13/24 xã, thị trấn (Đồng Tiến, Thanh Sơn, Vân Nham, Nhật 

Tiến, Yên Bình, Hòa Bình, Minh Sơn, Sơn Hà, Minh Hòa, Hòa Thắng, Đồng Tân, Cai 

Kinh, Hồ Sơn). Năm 2019, trên địa bàn xảy ra dịch tả lợn Châu phi nên tổng đàn lợn 

giảm mạnh; đến 6 tháng đầu năm 2020, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện tăng nhẹ đạt 

27.100 con đạt 54,2% KH, bằng 150,9% SVCK. 

- Phát triển gia cầm: nhìn chung đàn gia cầm sinh trưởng và phát triển bình 

thường, đến 6 tháng đầu năm 2020, tổng đàn gia cầm đạt 891.590 con đạt 118,9 % KH, 

bằng 120,6% SVCK. Tập trung phát triển ở 12/24 xã, thị trấn (Đồng Tiến, Thanh Sơn, 

Vân Nham, Yên Bình, Quyết Thắng, Minh Sơn, Sơn Hà, Minh Hòa, Hòa Thắng, Đồng 

Tân, Cai Kinh, Hồ Sơn). 

Bên cạnh công tác chăn nuôi, công tác thú y được quan tâm chú trọng, thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra các cơ sở về công tác tiêm phòng, công tác phòng chống dịch 

bệnh, phòng chống đói rét cho vật nuôi. Phương thức chăn nuôi đã dần được đổi mới, 

bước đầu phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung với quy mô số lượng cũng như chất 

lượng ngày càng tăng. Tuy vậy, đàn gia súc, gia cầm chủ yếu được nuôi phân tán ở các 

hộ gia đình, chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại chưa phát triển.  
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Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung công 

tác thủy sản trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm 

tăng lên cho thấy vai trò của mô hình này mang lại. 

Bảng 4.8. Chuyển đổi diện tích thủy sản huyện Hữu Lũng giai đoạn 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

1  Nuôi trồng thủy sản Ha 347,2 325 337,75 494,4 302,9 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng, 2021) 

Diện tích nuôi trồng thủy sản chủ yếu là do nhân dân mở rộng ao hồ để nuôi cá 

kết hợp với việc trữ nước để tưới tiêu. Chất lượng giống thủy sản luôn được cải thiện và 

nâng cao, ngoài các giống cá truyền thống như trắm cỏ, mè, chép, các hộ kinh doanh 

cũng đã thử nghiệm nhiều loại thủy sản có giá trị khác. Quy mô nuôi trồng thủy sản 

ngày được nâng cấp theo hướng trang trại, gia trại, nuôi cá trồng lúa kết hợp với chăn 

nuôi gia cầm.  

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực lâm nghiệp: Phát triển lâm nghiệp là 

nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng của huyện. Lâm nghiệp trong những năm 

qua đã có bước phát triển tốt do thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án và các chính 

sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển nghề rừng, trồng rừng gắn với đẩy mạnh 

công tác quản lý, bảo vệ rừng. Độ che phủ của rừng của huyện được nâng lên 55,0% 

năm 2018. Huyện đã áp dụng song song giữa trồng rừng và bảo vệ rừng. Công tác quản 

lý và bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, tuy nhiên vì địa bàn rộng, địa hình phức 

tạp nên việc trồng và bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn. 

Năm 2019, Trồng rừng mới là 1.672,9 ha (Trong đó: Đầu xuân 12,7 ha, nhân dân 

tự mua cây về trồng được 1.219,23 ha, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc 265 

ha, trồng cây phân tán của tỉnh 149,1 ha, trồng rừng hỗ trợ sản xuất được 26,92 ha), 

bằng 111,2 % KH huyện, bằng 123,4 % KH tỉnh giao.  

*. Kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm, tổ chức thực hiện 

thường xuyên, liên tục,toàn diện trên tất các các mặt. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện 

đã kịp thời ban hành các văn bản để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nôngthôn mới theo kế hoạch; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các ban ngành, 
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đoàn thể tập trung phối hợp cùng các xã xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực được 

phân công phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh cho cấp xã. Đến năm 2020, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 05/23 

xã đạt chuẩn, chiếm 21,7%; bình quân 01 xã đạt 11,65 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu 

chí, cụ thể như sau: Số xã đạt 19 tiêu chí có 5/23 xã, chiếm 21,7%; Số xã đạt từ 10 đến 

14 tiêu chí có 7/25 xã, chiếm 34,8%; Số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí có 10/23 xã, chiếm 

43,5%. Môi trường trong khu vực nông thôn của huyện chậm được cải thiện, tình hình 

ô nhiễm có chiều hướng gia tăng, chưa đáp ứng được yêu cầu của tiêu chí. Công tác tổ 

chức triển khai thực hiện chương trình, dự án đầu tư được đẩy mạnh, tăng cường lồng 

ghép các nguồn lực và huy động tối đa đóng góp của người dân, tăngcường vệ sinh môi 

trường, đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công các công trình đảmbảo tiến độ. Đến thời điểm 

2020, xã Cai Kinh đã đạt14/19 tiêu chí, còn 05/19 tiêu chí chưa đạt gồm: số 5 - Trường 

học, số 6 - cơ sở vật chất văn hoá, số 8 - thông tin vàtruyền thông, số 17 - Môi trường 

và an toàn thực phẩm, 18- Hệ thống Chính trị và tiếp cận pháp luật.  

Bảng 4.9. Kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Hữu Lũng giai đoạn 2016 - 

2020 

TT Danh mục Đơn vị 
Năm 

2016  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM  % 8,00 16,00 20,00 24,00 30,4 

2 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về thủy lợi % 32,00 72,00 76,00 100,00 88,00 

3 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về điện % 60,00 100,00 88,00 88,00 92,00 

4 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về thu nhập % 40,00 36,00 36,00 40,00 40,00 

5 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về giảm nghèo % 20,00 28,00 36,00 52,00 60,8 

6 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường  % 12,00 16,00 20,00 24,00 44,00 

7 
Số lượng sản phẩm OCOP được 

đánh giá, phân hạng và chứng nhận  

sản 

phẩm 
0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 

(Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng, 2021) 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, 

Huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực 

để phát triển kinh tế nông thôn bền vững; từng bước xây dựng các vùng sản xuất tập 

trung để tạo ra sản lượng hàng hóa quy mô lớn, ổn định trên cơ sở phát huy lợi thế tự 

nhiên từng loại cây trồng, vật nuôi của mỗi địa phương; đồng thời gắn kết tổ chức sản 

xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và theo quy trình sản xuất đối với các nông sản 
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có hiệu quả kinh tế cao với các doanh nghiệp; chú trọng công tác chuyển giao công nghệ 

sản xuất, bảo quản và chế biến, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần 

vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Trong đó, huyện đã tập trung 

chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, 

gắn với xây dựng nhãn mác, bao bì, thương hiệu cho sản phẩm nhằm nâng cao giá trị, 

chất lượng hàng hóa cho người dân. Cụ thể: 

Hàng năm huyện đều dành trên 40% phần kinh phí sự nghiệp nông nghiệp để hỗ 

trợ cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp để thúc đẩy mô hình liên kết 4 nhà 

trong sản xuất nông nghiệp góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó 

tập trung phát triển và mở rộng các mô hình trình diễn, mô hình thực hiện theo quy trình 

VietGap, Globalgap để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, 

có thương hiệu. Đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình PTSX ứng 

dụng KHKT gắn với thương hiệu sản phẩm như: 

Ngoài các mô hình trên, hiện nay trên địa bàn huyện còn có các Dự án mang nhãn 

hiệu tập thể đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, gồm: Dự án Nem nướng Hữu Lũng, 

Dự án Măng tre Bát độ và dự án NHTT quả tươi Hữu Lũng. 

Qua việc xây dựng các mô hình PTSX và ứng dụng KHKT gắn với xây dựng 

thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm đã góp phần nâng cao giá trị nông sản của 

huyện Hữu Lũng và thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện từng bước phát triển đi lên; đời 

sống nhân dân được nâng cao; bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới; an ninh - chính trị 

khu vực nông thôn ngày càng ổn định.  

Bên cạnh những thành tựu đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: 

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Chương trình chưa đáp ứng được 

nhu cầu; sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức doanh nghiệp còn hạn chế, việc huy động sức 

dân đóng góp xây dụng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. 

- Các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư vào mô hình và tổ chức liên kết sản 

xuất; việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Đầu ra cho 

sản phẩm không ổn định, thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng. 
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CHƯƠNG 5. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN CHI LĂNG VÀ HỮU LŨNG PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG 

NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

5.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Chi Lăng 

 Chi Lăng là huyện thuộc vùng đồi núi thấp của tỉnh, có địa hình khá phức tạp, 

trong đó núi đá và rừng chiếm 83,3% diện tích. Địa hình của huyện có thể chia làm ba 

vùng khác nhau: vùng địa mạo cacxtơ với những dãy núi đá vôi thuộc các xã phía Tây của 

huyện (từ Mai Sao đến Vạn Linh, Y Tịch). Đây là vùng núi đá thuộc vòng cung đá vôi 

Bắc Sơn với mật độ các dãy núi đá tương đối dày đặc, độ cao trong bình 200 - 300m, có 

những đỉnh cao 500 - 600 m. Xen kẽ với các dãy núi đá vôi là các thung lũng như Thượng 

Cường, Vạn Linh ... (khoảng 300 ha). Vùng thứ hai là vùng địa mạo thung lũng thềm đất 

thấp bao gồm các xã, thị trấn chạy dọc theo quốc lộ 1A, nằm giữa hai dãy núi: Dãy núi 

đá Cai Kinh ở phía Tây và dãy núi đất Bảo Đài, Thái Hoà ở phía Đông Nam. Vùng này 

phần lớn là đồi gò thấp pha phiến thạch, độ cao trung bình 100 - 200 m với các thung 

lũng kéo dài từ xã Bắc Thuỷ tới thị trấn Chi Lăng. Vùng thứ ba là vùng địa mạo sa phiến, 

núi cao trung bình sắp xếp thành dải, thuộc các xã Đông Bắc. Vùng này đồi núi cao, độ 

cao trung bình từ 300 - 400m. 

Năm 2020 huyện Chi Lăng có diện tích đất nông nghiệp (tính đến 31/12/2020) 

là 5.3714,75 ha chiếm 76,27% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: 4.840,12 ha, chiếm 6,87% diện tích đất tự nhiên, trong đó đất 

chuyên trồng lúa nước có 1.531,44 ha. Phân bố ở hầu hết các xã và thị trấn. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 5.869,37 ha, chiếm 8,33% diện tích đất tự 

nhiên. Phân bố ở hầu hết các xã và thị trấn. 

- Đất trồng cây lâu năm: 3.286,99 ha, chiếm 4,67% diện tích đất tự nhiên. Phân 

bố hầu hết các xã và thị trấn nhưng tập trung chủ yếu ở thị trấn Chi Lăng, xã Chi Lăng, 

thị trấn Đồng Mỏ, xã Hòa Bình, xã Vạn Linh, xã Y tịch. 

- Đất rừng phòng hộ: 6.975,22 ha, chiếm 9,90% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất rừng sản xuất: 3.2364,47 ha, chiếm 45,95% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 96,63 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên. 
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Hình 5.1. Các loại đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2020 

 

 

 

Hình 5.2. Diện tích đất nông nghiệp phân theo các đơn vị hành chính trên địa bàn 

huyện Chi Lăng năm 2020
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Bảng 5.1: Diện tích các loại đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2020 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành 

chính 

Diện tích 

đất NN 

theo 

ĐVHC 

Đất 

trồng lúa 

Đất 

chuyên 

trồng lúa 

nước 

Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

Đất 

trồng cây 

hàng 

năm 

khác 

Đất 

trồng cây 

lâu năm 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Đất rừng 

sản xuất 

Đất nuôi 

trồng 

thủy sản 

Đất nông 

nghiệp 

khác 

  NNP LUA LUC LUK HNK CLN RPH RDD RSX NTS NKH 

1 TT. Đồng Mỏ 2346,33 257,99 222,01 35,98 280,47 383,98     1417,40 6,49   

2 TT. Chi Lăng 1175,39 128,60 68,74 59,86 84,24 435,75     523,94 2,86   

3 Xã Chi Lăng 1458,19 219,64 211,67 7,97 167,43 453,71     614,63 2,78   

4 Xã Mai Sao 1868,90 199,66 122,08 77,58 231,29 147,14     1287,46 3,31 0,04 

5 Xã Nhân Lý 2032,04 164,98 60,35 104,63 301,76 77,89 336,00   1149,31 2,10   

6 Xã Bắc Thủy 3100,24 139,25 3,15 136,10 342,73 45,72     2571,56 0,98   

7  Xã Vân Thủy 2647,20 165,69 127,08 38,61 228,73 27,39     2221,51 3,88   

8 Xã Vân An 3023,03 313,93 255,24 58,69 183,31 145,53     2371,14 9,12   

9 Xã Chiến Thắng 3790,70 376,85 110,87 265,98 150,18 55,56     3205,01 3,10   

10  Xã Liên Sơn 1250,54 68,05   68,05 45,38 11,31     1125,25 0,55   

11 Xã Lâm Sơn 3716,98 172,72 80,93 91,79 159,64 59,53 327,60   2994,11 3,38   

12 Xã Quan Sơn 5248,33 232,77 120,73 112,04 313,18 283,68 915,61   3499,14 3,95   

13 Xã Hữu Kiên 8011,28 290,53 8,56 281,97 521,87 102,44 2475,72   4619,11 1,61   

14 Xã Y Tịch 2637,41 355,37 0,47 354,90 209,45 197,86 942,71   926,29 5,73   

15 Xã Vạn Linh 3149,80 477,09   477,09 993,77 286,85 739,86 252,50 373,34 18,70 7,69 
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STT Đơn vị hành 

chính 

Diện tích 

đất NN 

theo 

ĐVHC 

Đất 

trồng lúa 

Đất 

chuyên 

trồng lúa 

nước 

Đất 

trồng lúa 

nước còn 

lại 

Đất 

trồng cây 

hàng 

năm 

khác 

Đất 

trồng cây 

lâu năm 

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

đặc dụng 

Đất rừng 

sản xuất 

Đất nuôi 

trồng 

thủy sản 

Đất nông 

nghiệp 

khác 

  NNP LUA LUC LUK HNK CLN RPH RDD RSX NTS NKH 

16 Xã Bằng Mạc 1179,12 205,51 0,04 205,47 363,77 47,66     553,60 8,58   

17 Xã Bằng Hữu 1771,72 282,54   282,54 281,99 61,49 772,82   368,70 4,18   

18 Xã Hòa Bình 1295,95 212,35 11,55 200,80 333,01 292,15     432,88 3,85 21,71 

19 
Xã Thượng 

Cường 
1129,06 180,79 2,34 178,45 345,11 81,30     519,57 2,29   

20 Xã Gia Lộc 2882,54 395,81 125,63 270,18 332,07 90,05 464,90   1590,52 9,19   

Tổng diện tích các loại 

đất nông nghiệp của 

huyện Chi Lăng 

53714,75 4840,12 1531,44 3308,68 5869,37 3286,99 6975,22 252,50 32364,47 96,63 29,44 

(Nguồn: Phòng TN&MT huyện Chi Lăng, 2021) 

So với năm 2010, tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2020 giảm 1,675,86 ha, trong đó, tăng giảm các loại đất chi tiết trong 

nhóm đất nông nghiệp cụ thể như sau:  

* Đất trồng lúa (LUA): năm 2020, đất lúa có diện tích là 4.840,12 ha, giảm 70,70 ha so với với năm 2010. 

- Diện tích đất trồng lúa tăng 178,59 ha do các loại đất khác chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác 0,46 ha; đất trồng cây 

lâu 0,08 ha; đất rừng sản xuất 5,53 ha; đất rừng phòng hộ 1,02 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,14 ha; đất ở tại nông thôn sản chuyển sang: 

0,51 ha; đất có mục đích công cộng 0,06 ha; đất bằng chưa sử dụng 0,07 ha;đất đồi núi chưa sử dụng 0,20 ha và do xác định lại diện 

tích theo bản đồ địa chính chỉnh lý. 
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- Diện tích đất trồng lúa giảm trong kỳ là 249,29 ha do chuyển sang các loại đất: 

đất trồng cây hàng năm khác 64,66 ha; đất trồng cây lâu năm 40,33 ha; đất nuôi trồng 

thủy sản 2,81 ha; đất nông nghiệp khác 0,69ha; đất ở nông thôn 21,69 ha; đất ở đô th: 

9,03 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,93ha; đất quốc phòng 2,17ha; đất xây dựng công 

trình sự nghiệp 2,94 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 10,71 ha; đất có mục 

đích công cộng 89,24 ha; đất cơ sở tín ngưỡng: 0,15ha; đất nghĩa trang 0,21ha; đất 

sông,suối 0,06 ha (do kiểm kê 2014 xác định chưa chính xác mã loại đất); đất có mặt 

nước chuyên dùng: 0,07 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,16 ha. 

* Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): năm 2020, đất trồng cây hàng năm khác 

có diện tích là 5.869,37 ha giảm 57,26 ha so với năm 2010. 

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác tăng 724,83 ha do các loại đất khác 

chuyển sang.  

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm trong kỳ là 781,83 ha do chuyển 

sang các loại đất: đất trồng lúa 46,63 ha; đất trồng cây lâu năm 446,13ha; đất rừng trồng 

sản xuất 91,44 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,1 ha; đất nông nghiệp khác 13,0 ha; đất ở 

nông thôn 52,13 ha; đất ở đô thị 5,88 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,6 ha; đất quốc 

phòng 1,98 ha; đất an ninh 0,05 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 3,57 ha; đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,2 ha; đất có mục đích công cộng 52,96 ha; đất cơ sở 

tín ngưỡng 0,19 ha; đất nghĩa trang 1,66 ha; đất sông suối 0,01 ha; đất có mặt nước 

chuyên dùng 0,28 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,42 ha; đất chưa sử dụng 0,52 ha; giảm 

khác: 55,34 ha. Nguyên nhân giảm khác do đo đạc chỉnh lý lại bản đồ địa chính nên số 

liệu có sự sai khác với kết quả kiểm kê 2014. 

* Đất trồng cây lâu năm (CLN): năm 2020, đất trồng cây lâu năm có diện tích là 

3.286,99 ha tăng, giảm 540,09 ha so với năm năm 2010. 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 760,72 ha do các loại đất khác chuyển 

sang.  

- Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm trong kỳ là 1.300,72 ha do chuyển sang 

các loại đất: đất trồng lúa 11,61 ha; đất bằng hằng năm khác 21,36 ha; đất rừng trồng 

sản xuất 293,03 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,80 ha; đất nông nghiệp khác1,47 ha; đất ở 

nông thôn 51,97 ha; đất ở đô thị 15,05 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha; đất quốc 

phòng 0,01ha; đất an ninh 0,42 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,77 ha; đất sản 
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xuất kinh doanh phi nông nghiệp 6,04 ha; đất có mục đích công cộng 45,09 ha; đất cơ 

sở tín ngưỡng 1,27 ha; đất nghĩa trang 3,79 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,12 ha; đất 

sông suối: 0,05 ha (sạt lở bờ sông) và giảm khác do xác định lại diện tích theo kết quả 

của bản đồ điều tra kiểm kê đất đai năm 2014 được chỉnh lý từ bản đồ địa chính và do 

xác định lại đất trồng cây hồi không theo tiêu chí là đất rừng sản xuất: 847,03 ha. 

* Đất rừng sản xuất (RSX): năm 2020, đất rừng sản xuất có diện tích là 32.364,47 

ha giảm 551,14 ha so với kỳ năm 2010.  

- Diện tích đất rừng sản xuất tăng 1.224,58 ha do các loại đất khác chuyển sang.  

- Diện tích đất rừng sản xuất giảm trong kỳ là 1.775,72 ha do chuyển sang các 

loại đất: đất trồng lúa 5,58 ha; đất bằng hằng năm khác 277,67 ha; đất trồng cây lâu năm 

169,52 ha; đất rừng phòng hộ 651,91ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,53 ha; đất nông nghiệp 

khác 6,36 ha; đất ở tại nông thôn 12,49 ha; đất ở tại đô thị 1,04 ha; đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 2,4 ha; đất quốc phòng 3,92 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 1,3 ha; đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 20.25ha; đất có mục đích công cộng: 67,65 ha; đất 

cơ sở tín ngưỡng 0,37 ha; đất nghĩa trang 1,87 ha; đất sông, suối 8,46 ha (do kiểm kê 

2014 xác định mã loại đất chưa chính xác); đất chưa sử dụng: 3,58 ha và giảm khác do 

xác định lại diện tích theo bản đồ địa chính chỉnh lý: 583,72 ha. 

* Đất rừng phòng hộ (RPH): năm 2020, đất rừng phòng hộ có diện tích là 

6.975,22 ha, giảm 404,52 ha so với năm 2010.  

- Diện tích đất rừng phòng hộ tăng 747,61 ha do các loại đất khác chuyển sang.  

- Diện tích đất rừng sản xuất giảm trong kỳ là 1.152,13 ha do chuyển sang: đất 

trồng lúa 1,34 ha; đất bằng hằng năm khác 49,22 ha; đất trồng cây lâu năm7,48 ha; đất 

rừng sản xuất 671,76 ha; đất ở nông thôn 0,23 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp1,95 ha; đất có mục đích công cộng 2,33 ha; đất nghĩa trang: 0,38 ha; đất sông, 

suối 41,23 ha (do kiểm kê 2014 xác định chưa chính xác mã loại đất); đất phi nông 

nghiệp 0,06 ha; núi đá chưa có rừng cây: 62,57ha và giảm khác: 313,15 ha (do đo đạc 

chỉnh lý bản đồ địa chính). 

* Đất rừng đặc dụng (RDD): năm 2020, đất rừng đặc dụng có diện tích là 

252,50ha, giảm 9,5 ha so với năm 2010. 
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- Diện tích đất rừng đặc dụng tăng 32,7 ha do xác định lại diện tích theo bản đồ 

địa chính.  

- Diện tích đất rừng sản xuất giảm trong kỳ là 42,2 ha do chuyển sang: đất bằng 

hằng năm khác 30,02ha; đất rừng phòng hộ 19,11ha; đất có mục đích công cộng 0,43ha. 

* Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): Năm 2020, đất nuôi trồng thủy sản có diện tích 

96.62 ha, giảm 14,86 ha so với năm 2010.  

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 3,84 ha do các loại đất khác chuyển sang.  

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm trong kỳ là 18,7 ha do chuyển sang: đất 

trồng lúa 2,0 ha; đất bằng hằng năm khác 4,1 ha; đất trồng cây lâu năm 5,7 ha; đất nông 

nghiệp khác 0,2 ha; đất ở tại nông thôn 0,4 ha; đất ở tại đô thị 0,1 ha; đất xây dựng trụ 

sở 0,06 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 1,41 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp 0,3 ha; đất có mục đích công cộng 3,40 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,9 ha; 

đất phi nông nghiệp 0,1 ha. 

 * Đất nông nghiệp khác (NKH): năm 2020, trên địa bàn có 29,44 ha, giảm 

9,81 ha so với năm 2010. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác giảm trong kỳ là 9,81 ha do chuyển sang đất:đất trồng 

cây hằng năm khác: 9,76 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,05ha. 

