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ABSTRACT 

Current land use has been changed quickly and complicatedly due to the socio-
economic conditions and the changes of physical conditions, playing a very 
important role. The objective of study is to find out the group of socio-economic 
and physical factors that affected to the selection of the farming models of 
farmers. The PRA and SWOT methods were used for analyzing the strengths, 
weaknesses, opportunities and challenges of 10 farming models and the expert 
knowledge analysis for initial assessment of the impact of socio-economic and 
environmental factors to the land-use change in Bac Lieu Province, Vietnam. the 
results showed that the changing of farming models in the agricultural production 
activities in Bac Lieu has been affected by the profit factor, the capacity of farming 
model development, the major trend of the community, salinity intrusion and water 
quality. The results also recommended the necessity of building the land-use 
requirements for assessing the land potentials for land-use planning to meet the 
socio-economic and environmental objectives of the province and to be more 
consistent with the land use requirements of the local people. 

TÓM TẮT 

Sử dụng đất đai hiện nay thay đổi nhanh và phức tạp do điều kiện kinh tế xã hội 
thay đổi, đồng thời sự thay đổi điều kiện tự nhiên cũng là yếu tố ảnh hưởng rất 
quan trọng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra các nhóm yếu tố kinh tế, xã 
hội, môi trường, tự nhiên ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình canh tác của người 
dân. Dựa trên phương pháp điều tra PRA và SWOT đối với 10 mô hình canh tác 
chính ở tỉnh Bạc Liêu; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; phân 
tích kiến thức chuyên gia đánh giá bước đầu sự tác động của các yếu tố KT-XH-
MT lên sự thay đổi sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thay đổi mô hình 
canh tác trong quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân bị tác 
động bởi yếu tố lợi nhuận, khả năng phát triển mô hình, xu hướng chung của cộng 
đồng, sự xâm nhập mặn, chất lượng nước. Qua kết quả nghiên cứu có đề xuất cần 
xây dựng các yêu cầu sử dụng đất đai cho đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ 
công tác quy hoạch sử dụng đất đai đáp ứng được các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi 
trường để phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng đất của người dân. 

 

1 GIỚI THIỆU 

Bạc Liêu là một trong những tỉnh nằm ven 
biển Đông, thuộc bán đảo Cà Mau. Với bờ biển 
dài 56 km và điều kiện tự nhiên đa dạng, tỉnh Bạc 
Liêu có nhiều tiềm năng phát triển về sản xuất 

nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng đất đai ở 
Bạc Liêu hiện nay thay đổi nhanh và phức tạp do 
điều kiện kinh tế, xã hội luôn biến động. Đồng 
thời, sự tác động biến đổi khí hậu như nước biển 
dâng, phèn hóa và sự xâm nhập mặn đang diễn 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 27 (2013): 68-75 

 69 

biến phức tạp trên địa bàn tỉnh cũng là một trong 
các yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến việc 
lựa chọn kiểu sử dụng đất của người dân. Do vậy, 
đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích 
tìm ra các nhóm yếu tố kinh tế, xã hội, môi 
trường, tự nhiên ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô 
hình canh tác của người dân để hỗ trợ cho công 
tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cách tiếp cận 

Đề tài nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận có sự 
tham gia của cộng đồng thông qua sử dụng các 
công cụ của bộ công cụ PRA (Đánh giá nông thôn 
có sự tham gia của cộng đồng) (Nguyễn Duy Cần 
và Nico Vromant, 2009) và kết hợp với phỏng vấn 
trực tiếp nông hộ. Việc khảo sát ảnh hưởng của 
các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường đến việc 
lựa chọn mô hình canh tác của người dân được 
thực hiện qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp 
cho những nhóm hộ giàu – trung bình và nghèo 
khác nhau. Cách tiếp cận này có ưu điểm là có thể 
nắm bắt các trường hợp và quan điểm khác nhau 
của nhiều nhóm hộ gia đình. Người được phỏng 
vấn có sự cắt nghĩa rõ trước khi trả lời theo các 
câu hỏi có chuẩn bị. Người mù chữ và ít học có cơ 
hội bày tỏ ý kiến của mình. Bên cạnh đó đề tài 
được tiếp cận thông qua các nhóm yếu tố kinh tế - 
xã hội - môi trường ảnh hưởng đến các mô hình 
canh tác theo FAO (2007).  