Bảng 5.2: Biến động diện tích các loại đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi 

Lăng 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

đến 

31/12/2010 

 (ha) 

So sánh biến động 

Diện tích 

đến 

31/12/2020 

(ha) 

Tăng (+), 

giảm (-) 

 (ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP 55.372,61  53.714,75 -1.657,86 

1.1 Đất trồng lúa LUA   4.910,82 4.840,12 -70,70 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.926,63  5.869,37 -57,26 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.827,08  3.286,99 -540,09 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 7.379,74  6.975,22 -404,52 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 262,00  252,5 -9,50 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 32.915,61 32.364,47 -551,14 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 111,48 96,62 -14,86 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 39,25 29,44 -9,81 

(Nguồn: Phòng TN&MT huyện Chi Lăng, 2021) 

Các loại hình sử dụng đất (LUT) chính trên địa bàn huyện Chi Lăng là: 
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LUT1: 2 lúa – màu/rau – khoai tây/đậu xanh, dưa chuột, lạc 

LUT2: 1 lúa – rau,ngô/màu đậu tương - Đậu tương/lạc 

LUT3: Chuyên màu  

Gồm các Kiểu sử dụng đất như sau: 

+ Ngô xuân – Ngô hè thu – Đậu tương 

+ Ngô xuân – Dưa hấu – Rau 

+ Ớt – Lạc/Đậu tương 

+ Ngô xuân – Dưa Chuột – Khoai Lang 

LUT4: Chuyên rau 

LUT5: Cây công nghiệp (Sắn, Thuốc lá, Mía) 

LUT6: Cây ăn quả (Na, bưởi, cam) 

LUT7: Rừng sản xuất (Bạch đàn, Keo) 

LUT8: Trồng cỏ và hoa cây cảnh 

5.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Hữu Lũng 

Hữu Lũng là huyện thuộc vùng núi thấp của tỉnh Lạng Sơn, địa hình phân chia 

rõ rệt giữa vùng núi đá vôi phía Bắc với vùng núi đất phía Nam. Phần lớn diện tích ở 

vùng núi đá vôi có độ cao 450 – 500 m, vùng núi đất có độ cao trên dưới 100 m so với 

mặt nước biển. Nhìn chung, địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi đá vôi 

độ dốc lớn phía Bắc cũng như các dãy núi đất sắp xếp theo dạng bát úp phía Nam huyện. 

Địa hình núi đá chiếm trên 25% tổng diện tích tự nhiên, giữa vùng núi đá là những 

thung lũng nhỏ tương đối bằng phẳng, đây là vùng đất thuận lợi cho sản xuất nông 

nghiệp. Xen kẽ các vùng núi đất là các giải ruộng bậc thang phân bố theo các sườn núi, 

dọc sông. Ngoài ra, đất sản xuất nông nghiệp được tạo bởi các khe suối từ nhiều đời 

nay. Hữu Lũng có thảm thực vật đa dạng, với điều kiện đất đai, khí hậu và cấu trúc địa 

hình tự nhiên tạo cho thảm thực vật của huyện phong phú trên cả vùng núi đá vôi và núi 

đất. Theo số liệu thống kê, thảm thực vật của huyện có nhiều loại gỗ quý như: trai, 

nghiến, hoàng đàn, trò chỉ,... phân bố ở các xã phía Bắc. Thảm thực vật ở đây có thể 

cung cấp nguồn gỗ để phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ đất, cải tạo môi trường.  

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2020 của huyện là 58.139,87 ha, chiếm 

71,99% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết các loại đất nông nghiệp của huyện 

như sau: 
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 * Đất trồng lúa 

 Diện tích hiện trạng năm 2020 là 6.656,56 ha, chiếm 8,24% tổng diện tích tự 

nhiên của huyện. Trong đó có 2.875,93 ha đất chuyên trồng lúa nước. Tập trung nhiều 

ở các xã như: Vân Nham, Hòa Thắng, Tân Thành, Hòa Sơn,... 

 * Đất trồng cây hàng năm khác 

 Diện tích năm 2020 là 3.685,04 ha, chiếm 4,56% tổng diện tích tự nhiên của 

huyện. Tập trung nhiều ở các xã như: Yên Bình, Hòa Thắng, Hòa Bình, Hòa Sơn, Hữu 

Liên,... 

 * Đất trồng cây lâu năm: Diện tích năm 2020 là 13.914,80 ha, chiếm 17,23% 

tổng diện tích tự nhiên của huyện. Tập trung nhiều ở các xã như: Vân Nham, Hòa 

Thắng, Hòa Sơn, Thiện Tân, Minh Sơn,... 

* Đất rừng phòng hộ: Diện tích năm 2020 là 4.894,84 ha, chiếm 6,06% tổng diện tích 

tự nhiên của huyện. Phân bố ở các xã: Hòa Bình, Yên Bình, Tân Thành, Hòa Sơn, Yên 

Sơn, Hữu Liên, Yên Thịnh, Đồng Tiến, Hòa Lạc, Minh Sơn. 

 * Đất rừng đặc dụng: Diện tích năm 2020 là 6.954,91 ha, chiếm 8,61% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bố ở các xã: Hữu Liên, Yên Thịnh, Hòa Bình. 

 * Đất rừng sản xuất: Diện tích năm 2020 là 21.540,76 ha, chiếm 26,67% tổng 

diện tích tự nhiên. Tập trung nhiều ở các xã như: Hòa Thắng, Thiện Tân, Hòa Sơn, 

Tân Thành, Minh Sơn,... 

 * Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích năm 2020 là 490,58 ha, chiếm 0,61% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bố tập trung ở một số xã như: Vân Nham, Minh Sơn, Thiện 

Tân,... 

 * Đất nông nghiệp khác: Diện tích năm 2020 là 2,38 ha, chiếm 0,003% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bố ở xã Minh Hòa. 
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Hình 5.3. Các loại đất nông nghiệp huyện Hữu Lũng năm 2020 

 

 

 

Hình 5.4. Diện tích đất nông nghiệp của các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện 
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Bảng 5.3: Diện tích các loại đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2020 

Đơn vị tính: ha 

STT 

  

Đơn vị hành 

chính 

Đất nông 

nghiệp 

Đất 

trồng 

lúa 

Trong 

đó: Đất 

chuyên 

trồng lúa 

nước  

Đất 

trồng 

cây 

hàng 

năm 

khác 

Đất trồng 

cây lâu 

năm 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

Đất rừng 

sản xuất 

Trong 

đó: Đất 

có rừng 

sản 

xuất là 

rừng tự 

nhiên 

Đất 

nuôi 

trồng 

thuỷ 

sản 

Đất 

nông 

nghiệp 

khác 

NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX RSN NTS NKH 

1 TT. Hữu Lũng 309,50  3,79  - 13,87   204,61  - - 70,46 - 16,77  - 

2 Xã Cai Kinh  1650,92   181,54   63,44   118,04   686,15  - - 656,50  -  8,69  - 

3 Xã Đồng Tân  1867,36   310,04   16,60   105,79   739,93  - - 694,21  - 17,39  - 

4 Xã Đồng Tiến  1578,84   215,98   91,85  93,22   479,06  88,77  - 672,46  - 29,35  - 

5 Xã Hồ Sơn  1340,12   228,66  181,54  85,37   593,47  - - 428,92  - 3,70  - 

6 Xã Hòa Bình  3214,88   301,87  5,40   243,14   351,30  1,785,47   430,73  78,79  78,79  23,58  - 

7 Xã Hòa Lạc  2072,91   235,90   29,51  97,58   758,35  46,55  - 923,69  - 10,84  - 

8 Xã Hòa Sơn  4750,17   424,62   57,33   270,58   907,15   361,40  - 2770,81  181,11  15,61  - 

9 Xã Hòa Thắng  5713,27   443,78   98,05   303,26   1235,37  - - 3706,95  - 23,91  - 

10 Xã Hữu Liên  6298,93   215,87   94,59   203,12   191,97   160,97   ,113,11  402,95  - 10,94  - 

11 Xã Minh Hòa  1283,55   143,77   10,51   147,09   450,84  - - 529,71  - 9,76  2.38  

12 Xã Minh Sơn  3131,00   410,05  305,35  56,61   801,08  24,64  - 1,805,52  - 33,10  - 

13 Xã Minh Tiến  1655,71   234,05  223,28   186,84   337,60  - - 881,24  - 15,98  - 

14 Xã Nhật Tiến  1599,30   248,17  161,62   120,76   339,89  - - 874,16  - 16,32  - 

15 Xã Quyết Thắng 812,50   304,05  196,67   200,52   278,08  - - - - 29,85  - 

16 Xã Sơn Hà 453,20   122,48   55,43  40,70   231,94  - - 50,05  - 8,03  - 

17 Xã Tân Thành  3959,00   438,12  208,17   130,43   732,19   576,10  - 2,068,48  235,68  13,68  - 

18 Xã Thanh Sơn  1240,83   281,13   83,87   135,99   216,97  - - 578,80  - 27,94  - 
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STT 

  

Đơn vị hành 

chính 

Đất nông 

nghiệp 

Đất 

trồng 

lúa 

Trong 

đó: Đất 

chuyên 

trồng lúa 

nước  

Đất 

trồng 

cây 

hàng 

năm 

khác 

Đất trồng 

cây lâu 

năm 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

Đất rừng 

sản xuất 

Trong 

đó: Đất 

có rừng 

sản 

xuất là 

rừng tự 

nhiên 

Đất 

nuôi 

trồng 

thuỷ 

sản 

Đất 

nông 

nghiệp 

khác 

NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX RSN NTS NKH 

19 Xã Thiện Tân  4163,45   363,64  306,99  86,19   886,09  - - 2,795,61  - 31,92  - 

20 Xã Vân Nham  3268,81   553,66  383,37   153,78   1,103,83  - - 1,394,66  - 62,88  - 

21 Xã Yên Bình  2850,66   362,57  -  475,67   547,50  1,416,00  - 31,23  15,28  17,69  - 

22 Xã Yên Sơn  1422,92   175,04  103,87   187,04   738,86   276,43  - 25,92  25,92  19,63  - 

23 Xã Yên Thịnh  2606,49   301,67  189,90   182,68   441,12   158,51  1,411,07  90,55  73,07  20,89  - 

24 Xã Yên Vượng 895,55   156,11  8,59  46,77   661,45  - -  9,09  - 22,13  - 

Tổng diện tích (ha) 58139.87  6656,56   2875,93   3685,04   13914,80  4894,84   6954,91  21540,76  609,85   490,58  2,38  

 (Nguồn: Phòng TN&MT huyện Hữu Lũng, 2021)
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Bảng 5.4: Biến động diện tích các loại đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện  

tích  

năm 2011 

Diện  

tích  

năm 2015 

Diện 

 tích  

năm 2020 

Biến động 

2020/ 

2011 

Chia giai đoạn 

Giai đoạn 

2011-

2015 

Giai đoạn 

2015-2020 

1 Đất nông nghiệp NNP 56.316,57 59.434,19 58.139,87 1.823,30 3.117,62 -1.294,32 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.301,20 7.049,10 6.656,56 355,36 747,90 -392,54 

  Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 2.665,00 3.140,56 2.875,93 210,93 475,56 -264,63 

1.2 Đất trồng CHN khác HNK 6.201,15 6.362,02 3.685,04 -2.516,11 160,87 -2.676,98 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.128,47 9.599,49 13.914,80 5.786,33 1.471,02 4.315,31 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 10.200,02 9.291,37 4.894,84 -5.305,18 -908,65 -4.396,53 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.969,91 6.914,86 6.954,91 -15,00 -55,05 40,05 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 18.153,03 19.745,68 21.540,76 3.387,73 1.592,65 1.795,08 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 320,99 471,67 490,58 169,59 150,68 18,91 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 41,80 0,00 2,38 -39,42 -41,80 2,38 

(Nguồn: Phòng TN&MT huyện Hữu Lũng, 2021) 

Quỹ đất nông nghiệp của huyện có sự biến động theo từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn 2010 - 2015 biến động tăng 3.117,62 ha, tăng ở các loại đất như: 

đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất, đất 

nuôi trồng thủy sản. Diện tích tăng là do chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ hoặc khai 

hoang đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng. Trong đó một phần là do thay đổi phương 

pháp kiểm kê đất đai ở kỳ kiểm kê năm 2014. 

- Giai đoạn 2015 - 2020 biến động giảm 1.294,32 ha do chuyển sang các loại 

đất phi nông nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở, đất sản xuất kinh doanh, 

khoanh vùng đất danh lam thắng cảnh. Nội bộ nhóm đất nông nghiệp có sự chuyển 

đổi đất lâm nghiệp sang trồng cây lâu năm và chuyển đổi nội bộ đất lâm nghiệp từ 

rừng phòng hộ sang rừng sản xuất theo quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh. 

Chi tiết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa 

Giai đoạn 2010 - 2015 tăng 747,90 ha do trong kỳ kiểm kê trước một số xã 

như: Yên Bình, Hoà Bình, Vân Nham, Tân Lập, Thiện Kỵ, Quyết Thắng, Hoà Thắng, 

Yên Sơn, Hữu Liên chưa được đo đạc địa chính nên số liệu đất lúa còn chưa được 
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kiểm soát đúng thực tế. Nên khi 9 xã trên được đo đạc địa chính và phủ trùm bản đồ 

địa chính của toàn huyện thì số liệu kiểm kê mới chính xác. Một nguyên nhân nữa là 

xã Minh Sơn khi đo đạc địa chính năm 1996 đã không đo nguyên một thôn Hố Mười.  

Giai đoạn 2015 - 2020 giảm 392,54 ha do chuyển sang các loại đất trong nhóm 

đất phi nông nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở, cơ sở sản xuất kinh 

doanh,… 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Giai đoạn 2010 - 2015 tăng 160,87 ha do trong kỳ kiểm kê trước một số xã 

chưa được đo đạc địa chính nên khi đo đạc lại, số liệu có biến động tăng, ngoài ra, 

một số khu vực người dân chuyển đổi đất rừng, đất chưa sử dụng sang trồng cây hàng 

năm khác. 

Giai đoạn 2015 - 2020 giảm 2.676,98 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 

cho hiệu quả kinh tế cao hơn và do thu hồi, chuyển mục đích sang các loại đất phi 

nông nghiệp. 

 * Đất trồng cây lâu năm 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 1.471,02 ha, giai 

đoạn 2015 - 2020 tăng 4.315,31 ha. Nguyên nhân là do chuyển đổi trồng cây hàng 

năm, chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cây lâu năm hoặc khai thác đất chưa sử 

dụng đưa vào trồng cây lâu năm. 

* Đất rừng phòng hộ 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất rừng phòng hộ của huyện giảm 908,65 ha, 

giai đoạn 2015 - 2020 giảm 4.396,53 ha. Nguyên nhân do chuyển đổi trong nội bộ 

đất lâm nghiệp theo quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh. Một phần do chuyển đổi sang đất 

sản xuất nông nghiệp hoặc các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

* Đất rừng đặc dụng 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất rừng đặc dụng của huyện giảm 55,05 ha, 

giai đoạn 2015 - 2020 tăng 40,05 ha. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi nội bộ 

trong nhóm đất lâm nghiệp theo quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh. 

* Đất rừng sản xuất: 
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Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất rừng sản xuất của huyện tăng 1.592,65 ha, 

giai đoạn 2015 - 2020 tăng 1.795,08 ha. Nguyên nhân do chuyển đổi đất rừng phòng 

hộ sang đất rừng sản xuất, do đo đạc, kiểm kê lại quỹ đất và do khai thác đất chưa sử 

dụng đưa vào trồng rừng. 

* Đất nuôi trồng thuỷ sản 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện tăng 150,68 

ha, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 18,91 ha do trong kỳ kiểm kê 2014 đã bổ sung khoanh 

vẽ, kiểm kê các ao, hồ nuôi trồng thuỷ sản nằm trong các thung lũng và các khe núi 

mà khi đo đạc địa chính chưa đo. Ngoài ra, chuyển đổi một số khu vực mặt nước, khu 

vực ven sông suối có khả năng nuôi trồng thủy sản. 

* Đất nông nghiệp khác 

Giai đoạn 2010 - 2015 đất nông nghiệp khác giảm 41,80 ha do kiểm kê năm 

2014 xác định lại mục đích sử dụng đất. Giai đoạn 2015 - 2020 tăng 2,38 ha do bổ 

sung quỹ đất xây dựng trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

Các loại hình sử dụng đất (LUT) chính trên địa bàn huyện Hữu Lũng là: 

LUT1: 2 lúa 

LUT2: 2 lúa – rau 

+ 2 lúa – rau cải ngồng 

+ 2 lúa – đậu tương 

LUT3: 1 lúa – màu 

+ lúa – lạc – khoai tây 

+ Lúa – ngô – rau 

+ Lúa – dưa chuột – đậu tương 

LUT4: Cây công nghiệp 

(Sắn, thuốc lá, mía, lạc, đậu tương) 

LUT5: Cây ăn quả (cam, bưởi, na) 

LUT6: Hoa, cây cảnh, cây gia vị 

LUT7: Chuyên rau màu 

+ Đậu tương – rau cải – lạc 

+ Lạc – dưa chuột – rau cải 
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+ Lạc – đậu tương – rau cải 

LUT 8: Rừng sản xuất (bạch đàn, keo) 

5.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng 

và huyện Hữu Lũng 

5.3.1. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất tại huyện Hữu Lũng, Chi 

Lăng 

Kết quả nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các cây trồng tại 2 điểm nghiên cứu 

của huyện Hữu Lũng được thể hiện ở các bảng 5.5. Số liệu ở bảng cho thấy nhóm 

cây rau (rau cải ngồng); cây ăn quả (cây bưởi) cho thu nhập hỗn hợp cao nhất, tiếp 

đến là nhóm cây rừng (bạch đàn, keo lai) đạt giá trị trên 90 triệu đồng/ha; thấp nhất 

là nhóm cây lương thực (lúa, ngô).  

Hiệu quả đồng vốn đạt giá trị cao nhất với cây rau cải ngồng. Đây là loại cây 

rau đặc sản của địa phương, gắn liền với hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại xã Tân 

Thành, do vậy, cây rau cải ngồng thường có giá bán rất cao (25.000-45.000/kg). Đây 

là minh chứng rõ nét về tác động tốt của ngành du lịch (du lịch tâm linh) tới hiệu 

quả sản xuất của các ngành kinh tế tại địa phương. Nhờ có lượng du khách đông đảo 

tới thăm viếng mà người dân địa phương đã tiêu thụ một lượng lớn rau cải ngồng, 

ngô nếp và các loại nông sản khác với giá cao hơn mặt bằng chung của cả tỉnh. Tuy 

nhiên, hiệu quả đồng vốn đối với cây lúa, cây cam tại xã Tân Thành còn thấp và đạt 

giá trị nhỏ hơn 1,0.  

Điều này cần khắc phục trong những năm tiếp theo bằng cách sử dụng các 

giống lúa, giống cam mới, mang đặc sắc của địa phương, áp dụng kỹ thuật mới giúp 

nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng từ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp 

cho du khách tham gia lễ hội. Ngoài ra, người dân và chính quyền địa phương cần 

phải tập trung nâng cao áp dụng công nghệ chế biến vào trong sản xuất nông nghiệp, 

tăng cường tạo ra các sản phẩm chế biến giúp tăng giá trị của sản phẩm và đặc biệt 

là kéo dài thời gian bảo quản, thương mại sản phẩm. Từ đó sẽ góp phần nâng cao 

giá trị và hiệu quả kinh tế cho các mặt hàng nông sản của địa phương.  
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Bảng 5.5. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng huyện Hữu Lũng 

TT Loại cây 
GTSX 

(triệu đồng) 

CPTG 

(triệu đồng) 

TNHH 

(triệu đồng) 

HQĐV 

(lần) 

Xã Tân Thành 

1 Lúa vụ ĐX 44,789 27,590 17,199 0,62 

2 Lúa vụ HT 44,789 26,231 18,558 0,71 

3 Rau cải ngồng 390,890 93,543 297,347 3,18 

4 Ngô nếp 115,304 57,471 57,833 1,01 

5 Cam 144,000 92,106 51,894 0,56 

6 Bưởi 352,042 134,705 217,337 1,61 

7 Bạch đàn 132,563 41,968 90,594 2,16 

8 Keo lai 129,033 36,529 92,504 2,53 

Xã Cai Kinh 

1 Lúa vụ ĐX 36,116 21,650 14,466 0,67 

2 Lúa vụ HT 35,478 21,711 13,767 0,63 

3 Ngô  122,850 31,171 91,679 2,94 

 4 

 

 

Cam 150,576 100,038 50,538 0,50 

5 Bưởi 319,143 165,310 153,833 0,93 

6 Na 148,020 73,940 74,079 1,00 

7 Bạch đàn 130,867 43,740 87,127 1,99 

8 Keo lai 120,000 39,325 80,675 2,05 

(Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Tại xã Cai Kinh, kết quả điều tra cho thấy, bưởi là cây có giá trị sản xuất lớn nhất, 

thu nhập hỗn hợp cao nhất (trên 150 triệu đồng/ha). Tuy nhiên, đây là loại cây trồng 

đòi hỏi lượng vốn đầu tư cao, do vậy, hiệu quả đồng vốn của cây bưởi chưa cao. Cây 

ngô là cây có hiệu quả đồng vốn cao nhất (2,94 lần), thu nhập hỗn hợp của cây ngô 

đứng ở vị trí thứ 2 sau cây bưởi (trên 91 triệu đồng/ha). Ngoài ra, trồng bạch đàn, 

trồng keo cũng là 2 loại cây trồng phù hợp với những hộ nông dân có ít vốn đầu tư, 

2 loại cây này có hiệu quả đồng vốn cao (đạt 2,0 lần) hơn so với các loại cây trồng 

khác.  

 Nhìn chung, người dân ở huyện Hữu Lũng nói chung và 2 điểm nghiên cứu 

nói riêng nếu có điều kiện về kinh tế, có vốn, có kỹ thuật thường trồng các loại cây 

có giá trị kinh tế cao, mang lại giá trị sản xuất và thu nhập hỗn hợp lớn (bưởi, cam, 
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na…). Ngược lại, các hộ có hạn chế về khả năng đầu tư thường chọn các loại cây 

trồng có hiệu quả đồng vốn cao mặc dù thu nhập hỗn hợp chưa phải là cao nhất 

(Bạch đàn, keo, ngô..). Người dân trồng lúa chỉ mang tính chất đáp ứng đủ nhu cầu 

lượng thực trong gia đình. Đây không thể trở thành cây hàng hóa, mang lại hiệu quả 

kinh tế cao cho người dân địa phương. Điều này cũng được nhận thấy tại 2 điểm 

nghiên cứu của huyện Chi Lăng. Cụ thể về hiệu quả kinh tế cho từng loại cây trồng 

được thể hiện ở bảng 5.6. 

Bảng 5.6. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng huyện Chi Lăng 

TT Loại cây 
GTSX 

(triệu đồng) 

CPTG 

(triệu đồng) 

TNHH 

(triệu đồng) 

HQĐV 

(lần) 

Xã Chi Lăng 

1 Lúa vụ ĐX 41,991 20,284 21,707 1,07 

2 Lúa vụ HT 40,997 22,190 18,807 0,85 

3 Bưởi 341,772 99,226 242,546 2,44 

4 Na 154,412 73,249 81,162 1,11 

5 Vải 111,000 34,050 76,950 2,26 

6 Bạch đàn 126,831 50,309 76,522 1,52 

Xã Vạn Linh 

1 Lúa vụ ĐX 42,092 21,123 20,969 0,99 

2 Lúa vụ HT 39,502 24,032 15,470 0,64 

3 Ngô  72,971 32,728 40,243 1,23 

4 

 

 

Cam 170,576 93,886 76,690 0,82 

5 Bưởi 289,325 153,463 135,862 0,89 

6 Na 165,328 82,986 82,342 0,99 

7 Bạch đàn 128,073 55,764 72,309 1,30 

8 Keo lai 130,120 48,987 81,133 1,66 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Tại xã Chi Lăng, nhóm cây ăn quả (Bưởi, Na, vải) giúp người dân có thu 

nhập hỗn hợp cao hơn các loại cây trồng khác, thấp nhất là cây lúa. Đây cũng là 

nhóm cây trồng có hiệu quả đồng vốn đạt kết quả tốt đặc biệt là bưởi và vải có hiệu 

quả đồng vốn lớn hơn 2,0 lần.  
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 Tuy nhiên, hiệu quả đồng vốn của người dân trồng cây ăn quả tại xã Vạn Linh 

là thấp hơn so với xã Chi Lăng. Điều này chứng tỏ người dân trồng cây ăn quả ở Chi 

Lăng có kinh nghiệm và đầu tư hiệu quả hơn.  

 Na là loại cây đặc sản ở huyện Chi Lăng, tuy nhiên, người dân đầu tư nhiều 

cho cây na nhưng thu nhập hỗn hợp chưa đạt giá trị cao như mong đợi. Do vậy, hiệu 

quả đồng vốn của loại cây này là chưa cao. Chính quyền cấp xã, cấp huyện nên 

hướng dẫn người dân cải tiến quy trình kỹ thuật canh tác, nâng cao năng suất, chất 

lượng và đặc biệt là học tập phương pháp cho na ra quả trái vụ, kéo dài thời gian cho 

thu hoạch. Đây là giải pháp cốt lõi để nâng giá bán na, tăng thu nhập và hiệu quả 

kinh tế cho người trồng na tại địa phương. 

 Khi đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại/kiểu sử dụng đất trên địa bàn 2 

huyện Hữu Lũng, Chi Lăng tại 4 điểm nghiên cứu chúng tôi thu được kết quả ở bảng 

5.7. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng, với xã Tân Thành, nhờ lợi thế về du lịch 

tâm linh, các kiểu sử dụng đất tạo ra sản phẩm nông sản vào mùa lễ hội như cải 

ngồng, ngô nếp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nhờ vào giá bán nông 

sản tốt. Do vậy KSD Lúa – Lúa – Cải ngồng được đánh giá chung ở mức cao về hiêu 

quả kinh tế. Ngoài ra, trồng bưởi cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông 

dân. KSD chuyên lúa hoặc chuyên cam, chưa thật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do 

vậy, người dân nên cân nhắc khi mở rộng trồng các loại cây trồng này.  

 Người dân ở xã Cai Kinh có LUT chuyên cây ăn quả (bưởi; cam; na); 2 lúa – 

ngô có hiệu quả kinh tế cao hơn các KSD đất khác. Tuy nhiên, không thể bỏ qua 

KSD trồng rừng (Keo, Bạch đàn) vì nó phù hợp với người dân có đất rừng không 

thuận lợi cho trồng cây ăn quả, hoặc người dân ít vốn, kỹ thuật canh tác chưa cao 

thường chọn KSD đất này. 
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Bảng 5.7. Hiệu quả kinh tế của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Hữu Lũng 

 

Loại sử dụng đất 

 

Kiểu sử dụng đất 

GTSX 

Điểm 

CPTG TNHH 

Điểm 

HQĐV 

Điểm 

Điểm 

trung 

bình 
Đánh giá (triệu 

đồng) 

(triệu 

đồng) 

(triệu 

đồng) 
(lần) 

Xã Tân Thành 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 89,578 1 53,821 35,757 1 0,66 1 1,0 Thấp 

2 lúa - Màu 
Lúa ĐX-Lúa HT-Cải ngồng 480,468 3 147,364 333,104 3 2,26 3 3,0 Cao 

Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô nếp 204,882 2 111,292 93,590 2 0,84 1 1,7 Trung bình 

Cây ăn quả 
Cam 144,000 2 92,106 51,894 1 0,56 1 1,3 Thấp 

Bưởi 352,042 3 134,705 217,337 3 1,61 2 2,7 Cao 

Rừng 
Bạch đàn 132,563 2 41,968 90,594 2 2,16 3 2,3 Trung bình 

Keo lai 129,033 2 36,529 92,504 2 2,53 3 2,3 Trung bình 

Xã Cai Kinh 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 71,594 1 43,361 28,233 1 0,65 1 1,0 Thấp 

2 lúa - Màu Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô nếp 194,444 2 74,532 119,912 2 1,61 2 2,0 Trung bình 

Cây ăn quả 

Cam 150,576 2 100,038 50,538 1 0,50 1 1,3 Trung bình 

Bưởi 319,143 3 165,310 153,833 3 0,93 1 2,3 Trung bình 

Na 148,020 2 73,940 74,079 1 1,00 2 1,7 Trung bình 

Rừng 
Bạch đàn 130,867 2 43,740 87,127 2 1,99 2 2,0 Trung bình 

Keo lai 120,000 2 39,325 80,675 2 2,05 3 2,3 Trung bình 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 
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Bảng 5.8. Hiệu quả kinh tế của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Chi Lăng 

 

Loại sử dụng đất 

 

Kiểu sử dụng đất 

GTSX 

Điểm 

CPTG TNHH 

Điểm 

HQĐV 

Điểm 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh giá (triệu 

đồng) 

(triệu 

đồng) 

(triệu 

đồng) 
(lần) 

Xã Chi Lăng 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 82,988 1 42,474 40,514 1 0,95 1 1,0 Thấp 

Cây ăn quả 

Bưởi 341,772 3 99,226 242,546 3 2,44 3 3,0 Cao 

Na 154,412 2 73,249 81,162 2 1,11 2 2,0 Trung bình 

Vải 111,000 1 34,05 76,95 1 2,26 3 1,7 Trung bình 

Rừng Bạch đàn 126,831 2 50,309 76,522 1 1,52 2 1,7 Trung bình 

Xã Vạn Linh 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 81,594 1 46,155 35,439 1 0,77 1 1,0 Thấp 

2 lúa - Màu Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô 154,565 2 78,883 75,682 1 0,96 1 1,3 Thấp 

Cây ăn quả 

Cam 170,576 2 93,886 76,690 1 0,82 1 1,3 Thấp 

Bưởi 289,325 3 153,463 135,862 3 0,89 1 2,3 Trung bình 

Na 165,328 2 82,986 82,342 2 0,99 1 1,7 Trung bình 

Rừng 
Bạch đàn 128,073 2 55,764 72,309 1 1,30 2 1,7 Trung bình 

Keo lai 130,120 2 48,987 81,133 2 1,66 2 2,0 Trung bình 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Qua bảng về hiệu quả kinh tế của các KSD đất tại huyện Chi Lăng, chúng ta thấy, về cơ bản là có nhiều nét tương đồng 

với huyện Hữu Lũng. Tuy nhiên, tại xã Chi Lăng, xã Vạn Linh hiệu quả kinh tế cao nhất thuộc nhóm cây ăn quả với Bưởi, Na là 

những cây mũi nhọn, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Các KSD đất còn lại như trồng rừng (keo, bạch 

đàn); chuyên lúa chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực và giống như “của để dành” đối với người dân. 



 

 

112 

5.3.2. Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất 

 Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất tại huyện Hữu Lũng thể hiện ở bảng 5.9 sau đây:  

Bảng 5.9. Hiệu quả xã hội của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Hữu Lũng 

Loại sử dụng đất 
 

Kiểu sử dụng đất 

Công LĐ 
Điểm 

Giá trị ngày 

công Điểm 

KN chấp nhận 

của người dân Điểm 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh giá 

(Công/ha) (1000 đồng/ha) (%) 

Xã Tân Thành  

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 212,2 1 168,506 2 76,5 3 2,0 Trung bình 

2 lúa - Màu 
Lúa ĐX-Lúa HT-Cải ngồng 420,6 2 791,973 3 98,8 3 2,7 Cao 

Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô nếp 350,5 2 267,019 3 88,7 3 2,7 Cao 

Cây ăn quả 
Cam 386,0 2 334,440 3 79,9 3 2,7 Cao 

Bưởi 420,8 2 516,485 3 84,5 3 2,7 Cao 

Rừng 
Bạch đàn 186,3 1 486,280 3 80,2 3 2,3 Trung bình 

Keo lai 186,5 1 496,000 3 87,6 3 2,3 Trung bình 

Xã Cai Kinh  

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 222,8 1 126,719 1 70,4 2 1,3 Thấp 

2 lúa - Màu Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô nếp 330,6 2 362,710 3 75,5 3 2,7 Cao 

Cây ăn quả 

Cam 290,5 2 173,969 2 77,9 3 2,3 Trung bình 

Bưởi 416,0 2 369,791 3 83,5 3 2,7 Cao 

Na 398,8 2 185,755 2 85,5 3 2,3 Trung bình 

Rừng 
Bạch đàn 190,3 1 457,840 3 76,6 3 2,3 Trung bình 

Keo lai 198,5 1 406,423 3 79,5 3 2,3 Trung bình 
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Ngoài việc xác định hiệu quả kinh tế của các loại sử dụng đất thì hiệu quả xã 

hội mà quá trình sử dụng đất mang lại cũng hết sức quan trọng. Trong trường hợp 

nghiên cứu tại địa bàn huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng, nghiên cứu và đánh giá 

hiệu quả xã hội trong sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đã sử dụng những tiêu chí 

sau: 

- Số công lao động 

- Giá trị ngày công lao động 

- Khả năng chấp nhận của người dân  

Qua số liệu ở bảng 5.9 chúng ta thấy rằng, KSD đất 2 lúa – màu; chuyên cây 

ăn quả đã tao ra nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương (lớn hơn 350 

công/ha). Trồng rừng keo, rừng bạch đàn tốn ít công lao động nhất (186 – 198 

công/ha). Tuy nhiên, đây là 2 KSD đất có giá trị ngày công lao động cao nhất, đạt 

trên 400.000 đồng/ngày công. Mặc dù có giá trị ngày công lao động lớn, nhưng thời 

gian để cây keo, bạch đàn cho thu hoạch dài (4-6 năm) do vậy, KSD đất này không 

thực sự hấp dẫn người dân tham gia. Ngược lại, trồng cây ăn quả như Bưởi, Na; 

trồng Lúa – Lúa –Rau cải ngồng là những KSD đất vừa tạo nhiều công ăn việc làm 

và giá trị ngày công lao động cao đang rất hấp dẫn người dân. Trong đó KSD Lúa – 

Lúa – Cải ngồng tạo giá trị ngày công lao động cao nhất (trên 700.000 đồng/ngày); 

tuy nhiên, KSD đất này chỉ có ở xã Tân Thành mà không phải xã nào cũng có được. 

Với xã Cai Kinh, Lúa – Lúa –Ngô; chuyên Bưởi là 2 KSD đất có hiệu quả xã hội 

cao hơn các loại khác, với số công lao động cao, giá trị ngày công lao động đạt trên 

360.000 đồng/ngày. 

Nhìn chung, người dân tại huyện Hữu Lũng khá hài lòng với các KSD đất 

sản xuất nông nghiệp của họ hiện có, với khả năng chấp nhận của người dân đạt mức 

trên 65% cho các KSD đất. Tuy nhiên, để thay đổi nhận thức của người dân về áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chính quyền đoàn thể nên xây dựng 

các mô hình sản xuất nông nghiệp thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao để người 

dân được tham quan, học tập, thay đổi nhận thức. 
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Bảng 5.10. Hiệu quả xã hội của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Chi Lăng 

  

Loại sử dụng 

đất 

  

Kiểu sử dụng đất 

Công LĐ 

Điểm  

Giá trị ngày 

công 
Điểm 

KN chấp nhận của 

người dân 
Điểm 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh giá 

(Công/ha) 
(1000 

đồng/ha) 
(%) 

Xã Chi Lăng 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 235,5 1 172,034 2 75,6 3 2,0 Trung bình 

Cây ăn quả 

  

Bưởi 368,5 2 658,198 3 88,3 3 2,7 Cao 

Na 380,3 2 213,416 3 93,2 3 2,7 Cao 

Vải 325,6 2 236,333 3 87,6 3 2,7 Cao 

Rừng Bạch đàn 192,3 1 397,930 3 80,6 3 2,3 Trung bình 

Xã Vạn Linh 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 219,8 1 161,233 2 72,4 2 1,7 Trung bình 

2 lúa - Màu Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô 365,8 2 206,894 3 71,7 2 2,3 Trung bình 

Cây ăn quả 

Cam 308,7 2 248,429 3 76,3 3 2,7 Cao 

Bưởi 398,2 2 341,190 3 78,3 3 2,7 Cao 

Na 387,7 2 212,386 3 81,1 3 2,7 Cao 

Rừng 
Bạch đàn 202,3 1 357,435 3 82,1 3 2,3 Trung bình 

Keo lai 207,8 1 390,438 3 79,8 3 2,3 Trung bình 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Qua số liệu ở bảng 5.10 chúng ta thấy rằng, LUT chuyên lúa và 2 lúa – Màu có hiệu quả xã hội tương đương với LUT 

chuyên rừng (Bạch đàn, keo lai) ở mức đánh giá trung bình, thấp hơn LUT cây ăn quả (bưởi, na, cam). LUT cây ăn quả giải quyết 

được nhiều công ăn việc làm cho người dân (đạt trên 300 công/ha); mang lại giá trị ngày công lao đông cao (trên 210.000 



 

 

115 

đồng/ngày) và quan trọng nhất là thời gian thu hồi vốn nhanh nên được đông 

đảo người dân chấp nhận với tỷ lệ chấp nhận cao (trên 75%). Do vậy, hiệu quả xã 

hội của LUT cây ăn quả ở 2 xã Chi Lăng, xã Vạn Linh huyện Chi Lăng đạt mức cao 

(2,7 điểm)  

KSD đất trồng Bưởi là KSD đất nông nghiệp mang lại giá trị ngày công cao 

nhất ở cả 2 điểm nghiên cứu đạt trên 350.000 đồng/ngày. Tại xã Chi Lăng, người 

dân trồng cây ăn quả có thu nhập hỗn hợp cao nên giá trị ngày công lao động tại đây 

cao hơn so với xã Vạn Linh. Điều đó chứng tỏ người dân tại Chi Lăng có kỹ thuật 

canh tác cây ăn quả hiệu hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn, từ đó nâng cao giá trị 

ngày công lao động của người dân.  

Người dân tại huyện Chi Lăng nói chung, xã Chi Lăng, xã Vạn Linh nói riêng 

đều xác định trồng cây lúa như là một loại cây đảm bảo an ninh lương thực, không 

thể thiếu, không thể bỏ. Do vậy, mặc dù hiệu quả kinh tế của LUT chuyên lúa không 

cao nhưng người dân vẫn chấp nhận nó ở mức cao, trên 72% người dân được hỏi 

đều không muốn thay đổi LUT này. 

5.3.3. Hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng đất và hệ thống cây trồng hiện tại 

tới môi trường là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải có sự quan trắc, số liệu phân tích các 

mẫu đất, nước, ... và nông sản phẩm trong một thời gian dài. Trong phạm vi nghiên 

cứu của đề tài, tôi chỉ đề cập đến một số chỉ tiêu ảnh hưởng về mặt môi trường của 

các kiểu sử dụng đất hiện tại như sau: 

- Đánh giá khả năng duy trì và cải thiện độ phì nhiêu đất bằng cách so sánh mức 

sử dụng phân bón của người dân với khuyến cáo sử dụng phân bón; 

- Mức độ gây ô nhiễm đất: đánh giá bằng cách so sánh mức độ sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật của người dân với khuyến cáo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; 

Mức độ sử dụng phân bón  

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp phân bón là một trong những vật tư quan 

trọng và được sử dụng với một lượng khá lớn hàng năm. Theo đánh giá của Viện 

Dinh dưỡng Cây trồng Quốc tế (IPNI), phân bón đóng góp khoảng 30-35% tổng sản 

lượng cây trồng. 

Tuy nhiên phân bón nếu được sử dụng đúng theo quy định sẽ phát huy được 
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những ưu thế, tác dụng đem lại sự mầu mỡ cho đất đai, đem lại sản phẩm trồng trọt 

nuôi sống con người, gia súc. Ngược lại nếu không được sử dụng đúng theo quy định, 

phân bón lại chính là một trong những tác nhân gây nên sự ô nhiễm môi trường sản 

xuất nông nghiệp và môi trường sống. 

Qua điều tra về tình hình sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng tại 2 xã 

Tân Thành, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng chúng tôi thu được kết quả ở bảng 5.11.  

 Lượng phân hữu cơ, phân đạm, phân lân, phân kali được người dân sử dụng 

cho các loại cây trồng tại xã Tân Thành là không lệch đáng kể so với khuyến cáo 

của Trung tâm khuyến nông tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn. Khi đánh giá tổng thể các 

chỉ tiêu chung tôi thấy rằng cây lúa ở Tân Thành đang được người dân sử dụng ít 

phân kali (Lúa ĐX) ít phân hữu cơ (Lúa HT) hơn so với hướng dẫn. Do vậy, đánh 

giá chung về sử dụng phân bón cho cây lúa ở mức Trung bình. Trong khi đó, các 

loại cây trồng khác như Cải ngồng, Ngô, Bưởi, Cam đều được đánh giá ở mức cao. 

Điều đó chứng tỏ người nông dân ở Tân Thành rất quan tâm và sử dụng đúng về các 

loại phân bón để đạt được hiệu quả tốt nhất và không làm ảnh hưởng tới chất lượng 

nông sản, không gây ô nhiễm môi trường. Đây là điều đáng học tập và tiếp tục duy 

trì trong sản xuất nông nghiệp tại các địa phương khác và ngay tại xã Tân Thành.  

 Tại xã Cai Kinh, người dân sử dụng phân bón cho các loại cây ăn quả (bưởi, 

na, cam) đúng theo hướng dẫn và được đánh giá ở mức cao. Tuy nhiên, với các loại 

cây khác như lúa, ngô, bạch đàn, keo lai, được đánh giá ở mức trung bình do có 1 

hoặc 2 loại phân bón sử dụng không đúng hướng dẫn. Có thể là thiếu phân hữu cơ 

như với lúa ĐX hay thiếu kali như với ngô. Do vậy, để nâng cao năng suất, chất 

lượng các loại nông sản này tại xã Cai Kinh, người dân nên điều chỉnh lại số lượng 

phân bón cho phù hợp theo hướng dẫn (tăng cường bón phân hữu cơ, phân kali); sử 

dụng các loại phân bón chất lượng cao, của các công ty hoặc nhà cung cấp có uy 

tính trên thị trường. Chính quyền hỗ trợ người dân bằng cách quản lý chặt chẽ hơn 

về hoạt động của các đại lý, nhà phân phối trên địa bàn, tránh bán phân kém chất 

lượng cho người dân. 
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Bảng 5.11. So sánh lượng phân bón thực tế của một số cây trồng với lượng phân bón khuyến cáo tại Hữu Lũng 

Cây trồng 

Lượng bón thực tế Lượng bón khuyến cáo 
Điểm đánh 

giá 
N P2O5 K2O PC N P2O5 K2O PC 

(kg/ha) (tấn/ha) (kg/ha) (tấn/ha) 

Xã Tân Thành  

 Lúa vụ ĐX 105,5 83,7 88,7 7,3 80-110 70-90 90-120 7-10 2 

 Lúa vụ HT 110,0 77,3 95,6 5,8 80-110 70-90 90-120 7-10 2 

 Rau cải ngồng 126.7 82,5 118,7 15,2 120-150 80-100 100-130 15-20 3 

 Ngô nếp 123,5 93,5 153,6 10,9 120-160 80-100 130-160 7-10 3 

 Cam 126,7 97,6 133,3 20,3 120-160 90-110 110-150 20-25 3 

 Bưởi 164,2 86,4 156,3 25,7 120-160 80-120 120-160 25-30 3 

 Bạch đàn 120,5 90,6 70,8 - 100-120 80-100 70-90 - 3 

 Keo 125,3 88,8 63,5 - 90-120 90-110 70-90 - 2 

Xã Cai Kinh  

 Lúa vụ ĐX 98,5 87,6 97,5 6,4 80-110 70-90 90-120 7-10 2 

 Lúa vụ HT 102,4 63,7 98,3 7,0 80-110 70-90 90-120 7-10 2 

 Ngô  110,2 87,3 116,5 8,8 120-160 80-100 130-160 7-10 2 

 Cam 148,5 107,6 146,6 20,8 120-160 90-110 110-150 20-25 3 

 Bưởi 150,6 116,8 152,4 20,2 120-160 80-120 120-160 25-30 3 

 Na 123,5 98,3 136,0 25,4 100-150 80-100 100-140 25-30 3 

 Bạch đàn 118,5 84,7 67,5 - 100-120 80-100 70-90 - 2 

 Keo 100,8 80,9 64,7 - 90-120 90-110 70-90 - 2 
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 Nhìn chung, trình độ sử dụng phân bón của người dân tại điểm nghiên cứu là 

khá tốt, phù hợp với khuyến cáo của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nông 

sản, bảo vệ môi trường sinh thái.  

Khi so sánh lượng phân bón thực tế người dân 2 xã Chi Lăng, xã Vạn Linh sử 

dụng cho một số loại cây trồng và khuyến cao được thể hiện ở bảng 5.12 cho thấy: 

Tại xã Chi Lăng, người dân sử dụng phân hữu cơ khá nhiều và đúng hướng dẫn 

cho các loại cây trồng, lượng phân vô cơ (phân đạm, phân lân, phân kali) không vượt 

quá hướng dẫn. Do đó, kết quả đánh giá cho thấy, cây Lúa ĐX, Na, Vải, Bach đàn được 

đánh giá cao về khả năng sử dụng phân bón của người dân. Tuy nhiên, người trồng dân 

bưởi, trồng lúa HT sử dụng lượng phân hữu cơ thấp hơn so với khuyến cáo nên được 

đánh giá ở mức trung bình. Nhìn chung, người dân ở xã Chi Lăng sử dụng phân bón 

đúng theo hướng dẫn, không gây ảnh hưởng xấu (quá thừa hoặc quá thiếu dinh dưỡng 

gây phú dưỡng hoặc suy kiệt dinh dưỡng đất) tới môi trường sinh thái, sản phẩm tạo ra 

đạt chất lượng tốt, không có vấn đề dư thừa chất trong nông sản.  

Tại xã Vạn Linh, người dân trồng cam, trồng na có được đánh giá tốt về sử 

dụng phân bón. Các loại cây trồng khác được đánh giá ở mức thấp hơn như lúa, ngô, 

bưởi, bạch đàn, keo lai. Điều này chứng tỏ trình độ sử dụng phân bón của người dân 

địa phương là khá tốt, người dân có am hiểu về tác dụng của phân bón và thực hiện 

đúng theo hướng dẫn của cán bộ địa phương.  