2.2 Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh 
Bạc Liêu. Trong đó, cụ thể được nghiên cứu trên 
các mô hình canh tác chính. 

2.3 Phương pháp thu thập số liệu 

2.3.1 Phương pháp PRA 

Phỏng vấn nhóm nông hộ ở cấp xã và cộng 
đồng sử dụng các công cụ trong bộ công cụ PRA 
như lịch thời vụ, phỏng vấn bán cấu trúc, sơ đồ tài 
nguyên, sơ đồ mặt cắt, SWOT. Quy mô 01 cuộc 
PRA cho 01 mô hình canh tác là 15 hộ nông dân 
với thành phần khác nhau. Trong đó bao gồm các 
hộ nông dân có hiệu quả sản xuất cao, trung bình 
và thấp. 

2.3.2 Phương pháp điều tra nông hộ 

Việc điều tra được sự giúp đỡ của chính quyền 

địa phương nhưng cán bộ chính quyền không 
tham gia điều tra và phân tích dữ liệu nhằm để 
bảo đảm tính khách quan. Tổng số quan sát điều 
tra là 300 cho 10 mô hình canh tác chính (30 
phiếu/mô hình). Quan sát được chọn ngẫu nhiên 
theo danh sách hộ trong khu vực. Nội dung chính 
trong phiếu điều tra dạng câu hỏi bán cấu trúc là 
tìm hiểu cuộc sống của những người trong hộ gia 
đình xung quanh 03 lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi 
trường. Đồng thời cũng tìm hiểu những thông tin 
về mức độ ảnh hưởng của các nhóm yếu tố đó đối 
với việc lựa chọn mô hình canh tác của nông hộ. 
Ngoài ra, phiếu điều tra còn giúp thu thập thông 
tin về thuận lợi, khó khăn của nông hộ cũng như 
những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình canh 
tác. Cuối cùng là nắm được một số nguyện vọng 
và đề xuất của người dân thông qua một số câu 
hỏi mở. 

2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 

Các thông tin số liệu thu thập sẽ được tổng hợp 
trên cơ sở bám sát mục tiêu nghiên cứu để chọn 
lọc những thông tin cần thiết. Các thông tin thu 
thập phỏng vấn PRA được tổng hợp và phân tích 
thông tin theo mục tiêu cụ thể. Đồng thời kết hợp 
với số liệu điều tra nông hộ để nhận định rõ hơn 
về vấn đề đặt ra trong mục tiêu nghiên cứu. Các 
số liệu phỏng vấn chuyên sâu nông hộ được mã 
hóa, nhập và xử lý thống kê bằng Microsoft 
Excel, SPSS để xử lý số liệu. Các giá trị tính toán 
tính theo trị trung bình. Kết quả được lập bảng và 
phân tích trên số phần trăm của tổng số điều tra 
theo vùng. Kết quả này cũng được sử dụng để sắp 
hạng vấn đề theo số đếm hoặc tỉ lệ cao nhất giảm 
dần đến số thấp nhất. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Vùng sinh thái và các mô hình canh  
tác chính  

Qua khảo sát, điều tra thực tế tỉnh Bạc Liêu 
được phân thành 03 vùng sinh thái mặn, ngọt và 
lợ được thể hiện qua bản đồ phân vùng sinh thái 
như sau: (Hình 1). 

Tương ứng với các vùng sinh thái là 10 mô 
hình canh tác chính, mỗi vùng sinh thái sẽ có các 
mô hình canh tác đặc trưng theo điều kiện tự 
nhiên của vùng trình bày trong Bảng 1. 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 27 (2013): 68-75 

 70 

 
Hình 1: Bản đồ vùng sinh thái của tỉnh Bạc Liêu 

Bảng 1: Địa điểm khảo sát 10 mô hình chính tại tỉnh Bạc Liêu 

Vùng sinh thái Mô hình Địa điểm khảo sát 

Ngọt 
Lúa 02 vụ 
Lúa 03 vụ 

Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi  
Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long 

Lợ 
Lúa - Tôm 
Tôm - Thủy sản 

Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân  
Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai 

Mặn 

Chuyên màu Xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu 
Lúa - màu Xã Vĩnh Trạch, Thành phố Bạc Liêu 
Rừng - Tôm Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hòa Bình 
Lúa 01vụ Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hòa Bình 
Tôm bán công nghiệp(BCN) Xã Định Thành, Huyện Đông Hải 
Muối - Thủy sản Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải 

3.2 Sự thay đổi sử dụng đất đai trong từng 
vùng sinh thái 

3.2.1 Sự thay đổi sử dụng đất ở vùng sinh thái ngọt 

Thay đổi sử dụng đất vùng sinh thái ngọt từ 
năm 2000 đến 2012 được trình bày trong Bảng 2 

Qua Bảng 2 nhận thấy rằng giai đoạn trước 
năm 2000 ở vùng sinh thái ngọt chủ yếu người 
dân canh tác mô hình lúa mùa hay còn gọi là lúa 
01 vụ. Tuy nhiên, khi người dân canh tác lúa 01 
vụ mang lại hiệu quả kinh tế thấp, đời sống gặp 
nhiều khó khăn, không đảm bảo được nhu cầu 
thiết yếu. Do đó từ năm 2000 người dân đã 
chuyển từ việc canh tác lúa mùa sang lúa 02 vụ để 

có được lợi nhuận cao và cải thiện đời sống. 
Ngoài ra vào thời điểm năm 2000 do hệ thống đê 
bao được xây dựng nên tạo điều kiện cho người 
dân trong việc chủ động nguồn nước ngọt để canh 
tác lúa. Trong vùng sinh thái ngọt, một số xã 
thuộc huyện Vĩnh Lợi, đã duy trì canh tác mô 
hình lúa 02 vụ từ năm 2000 cho đến nay. Nguyên 
nhân là do người dân đã lựa chọn việc duy trì tập 
quán canh tác lúa 02 vụ và theo quy hoạch của 
chính quyền địa phương nhằm bảo vệ môi trường 
và chất lượng đất. Bên cạnh đó, một số ít nông  
hộ đã chuyển từ canh tác lúa 02 vụ sang mô hình  
lúa - mùa vào năm 2003 do trong thời điểm đó, 
giá màu cao hơn giá lúa, mang lại lợi nhuận cao 
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nên người dân đã chuyển sang canh tác màu để 
cải thiện đời sống. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đó 
chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 03 năm. Đến 
năm 2006 do vốn đầu tư màu khá cao và màu 
không thể dự trữ lâu, cần thị trường tiêu thụ ngay 
nên người dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. 
Do vậy vào thời điểm năm 2006 người dân đã 
chuyển sang canh tác lúa 02 vụ trở lại. Đối với 
huyện Phước Long nằm trong vùng sinh thái ngọt, 
vào năm 2003 người dân đã chuyển từ canh tác 
lúa 02 vụ sang canh tác lúa 03 vụ để tăng lợi 

nhuận và duy trì mô hình lúa 03 vụ cho đến nay. 
Ở Phước Long bỏ qua giai đoạn canh tác lúa - 
màu, người dân đã lựa chọn việc duy trì tập quán 
canh tác lúa mà không lựa chọn canh tác màu do 
kỹ thuật trồng màu xa lạ so với kỹ thuật trồng lúa 
và vốn đầu tư lại khá cao, đặc biệt là đầu tư về 
ngày công lao động. Vì vậy, người dân ở Phước 
Long đã lựa chọn việc thâm canh tăng vụ từ 02 vụ 
lúa lên 03 vụ lúa để tăng lợi nhuận và cải thiện 
đời sống. 