Tóm lại, điểm nổi bật về khả năng sử dụng phân bón của người nông dân tại 

4 xã nghiên cứu là ý thức về sử dụng nhiều phân hữu cơ, sử dụng đúng, đủ lượng 

phân vô cơ cho hầu hết các loại cây trồng là rất tốt, không phải địa phương nào cũng 

có được điều này. Đây là điểm nhấn và thế mạnh của nông nghiệp Lạng Sơn nói 

chung, nông nghiệp Hữu Lũng, Chi Lăng nói riêng trên con đường đi tới sản xuất 

nông sản an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn VietGap, đáp ứng điều kiện tiêu dùng trong 

nước và cho xuất khẩu. 
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Bảng 5.12. So sánh lượng phân bón thực tế của một số cây trồng với lượng phân bón khuyến cáo tại Chi Lăng 

Cây trồng 

Lượng bón thực tế Lượng bón khuyến cáo  
Điểm đánh 

giá 
N P2O5 K2O PC N P2O5 K2O PC 

(kg/ha) (tấn/ha) (kg/ha) (tấn/ha) 

Xã Chi Lăng  

 Lúa vụ ĐX 102,3 83,1 98,0 7,0 80-110 70-90 90-120 7-10 3 

 Lúa vụ HT 109,6 79,8 95,9 6,8 80-110 70-90 90-120 7-10 2 

 Bưởi 145,9 106,6 132,9 18,5 120-160 80-120 120-160 25-30 2 

 Na 122,2 98,3 116,7 22,4 100-150 80-100 100-140 25-30 3 

 Vải 126,5 97,6 133,3 20,3 110-140 90-110 100-140 20-25 3 

 Bạch đàn 110,5 88,3 75,5 - 100-120 80-100 70-90 - 3 

Xã Vạn Linh  

 Lúa vụ ĐX 92,8 80,6 97,5 6,4 80-110 70-90 90-120 7-10 2 

 Lúa vụ HT 105,6 63,7 98,9 7,5 80-110 70-90 90-120 7-10 2 

 Ngô  115,2 87,3 106,1 7,8 120-160 80-100 130-160 7-10 2 

 Cam 128,6 97,9 116,0 22,8 120-160 90-110 110-150 20-25 3 

 Bưởi 130,5 106,1 122,5 22,2 120-160 80-120 120-160 25-30 2 

 Na 113,9 98,9 106,5 25,4 100-150 80-100 100-140 25-30 3 

 Bạch đàn 118,5 84,7 67,5 - 100-120 80-100 70-90 - 2 

 Keo 100,8 80,9 64,7 - 90-120 90-110 70-90 - 2 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn) 
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Bảng 5.13. So sánh lượng thuốc BVTV thực tế của một số cây trồng với lượng khuyến cáo tại Hữu Lũng 

Cây trồng 

Tên thuốc Sử dụng tế Khuyến cáo Điểm 

đánh 

giá 
Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

Xã Tân Thành     

 Lúa vụ ĐX 
- Fujione 40EC 

- Starner 20WP 

1-2 

1-2 

0,42 lít/ha 

360 g/ha 20-30 ngày 

1-2 

1-2 

0,4-0,5 lít/ha 

320-400 g/ha 15-30 ngày 

3 

 Lúa vụ HT 
- Vitako 40WG 

- Tilt super 300EC 

2-3 

2-3 

80 gr/ha 

0,27 lít/ha 16-25 ngày 

1-2 

1-2 

85 gr/ha 

0,28 lít/ha 15-30 ngày 

2 

 Rau cải ngồng 
- Sunato 800WG 

- Daconil 75WP 

1-2 

2-3 

0,11 kg/ha 

800 g/ha 12-15 ngày 

1-2 

1-2 

0,1-0,15 kg/ha 

600-750 g/ha 10-15 ngày 

2 

 Ngô nếp 
- Anvil 5SC 

- Tilt super 300EC 

1-2 

2-3 

0,32 lít/ha 

1,2 lít/ha 
18-20 ngày 

1-2 

1-2 

0,3 lít/ha 

1 lít/ha 15-30 ngày 

2 

 Cam 
- Ridomil gold 68WP 

- Anvil 5SC 

3-4 

2-3 

2,0-2,8 kg/ha 

1,0-1,5 lít/ha 20-25 ngày 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 15-30 ngày 

2 

 Bưởi 
- Ridomil gold 68WP 

- Anvil 5SC 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 25-40 ngày 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 15-30 ngày 

3 

 Bạch đàn - Pegasus 500SC 0-1 0,0-1,0 lít/ha 45-60 ngày 1-2 0,8-1,2 lít/ha 20-30 ngày 3 

 Keo - Pegasus 500SC 0-1 0,0-1,0 lít/ha 45-60 ngày 1-2 0,8-1,2 lít/ha 20-30 ngày 3 

Xã Cai Kinh     

 Lúa vụ ĐX 
- Fujione 40EC 

- Starner 20WP 

1-2 

1-2 

0,42 lít/ha 

360 g/ha 22-26 ngày 

1-2 

1-2 

0,4-0,5 lít/ha 

320-400 g/ha 20-30 ngày 

3 

 Lúa vụ HT 
- Vitako 40WG 

- Tilt super 300EC 

2-3 

2-3 

80 gr/ha 

0,27 lít/ha 20-25 ngày 

1-2 

1-2 

85 gr/ha 

0,28 lít/ha 20-30 ngày 

2 

 Ngô  
- Anvil 5SC 

- Tilt super 300EC 

1-2 

2-3 

0,32 lít/ha 

1,2 lít/ha 
25-30 ngày 

1-2 

1-2 

0,3 lít/ha 

1 lít/ha 20-30 ngày 

2 
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Cây trồng 

Tên thuốc Sử dụng tế Khuyến cáo Điểm 

đánh 

giá 
Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

 Cam 
- Ridomil gold 68WP 

- Anvil 5SC 

3-4 

2-3 

2,0-2,8 kg/ha 

1,0-1,5 lít/ha 
30-35 ngày 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 20-30 ngày 

2 

 Bưởi 
- Ridomil gold 68WP 

- Anvil 5SC 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 30-35 ngày 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 20-30 ngày 

3 

 Na 
- Ridomil gold 68WP 

- Takumi 20WG 

2-3 

2-3 

1,8-2,1 kg/ha 

1,2-1,5 kg/ha 
25-30 ngày 

1-2 

1-2 

1,5-2,0 kg/ha 

1,2-1,6 kg/ha 20-30 ngày 

2 

 Bạch đàn - Winter 635EC 0-1 0,0-1,0 lít/ha 50-60 ngày 1-2 0,8-1,2 lít/ha 20-30 ngày 3 

 Keo - Pegasus 500SC 1-2 0,5-1,0 lít/ha 50-60 ngày 1-2 0,8-1,2 lít/ha 20-30 ngày 3 

 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn) 

Mức độ sử dụng thuốc BVTV 

Sử dụng thuốc BVTV để bảo vệ cây trồng, bảo vệ mùa màng là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong việc phòng 

trừ dịch hại tổng hợp cho cây trồng. Tuy nhiên trong thực tế sử dụng, hiện tượng lợi bất cập hại vẫn thường xuyên xảy ra, gây ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe của người trồng, kinh tế của gia đình và môi trường của cộng đồng. Việc sử dụng không đúng cách hoặc 

quá nhiều các thuốc BVTV khiến cho cây trồng không hấp thụ hết gây nên tình trạng tồn dư thuốc BVTV trong đất, từ đó tích luỹ 

vào nông sản, thực phẩm, gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm và những tác động lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con 

người; lượng thuốc BVTV sử dụng tồn dư còn tích lũy vào đất gây ô nhiễm và thoái hóa đất. Điều tra về lượng thuốc bảo vệ thực 

vật sử dụng trong quá trình sản xuất trên các loại cây trồng cho thấy lượng thuốc bảo vệ thực vật đang được sử dụng tương đối 

nhiều, thậm chí lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, số liệu thể hiện ở bảng 5.13 tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 
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Thuốc BVTV được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Hữu Lũng 

với nhiều chủng loại khác nhau. Hầu hết cây trồng đều được phun thuốc BVTV, 

đặc biệt là các loại rau màu và cây ăn quả.  

 Khi điều tra phỏng vẫn thì đa phần người dân đều trả lời là sử dụng thuốc 

BVTV theo đúng hướng dẫn ghi trong bao bì và hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp 

huyện Hữu Lũng. Nhưng thực tế vẫn có tình trạng người dân sử dụng thuốc quá liều 

lượng khuyến cáo, tùy tiện hỗn hợp thuốc khi sử dụng, không tuân thủ thời gian cách 

ly, đặc biệt là ở các trồng rau cải ngồng, ngô nếp, cam ở xã Tân Thành; các hộ trồng 

ngô, cam, na ở xã Cai Kinh. Đây là một tồn tại nguy hiểm, tác động trực tiếp đến vệ 

sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Thêm vào đó, một số hộ dân sau khi sử dụng 

thuốc BVTV, các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV được vứt bỏ bừa bãi trên 

đồng ruộng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường đất 

và nước ngày càng trầm trọng, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người. 

Đối với cây lúa: khi điều tra nông hộ nhận thấy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật cho lúa tùy thuộc vào thời tiết, tình hình sâu bệnh, thường các hộ phun 1-2 loại thuốc, 

trung bình 2-3 lần/vụ, mỗi lần phun có thể kết hợp 1-2 loại thuốc. Các loại thuốc bảo vệ 

thực vật sử dụng chủ yếu như: Fujione 40EC; Starner 20WP; Vitako 40WG; Tilt super 

300EC để trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu, ... Thời gian cách ly các loại thuốc của 

người dân khi dùng trên cây lúa là đảm bảo an toàn khi nằm trong hướng dẫn của các loại 

thuốc trên bao bì.  

Đối với các cây rau màu như: rau cải ngồng, ngô nếp, qua điều tra cho thấy, số lần 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn so với các cây lúa. Nhưng vẫn thấp hơn so với 

cây cam, cây bưởi, cây na. Các loại thuốc thường sử dụng như: Sunato 800WG; Daconil 

75WP; Anvil 5SC; Tilt super 300EC trừ sâu đục thân, rệp, rầy nâu, ... 

Đối với cây ăn quả thì các hộ thường sử dụng thuốc BVTV phun 2 – 3 lần/vụ. Sử 

dụng các loại thuốc như Ridomil gold 68WP; Anvil 5SC; Takumi 20WG thuốc phòng 

các bệnh cho cây như một áo giáp kẽm, kháng vi khuẩn cho cây trồng. 

 Đối với các loại cây rừng bạch đàn, keo lai người dân thường ít sử dụng thuốc 

để phun 0 – 2 lần. Sử dụng các loại thuốc như Winter 635EC, Pegasus 500SC để trị 

sâu ăn lá, sâu đục thân...  
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 Nhìn chung, Bưởi, lúa Đông Xuân, Bạch đàn, Keo lai là những loại cây trồng 

được người dân sử dụng đúng về số lần phun, liều lượng phun, thơi gian cách ly như 

trên bao bì. Đây là những cây trồng được đánh giá ở mức cao về việc sử dụng thuốc 

BVTV tại huyện Hữu Lũng. Các loại cây trồng còn lại được đánh giá ở mức trung 

bình. Điểm nổi bật trong sử dụng thuốc BVTV tại huyện Hữu Lũng là thời gian cách 

ly giữa các lần phun thuốc luôn đảm bảo theo hướng dẫn trên bao bì. Đây là cơ sở 

quan trọng để người dân tạo ra các sản phẩm nông sản an toàn với người tiêu dùng, 

nâng cao giá trị nông sản cho địa phương.  

 Khi so sánh lượng thuốc BVTV của một số cây trồng tại 2 xã Chi Lăng, Vạn 

Linh tại huyện Chi Lăng chúng tôi thu được kết quả ở bảng 5.14.  

 Tại xã Chi Lăng, cây lúa vụ Đông Xuân, Bưởi, Bạch đàn có kết quả đánh giá 

chung là cao nhất, người dân sử dụng đúng số lần phun/vụ, đúng lượng, đúng thời 

gian cách ly trên bao bì nên có điểm đánh giá là 3,0 điểm. Các loại cây trồng khác có 

điểm ở mức 2,0 và đánh giá ở mức trung bình với hạn chế thường gặp nhất là số lần 

phun thuốc; lượng thuốc dùng nhiều hơn khuyến cáo. Đặc biệt ở nhóm cây ăn quả 

mang tính đặc sản của huyện Chi Lăng như Na, thì đây là vấn đề rất đáng quan tâm 

và chú ý. Các cơ quan chức năng nên mở nhiều lớp tập huấn, xây dựng mô hình sử 

dụng kỹ thuật canh tác mới nhằm làm giảm số lần phun thuốc và lượng thuốc BVTV 

người dân đang sử dụng. Điều này không chỉ góp phần làm giảm chi phí sản xuất cây 

ăn quả mà còn góp phần nâng cao chất lượng, sự an toàn của các mặt hàng nông sản, 

bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng và tạo môi trường sinh thái bền 

vững an toàn. Khi được phỏng vấn, người dân rất có ý thức về sự độc hại của các loại 

thuốc họ đang dùng nhưng với tình hình chuyên canh cây ăn quả, dẫn đến tình hình 

sâu bệnh hại có chiều hướng ra tăng, tăng khả năng kháng thuốc, để bảo vệ kết quả 

lao động của mình người dân buộc phải sử dụng nhiều thuốc BVTV hơn so với 

khuyến cáo của các cơ quan chức năng. 

 



 

 

124 

Bảng 5.14. So sánh lượng thuốc BVTV thực tế của một số cây trồng với lượng khuyến cáo tại Chi Lăng 

Cây trồng 

Tên thuốc Sử dụng tế Khuyến cáo Điểm 

đánh 

giá 
Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

(kg/ha)   (kg/ha)   

Xã Chi Lăng     

 Lúa vụ ĐX - Prevathon 5SC  

- Tasodan 600EC 

1-2 

1-2 

0,42 lít/ha 

360 g/ha 20-30 ngày 
1-2 

1-2 

0,4-0,5 lít/ha 

320-400 g/ha 15-30 ngày 
3 

 Lúa vụ HT 
- Vitako 40WG 

- Tilt super 300EC 

2-3 

2-3 

80 gr/ha 

0,27 lít/ha 16-25 ngày 

1-2 

1-2 

85 gr/ha 

0,28 lít/ha 15-30 ngày 

2 

 Bưởi 
- Anvil 5SC 

- Takumi 20WG 

1-2 

2-3 
1,0-1,5 lít/ha 

0,8-1,2 lít/ha 25-35 ngày 

1-2 

2-3 

1,0-1,5 lít/ha 

0,8-1,2 lít/ha 15-30 ngày 

3 

 Na - Ridomil gold 68WP 

- Takumi 20WG 

2-3 

2-3 

1,8-2,1 kg/ha 

1,2-1,5 kg/ha 
25-30 ngày 1-2 

1-2 

1,5-2,0 kg/ha 

1,2-1,6 kg/ha 20-30 ngày 
2 

 Vải - Ridomil gold 68WP 

- Anvil 5SC 

3-4 

2-3 

2,0-2,8 kg/ha 

1,0-1,5 lít/ha 20-25 ngày 
1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 15-30 ngày 
2 

 Bạch đàn - Pegasus 500SC 0-1 0,0-1,0 lít/ha 45-60 ngày 1-2 0,8-1,2 lít/ha 20-30 ngày 3 

Xã Vạn Linh     

 Lúa vụ ĐX - Fujione 40EC 

- Starner 20WP 

1-2 

1-2 

0,42 lít/ha 

360 g/ha 22-26 ngày 
1-2 

1-2 

0,4-0,5 lít/ha 

320-400 g/ha 20-30 ngày 
3 

 Lúa vụ HT 
- Penalty gold 50EC 

- Winter 635EC 

2-3 

2-3 
1,5-1,9 lít/ha 

0,8-1,2 lít/ha 20-25 ngày 

1-2 

1-2 
1,8-2,0 lít/ha 

0,8-1,0 lít/ha 20-30 ngày 

2 

 Ngô  
- Anvil 5SC 

- Tilt super 300EC 

1-2 

2-3 

0,32 lít/ha 

1,2 lít/ha 
25-30 ngày 

1-2 

1-2 

0,3 lít/ha 

1 lít/ha 20-30 ngày 

2 

 Cam - Ridomil gold 68WP 

- Anvil 5SC 

3-4 

2-3 

2,0-2,8 kg/ha 

1,0-1,5 lít/ha 
30-35 ngày 1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 20-30 ngày 
2 
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Cây trồng 

Tên thuốc Sử dụng tế Khuyến cáo Điểm 

đánh 

giá 
Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

Số lần 

phun/vụ 
Lượng dùng 

Thời gian 

cách ly 

(kg/ha)   (kg/ha)   

 Bưởi 
- Ridomil gold 68WP 

- Anvil 5SC 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 30-35 ngày 

1-2 

2-3 

1,5-2 kg/ha 

0,4-0,5 lít/ha 20-30 ngày 

3 

 Na - Ridomil gold 68WP 

- Takumi 20WG 

2-3 

2-3 

1,8-2,1 kg/ha 

1,2-1,5 kg/ha 
25-30 ngày 1-2 

1-2 

1,5-2,0 kg/ha 

1,2-1,6 kg/ha 20-30 ngày 
2 

 Bạch đàn - Winter 635EC 0-1 0,0-1,0 lít/ha 50-60 ngày 1-2 0,8-1,2 lít/ha 20-30 ngày 3 

 Keo - Pegasus 500SC 1-2 0,5-1,0 lít/ha 50-60 ngày 1-2 0,8-1,2 lít/ha 20-30 ngày 3 

 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn) 

 Ở xã Vạn Linh, Lúa Đông Xuân sử dụng thuốc BVTV phù hợp hơn nhiều so với lúa Hè Thu, nguyên nhân là sâu, bệnh hại 

tại vụ Hè Thu là nhiều hơn, người dân không yên tâm nên sử dụng nhiều loại thuốc kết hợp với nhau. Một số loại thuốc người dân 

thường sử dụng cho cây lúa tại địa phương như: Fujione 40EC; Starner 20WP; Penalty gold 50EC. Cây ngô, cam, na là những loại 

cây trồng thường được phun nhiều loại thuốc, phun quá số lần vì số lượng sâu bệnh hại trên các đối tượng cây trồng này cao hơn, 

liên tục, có tính kháng thuốc mạnh. Nhóm cây rừng (keo lai, bạch đàn); bưởi là những đối tượng được đánh giá cao về mức độ sử 

dụng thuốc BVTV. Đây là thông tin tốt và giúp cho các kiểu sử dụng đất có các loại cây trồng này sẽ có hiệu quả môi trường cao 

hơn.  

 Hiệu quả môi trường của các LUT tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn được chúng tôi tổng hợp, đánh giá qua chỉ tiêu về 

tình hình sử dụng phân bón, thuốc BVTV và thu được kết quả ở bảng 5.14. Với 7 kiểu sử dụng đất tại xã Tân Thành có 4 kiểu sử 

dụng đất được đánh giá là có hiệu quả môi trường cao đạt trên 2,5 điểm như: LUT Cây ăn quả (Cam, Bưởi); LUT rừng (Keo lai, 

Bạch đàn). Các KSD đất còn lại được đánh giá ở mức trung bình bao gồm Lúa ĐX-Lúa HT; Lúa ĐX-Lúa HT-Cải Ngồng; Lúa 

ĐX-Lúa HT-Ngô nếp có điểm trung bình đạt mức 2,3 điểm.  
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Bảng 5.15. Hiệu quả môi trường của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Hữu Lũng 

Loại sử dụng đất 
 

Kiểu sử dụng đất 

Đánh giá sử 

dụng phân 

bón 

Điểm 

đánh 

giá  

Đánh giá sử 

dụng thuốc 

BVTV 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh giá 

chung 

Xã Tân Thành    

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT Trung bình 2,0 Cao 2,5 2,3 Trung bình 

2 lúa - Màu 
Lúa ĐX-Lúa HT-Cải ngồng Trung bình 2,3 Trung bình 2,3 2,3 Trung bình 

Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô nếp Trung bình 2,3 Trung bình 2,3 2,3 Trung bình 

Cây ăn quả 
Cam Cao 3,0 Trung bình 2,0 2,5 Cao 

Bưởi Cao 3,0 Cao 3,0 3,0 Cao 

Rừng 
Bạch đàn Cao 3,0 Cao 3,0 3,0 Cao 

Keo lai Trung bình 2,0 Cao 3,0 2,5 Cao 

Xã Cai Kinh    

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT Trung bình 2,0 Cao 2,5 2,3 Trung bình 

2 lúa - Màu Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô nếp Trung bình 2,0 Trung bình 2,3 2,2 Trung bình 

Cây ăn quả 

Cam Cao 3,0 Trung bình 2,0 2,5 Cao 

Bưởi Cao 3,0 Cao 3,0 3,0 Cao 

Na Cao 3,0 Trung bình 2,0 2,5 Cao 

Rừng 
Bạch đàn Trung bình 2,0 Cao 3,0 2,5 Cao 

Keo lai Trung bình 2,0 Cao 3,0 2,5 Cao 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Tại xã Cai Kinh với 7 KSD đất khác nhau trong đó có 5 KSD đạt hiệu quả môi trường cao, điểm trung bình trên 2,5 như: 

LUT cây ăn quả (Cam, Bưởi, Na); LUT rừng (Keo lai, Bạch đàn); các LUT có lúa đánh giá ở mức trung bình. 
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Như vậy, tại huyện Hữu Lũng, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn tới việc sử 

dụng phân bón, thuốc BVTV cho nhóm cây lương thực, cây thực phẩm. Đây là nhóm 

cây trồng tạo ra các sản phẩm tiêu dùng tại chỗ là chính, chưa nâng cao thành các 

sản phẩm hàng hóa nên người dân chưa thật quan tâm đến việc sử dụng phân bón, 

thuốc BVTV như thế nào cho đúng. Điều này không chỉ làm lãng phí nguồn lực đầu 

tư mà còn ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng các loại nông sản, ảnh hưởng tới sức 

khỏe của người lao động, người tiêu dùng; là nguồn ô nhiễm môi trường sống tiềm 

ẩn nhiều nguy cơ rủi ro với các loại bệnh nguy hiểm với con người (ung thư, dị tật 

bẩm sinh…). Do vậy, các cơ quan đơn vị chức năng tại địa phương nên tăng cường 

công tác tuyên truyền, thuyết phục, mở lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, 

áp dụng các giải phảp kỹ thuật mới vào sản xuất; xây dựng các mặt hàng nông sản 

mang tính hàng hóa để từ đó người dân tự có ý thực, động lực trong vấn đề sử dụng 

hợp lý nguồn tài nguyên đầu vào trong sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc 

BVTV) hơn. 

Hiệu quả môi trường của các kiểu sử dụng đất tại huyện Chi Lăng được chúng 

tôi tổng hợp, thống kê và trình bày ở bảng 5.16. Qua số liệu trong bảng chúng tôi 

thấy rằng, tại xã Chi Lăng, hiệu quả môi trường của các KSD đất 2 lúa; Bưởi; Vải; 

Bạch đàn ở mức cao với mức điểm trung bình đạt trên 2,5 điểm. Nhóm KSD đất còn 

lại trồng Na – cây đặc sản của địa phương, do được người dân chăm sóc tốt, sử dụng 

nhiều phân bón; trồng chuyên canh sử dụng nhiều loại thuốc, phun thuốc nhiều lần 

nên hiệu quả về môi trường của KSD đất này đánh giá ở mức trung bình. Đây là 

điểm hạn chế mà chúng ta cần có giải pháp về kỹ thuật, về đào tạo tập huấn, về thị 

hiếu thị trường để người dân thay đổi quan điểm canh tác, tăng cường sử dụng phân 

hữu cơ, sử dụng các loại thuốc sinh học và áp dụng triệt để các giải pháp tổng hợp 

trong quản lý dịch hại cho cây Na (IPM trên cây na)  
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Bảng 5.16. Hiệu quả môi trường của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Chi Lăng 

Loại sử dụng đất 
 

Kiểu sử dụng đất 

Đánh giá sử 

dụng phân 

bón 

Điểm 

đánh 

giá  

Đánh giá sử 

dụng thuốc 

BVTV 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh giá 

chung 

Xã Chi Lăng    

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT Cao 2,5 Cao 2,5 2,5 Cao 

Cây ăn quả 

  

 

 

Bưởi Trung bình 2,0 Cao 3,0 2,5 Cao 

Na Trung bình 2,0 Trung bình 2,0 2,0 Trung bình 

Vải Cao 3,0 Trung bình 2,0 2,5 Cao 

Rừng Bạch đàn Cao 3,0 Cao 3,0 3,0 Cao 

Xã Vạn Linh    

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT Trung bình 2,0 Cao 2,5 2,3 Trung bình 

2 lúa - Màu Lúa ĐX-Lúa HT-Ngô nếp Trung bình 2,0 Trung bình 2,3 2,2 Trung bình 

Cây ăn quả 

Cam Cao 3,0 Trung bình 2,0 2,5 Cao 

Bưởi Trung bình 2,0 Cao 3,0 2,5 Cao 

Na Cao 3,0 Trung bình 2,0 2,5 Cao 

Rừng 
Bạch đàn Trung bình 2,0 Cao 3,0 2,5 Cao 

Keo lai Trung bình 2,0 Cao 3,0 2,5 Cao 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Tại xã Vạn Linh, LUT chuyên lúa và LUT 2 lúa – Màu có hiệu quả môi trường được đánh giá ở mức trung bình với điểm 

đánh giá nhỏ hơn 2,4 điểm. Các LUT còn lại có hiệu quả môi trường cao như LUT chuyên cây ăn quả (cam, bưởi, na); LUT rừng 

(keo lai, bạch đàn) với điểm trung bình đạt 2,5 điểm. Nguyên nhân chính là với các loại cây trồng này người dân sử dụng hiệu 

quả về thuốc BVTV, đúng lần phun, đúng lượng, đúng thời gian cách ly.  
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5.3.4. Hiệu quả tổng hợp của các loại hình sử dụng đất 

 Từ kết quả của việc đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi 

trường của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Hữu Lũng được tổng hợp thành hiệu quả sử 

dụng đất và được trình bày ở bảng 5.17.  

Bảng 5.17. Hiệu quả tổng hợp của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Hữu Lũng 

Loại sử 

dụng 

đất 

 

Kiểu sử dụng đất 

Điểm 

HQKT 

Điểm 

HQXH 

Điểm 

HQMT 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh giá 

chung 

Xã Tân Thành 

Chuyên 

lúa 
Lúa ĐX-Lúa HT 1,0 2,0 2,3 1,8 Trung bình 

2 lúa - 

Màu 

Lúa ĐX-Lúa HT-

Cải ngồng 
3,0 2,7 2,3 2,7 Cao 

Lúa ĐX-Lúa HT-

Ngô nếp 
1,7 2,7 2,3 2,2 Trung bình 

Cây ăn 

quả 

Cam 1,3 2,7 2,5 2,2 Trung bình 

Bưởi 2,7 2,7 3,0 2,8 Cao 

Rừng 
Bạch đàn 2,3 2,3 3,0 2,5 Cao 

Keo lai 2,3 2,3 2,5 2,4 Cao 

Xã Cai Kinh 

Chuyên 

lúa 
Lúa ĐX-Lúa HT 1,0 1,3 2,3 1,5 Trung bình 

2 lúa - 

Màu 

Lúa ĐX-Lúa HT-

Ngô nếp 
2,0 2,7 2,2 2,3 Trung bình 

Cây ăn 

quả 

Cam 1,3 2,3 2,5 2,0 Trung bình 

Bưởi 2,3 2,7 3,0 2,7 Cao 

Na 1,7 2,3 2,5 2,2 Trung bình 

Rừng 
Bạch đàn 2,0 2,3 2,5 2,3 Trung bình 

Keo lai 2,3 2,3 2,5 2,4 Cao 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Tại xã Tân Thành, có 4/7 KSD đất đạt hiệu quả cao, đó là KSD Lúa ĐX-Lúa HT-Cải 

ngồng với hiệu quả kinh tế cao, hiệu quả xã hội cao nhưng hiệu quả môi trường ở mức 

trung bình. Điểm trung bình đánh giá cho KSD đạt 2,7 điểm. KSD đất trồng bưởi, trồng 

keo, trồng bạch đàn đều có hiệu quả môi trường cao hơn so với hiệu quả kinh tế và hiệu 

quả xã hội. Điểm trung bình 3 KSD đất này đạt trên 2,4 điểm. Trong đó KSD đất trồng 

Bưởi và Lúa ĐX-Lúa HT-Cải ngồng là những KSD đất mang lại hiệu quả cao cho người 

trồng. Tuy nhiên, người dân nên tăng cường hiểu biết trong vấn đề sử dụng phân bón, 

thuốc BVTV nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư trong sản xuất, giảm tác hại không mong 
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muốn tới môi trường sinh thái, sức khỏe người trồng và người tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, 

khi sử dụng đúng phân bón, thuốc BVTV người dân sẽ tạo ra những mặt hàng nông sản 

an toàn, mang đậm nét địa phương-đặc sản địa phương, đặc sản vùng miền. Đây là cơ sở 

quan trọng để mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. 

Ở xã Cai Kinh, KSD đất trồng bưởi, trồng Keo lai có hiệu quả tổng hợp đạt trên 

2,4 điểm ở mức cao; 5 KSD đất còn lại ở mức trung bình. KSD đất trồng Bưởi, trồng Keo 

lai mặc dù có hiệu quả kinh tế không cao nhưng giải quyết được nhiều lao động, giá trị 

ngày công cao; sử dụng hợp lý về phân bón, thuốc BVTV nên được người dân đánh giá 

cao, mức độ hài lòng lớn. Nhiều hộ dân được hỏi cho biết sẽ đầu tư mở rộng KSD đất 

trồng bưởi với các loại Bưởi da xanh, bưởi Rubi. Tuy nhiên, họ rất mong được sự hỗ trợ 

về kỹ thuật, vốn đầu tư, đầu ra tiêu thụ sản phẩm từ các cơ quan chức năng của địa phương 

để mô hình trồng bưởi thu được hiệu quả kinh tế cao hơn.  

Có 5/7 kiểu sử dụng đất cho hiệu quả thấp hơn là: Lúa ĐX – Lúa HT; Lúa ĐX – 

Lúa HT – Ngô nếp; Cam; Na; Bạch đàn. Đối với các kiểu sử dụng đất này không chỉ có 

hiệu quả kinh tế thấp, hiệu quả xã hội không cao mà ngay cả hiệu quả về môi trường mang 

lại cũng thấp. Mặc dù vậy thì người dân vẫn đa số sẽ tiếp tục sản xuất vì chi phí sản xuất 

thấp, phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực và do 

người dân chưa chưa tìm ra được kiểu sử dụng đất khác để thay thế. Đối với 5 kiểu sử 

dụng trên do phụ thuộc nhiều vào khí hậu thời tiết, hệ thống tưới tiêu lạc hậu, nước tưới 

phụ thuộc vào nước trời chính vì thế mà năng suất cây trồng không ổn định, cán bộ nông 

nghiệp, khuyến nông và người dân cần phải nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc tiên tiến, sử 

dụng phân bón và thuốc BVTV hợp lý theo khuyến cáo, xây dựng hệ thống tưới tiêu hợp 

lý. Bên cạnh đó nghiên cứu tìm ra loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện thời tiết khí 

hậu, chịu hạn, chịu lạnh tốt và có hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường cao hơn để thay 

thế. 

 Tổng hợp về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các KSD đất sản xuất nông 

nghiệp tại 2 xã Chi Lăng, xã Vạn Linh huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được chúng tôi 

đánh giá và tổng hợp ở bảng 5.18 như sau: 
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Bảng 5.18. Hiệu quả tổng hợp của các loại/kiểu sử dụng đất huyện Chi Lăng 

Loại sử 

dụng đất 

 

Kiểu sử dụng đất 

Điểm 

HQKT 

Điểm 

HQXH 

Điểm 

HQMT 

Điểm 

trung 

bình 

Đánh giá 

chung 

Xã Chi Lăng 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 1,0 2,0 2,5 1,8 Trung bình 

Cây ăn quả 

Bưởi 3,0 2,7 2,5 2,7 Cao 

Na 2,0 2,7 2,0 2,2 Trung bình 

Vải 1,7 2,7 2,5 2,3 Trung bình 

Rừng Bạch đàn 1,7 2,3 3,0 2,3 Trung bình 

Xã Vạn Linh 

Chuyên lúa Lúa ĐX-Lúa HT 1,0 1,7 2,3 1,7 Trung bình 

2 lúa - Màu 
Lúa ĐX-Lúa HT-

Ngô nếp 
1,3 2,3 2,2 1,9 

Trung bình 

Cây ăn quả 

Cam 1,3 2,7 2,5 2,2 Trung bình 

Bưởi 2,3 2,7 2,5 2,5 Cao 

Na 1,7 2,7 2,5 2,3 Trung bình 

Rừng 
Bạch đàn 1,7 2,3 2,5 2,2 Trung bình 

Keo lai 2,0 2,3 2,5 2,3 Trung bình 

 (Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp) 

Tại xã Chi Lăng, có 4/5 kiểu sử dụng đất cho hiệu quả trung bình là: Lúa ĐX – Lúa HT; 

Vải; Na; Bạch đàn. Đối với các kiểu sử dụng đất này không chỉ có hiệu quả kinh tế, hiệu 

quả xã hội thấp mà ngay cả hiệu quả về môi trường cũng không cao. Mặc dù vậy thì người 

dân vẫn đa số sẽ tiếp tục sản xuất vì chi phí sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu của 

vùng sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực và tiêu thụ sản phẩm khá dễ dàng. Đối với các 

kiểu sử dụng trên do phụ thuộc nhiều vào khí hậu thời tiết, hệ thống tưới tiêu lạc hậu, 

nước tưới phụ thuộc nhiều vào nước trời vì thế mà năng suất cây trồng không ổn định. 

Duy nhất KSD đất trồng bưởi giúp người dân có thu nhập hỗn hợp cao, giá trị ngày công 

lao động cao; người dân chú tâm trong việc sử dụng hợp lý phân bón và thuốc BVTV và 

đât cũng là KSD đất làm người dân hài lòng nhất, muốn tiếp tục đầu tư trong tương lai.  

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo giá trị ngày công lao động cao hơn, sử dụng hiệu 

quả phân bón thuốc BVTV thì cán bộ nông nghiệp, khuyến nông và người dân cần phải 

áp dụng các kỹ thuật chăm sóc tiên tiến, xây dựng hệ thống tưới tiêu, sử dụng các giống 

mới để kéo dài thời gian cho thu hoạch Na; áp dụng tiêu chuẩn Vietgap và các tiêu chuẩn 

khác cao hơn với mục đích tìm đường xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản này.  
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Tại xã Vạn Linh, điều tương tự cũng được nhận thấy với các KSD đất sản xuất 

nông nghiệp như ở xã Chi Lăng. KSD đất trồng bưởi mang lại sự hài lòng cao với người 

dân với các giống bưởi Diễn, bưởi Da xanh và trong tương lai người dân sẽ tiếp tục thử 

nghiệm và trồng thêm giống bưởi Rubi với hy vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, 

đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Ngược lại, 6/7 KSD đất còn lại của 

xã Vạn Linh đánh giá ở mức trung bình bao gồm KSD đất: Lúa ĐX – Lúa HT; Lúa ĐX – 

Lúa HT – Ngô nếp; Cam; Na; Bạch đàn; Keo lai với hiệu quả kinh tế không cao, giá trị 

ngày công lao động thấp, hiệu quả môi trường còn nhiều vấn đề phải giải quyết. 

 

CHƯƠNG 6. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

TẠI HUYỆN CHI LĂNG VÀ HUYỆN HỮU LŨNG 

6.1. Thực trạng quản lý đất nông nghiệp của huyện Chi Lăng 

* Công tác tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29/11/2013, Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 22/01/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai; Kế hoạch số 21/KH-

UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 78/KH-

UBND ngày 14/7/2014 về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 382/UBND-

TNMT ngày 21/8/2014 về việc một số nội dung Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 

năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

Kết quả thực hiện: đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thi hành Luật Đất đai 

năm 2013; tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến thi hành Luật Đất đai đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, UBND các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn. Công tác tập huấn các văn bản 

quy phạm pháp luật về đất đai tiếp tục được quan tâm thực hiện, kết quả toàn huyện đã tổ 

chức được 20 cuộc tập huấn, với hơn 1.200 lượt người tham gia. 

* Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

Công bố công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất: Quy hoạch kế hoạch sử dụng 

đất sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã công bố công khai toàn bộ 

tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt tại trụ sở UBND huyện, trụ sở 
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UBND các xã, thị trấn và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, đồng thời, thông 

báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết để thực hiện việc sử dụng đất 

theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện việc cắm mốc, thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được duyệt. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch đối với các khu đất đã được thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất. 

* Công tác thống kê, kiểm kê đất đai  

Thực hiện Luật Đất đai, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, trong 

giai đoạn 2011-2020 UBND huyện đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014, 2019 

và thống kê đất đai hàng năm. Kết quả kiểm kê và thống kê đất đai của huyện đã được cơ 

quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

Công tác thống kê, kiểm kê đất đất đai của huyện thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo 

chất lượng, đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính 

các cấp xã, làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trong những năm qua, 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

* Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Tình hình thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư: Tổng diện tích đất 

đã thu hồi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 236,76 ha, trong đó: thu hồi phục vụ mục 

đích quốc phòng, an ninh là 9,16 ha; thu hồi đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất là 0,37 

ha; thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội là 227,23 

ha. 

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án được tập trung chỉ 

đạo quyết liệt, đặc biệt là dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Tổng diện tích đất 

đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 236,4 ha, trong đó: đất nông nghiệp 222,24 

ha (đất trồng lúa 69,09ha, đất trồng cây hàng năm khác 37,58 ha, đất trồng cây lâu năm 
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73,14 ha, đất rừng sản xuất 41,52 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,91 ha); Đất phi nông nghiệp 

14,13 ha (đất ở tại đô thị 1,95 ha, đất ở tại nông thôn 7,75 ha). 

* Công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công tác cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Công tác giao đất, cho thuê đất nông nghiệp trên địa bàn được triển khai theo đúng 

trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường đến nay toàn huyện 

đã hoàn thành việc giao đất nông, lâm nghiệp cho các hộ nông dân theo Nghị định 64/CP 

và Nghị định 02/CP của Chính phủ.  

Trong giai đoạn 2015- 2020, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đã cấp mới được 958 

GCNQSDĐ với 1644 thửa đất, diện tích 358,7 ha; cấp đổi 2486 GCNQSDĐ cho 4889 thửa 

đất, diện tích 383,84 ha. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về lập thủ tục chuyển nhượng, 

thừa kế, thế chấp, xóa thế chấp,... quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Tiếp nhận và trả 

kết quả 100% hồ sơ theo đúng thời gian quy định. 

Trong 5 năm qua, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều có trường hợp các hộ gia 

đình tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khác với hồ 

sơ địa chính. Tập trung nhiều ở xã Chi Lăng, xã Mai Sao, thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi 

Lăng,do các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang trồng cây ăn quả như 

Na, Bưởi, Cam... có hiệu quả kinh tế cao hơn. Mặt khác do nhu cầu về nhà ở tăng cao nên 

nhiều hộ gia đình còn tự ý chuyển đổi xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp mà 

chưa thực hiện xin phép cơ quan nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 130,0 ha đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu sang 

đất trồng cây hàng năm khác. Đây thuộc những phần diện tích đất một lúa, không chủ động 

được nguồn nước tưới tiêu, do vậy người dân đã chuyển đổi sang trồng một số loại cây 

hàng năm có giá trị kinh tế cao hơn trồng lúa như: cây Bưởi, Ngô, Đỗ, Lạc,…  

* Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm về đất đai 

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý sử dụng đất được huyện 

quan tâm nhằm phát hiện ra những hạn chế trong quản lý sử dụng đất để có các giải pháp 

khắc phục kịp thời. UBND huyện Chi Lăng đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các 

quy định của pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng thể hiện qua việc 
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hàng năm UBND huyện đều ban hành kế hoạch; Quyết định để triển khai thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện; 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó tổ chức theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật về thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, các phòng, ban, đơn vị chuyên 

môn của huyện, UBND các xã, thị trấn đã ban hành các kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép 

nội dung công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng vào kế 

hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. 

Các hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực đất đai chủ yếu là hành vi “Chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép” theo 

quy định tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP trong đó vi phạm chủ yếu là đối 

với đất nông nghiệp; “Hành vi lấn đất, chiếm đất” theo quy định tại Điều 14 Nghị định 

91/2019/NĐ-CP; hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định tại Điều 35 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.  

* Những khó khăn vướng mắc, những vấn đề nổi cộm trong quản lý, sử dụng đất nông 

nghiệp  

- Xử lý việc cấp GCN QSD đất lâm nghiệp trên địa bàn có sự sai sót lớn, do công 

tác đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1 : 10.000 đã đo bao, chồng lấn không đúng với hiện 

trạng sử dụng đất, do đó cần thu hồi, đo đạc và cấp lại GCNQSD đất.  

Việc thu hồi GCN QSD đất cấp sai quy định pháp luật, khi tiến hành thu hồi 

GCNQSD đất nhiều hộ gia đình, cá nhân đang đem bảo lãnh, thế chấp quyền sử dụng đất 

tại các Ngân hàng, do đó chưa có chế tài để thu hồi GCNQSD đất.  

- Bản đồ địa chính đo đạc năm 2004 đến năm 2007 (kéo dài) theo Quy định của 

Luật Đất đai năm 2013 không quy định xứ đồng. Tuy nhiên quá trình kê khai theo lối mòn 

đã kê khai cả xứ đồng. Do xứ đồng được hiểu khác nhau, các cơ quan chuyên môn thẩm 

tra chỉ xem xét về thủ tục (có đủ chữ ký và xác nhận của UBND cấp xã) trình UBND huyện 

cấp GCN nên dẫn đến sai sót ghi trên GCNQSD đất.  

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: Theo bộ TTHC lĩnh vực đất đai hiện nay 

được thực hiện trên trang dịch vụ công trực tuyến không có quy định về trích đo, trích lục 

diện tích, vị trí đất xin chuyển mục đích. Do đó, khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng 

đất phải thể hiện vị trí, diện tích chuyển mục đích sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 
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cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Vì các bước thực hiện trong Bộ TTHC không có 

các bước thực hiện trích lục, trích đo nên khó khăn trong việc thực hiện chuyển mục đích 

sử dụng đất.  

- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Nghị định số 47/2014/NĐ - CP quy định 

tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện thu hồi GCNQSDĐ để 

giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế địa phương 

thì nhiều thửa đất thu hồi đã được cấp GCNQSDĐ và GCNQSDĐ này đã được thế chấp 

tại tổ chức tín dụng trước khi thu hồi đất. Việc thu hồi GCNQSDĐ để chỉnh lý không thực 

hiện được.  

- Việc xác định tỷ lệ % mất đất còn gặp nhiều khó khăn do những khó khăn trong 

việc cấp và quản lý GCNQSD đã nêu ở trên.  

- Công tác hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã : Theo 

quy định tại Điều 3 , Quyết định số 25/2014/QĐ - UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về ban hành quy định thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ 

tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay trên địa bàn huyện 

phát sinh nhiều vụ tranh chấp đất đai, tuy nhiên trong quá trình thực hiện UBND cấp xã 

chưa thực hiện đảm bảo về thời gian, trình tự, thủ tục để tiến hành hòa giải tranh chấp đất 

đai, do đó khi công dân có đơn đề nghị UBND huyện giải quyết thì không đảm bảo về trình 

tự, thủ tục dẫn đến phải yêu cầu UBND cấp xã hòa giải lại, cần có các chủ trương, giải 

pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác hòa gải tranh chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã. 

6.2. Thực trạng quản lý đất nông nghiệp của huyện Hữu Lũng 

* Công tác tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

Với mục tiêu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chính sách và pháp luật về đất 

đai từ Trung ương đến địa phương, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng đã 

tham mưu cho ban chấp hành Đảng bộ, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về đất đai. Đồng 

thời, thực hiện việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân có thể 

nắm bắt kịp thời các chính sách của Nhà nước về vấn đề đất đai. Tham gia ý kiến xây dựng 

dự thảo các văn bản chính sách liên quan thuộc phạm vi ban hành của tỉnh, ngành... 
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Nhìn chung, công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó trong những năm qua đã được huyện thực hiện 

tốt làm cơ sở cho việc thực hiện quản lý, sử dụng đất đai được chặt chẽ, có hiệu quả. Việc 

quản lý nhà nước về đất đai ngày càng chặt chẽ hơn, đất được giao cho các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, mang lại hiệu quả sử dụng đất, phát huy tiềm năng 

đất đai một cách hợp lý hơn. 

* Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành 

chính 

Việc xác lập địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính Lạng Sơn 

đã được hoàn thiện trong quá trình thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), thực hiện Nghị định số 16/2004/NĐ-

CP và Nghị định số 58/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc phân định địa giới 

hành chính, đến nay huyện Hữu Lũng đã hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ về địa giới hành chính 

các cấp. Sau khi điều chỉnh địa giới theo Nghị định 176/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân huyện 

đã xác định xong địa giới hành chính của các xã, thị trấn. 

Bên cạnh đó, thực hiện Dự án 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 

và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở 

TN&MT, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo với các đơn vị hành chính cấp xã rà soát, 

thống nhất xác định địa giới, giải quyết các khu vực còn tồn tại, vướng mắc.  

 Thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn. Trong đó: Nhập 

toàn bộ xã Đô Lương vào xã Vân Nham; thành lập xã Thiện Tân trên cơ sở nhập toàn bộ 

xã Thiện Kỵ và xã Tân Lập. Sau khi sắp xếp, huyện Hữu Lũng có 24 đơn vị hành chính 

cấp xã, gồm 23 xã và 01 thị trấn. Đến nay huyện Hữu Lũng đã hoàn thành xong việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính, xác định xong địa giới hành chính, việc lập và quản lý hồ sơ 

địa giới hành chính được thực hiện tốt. Ranh giới được sử dụng cơ bản ổn định. 

* Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

- Công tác lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch 

sử dụng đất: 
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+ Công tác lập bản đồ địa chính: Tổng diện tích tự nhiên: 80.763,12 ha, trong đó: 

Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000: 22.093,78 ha; Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000: 31.011,02 ha. 

Trên địa bàn huyện có 23 xã, 1 thị trấn đã đo đạc bản đồ địa chính đều đã được triển 

khai đăng ký đất đai. Diện tích đã được đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện đạt 

tỷ lệ 65,75% so với tổng diện tích đất tự nhiên. Đối với 08 xã là Hữu Liên, Hòa Bình, Yên 

Bình, Hòa Thắng, Quyết Thắng, Thiện Tân, Vân Nham (cũ), Yên Sơn diện tích đo đạc bản 

đồ được thực hiện từ năm 2012 và đã lập sổ địa chính điện tử, số thửa đất đã đăng ký vào 

sổ từ 01/7/2014 đến nay và đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được quản lý, vận hành 

tập trung đã được hướng dẫn đưa vào khai thác sử dụng và được cập nhật, chỉnh lý biến 

động thường xuyên; số các xã còn lại đang được sử dụng, cập nhật vào sổ địa chính dạng 

giấy từ trước đến nay. 

Trong năm 2019, 2020 đã triển khai thực hiện đo đạc lại bản đồ địa chính tỷ lệ 

1:1000 đối với 03 xã, thị trấn: Đối với thị trấn Hữu Lũng kết quả công tác đo đạc đã xong 

với tổng diện tích đo đạc là 380,59 ha/ 5.093 thửa đất và chôn 04 mốc địa chính, hiện tại 

đã thực hiện triển khai đăng ký kê khai lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất xong 08/08 

khu, với tổng số hồ sơ đã lập được là 2.637 hồ sơ. Hiện nay, đang trong quá trình xét duyệt 

hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận QSD đất. 