Bảng 2: Thời điểm thay đổi sử dụng đất ở vùng sinh thái ngọt 

Năm thay đổi Mô hình 

Trước năm 2000 
 
Từ năm 2000 

 
 
Năm 2003 

 
Năm 2006 đến nay 

 
 
 

 
 
 

 
 

3.2.2 Sự thay đổi sử dụng đất ở vùng sinh thái lợ  

Diễn biến thay đổi được trình bày trong Bảng 3. 

Đối với vùng sinh thái lợ trước năm 2000 
người dân chủ yếu canh tác lúa mùa. Tuy nhiên 
đến năm 2003 do xây dựng hệ thống cống đập 
ngăn mặn mang nước ngọt về nên người dân 
chuyển sang canh tác lúa 02 vụ để cải thiện đời 
sống. Đến năm 2003 ở huyện Hồng Dân khi cống 
dập ngăn mặn được điều chỉnh lại, người dân đã 
chuyển sang canh tác mô hình lúa - tôm. Khi cống 
đập ngăn mặn được điều chỉnh thời gian ngăn 
mặn thì điều kiện tự nhiên ở Hồng Dân trở nên 
thích hợp cho mô hình lúa - tôm. Vào khoảng 
tháng 08 âm lịch đến tháng 12 âm lịch là những 
tháng nước ngọt thích hợp cho việc trồng lúa và 

vào khoảng tháng 02 âm lịch đến tháng 07 âm lịch 
vào mùa khô nước mặn xâm nhập vào nội đồng, 
người dân đã tận dụng những tháng nước mặn về 
để nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế và cải thiện 
đời sống. Thời điểm năm 2003, ở huyện Giá Rai 
người dân đã phá cống ngăn mặn, bỏ tập quán 
canh tác lúa để chuyển sang canh tác mô hình tôm 
quảng canh (QC) và thủy sản kết hợp. Hơn nữa, 
mô hình này có vốn đầu tư thấp hơn mô hình lúa 
02 vụ do tôm được nuôi theo dạng quảng canh, 
người dân không tốn chi phí thức ăn cho tôm, 
đồng thời giá tôm và thủy sản lại cao hơn giá lúa; 
do vậy người dân đã canh tác mô hình tôm - thủy 
sản kết hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế và duy 
trì cho đến nay.  

Bảng 3: Thời điểm thay đổi sử dụng đất ở vùng sinh thái lợ 

Năm thay đổi Mô hình 

Trước năm 2000 
 

Năm 2000 
 
Từ năm 2003 đến nay 

 
 
 
 
 

 

Lúa 2 vụ Lúa 3 vụ 

Lúa 02 vụ 

Lúa mùa 

Lúa mùa 

Lúa + tôm 

Lúa 02 vụ 

Tôm + Thủy sản kết hợp 

Lúa 02 vụ 

Lúa + màu 
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3.2.3 Sự thay đổi sử dụng đất ở vùng sinh thái mặn 

Vùng sinh thái mặn là vùng có nhiều mô hình 
canh tác nhất so với vùng sinh thái ngọt và lợ. 
Vào trước năm 2000 mô hình chủ yếu ở vùng sinh 
thái mặn là các mô hình như lúa mùa, rừng phòng 
hộ, tôm quảng canh và muối. Đến năm 2000, ở 

thành phố Bạc Liêu đã chuyển sang mô hình canh 
tác lúa - màu để cải thiện đời sống, người dân sử 
dụng giếng khoan để lấy nước ngọt trồng màu vào 
mùa khô và trồng lúa vào mùa mưa. Một số xã ở 
huyện Hòa Bình chuyển sang canh tác mô hình 
lúa - tôm để tăng lợi nhuận (Bảng 4). 