Đối với 02 xã Đồng Tân, Sơn Hà: Đã triển khai thực hiện đo đạc thành lập bản đồ 

địa chính. Hiện công tác đo đạc đã hoàn thành và đã thực hiện việc kiểm tra nghiệm thu 

sản phẩm đo đạc tại huyện đối với 02 xã. Kết quả đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn 02 

xã với tổng diện tích đo đạc là 1.798,5 ha/ 21.723 thửa đất (xã Sơn Hà 440,6 ha/ 6378 thửa 

đất, xã Đồng Tân 1357,9 ha/ 15.345 thửa đất) và chôn 16 mốc địa chính. 

+ Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Công tác lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, theo định kỳ 5 năm 1 lần 

trên phạm vi toàn huyện.  

* Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Thực hiện Luật Đất đai 2013; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
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và đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt.  

Qua thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã cơ cấu lại việc sử dụng đất phù hợp với quá 

trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông 

nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hạn chế có hiệu quả 

việc chuyển đất trồng lúa nước, đất lâm nghiệp có rừng sang các mục đích khác. 

Một số chỉ tiêu mang tính pháp lệnh như diện tích đất lúa nước, đất rừng phòng hộ 

được đảm bảo. Điều đó thể hiện sự cố gắng lớn của huyện Hữu Lũng trong việc thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

* Công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, 

huyện đã tổ chức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Các dự án khi được giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất đều được xem xét, thẩm định trên cơ sở phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, đặc biệt là các loại đất như: đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng. Các dự án sản xuất kinh doanh không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất thì nhà đầu 

tư căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chủ trương đầu tư được phê duyệt để nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc thuê lại quyền 

sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của Luật Đất đai.  

Tình hình thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất kể từ khi Luật 

Đất đai có hiệu lực đến nay: Trong giai đoạn 2014 - 2020 UBND huyện ban hành các quyết 

định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá 

nhân theo thẩm quyền được 43,8 ha, trong đó: Giao đất 10,46 ha, cho thuê đất 0,29 ha, Chuyển 

mục đích sử dụng đất 33,05 ha. Cụ thể: Giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất: 0,7 ha/63 hộ gia đình, cá nhân; Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất: 9,7 ha/112 hộ gia đình, cá nhân; Giao đất tái định cư: 0,04 ha/5 hộ gia đình, cá nhân (do 

bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng Trường THPT Hữu Lũng); Chuyển mục đích sử dụng từ đất 

trồng lúa sang mục đích khác: 17,23 ha/369 hộ gia đình cá nhân; Chuyển mục đích sử dụng từ 

đất rừng sản xuất sang mục đích khác: 0,9 ha/9 hộ gia đình cá nhân. 

Tình hình thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư: Tổng diện tích đất đã 

thu hồi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 218,64 ha, Trong đó: Thu hồi phục vụ mục đích 
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quốc phòng, an ninh là 12,86 ha; thu hồi đất để để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng là 205,782 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 60,79 ha (đất trồng lúa 48,18 

ha, đất rừng phòng hộ 0 ha, đất rừng đặc dụng 0 ha, đất rừng sản xuất 12,61 ha); đất phi nông 

nghiệp 7,392 ha. Trong đó (đất ở 7,39 ha, đất phi nông nghiệp không phải đất ở 0,002 ha); đất 

chưa sử dụng 150,46 ha (đất núi đá). Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng, thu hồi đất là 6141 hộ 

gia đình, cá nhân và 02 tổ chức. 

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được thực hiện theo đúng 

các thủ tục, trình tự quy định; đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông; hình thức giao đất, cho thuê đất được thực hiện bằng các quyết định hành 

chính và tổ chức giao tại thực địa; các đối tượng giao đất, cho thuê đất đều được thẩm định về 

năng lực đầu tư và nhu cầu sử dụng đất; hạn mức giao đất. Nhìn chung công tác giao đât, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thẩm định giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình trình, 

trình tự thủ tục, trả kết quả cơ bản đảm bảo theo quy định. 

* Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

Về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

thực hiện chủ yếu là các công trình dự án phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới tại các 

xã do vậy việc thực hiện giá đất thường thực hiện theo cách vận động nhân dân đền bù giải 

phóng mặt bằng theo bảng giá đất của UBND tỉnh quy định và thực hiện các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên có một số dự án trọng điểm có quy mô 

lớn và thực hiện tại các vị trí đất thu hồi có giá trị cao như công trình, dự án đường cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn, khu đất đô thị mới, bến xe xã Tân Thành và khu đất cạnh nhà văn hóa 

huyện,… UBND huyện Hữu Lũng đã có văn bản xin ý kiến tỉnh ban hành xây dựng bảng giá 

đất cụ thể áp dụng trong bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Tình hình, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ khi 

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành giai đoạn từ 2014 - 2020 như sau: Tổng số tiền 

kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và kinh phí tổ chức thực hiện 696.568.672.100 đồng, 

trong đó: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 684.713.287.676 đồng (bồi thường bằng đất 0,05 ha, bồi 

thường bằng tiền 139.029.870.352 đồng, Tiền bồi thường tài sản trên đất 160.847.670.628 

đồng; Hỗ trợ đất thu hồi bằng tiền 384.835.746.696 đồng (hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 
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55.153.516.649 đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 316.456.375.206 

đồng, hỗ trợ tái định cư 6.030.000.000 đồng, hỗ trợ khác 7.195.854.841 đồng; Số người được 

hỗ trợ, bồi thường, tái định cư 6143 người. Tổng số các dự án triển khai trên địa bàn huyện từ 

năm 2014 - 2020 trên 136 dự án, các dự án đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng. 

* Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ngày càng được quan tâm, góp 

phần đưa công tác quản lý đất đai của tỉnh từng bước đi vào nề nếp, song nhìn chung công tác 

này thực hiện còn chậm, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý đất đai. 

 Công tác quản lý hồ sơ địa chính đã từng bước được số hóa nhưng còn chậm, đa phần 

hồ sơ được lưu trữ ở dạng giấy, khó khăn trong việc tra cứu, rà soát thông tin và có khả năng 

cao bị thất lạc. 

Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính thực 

hiện từ trước đến nay được như sau: Cấp lần đầu được 227.596 thửa/30.951 ha; Hồ sơ địa 

chính đã lập cho 89.757 hồ sơ, trong đó: 153 tổ chức và 89.604 hộ gia đình, cá nhân; Số lượt 

chỉnh lý hồ sơ địa chính 22.570 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân. 

* Thống kê, kiểm kê đất đai 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 4/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đến nay, huyện Hữu Lũng đã triển khai 

xong công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện và 

toàn bộ 24/24 xã, thị trấn. Công tác thống kê hàng năm cũng được huyện triển khai thực hiện 

tốt, cập nhật đầy đủ các biến động về đất đai. 

Qua các đợt kiểm kê đất đai và thống kê hàng năm để các cấp, các ngành nắm lại toàn 

bộ quỹ đất đã sử dụng, chưa sử dụng tại thời điểm thống kê, kiểm kê, cập nhật những thông 

tin mới nhất về tình hình biến động đất đai hàng năm trên địa bàn, đánh giá và nhìn nhận lại 

quá trình sử dụng đất đai hàng năm, từ đó có hướng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sử 
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dụng đất đã được quy hoạch; phục vụ cho xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và định 

hướng phát triển của nhiều ngành như: nông nghiệp, lâm nghiệp,... để xây dựng các dự án phát 

triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 

* Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

 Hệ thống thông tin về đất đai trên địa bàn huyện đang từng bước được thực hiện. Đến 

thời điểm này UBND huyện có 08 xã đo đạc bản đồ địa chính năm 2012 đã cập nhật cơ sở dữ 

liệu đất đai hoàn chỉnh, được cập nhật chỉnh lý biến động thường xuyên trên nền tảng công 

nghệ thống nhất và sử dụng cơ sở dữ liệu cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa 

bàn.  

Hồ sơ địa chính từ năm 2010 trở về trước đã được sắp xếp, thống kê đưa vào Kho lưu 

trữ theo quy định và do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện) quản lý trên phần mềm máy tính nên việc tra cứu, khai thác thông tin 

được xử lý nhanh chóng, phục vụ giải quyết công việc kịp thời. 

Về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai, sử dụng phần mềm Elis do Cục công nghệ thông tin chuyển giao, 

kết quả đến nay trên địa bàn huyện đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 8 xã, 

thị trấn trong đó: Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính đưa vào quản lý, khai thác vận hành hệ 

thống thông tin đất đai 8/24 xã, thị trấn; trong đó xây dựng dữ liệu không gian được 172.060 

thửa đất/38.279 ha, dữ liệu thuộc tính 172.060 thửa đất. Việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính từng bước hoàn thành các hạng mục theo quy định. 

* Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 

 Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thông 

qua hình thức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng 

đất theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai. Việc kiểm tra, giám sát các quyền và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện thường xuyên. Các trường 

hợp kiểm tra phát hiện sai phạm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Đa số các thửa đất của người sử dụng đất 

đã được đăng ký kê khai, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất với Nhà nước 

theo quy định của pháp luật. Sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả góp phần đưa công tác 

quản lý nhà nước về đất đai đã đi vào nề nếp. 
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 Tổng số lượng kết quả thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất: 17.670 số giao 

dịch, với diện tích đất giao dịch 3.293,181 ha, trong đó: số lượng giao dịch chuyển nhượng 

4854 số giao dịch, với diện tích 546,03 ha; giao dịch thế chấp 8383 số giao dịch, với diện tích 

1.683,72 ha; giao dịch chuyển đổi đất nông nghiệp 29 số giao dịch, với diện tích 38.041 ha; 

giao dịch tặng cho 3068 số giao dịch, với diện tích 1.336 số giao dịch, với diện tích 1.025,39 

ha. 

Những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các quy định về 

quyền và nghĩa vụ sử dụng đất: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều trường 

hợp người sử dụng đất không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất với Nhà 

nước như: Chưa thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, 

tự ý xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển 

nhượng, cho thuê lại,… Các trường hợp sai phạm trong sử dụng đất chủ yếu diễn ra tại địa bàn 

các xã, giáp ranh đô thị, các xã vùng sâu, xa có điều kiện kinh tế khó khăn. Việc kiểm tra, phát 

hiện, xử lý các sai phạm trong chấp hành các quy định về đất đai đối với người sử dụng đất 

của cơ quan quản lý đất đai các cấp cũng gặp rất nhiều khó khăn. 

* Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về 

đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử 

lý vi phạm pháp luật về đất đai đã được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức như 

thanh, kiểm tra theo kế hoạch, định kỳ và đột xuất,... Hàng năm UBND huyện thành lập các 

đoàn kiểm tra các cơ sở khai thác đá vôi, cát sỏi, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất, đưa đất đai vào sử dụng đúng mục đích 

hiệu quả; thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, Pháp luật 

nhà nước về công tác thanh, kiểm tra đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. 

* Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất 

đai 

Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp, đơn th¬ư khiếu nại, tố cáo về đất đai 

được huyện thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, thể hiện những tiến 

bộ về cải cách hành chính trong khiếu nại, tố cáo. Nhìn chung công tác giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo được thực hiện khá tốt, xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật 



 

 

144 

Đất đai như sử dụng đất không đúng mục đích, tranh chấp, lấn chiếm.... cơ bản không để tình 

trạng kéo dài thời gian giải quyết gây bức xúc cho người dân và tổ chức. 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện 

đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 và Văn bản số 

1502/STNMT-TTr ngày 08/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo báo tổng 

kết kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 

đến 2020. UBND huyện đã thực hiện 02 cuộc thanh tra về đất đai, đối với 13 đơn vị trên địa 

bàn. Ban hành 06 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của các 

đơn vị. 

Kết quả giải quyết, xử lý: UBND huyện đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm 

hành theo thẩm quyền với tổng số tiền xử phạt là 1.074.232.200 đồng (số vụ việc xử lý theo 

thẩm quyền cấp huyện). 

Trên địa bàn huyện Hữu Lũng từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2020 trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng tổng số vụ việc xử lý vi phạm về đất đai 761 vụ việc, trong đó số vụ 

việc đã xử lý 756 và số vụ việc chưa xử lý 05 vụ việc. Trong đó số vụ việc thuộc thẩm quyền 

cấp huyện giải quyết xử lý 62 vụ việc, thẩm quyền cấp xã giải quyết xử lý 699 vụ việc. 

Tổng số vụ việc khiếu nại, khiếu kiện về đất đai 39/39 vụ việc đã xử lý; Tố cáo về đất 

đai 02/02 vụ việc đã xử lý; Tranh chấp đất đai 335 vụ việc (trong đó số vụ việc đã xử lý 304 

và số vụ việc chưa xử lý 30 vụ việc). Trong đó: Tòa án nhân dân giải quyết 162 vụ việc, chủ 

tịch UBND cấp huyện, xã: 173 vụ việc. 

* Việc quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai 

Trong tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện hiện tại có Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký QSDĐ đã phát huy tốt vai trò, và đáp ứng yêu cầu về công tác cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoạt động thế chấp, các công việc liên quan đến lĩnh vực 

dịch vụ công như: thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất và thực hiện 

các thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất. 

Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

người dân trong việc nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ 

sơ công việc và giúp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; không để 
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ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung 

xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai… 

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có Trung tâm Phát triển quỹ đất là cơ quan trực thuộc 

UBND huyện đã tạo lập phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh 

vực đất đai. 

6.3. Những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất của hai huyện và 

nguyên nhân 

- Về công tác xây dựng chính sách, pháp luật đất đai và triển khai thi hành Luật Đất 

đai: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay một số văn bản quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai do các Bộ, ngành khác được giao chủ trì xây dựng vẫn chưa được ban 

hành, gây khó khăn cho địa phương trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai. Thực tiễn 

triển khai thi hành Luật cho thấy vẫn còn có một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có 

quy định điều chỉnh; một số nội dung mặc dù đã có quy định nhưng khó khả thi vì chưa 

phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương. 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế nên vẫn nảy sinh tình trạng 

người sử dụng đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không xin phép. Ý thức chấp 

hành của một bộ phận người sử dụng đất trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa cao; 

việc quản lý diện tích đất đã được quy hoạch chưa chặt chẽ, dẫn đến khó khăn trong công 

tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch. Kinh phí đầu tư 

các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước, trong khi đó khả 

năng về vốn chưa đáp ứng được yêu cầu, do đó còn nhiều dự án, công trình chưa đáp ứng 

được tiến độ và chất lượng. 

- Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Việc áp dụng thực hiện 

quy định về thẩm định nhu cầu, điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai còn nhiều bất cập. Do các quy định, 
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hướng dẫn chưa cụ thể, đồng bộ giữa các quy định về pháp luật đầu tư, xây dựng, hạ tầng 

giao thông, đất đai, bảo vệ môi trường đối với các công trình, dự án có sử dụng đất. 

- Về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các công 

trình, dự án; việc khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất khá phổ biến. Nguyên nhân của tình trạng này là do việc chuẩn bị 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án chưa được quan tâm đúng mức, 

nhất là phương án giải quyết tạo việc làm mới, chuyển đổi nghề cho người có đất nông 

nghiệp bị thu hồi; một số dự án khi triển khai chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 

các ngành, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ 

quy định của pháp luật hoặc né tránh, thiếu cương quyết, không giải quyết dứt điểm, làm 

cho việc giải phóng mặt bằng bị kéo dài nhiều năm; năng lực của một bộ phận đội ngũ cán 

bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn hạn chế và thiếu chuyên nghiệp. 

- Về đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa 

chính: Đối với 07 xã, thị trấn bản đồ địa chính được đo vẽ từ năm 1996, 1998 nay biến 

động rất lớn do đô thị hóa và công tác chỉnh lý biến động không kịp thời dẫn tới một số 

nơi hiện nay hệ thống hồ sơ địa chính không đáp ứng được yêu cầu phục vụ quản lý nhà 

nước về đất đai. Năm 2019, 2020 đã thực hiện đo đạc thành lập bản đồ địa chính đối với 3 

xã, thị trấn nhưng gặp khó khăn trong quá trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất do 

biến động quá lớn. Lực lượng cán bộ công chức địa chính cấp xã còn hạn chế về nhiều mặt 

chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra nhất là trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

đòi hỏi cần phải cần được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên. Việc đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên quá 

trình thực hiện còn bộc lộ nhiều hạn chế như: việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất do 

không có giấy tờ về thửa đất, một số hồ sơ lưu trữ cũ, hư hỏng, thất lạc đồng thời việc kê 

khai cấp giấy trước đây chỉ là khoanh vẽ thủ công nên khó khăn trong việc xác định lại 

diện tích đất ở, vườn, ao…; thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai tại khu vực nông thôn 

chỉ có giấy viết tay, hoặc không có cả giấy viết tay, không đăng ký với UBND cấp xã khá 

phổ biến. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện cơ bản đã hoàn thành tuy nhiên việc khai thác dữ liệu còn nhiều hạn chế do trình độ 

chuyên môn của công chức cấp xã còn chưa đồng đều. Công tác cập nhật, chỉnh lý biến 
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động đất đai trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện được thường xuyên, chủ 

yếu thực hiện theo phương pháp thủ công, chưa đồng bộ giữa ba cấp, chưa đi vào nề nếp 

nên gặp nhiều khó khăn trong việc lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin. 

- Về công tác định giá đất: Công tác định giá đất cụ thể của một số dự án theo quy 

định của Luật Đất đai năm 2013 còn chậm và tốn kém kinh phí; thời gian thực hiện việc 

xác định giá đất cụ thể trong một số trường hợp còn kéo dài, chưa đáp ứng kịp yêu cầu về 

tiến độ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; 

việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất còn phức tạp. Việc điều tra, khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường để phục vụ cho 

công tác xác định giá đất cụ thể còn gặp khó khăn do người cung cấp thông tin về giá đất 

không ký vào Phiếu điều tra để xác nhận thông tin về giá đất đã cung cấp. 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng đất: Công tác thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với cấp xã còn nhiều 

hạn chế, như: chưa chủ động để thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật đất đai đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, số lượng các cuộc thanh 

tra, kiểm tra chưa được nhiều. 

 

CHƯƠNG 7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG 

ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP GẮN 

VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Từ các điểm khó khăn vướng mắc và các hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng 

đất nông nghiệp tại hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng đã được xác định cụ thể trong các 

phần đánh giá chung ở từng nội dung chính của kết quả nghiên cứu trình bày từ chương 2 

đến chương 6, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp sau: 

7.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách 

Kết quả nghiên cứu từ các khó khăn vướng mắc và tồn tại rút ra được trong công 

tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện cho thấy: ngoài các nguyên 

nhân mang tính chủ quan của chủ thể quản lý và sử dụng đất tại hai huyện thì còn có các 

nguyên nhân mang tính khách quan đến từ cơ chế chính sách ở cấp cao hơn làm hạn chế 

việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại cơ sở. Với vai trò 
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là một nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, có thể là tài liệu để các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành cấp tỉnh tổng hợp và đưa ra những kiến nghị lên cấp cao hơn, chúng tôi đề 

xuất một số giải pháp về chính sách như sau: 

7.1.1. Chính sách tài chính đất đai  

- Trong ngắn hạn, bỏ hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 

và sử dụng hạn mức nhận chuyển nhượng hiện nay làm mức khởi điểm để đánh thuế sử 

dụng đất nông nghiệp theo kiểu lũy tiến.  

- Thực hiện tốt việc định giá đất tại thời điểm Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, Nhà nước cho thuê đất, Nhà nước thu hồi đất, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử 

dụng đất. Để thực hiện cơ chế này đòi hỏi phải phát triển các tổ chức định giá; đồng thời 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức này đảm bảo kết quả định giá 

được minh bạch, khách quan, trung lập theo đúng quy định của pháp luật.  

- Về lâu dài cần cân nhắc áp dụng thuế tài sản để khuyến khích sử dụng hiệu quả tài 

nguyên mà không phải sử dụng đến các công cụ hành chính. Thay thế khung giá đất bằng 

xây dựng cơ sở dữ liệu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tham chiếu.  

7.1.2. Chính sách giao đất, cho thuê đất, quản lý đất nông nghiệp  

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục chuyển nhượng, thuê, góp đất nông nghiệp, vận 

động người dân “dồn điền, đổi thửa” khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất 

quy mô lớn. Xây dựng bộ thủ tục và quy trình hành chính đơn giản, nhanh gọn phục vụ 

việc chuyển nhượng, hợp đồng thuê, góp đất liên kết…của các đối tượng, trong đó cần đẩy 

mạnh phân cấp cho cơ sở, giảm tối đa các phiền hà trong giao dịch hành chính; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trong sử dụng đất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo quy 

định của Nhà nước. 

- Bỏ hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và sử dụng hạn 

mức nhận chuyển nhượng hiện nay làm mức khởi điểm để đánh thuế sử dụng đất nông 

nghiệp theo kiểu lũy tiến.  

- Cần xây dựng quy hoạch sử dụng đất thống nhất, minh bạch, ổn định, trên cơ sở 

đó các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất cần sửa theo hướng, thay vì quy định các 

trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, Luật nên quy định về điều kiện 
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để được chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thuận lợi hơn cho người sử dụng đất. Từ đó cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thay vì cho phép thì chỉ cần thanh, kiểm tra xem người sử 

dụng đất có đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất hay không. Ví dụ đổi hạn mức 

30%, 70%, trên 70% bằng phương thức định lượng cụ thể. Ví dụ: phân định mức ảnh 

hưởng từ 500m2 đất nông nghiệp, trên 1000m2 đất nông nghiệp…  

- Chính sách, pháp luật về thế chấp đất đai cần được đổi mới theo hướng mở rộng 

phạm vi thế chấp cho các loại đất được sử dụng hợp pháp, tăng cường quản lý nhà nước 

đối với đất đai, chuyển quyền sử dụng đất đai, tạo hành lang pháp lý cho thị trường bất 

động sản phát triển; tổ chức tốt dịch vụ hành chính công để tạo điều kiện tuận lợi cho giao 

dịch thế chấp.  

- Đối với đất nông lâm trường, cần có giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 

về đất đai, tài chính, công nợ… để thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp 

theo quy định. Cần có giải pháp đặc thù cho những trường hợp đặc thù trong quá trình cổ 

phần hóa, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc giải thể các công ty 

nông, lâm nghiệp.  

- Khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa quy mô lớn. Quy định và giám sát chặt chẽ diện tích mảnh đất nông nghiệp tối thiểu.  

- Mở rộng đối tượng tài sản trên đất được ghi vào giấy chứng nhận QSDĐ.  

- Giảm thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng đất nông nghiệp để tăng cường chính 

thức hóa giao dịch đất nông nghiệp. Tạo điều kiện đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp và 

khuyến khích đầu tư.  

- Cho phép các tổ chức, cá nhân có đủ tiềm lực về vốn, công nghệ được nhận quyền 

chuyển nhượng đất nông nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo quy 

hoạch đã được phê duyệt.  

- Bỏ giới hạn việc chỉ được phép chuyển đổi trong cùng xã phường thị trấn. Xây 

dựng cơ chế tính giá trị của các thửa đất để tạo thuận lợi và làm căn cứ cho các hộ đổi đất 

với nhau.  

- Xây dựng cơ chế đối với đất thuê từ 5 năm trở lên thì cá nhân, tổ chức đi thuê đất 

được thế chấp bằng giá trị thuê để vay vốn sản xuất nông nghiệp. Xây dựng khung pháp 
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lý để bảo lãnh tín dụng dựa vào tài sản trên đất.  

- Đề xuất bổ sung thêm loại đất phục vụ mục đích hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong 

phân loại đất nông nghiệp. Đối với diện tích này, cho phép xây dựng cơ sở hạ tầng phục 

vụ cho hoạt động trước và sau sản xuất nông nghiệp (như xưởng thiết bị nông nghiệp, 

logistics, chế biến, lưu trữ, bảo quản nông sản) trên đất nông nghiệp, diện tích được phép 

chuyển đổi tương ứng với sản lượng tạo ra từ vùng chuyên canh xung quanh  

- Quy định rõ ràng về hai trường hợp góp vốn chuyển quyền sử dụng đất và góp 

vốn không chuyển quyền sử dụng đất. Xây dựng cơ chế pháp lý để doanh nghiệp nhận góp 

vốn thông qua nhận quyền sử dụng đất có thể thế chấp để vay vốn ngân hàng. Xây dựng 

nguyên tắc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, điều kiện góp vốn, giá trị vốn góp (theo giá 

đất, theo sự phát triển của doanh nghiệp), cơ chế minh bạch trong hạch toán kinh doanh. 

Xây dựng cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hình 

thức nhận vốn góp bằng đất của người dân tại địa bàn khó khăn.  

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các cá nhân đăng ký làm trang trại, gia trại tích tụ đất 

nông nghiệp (thủ tục địa chính, hạ tầng, kinh phí san sửa ruộng đồng, tín dụng dài hạn, lãi 

suất thấp để mua hoặc thuê đất nông nghiệp của các hộ nông dân khác). Hỗ trợ HTX, liên 

hiệp HTX thuê đất nông nghiệp của các hộ nông dân.  

- Kích hoạt sự hoạt động của Quỹ phát triển đất, kết hợp với Trung tâm Phát triển 

quỹ đất, giúp hỗ trợ giao dịch đất nông nghiệp, thực hiện chức năng cung cấp thông tin, 

thiết kế hợp đồng, hỗ trợ pháp lý và giải quyết tranh chấp trong quá trình giao dịch đất đai 

giữa các cá nhân và tổ chức kinh tế. Đây là nền tảng để xây dựng thị trường QSDĐ nông 

nghiệp và phát huy quyền tài sản đối với đất nông nghiệp.  

- Nhà nước thành lập “ngân hàng đất” hoặc quỹ đất do chính quyền địa phương 

đứng ra thu lại đất bỏ hoang hoặc đất do người dân không có nhu cầu sản xuất gửi vào, hỗ 

trợ sàn giao dịch đất nông nghiệp để thu mua lại diện tích đất nông nghiệp có hiệu quả sử 

dụng thấp theo giá thị trường và cho thuê lại cho các hộ sản xuất hàng hóa lớn, trang trại 

hoặc các doanh nghiệp.  

- Nâng thời hạn thuê đất 5% từ 5 năm lên 20 năm và thu tiền 5 năm một lần để cá 

nhân, tổ chức yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh lớn.  

- Sử dụng tổ chức thẩm định độc lập để định giá tài sản đất nông nghiệp trong các 
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giao dịch hoặc khi Nhà nước thu hồi hoặc thuê lại. Việc định giá tài sản đất và bất động 

sản đi kèm phải gắn với quy hoạch, tính tới vị trí và giá trị tương lai của mảnh đất. Không 

phân biệt giá đất theo mục đích sử dụng. Cùng với đó cần xây dựng các tổ chức hỗ trợ, tư 

vấn pháp lý cho nông dân trong các giao dịch về đất đai.  

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ tín dụng dài hạn cho trang trại, HTX mua, thuê đất nông 

nghiệp.  

- Xây dựng các biện pháp cụ thể để hỗ trợ rút lao động ra khỏi nông nghiệp để tạo 

quỹ đất.  

7.1.3. Chính sách quản lý sử dụng đất lúa  

- Nghiên cứu quy định cho phép các cá nhân, không nhất thiết phải là hộ nông 

nghiệp được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa theo quy hoạch đã được 

quy định.  

- Trong ngắn hạn có thể phân quyền thêm cho địa phương thẩm định phương án chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất lúa sang các mục đích nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản theo quy 

hoạch. Về dài hạn cần xây dựng cơ chế cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất cho chăn nuôi, đất nuôi trồng thủy sản theo 

quy hoạch và đảm bảo các điều kiện về môi trường. Cho phép chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

phương án chuyển đổi theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.  

- Cần quy định trong Luật Đất đai những yêu cầu đối với việc bảo vệ đất canh tác 

nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa có năng suất cao, không được xâm phạm; quy định 

trách nhiệm của chính quyền các cấp trong bảo vệ, mở rộng diện tích và bồi bổ, nâng cao 

độ phì của đất nông nghiệp. Quy định về việc quy hoạch vùng chuyên canh trồng lúa, yêu 

cầu về chế độ tưới tiêu khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học…  

7.1.4. Chính sách quản lý sử dụng đất nuôi trồng thủy sản  

- Thống nhất phân định ranh giới đất nuôi trồng thủy sản. Bổ sung chế tài để triển 

khai quy hoạch, giao đất và cho thuê đất đối với đất có mặt nước cho nuôi trồng thủy sản.  

- Quy định rõ ràng riêng đối với trường hợp phục hồi lại mặt bằng khi chuyển trở 

lại đất trồng lúa. Trong trường hợp đất lúa hiệu quả kém mà phù hợp phát triển nuôi trồng 

thủy sản thì có thể xem xét tăng tỷ lệ diện tích được chuyển đổi cơ cấu.  
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7.1.5. Chính sách quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  

- Nên giữ nguyên quy định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng 

đặc dụng và rừng phòng hộ để chống phá rừng và bảo vệ môi trường.  

- Xây dựng các chính sách cho doanh nghiệp thuê rừng: (i) cho thuê rừng sản xuất, cho 

thuê môi trường rừng sản xuất để thực hiện sản xuất kinh doanh rừng và kinh doanh dịch vụ 

du lịch sinh thái; (ii) cho thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí; (iii) cho thuê rừng phòng hộ để kết hợp bảo vệ rừng với sản xuất 

nông lâm ngư kết hợp hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.  

7.1.6. Chính sách quản lý sử dụng đất nông nghiệp khác  

- Xây dựng quy hoạch vùng chăn nuôi: từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân 

tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; chuyển dần chăn nuôi từ vùng 

mật độ dân số cao (đồng bằng) đến nơi có mật độ dân số thấp (trung du, miền núi); hình 

thành các vùng chăn nuôi xa thành phố, khu dân cư.  

- Bổ sung trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản 

xuất sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm… không cần xin phép cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền.  

- Xây dựng nghị định của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất nông, lâm trường, 

trong đó quy định cụ thể về giao đất cho cá nhân hộ gia đình, cộng đồng dân cư thiếu đất, 

cho thuê đất đối các tổ chức kinh tế, tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối 

với diện tích đất hiệu quả kém sang sản xuất nông - lâm kết hợp.  

7.2. Nhóm giải pháp về tổ chức, quản lý 

7.2.1. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất 

Triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Nhà nước về chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp 

tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, chính sách sản xuất áp dụng GAP; các 

chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp, khuyến nông của tỉnh. Tiếp 

tục nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 

trong đó đặc biệt quan tâm đến tạo sự liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp; chú 
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trọng áp dụng công nghệ mới, tăng tính chủ động cho các xã, thị trấn trong lựa chọn phát 

triển các cây con chủ lực của địa phương. 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích tạo điều 

kiện cho các sáng lập viên có nhu cầu về thành lập HTX, đặc biệt tại các vùng sản xuất 

trọng điểm, ngành hàng chủ lực, vùng sản xuất hàng hoá, xã nông thôn mới và các địa 

phương có sản phẩm OCOP thành lập, phát triển hình thức tổ chức sản xuất hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân có điều 

kiện về vốn, kỹ thuật có thể liên kết với người dân tích tụ ruộng đất để sản xuất nông, lâm 

nghiệp theo chuỗi liên kết tập trung, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất giữa 

nông dân với doanh nghiệp trong đó doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, dẫn dắt 

về khoa học công nghệ, bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện tối đa hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp, HTX tiếp cận dễ dàng hơn với các cơ chế chính sách của trung ương, chính 

sách đặc thù của tỉnh để có thêm nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, xây dựng 

chuỗi liên kết sản xuất, chỉ dẫn địa lý, nhãn mác, thương hiệu sản phẩm. 

Tăng cường nâng cao năng lực hoạt động của HTX trên cơ sở kiện toàn đội ngũ cán 

bộ quản lý HTX thông qua tổ chức đại hội, hội nghị lựa chọn, bầu những thành viên có 

tâm huyết, trình độ vào đội ngũ quản lý; đồng thời bổ sung nhân lực có trình độ tham gia 

vào HTX bằng việc thu hút các sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng có năng 

lực, trình độ về làm việc tại HTX theo chính sách đặc thù của tỉnh. Đẩy mạnh đào tạo nghề 

nông nghiệp cho các thành viên HTX và nông dân để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

tham gia liên kết sản xuất sản phẩm chủ lực, thúc đẩy HTX hoạt động thực chất, hiệu quả, 

đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tình hình mới. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo, kết nối thị trường để định hướng sản xuất và quảng 

bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông lâm nghiệp 

của huyện. Tăng cường hỗ trợ nông dân kết nối liên kết với các doanh nghiệp chế biến, hệ 

thống tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ; hỗ trợ doanh 

nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông nghiệp, cơ sở chế biến nông sản quảng bá thương 

hiệu, giới thiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm 

ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế.  
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7.2.2. Xây dựng phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi liên kết sản 

xuất, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp 

* Lĩnh vực trồng trọt: 

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên của từng 

địa bàn để xây dựng các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực, đặc sản phù hợp, 

tạo vùng nguyên liệu, hàng hóa quy mô lớn, làm cơ sở phát triển các chuỗi liên kết sản 

xuất, tiêu thụ, tạo thương hiệu sản phẩm. 

Tăng cường sử dụng các loại giống tốt, chất lượng cao, phù hợp với vùng sinh thái, 

kết hợp với các quy trình thâm canh tốt, áp dụng khoa học công nghệ, áp dụng cơ giới hóa 

để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng nhanh giá trị và khả năng 

cạnh tranh của từng sản phẩm; đẩy mạnh công tác dự tính dự báo, chủ động trong phòng, 

chống dịch bệnh trên các loại cây trồng. Xây dựng mã số vùng trồng đối với các sản phẩm 

nông sản nhằm khẳng định chất lượng, vị thế cũng như là điều kiện mở rộng thị trường tiêu 

thụ. 

* Lĩnh vực chăn nuôi - thủy sản: 

Từng bước phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung gắn với các 

cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích đầu tư, phát triển các khu chăn 

nuôi tập trung khép kín, an toàn dịch bệnh.  

Duy trì quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất đối với chăn nuôi nông hộ theo phương 

thức hữu cơ, chăn nuôi trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá có kiểm soát đảm bảo vệ 

sinh thú y; đẩy mạnh chăn nuôi áp dụng theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt 

VietGAHP, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, thân thiện với môi trường. Đẩy 

nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh 

học, kiểm soát dịch bệnh nhằm ổn định thị trường. Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới để xử lý chất thải chăn nuôi, sản xuất 

phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học từ nguồn chất thải chăn nuôi. 

Rà soát lại diện tích mặt nước tại các hồ thủy lợi để mở rộng diện tích nuôi các loài 

cá truyền thống; duy trì diện tích mặt nước nuôi cá thả ao hằng năm. 

Nâng cao năng lực giám sát và dự báo, chủ động ngăn ngừa phòng, chống dịch bệnh 

ở vật nuôi; đẩy mạnh hiệu quả chất lượng công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên 



 

 

155 

địa bàn nhằm phòng, chống, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả lợn 

Châu Phi, cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trâu bò,... 

Đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, cá nhân đầu tư xây dựng trang trại 

chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện. 

* Lĩnh vực lâm nghiệp: 

Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng, khai thác tối đa nguồn lực, lợi thế 

đất đai, đồi rừng để phát triển lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm; tập trung phát 

triển, duy trì ổn định các vùng sản xuất tập trung. Nâng cao năng suất, chất lượng rừng, 

tăng giá trị rừng sản xuất theo hướng thâm canh rừng gỗ lớn, khuyến khích trồng các loài 

cây bản địa.  

 Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng 

Sơn Đến năm 2025; bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên; thực hiện cắm mốc phân định ranh 

giới ba loại rừng; theo dõi, cập nhật kịp thời, đầy đủ diễn biến, thay đổi hiện trạng rừng; 

tiếp tục rà soát và kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm, xâm canh đất rừng trái pháp luật 

và các tồn đọng trong giao đất, giao rừng tại một số địa phương; rà soát những diện tích 

rừng và đất rừng chưa giao hoặc chưa cho thuê (Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý) 

theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để 

xây dựng phương án tổ chức sản xuất hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt các phương án sử 

dụng đất của các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương, xây dựng và thực hiện phương 

án quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện. 

 Nâng cao năng suất, chất lượng rừng, tăng giá trị rừng sản xuất theo hướng thâm 

canh rừng gỗ lớn, xây dựng lộ trình chuyển hóa dần rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, 

khuyến khích trồng các loài cây bản địa; phát triển vùng trồng rừng tập trung, các loại cây 

nguyên liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ có thế mạnh của huyện; phát triển trồng cây dược liệu 

dưới tán rừng nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ 

cao trong canh tác và chế biến sản phẩm; cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đảm bảo 

sản phẩm gỗ của huyện đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu quốc tế khi tham gia các hiệp 

định thương mại tự do.  
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 Thiết lập hệ thống nguồn giống và vườn ươm cung cấp cây giống gắn với áp dụng 

khoa học kỹ thuật, công nghệ cao. Phát triển công nghiệp chế biến gỗ thông qua việc xây 

dựng và hỗ trợ xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản; khuyến khích đầu tư xây dựng các 

khu chế biến công nghệ cao, hình thành các làng nghề sản xuất, kinh doanh lâm sản ngoài 

gỗ, giống cây lâm nghiệp.  

 Khuyến khích vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong thiết lập các chuỗi liên kết 

sản xuất giữa doanh nghiệp với các hộ gia đình, hợp tác xã; nâng cao năng lực tổ chức quản 

lý hợp tác xã, quản lý chuỗi liên kết sản xuất. Huy động nguồn vốn hợp pháp khác trên địa 

bàn theo hướng xã hội hóa, huy động các thành phần kinh tế trong nước theo cơ chế liên 

danh, liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp cùng góp vốn để phát triển rừng, hình 

thành vùng nguyên liệu cho chế biến gỗ. 

 Nâng cao chức năng phòng hộ bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học của rừng, phát huy sự tham gia tích cực 

của Nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp vào quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai 

hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; khai thác tốt tiềm năng du lịch sinh 

thái của rừng; thúc đẩy các hoạt động kết hợp bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học 

với công tác giáo dục bảo vệ môi trường. 

 Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ phòng, chống cháy rừng; thực hiện tốt 

chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng; kịp thời xử lý theo pháp luật các trường hợp 

hủy hoại tài nguyên rừng, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; xây dựng các phương án phòng 

cháy, chữa cháy rừng đảm bảo chất lượng, dễ áp dụng, hiệu quả. Thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, trừ dịch bệnh và sinh vật gây hại rừng; áp dụng các biện pháp lâm sinh, biện 

pháp sinh học trong phòng, trừ dịch bệnh và sinh vật gây hại; xử lý kịp thời khi phát hiện 

có dịch bệnh, sinh vật gây hại rừng. 

* Xây dựng chuỗi liên kết, phát triển thương hiệu sản phẩm: 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng đa 

dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện 
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thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp 

lớn đầu tư vào chế biến sâu, sản xuất theo chuỗi cung ứng từ đó hình thành các chuỗi liên 

kết, chuỗi giá trị bền vững. 

Tập trung xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp đủ các thành phần 

tham gia chuỗi gồm: doanh nghiệp, hộ sản xuất, Hợp tác xã... trong đó trách nhiệm của các 

thành phần tham gia chuỗi được phân công rõ ràng trong các khâu, được cụ thể hóa thông qua 

các hợp đồng hoặc bản cam kết cùng thực hiện. 

* Phát triển dịch vụ nông nghiệp và thị trường 

Tập trung đổi mới và phát triển mạnh hệ thống dịch vụ công theo chuỗi giá trị sản 

phẩm. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực 

phẩm hàng hóa, hỗ trợ cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa 

lý. Duy trì các thị trường truyền thống, tiếp tục tìm kiếm thị trường mới. Tạo môi trường 

thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, kết nối thị 

trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, 

hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thành lập các hiệp hội ngành, hàng để điều phối hoạt động 

sản xuất, hỗ trợ thông tin, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. 

7.2.3. Công tác tuyên truyền, khuyến nông, khuyến lâm 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống 

chính trị, cán bộ chuyên môn, các doanh nghiệp và người nông dân nhằm thay đổi nhận 

thức, tư duy, tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển nền sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Trong đó, tập trung cao nội dung, giải pháp chuyển đổi cơ 

cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phát triển 

các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; liên kết hóa trong sản xuất, doanh nghiệp hóa 

sản phẩm và xã hội hóa đầu tư. 

Qua kết quả điều tra về tình hình sử dụng phân bón và việc áp dụng các tiến bộ kỹ 

thuật, .... cho thấy phần lớn người nông dân ở đây chưa nắm được các kỹ thuật canh tác 

bền vững trên đất dốc, trình độ sử dụng phân bón còn thấp (bón chưa đúng, chưa đủ và 

chưa cân đối giữa các loại phân). Do vậy, cần tạo điều kiện để người nông dân tiếp cận các 

kỹ thuật mới về canh tác trên đất dốc (làm đất tối thiểu, trồng xen cây họ đậu, phủ đất bằng 
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thảm thực vật sống và không sống, ...) về quản lý dinh dưỡng tổng hợp (bón đúng loại, 

đúng cách và đúng liều lượng)... thông qua tập huấn kỹ thuật. 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, để người dân hiểu 

được vai trò của việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai và 

thực hiện đúng quy định trong quản lý sử dụng đất để hạn chế tình trạng lấn chiếm, tranh 

chấp đất đai từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp.  

7.2.4. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch nông, lâm, thủy sản hiện có; nghiên cứu 

bổ sung quy hoạch còn thiếu trên cơ sở phát huy lợi thế các sản phẩm của địa phương; rà 

soát điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể nông nghiệp cho phù hợp. Quy hoạch vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung cho nông sản chủ lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực 

hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển 

tổng thể kinh tế - xã hội.  

Công khai minh bạch hơn nữa trong xây dựng và triển khai quy hoạch. Siết chặt 

hơn việc điều chỉnh quy hoạch sau khi đã được phê duyệt và quá trình điều chỉnh phải 

được công khai.  

7.2.5. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

Sớm hoàn thành việc đo đạc bản đồ địa chính nói chung và đo đạc chỉnh lý bản đồ 

địa chính tỷ lệ 1/10.000 (đất lâm nghiệp) trên địa bàn huyện Chi Lăng nói riêng do sai sót 

lớn gây khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Xây dựng hệ thống quản lý 

đất điện tử để cung cấp thông tin số hóa về quyền sử dụng đất và giao dịch bất động sản.  

Số hóa dữ liệu khác về đất (như quy hoạch, giá đất, …) để hoàn thành bộ cơ sở dữ 

liệu đất đai, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai dùng chung giữa các cơ quan chính phủ.  

Thường xuyên cập nhật biến động vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, cho phép tra 

cứu (có thể thu phí) để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của công tác quản lý đất đai. 

7.2.6. Cải cách thủ tục hành chính 

Tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả của công tác 

này như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu công việc của quá 

trình giải quyết TTHC như tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Giảm bớt 
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sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy để giải quyết tình trạng khó khăn khi trong công tác chỉnh lý 

biến động do GCNQSDĐ được thế chấp tại tổ chức tín dụng gây khó khăn trong việc thu 

hồi GCNQSDĐ để giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý. Chỉnh sửa đơn giản hóa 

thủ tục hoàn giải tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

7.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

Các hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực đất đai chủ yếu là hành vi “Chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép” theo 

quy định tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP trong đó vi phạm chủ yếu là đối 

với đất nông nghiệp; “Hành vi lấn đất, chiếm đất” theo quy định tại Điều 14 Nghị định 

91/2019/NĐ-CP; hành vi tẩy xóa, sửa chữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định tại Điều 35 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, các phòng, ban, đơn vị chuyên 

môn của huyện, UBND các xã, thị trấn cần ban hành và thường xuyên thực hiện các kế 

hoạch triển khai hoặc lồng ghép nội dung công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong 

lĩnh vực đất đai, xây dựng, nông nghiệp vào kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị nhằm 

phát hiện ra những hạn chế trong quản lý sử dụng đất nông nghiệp để có các giải pháp khắc 

phục kịp thời. 

7.2.8. Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công 

Khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển nông nghiệp nông thôn, từng 

bước xã hội hóa cung cấp một số dịch vụ công sang cho tư nhân và các tổ chức xã hội thực 

hiện. Khuyến khích đầu tư hình thức đối tác công - tư các lĩnh vực vận hành và bảo trì hệ 

thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng nông thôn, nghiên cứu ứng dụng khoa học nông nghiệp, dịch 

vụ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật và bảo hiểm nông nghiệp…  

Nâng cao chất lượng quá trình lựa chọn dự án, tổ chức quản lý, vận hành các dự án; 

ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất tập trung, các khu, vùng ứng dụng sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao; phát triển lâm nghiệp bền vững; duy tu bảo dưỡng quản lý an 

toàn hồ chứa, phòng chống lụt bão.  

7.2.9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  
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Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông 

thôn trên cơ sở điều tra, khảo sát và xây dựng kế hoạch tổng thể nhu cầu đào tạo nhân lực 

lao động phục vụ phát triển sản xuất của từng vùng, lĩnh vực và sản phẩm hàng hóa nông 

nghiệp chủ lực của huyện.  

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ cơ sở (Khuyến nông, thú y, công chức địa 

chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường) đảm bảo đủ mạnh, làm cầu nối giữa khoa 

học công nghệ với nông dân, đóng vai trò là những nhà khoa học giúp nông dân ứng dụng 

khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất để người nông dân có đủ thông tin cần thiết để 

giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất.  

7.3. Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ 

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công 

nghệ, huy động sự tham gia các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp vào các hoạt 

động khoa học công nghệ. 

Nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các quy trình, kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đưa cơ giới 

hoá vào sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản nhằm bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất; 

Phát triển các nghiên cứu về kỹ thuật canh tác tổng hợp, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn 

tài nguyên và năng lượng, bảo vệ và nâng cao chất lượng và hệ số sử dụng đất. Phát triển mạnh 

mẽ khoa học - kỹ thuật thủy lợi. Nghiên cứu xây dựng các công trình phù hợp, đảm bảo nước 

tưới cho các vùng lúa trọng điểm và các vùng chuyên canh cây công nghiệp.  

Xây dựng mô hình, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ mới, có hiệu quả 

kinh tế cao để nhân rộng, nhất là các mô sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trong sản xuất rau, quả, chăn nuôi theo hướng an toàn. 

Cần tạo điều kiện để người nông dân tiếp cận các kỹ thuật mới về bón phân, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật đúng (đúng liều luợng, đúng nồng độ, đúng thời gian); các biện pháp 

hạn chế xói mòn bảo vệ đất,… thông qua tập huấn kỹ thuật.  

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ giống, trong đó tập trung vào 

chuyển đổi cơ cấu giống lúa và các loại cây có ý nghĩa hàng hóa lớn như Thông (lấy nhựa), 

cây công nghiệp khác, cây ăn quả, chè, mía,... để tăng sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. 
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Tuyển chọn bộ giống cây địa phương có ưu thế và chất lượng, năng suất, thích nghi cao... 

để phục hồi và nhân giống sản xuất.  

Chú trọng hơn nữa đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch, đặc biệt là công nghệ 

bảo quản, chế biến nông sản nhằm giảm tỷ lệ hư hao lương thực và các nông sản khác, đa 

dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản chế biến. 

Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ 

mới để xử lý chất thải chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học từ nguồn 

chất thải chăn nuôi.  

Tăng cường ứng dụng, sử dụng công nghệ viễn thám trong quản lý sử dụng đất nông 

nghiệp. Phương pháp viễn thám thực tế đã chứng tỏ là nguồn cung cấp dữ liệu chi tiết, tin 

cậy và thường xuyên trong công tác nghiên cứu, quản lý tài nguyên đất. Kết hợp kết quả 

công nghệ phân tích ảnh viễn thám với các thông tin điều tra kinh tế xã hội sẽ giúp các nhà 

nghiên cứu và nhà quản lý hiểu rõ hơn quá trình thay đổi sử dụng đất. Cho đến nay nhiều 

cơ quan ở nước ta đã sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm 

phục vụ các mục đích khác nhau, sử dụng hình ảnh vệ tinh để điều tra, thành lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất một cách hệ thống. Về mặt thổ nhưỡng, ảnh vệ tinh có thể được sử 

dụng trong công tác điều tra, thành lập bản đồ thổ nhưỡng, nghiên cứu, giám sát quá trình 

suy thoái đất do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Việc ứng ụng công nghệ viễn thám 

sẽ là một bước tiến lớn để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất 

nói chung và đất nông nghiệp nói riêng trên địa bàn hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng. 

7.4. Nhóm các giải pháp bảo vệ chất lượng đất 

7.4.1. Giảm thiểu xói mòn trên đất dốc 

Đối với những khu vực đất xói mòn mạnh xảy ra nhiều ở các huyện Hữu Lũng 

2.219,60ha, Chi Lăng 1.435,77ha, trên diện tích đất bị xói mòn mạnh cần đảm bảo độ che 

phủ rừng tối đa (100%), có thể kết hợp trồng cây lâu năm, cây đặc sản (trồng xen dưới tán 

rừng). Đối với đất bị xói mòn mạnh ở độ dốc > 250 hiện đang trồng lúa nương, sắn, ngô, 

mía, dứa,... trước mắt cần áp dụng nghiêm ngặt quy trình canh tác bảo vệ đất dốc và đẩy 

mạnh thâm canh, cải tạo đất. Về lâu dài cần tập trung phát triển vốn rừng hoặc chuyển sang 

phương thức canh tác nông lâm kết hợp với cơ cấu chủ yếu là cây rừng và cây lâu năm. 

Đối với đất chưa sử dụng (chủ yếu là cỏ dại, cây bụi) đất rừng nghèo kiệt, tái sinh cần được 
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cải tạo, khoanh nuôi, phát triển vốn rừng. Cần xây dựng các chương trình, kế hoạch hành 

động cụ thể về chống lũ quét và sạt lở. Áp dụng các giải pháp tổng hợp: Thực hiện chương 

trình quản lý lưu vực, quy trình canh tác tiến bộ trên đất dốc, phát triển vốn rừng, hệ thống 

nông lâm kết hợp, kết hợp giải pháp công trình và giải pháp canh tác. 

* Một số giải pháp trong canh tác và bảo vệ đất dốc cần được áp dụng như sau: 

Tái sinh các loại đất đã bị thoái hóa không canh tác được: Có thể dùng các loại cây 

hoang dại, ngắn ngày có triển vọng áp dụng để cải tạo đất. Các loại cỏ tín hiệu, cỏ lông ẩm, 

cỏ lông Ruzi có bộ rễ phát triển mạnh, cỏ vetiver có khả năng phá vỡ lớp đất rắn bề mặt và 

khi phân hủy sẽ làm cho đất tơi xốp hơn. 

Tạo lớp che phủ đất bằng lớp thực vật sống:  

+ Đối với vùng đầu nguồn thì phải duy trì rừng phòng hộ, đảm bảo độ che phủ trên 

70% đối với đai cực kỳ xung yếu, trên 50% đối với các đai xung yếu. Phải duy trì và trồng 

bổ sung cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện lập địa chịu đựng được khô hạn. Xây dựng 

rừng nhiều tầng tán kín hỗn loài, kết hợp cây gỗ và cây bụi. Vùng đầu nguồn với các đai 

an toàn hoặc độ dốc dưới 25o có thể canh tác nông lâm hoặc sản xuất nông nghiệp nếu độ 

dốc dưới 15o. Tuy nhiên phải đảm bảo độ che phủ đất bằng trồng xen tạo nhiều lớp tán che 

phủ đất ví dụ trồng cây họ đậu dưới tán cây ăn quả, trồng cây thuốc dưới tán rừng, xen cây 

ăn quả dưới tán rừng. 

+ Đối với các vùng đất độ dốc nhỏ hơn 150, tầng đất dày trên 50cm có thể canh 

tác nông nghiệp nhưng phải áp dụng các biện pháp để tăng độ che phủ đất khi cây chưa 

có tán lá lớn, cây chưa khép tán: với cây lâu năm khi mới trồng cây chưa khép tán thì 

phải trồng xen cây che phủ đất. Nên sử dụng cây họ đậu, vừa tranh thủ thu hoạch sản 

phẩm vừa tận dụng thân lá và bộ rễ để lại cho đất, bồi dưỡng đất, có tác dụng làm giảm 

đáng kể xói mòn đất, tăng độ ẩm đất, tránh biến động lớn của nhiệt độ giúp cho vi sinh 

vật đất hoạt động tốt hơn.  

+ Đa dạng hóa cây trồng dưới nhiều hình thức: Trồng xen, trồng gối, trồng cây theo 

đường đồng mức, áp dụng các công thức luân canh, trong đó có cây họ đậu để tăng tính đa 

dạng sinh học về giống, loài theo thời gian và không gian, qua đó né tránh được rủi ro của 

cây trồng và thời vụ, tăng độ che phủ đất, chống xói mòn, rửa trôi, hạn chế cỏ dại, sâu 

bệnh,…  
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+ Kiến tạo, duy trì ruộng tầng, ruộng bậc thang để bảo vệ đất và nước, chống thoái 

hóa đất và đảm bảo sản suất bền vững. 

+ Các phương pháp chống xói mòn đất rất đa dạng, tuy nhiên, cần nhấn mạnh các 

giải pháp tổng hợp, đơn giản được nông dân áp dụng rộng rãi hơn cả. Làm ruộng bậc thang, 

làm mương bờ theo đường đồng mức, trồng cây phân xanh, canh tác băng hàng, trồng xen, 

nông lâm kết hợp và áp dụng các giải pháp quản lý dinh dưỡng tổng hợp. Thực hiện thâm 

canh ngay từ đầu, thâm canh liên tục theo chiều sâu. Bón phân phù hợp với điều kiện đất 

và kết quả đánh giá phân hạng đất đai. 

7.4.2. Giải pháp chống khô hạn 

Nguyên nhân chính là do điều kiện tự nhiên, do khí hậu thời tiết bất thường gây nên 

lượng mưa thiếu hụt thường xuyên kéo dài hoặc nhất thời thiếu hụt, đặc biệt là sự biến đổi khí 

hậu ở địa phương trong các thập kỷ vừa qua và một phần là do con người, còn tình trạng chặt 

phá rừng bừa bãi làm giảm khả năng điều tiết nước mặt, hạ thấp mực nước ngầm dẫn đến cạn 

kiệt nguồn nước, công tác quy hoạch sử dụng nước, bố trí công trình chưa có hiệu quả cao, 

làm cho nhiều công trình không phát huy được hết hiệu quả ...  

Để chống khô hạn, cần có chương trình và kế hoạch hành động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý đất và nước bằng các giải pháp:  

- Thực hiện tốt chương trình trồng rừng và phục hồi rừng, đa dạng hóa cây trồng, 

sử dụng các giống chịu hạn, sinh trưởng nhanh, đặc biệt là các giống cây bản địa, các cây 

họ đậu phù hợp với hệ thống nông lâm kết hợp, sử dụng biện pháp che phủ đất bằng cây 

phủ đất, tàn dư thực vật hoặc bằng các vật dụng che phủ được khuyến cáo. Thực hiện quản 

lí lưu vực để bảo vệ đất và nước, phát triển thuỷ lợi, giữ cân bằng sinh thái và điều hoà các 

tác động qua lại giữa đồng bằng và miền núi. Kết hợp với đẩy mạnh công tác thủy lợi, xây 

dựng các công trình cấp nước và giữ nước để chống hạn, đặc biệt là vào mùa khô; định kỳ duy 

tu, nâng cấp các hồ chứa, hệ thống kênh mương tưới tiêu đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng 

công trình. Tái tạo lớp phủ thực vật bằng cây rừng hoặc tổ hợp nông - lâm kết hợp để bảo vệ 

độ phì nhiêu của đất và sử dụng bền vững đất dốc. 

Như vậy trong sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm nước để chống khô 

hạn cần được thực hiện theo 3 phương diện: quy hoạch tưới tiêu hợp lý, xây dựng đồng 

ruộng có khả năng tăng cường giữ nước trong đất và tuyển lựa được các giống cây trồng 

có nhiều khả năng chịu hạn. Xây dựng mới hoặc nâng cấp, duy tu những hồ chứa có dung 
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tích thích hợp nhằm tăng cường dòng chảy kiệt cho các hệ thống sông. Xây dựng mới và 

nâng cấp các công trình tưới tiêu, giành thế chủ động tưới tiêu trên phần lớn diện tích canh 

tác nông nghiệp, vừa là giải pháp trước mắt vừa là giải pháp lâu dài phòng, chống hạn hán. 

Bên cạnh đó cần xây dựng hệ thống tưới tiêu nước và kỹ thuật tưới nước hợp lý. Đây là 

biện pháp rất quan trọng trong việc chống khô hạn, phục hồi khả năng sản xuất và tăng độ 

phì nhiêu của đất đã bị thoái hóa. Do đặc tính vật lý của các loại đất bị khô hạn phần lớn 

là kém, khả năng giữ nước giữ ẩm kém, nên cần áp dụng các kỹ thuật tưới đảm bảo đưa 

lượng nước tưới thấm dần vào đất (tưới nhỏ giọt), đồng thời tránh tạo dòng chảy trên bề 

mặt. Như vậy, vừa sử dụng được lượng nước hữu hiệu cho cây, vừa tăng độ ẩm và giữ ẩm 

cho đất và tránh được sự thất thoát nước trên bề mặt, cũng như tránh tạo nên dòng chảy 

gây xói mòn và rửa trôi đất khi tưới. Ngoài ra, một giải pháp phòng chống hạn khác có 

hiệu quả lâu dài và bền vững là trồng rừng và bảo vệ rừng ở những khu vực xung yếu, khu 

vực đất dốc.  

7.4.3. Giải pháp cải tạo đất bị suy giảm độ phì 

* Giải pháp tăng chất hữu cơ của đất 

Đối với các huyện miền núi có diện tích đất bị suy giảm độ phì nhiêu cao như Chi 

Lăng, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp để bảo vệ, nâng cao hàm lượng chất hữu cơ trong 

đất là:  

- Biện pháp quan trọng nhất và được chú ý nhất nhằm phục hồi đất bị suy thoái hữu 

cơ là biện pháp sinh học/hữu cơ. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của nước ta, đặc 

biệt là ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ các loại cây trồng và thực vật sinh trưởng có thể phát 

triển mạnh, tạo sinh khối lớn, trả lại chất hữu cơ cho đất, tàn tích hữu cơ: rễ cây, thân lá 

rụng, rơi vào đất, được để lại đất sau thu hoạch. Các hệ thống trồng trọt luân canh, xen 

canh, trồng theo băng giữa cây trồng chính và cây cải tạo đất là cây phân xanh, cây họ đậu. 

Các hệ thống nông lâm kết hợp giữa cây dài ngày và cây ngắn ngày bổ sung chất hữu cơ 

cho nhau và cho đất. Các phương thức bổ sung chất hữu cơ cho đất như bón phân hữu cơ, 

phủ vật liệu hữu cơ cho cây trồng chính, trồng cây phủ đất đa tác dụng cho cây trồng chính. 

Sử dụng các chế phẩm sinh học, vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng các vi 

sinh vật phân giải lân khó tiêu thành dạng dễ tiêu.  

- Biện pháp canh tác: 
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 + Hạn chế canh tác đất nương rẫy, cây trồng hàng năm trên đất dốc ở các khu 

vực có độ dốc > 20o. Để đảm bảo sử dụng đất nương rẫy hợp lý, phòng NN&PTNT, 

phòng Khuyến nông cần hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác như làm 

đất tối thiểu (bề mặt đất dốc hạn chế cày, cuốc nhất là trong mùa mưa) hoặc thực hiện 

biện pháp “vén rừng làm nương” thay vì “phá rừng làm nương”. 

+ Trồng cây phân xanh và cây họ đậu: Nguyên nhân chính làm đất bị suy thoái 

như hiện nay là do bị khai phá mất lớp thảm thực vật ban đầu; sử dụng triệt để các nguồn 

và các sản phẩm hữu cơ trong sản xuất mà không trả lại cho đất lượng hữu cơ nào, không 

bón hoặc bón rất ít phân hữu cơ cho cây trồng, không đủ lượng hữu cơ đã lấy đi của đất. 

Do vậy, trên các vùng đất đã bị thoái hóa nặng cần sử dụng các loại cây có khả năng cố 

định đạm để nâng cao độ phì của đất như lạc dại, đậu mèo, đậu gạo, lạc chịu hạn, đỗ 

tương chịu hạn,…  

Đối với các khu vực trồng rừng sản xuất, thực hiện trồng xen sắn (keo - sắn) trong 

thời kỳ rừng kiến thiết cơ bản hoặc trồng xen với các băng cây bản địa để giảm tác động 

của xói mòn đất trên địa bàn tất cả các huyện miền núi của tỉnh. 

+ Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm kết hợp: Xây dựng các mô hình gồm 

những cây trồng chính là cây lâm nghiệp, cây ăn quả hoặc cây công nghiệp (cây lâu năm) 

và cây lương thực hoặc cây thực phẩm: cây lâm nghiệp nên bố trí trồng ở phần đỉnh đồi từ 

30 – 60% diện tích, gồm các loại cây bản địa như bạch đàn, thông. Phần sườn đồi bố trí 

trồng cây công nghiệp như còn phần chân đồi bố trí cây ăn quả...  

+ Làm đất tối thiểu: Do tác hại của cỏ dại ảnh hưởng không nhiều đến các cây trồng 

và quan trọng hơn là lợi dụng khả năng che phủ của cỏ dại để duy trì độ ẩm cần thiết cho 

cây trồng trong điều kiện khô hạn đối với cây lâm nghiệp và cây công nghiệp lâu năm trên 

địa bàn các huyện miền núi. Mặt khác cỏ dại còn có tác dụng hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, 

chắn được dòng chảy. Khi cây lớn, đủ sức chịu đựng với thời tiết bất lợi, thu dọn sạch cỏ 

sẽ tạo ra một lượng không nhỏ chất hữu cơ, góp phần cải tạo và bồi dưỡng đất, rễ cỏ tạo 

cho đất tơi xốp.  

+ Dùng tàn dư thực vật và các vật liệu nhân tạo che phủ bề mặt đất: Đây là biện 

pháp hữu hiệu chống xói mòn đất, làm tăng hàm lượng chất hữu cơ cho đất qua sự phân 

huỷ lớp vật liệu phủ đất, tăng khả năng hấp thụ và giữ nước của đất, tăng cường hoạt tính 

sinh học của đất, tạo điều kiện cho bộ rễ cây trồng phát triển tốt, nâng cao hiệu quả sử dụng 
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phân bón. Một tác dụng quan trọng nữa của biện pháp che phủ đất là hạn chế gần như tuyệt 

đối cỏ dại cạnh tranh với cây trồng, từ đó giảm công lao động làm cỏ và góp phần tăng 

năng suất cây trồng. Vật liệu thường dùng là rơm, rạ, thân cây, các loại cỏ, cây hoang dại, 

ưu tiên các loại cây hoang dại, bán hoang dại,... 

* Giải pháp sử dụng, cải tạo đất chua và có lượng nhôm di động cao 

Đối với các khu vực có nhóm đất đỏ vàng, đất xám, đất đen, đất phù sa, đất xói 

mòn trơ xỏi đá bị chua hóa và hàm lượng nhôm di động cao cần áp dụng các giải pháp 

sau: 

- Chọn cây trồng và hệ thống cây trồng có yêu cầu sinh lý, sinh thái phù hợp với 

vùng đất chua (cây chè, khoai mỡ, một số giống mía, giống lúa…). 

- Đất chua, pHKCL < 5,0 thường nghèo đạm, canxi, magiê, lân, kali, lưu huỳnh, 

molybden và Bo, vì vậy cần chú trọng bón các loại phân này theo nhu cầu của từng loại 

cây trồng cụ thể. 

- Cải tạo độ chua của đất bằng biện pháp bón vôi, lượng vôi bón, căn cứ vào độ chua 

(pH) của đất, chua nặng phải bón nhiều hơn. Dùng vôi xám tốt hơn vôi trắng vì có cả Ca 

và Mg. Dùng phân hóa học nên chọn loại phân trung tính hoặc kiềm như DAP, KNO3, 

CA(NO3)2, lân nung chảy, Apatit, Phosphorit, Urê, NH4NO3,…. Hạn chế dùng phân chua 

sinh lý như SA, KCl, K2SO4, Super lân,… 

* Giải pháp cải thiện dung tích hấp thu CEC của đất 

Đối với các khu vực đất bị suy giảm về CEC cần: 

- Chú ý cải tạo thành phần cơ giới, tăng tỷ lệ cấp hạt sét bằng cách tưới nước phù 

sa, bón phân hữu cơ, phân xanh, sử dụng các biện pháp làm đất hợp lý, không sử dụng 

các máy móc có khối lượng nặng trong canh tác sẽ gây cho đất bị nén chặt, thay đổi kết 

cấu đất. 

- Bảo vệ và bổ sung chất hữu cơ cho đất bằng các biện pháp canh tác, biện pháp 

sinh học, biện pháp bón phân hợp lý… 

- Bón bổ sung các loại khoáng cải tạo đất: zeolite, bentonite… ở những khu vực đất 

có CEC thấp (như đất cát, đất có thành phần cơ giới nhẹ,…) nâng cao CEC nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng phân bón. 

- Bón vôi, phân trung tính hoặc phân sinh lý kiềm trên đất chua.  

- Thâm canh cây trồng hợp lý. 
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CHƯƠNG 8. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG 

NGHIỆP, BẢN ĐỒ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHI 

LĂNG VÀ HUYỆN HỮU LŨNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 HUYỆN CHI LĂNG VÀ 

HUYỆN HỮU LŨNG, TỶ LỆ 1/25.000 

8.1. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và 

huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/25.000 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng 

đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

tại Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các công việc chủ yếu của bước này gồm:  

- Chỉnh lý, cập nhật các thay đổi về loại đất, loại sử dụng đất lên bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất từ nguồn bản đồ hiện trạng sử dụng đất có sẵn;  

- Thực hiện điều tra, đối soát thực địa 

- Chuyển vẽ kết quả điều tra, khoanh vẽ thực địa lên bản đồ phiên bản dạng số. 

- Biên tập, trình bày bản đồ. 

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nội dung công việc và đã xây dựng được 01 bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Chi Lăng năm 2020 tỷ lệ 1/25000 và 01 bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hữu Lũng năm 2020 tỷ lệ 1/25000 đảm bảo 

các quy định, quy phạm hiện hành. 

Hình 8.1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Chi Lăng
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Hình 8.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hữu Lũng 
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8.2. Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ 1/25.000 

Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng đến năm 2025 là 51.202,37 ha trong đó 

đất trồng cây hàng năm tăng thêm 34,27ha, đất trồng cây lâu năm tăng thêm 1.024,83 ha, 

đất lâm nghiệp tăng thêm 102,33 ha, đất nuôi trồng thủy sản tăng thêm 0,69 ha và có nhu 

cầu tăng thêm 661,97 ha để phát triển nông nghiệp theo mô hình sản xuất trang trại và vùng 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong khi đó định hướng tại huyện Hữu 

Lũng đến năm 2025 là 58.589,28 ha, tăng 449,41 ha so với hiện trạng năm 2020. Trên cơ 

sở các dự báo, định hướng sử dụng đất đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bản đồ định 

hướng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Chi Lăng và Hữu Lũng đến năm 2025 theo quy 

phạm hiện hành. 

Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ 1/25.000 đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định xây 

dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp với quá trình điều tra thực địa. 

Các công việc chủ yếu của bước này gồm:  

- Thực hiện công tác điều tra thu thập các tài liệu, số liệu về các định hướng, đề 

xuất, quy hoạch có liên quan đến đất nông nghiêp trên địa bàn nghiên cứu. 

- Tổng hợp số liệu, lựa chọn các đề xuất sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2020 – 2025. 

- Trên cơ sở Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và 

huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/25.000 đã xây dựng được, triển khai nội dung đề xuất lên trên bản 

đồ giấy điều tra. 

- Thực hiện rà soát, đối soát thực địa 

- Chuyển vẽ kết quả điều tra, khoanh vẽ thực địa lên bản đồ phiên bản dạng số. 

- Biên tập, trình bày bản đồ. 

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nội dung công việc và đã xây dựng được 01 bản 

đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ 

1/25.000và 01 bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Hữu Lũng giai đoạn 2020 

- 2025, tỷ lệ 1/25.000 đảm bảo các quy định, quy phạm hiện hành. 

Hình 8.3. Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện Chi Lăng giai đoạn 2020 - 

2025
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Hình 8.4. Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện Hữu Lũng giai đoạn 2020 - 

2025  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Các sản phẩm chính của đề tài đã được xây dựng đầy đủ, phù hợp so với yêu cầu 

kết quả thu được tại đề cương thuyết minh nhiệm vụ và nội dung đã ghi trong hợp đồng 

nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ số 09/HĐ-SKHCN ngày 18/7/ 2019 giữa Sở 

Khoa học và Công Nghệ tỉnh Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký. Bao gồm 

các nội dung chính sau: 

- Thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình sản xuất nông nghiệp tại 

huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

- Đánh giá đặc điểm và tính chất đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu 

Lũng 

- Đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

- Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng 

phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Đánh giá thực trạng quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và 

huyện Hữu Lũng. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp phục 

vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu 

Lũng, tỷ lệ 1/25.000 

- Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 

giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ 1/25.000. 

Kiến nghị 

 Đề nghị UBND cấp Huyện, cấp xã nghiên cứu áp dụng các giải pháp nhóm nghiên cứu 

đã đề xuất vào thực tế của địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng đất nông 

nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của địa 

phương. 

 Trong phạm vi thời gian và kinh phí cho phép của đề tài, nhóm nghiên cứu mới chỉ 

tiến hành nghiên cứu điểm tại một số địa phương trên địa bàn hai huyện với số lượng mẫu 
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phân tích còn hạn chế. Để cho công tác quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo vùng 

nguyên liệu, hàng hóa quy mô lớn, cũng như cải tạo, sử dụng đất hiệu quả hơn nữa, nhóm 

nghiên cứu kiến nghị mở rộng hơn phạm vi đề tài để có đánh giá chất lượng đất cụ thể đối 

với tất cả các loại đất để quyết định mức độ phù hợp và biện pháp cải tạo đất phù hợp cho 

từng loại cây trồng trên phạm vi toàn huyện.  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Hình ảnh một số loại hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng 
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Phụ lục 2: Một số hoạt động của đề tài 
 

 

Hoạt động điều tra xây dựng bản đồ Hoạt động hội thảo tại huyện Chi Lăng 

  
Hoạt động hội thảo tại huyện Hữu Lũng 
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