Bảng 4: Thời điểm thay đổi sử dụng đất ở vùng sinh thái mặn 

Năm  Mô hình 

Trước năm 

2000 
 

Năm 2000 

 
Từ năm 2003 
đến nay 

 
 
 
 
 
 

Từ năm 2003 đến nay, ở thành phố Bạc Liêu 
có một số xã vẫn giữ mô hình canh tác lúa – màu; 
một số xã đã chuyển từ lúa - màu sang chuyên 
màu vì lợi nhuận của màu cao hơn lúa và người 
dân đã có được kinh nghiệm và kỹ thuật để trồng 
màu. Khi chuyển hoàn toàn sang mô hình chuyên 
màu người dân sử dụng nước giếng hoàn toàn để 
tưới cho màu nên không phụ thuộc vào nước mưa 
như trước. Đối với huyện Hòa Bình thì các xã đã 
canh tác mô hình lúa – tôm từ năm 2000 đến năm 
2003 đã chuyển lại canh tác mô hình lúa mùa do 
nuôi tôm không đạt hiệu quả trong thời gian liên 
tiếp 03 năm, dẫn đến việc thiếu vốn trong canh 
tác, đồng thời họ lại không có kỹ thuật trồng màu 
và do điều kiện tự nhiên nước mặn quanh năm 
nên chỉ có thể trở lại canh tác lúa mùa cho đến 
nay. Đối với các xã có diện tích rừng phòng hộ ở 
huyện Hòa Bình thì từ năm 2003 đã chuyển sang 
mô hình rừng – tôm quảng canh để vừa bảo vệ 
diện tích rừng phòng hộ vừa cải thiện đời sống từ 
lợi nhuận của tôm mang lại. Đối với các xã canh 
tác mô hình tôm quảng canh từ trước năm 2000 ở 
huyện Đông Hải thì đến năm 2003 đã chuyển 
sang nuôi tôm bán công nghiệp do thực hiện theo 
quy hoạch của địa phương đồng thời người dân đã 
có kinh nghiệm và tập quán nuôi tôm nên đầu tư 
thêm nguồn vốn để chuyển đổi thành tôm bán 
công nghiệp nhằm tăng lợi nhuận. Còn các xã có 
tập quán canh tác muối ở huyện Đông Hải vẫn 
tiếp tục duy trì tập quán canh tác lâu đời, tuy 
nhiên đến năm 2003 đã nuôi thêm thủy sản kết 
hợp trong ruộng muối (vào giai đoạn làm muối có 

nồng độ mặn cho phép nuôi thủy sản) để tăng 
thêm lợi nhuận. 

3.3 Các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường 
ảnh hưởng đến mô hình canh tác chính  

3.3.1 Các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường ảnh 
hưởng đến mô hình canh tác chính theo các 
nhà lãnh đạo trong ngành nông nghiệp 

Qua Bảng 5 cho thấy theo ý kiến của các nhà 
lãnh đạo trong ngành nông nghiệp thì nhóm yếu 
tố kinh tế có lợi nhuận và thị trường tiêu thụ là 02 
yếu tố có thứ tự ưu tiên cao nhất, có ảnh hưởng 
lớn nhất đến việc lựa chọn mô hình canh tác. Họ 
cho rằng khi làm quy hoạch sử dụng đất lựa chọn 
những mô hình mang lại lợi nhuận cao và có thị 
trường tiêu thụ tốt sẽ thu hút được người dân tham 
gia canh tác mô hình. Trong các yếu tố xã hội thì 
việc phù hợp quy hoạch sử dụng đất và chính sách 
hỗ trợ là quan trọng nhất. Vì các nhà lãnh đạo 
luôn mong muốn người dân canh tác theo đúng 
quy hoạch đã triển khai để tạo thuận lợi cho công 
tác quản lý và điều tiết được nguồn vốn hỗ trợ cho 
người dân. Trong lĩnh vực môi trường và tự nhiên 
thì các nhà lãnh đạo trong ngành nông nghiệp cho 
rằng sự xâm nhập mặn, giảm đa dạng sinh học và 
yếu tố chất lượng nước là ảnh hưởng lớn nhất đến 
việc lựa chọn mô hình canh tác. Vì trong giai 
đoạn mà sự biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, 
kịch bản xâm nhập mặn và chất lượng nguồn 
nước sẽ quyết định đến năng suất canh tác của 
nông hộ. 

 

Rừng Muối Tôm QC 

Tôm BCN Rừng - tôm Muối 

Lúa mùa 

Lúa mùa Lúa + màu 

Lúa + màu Lúa - tôm Lúa - màu 

Chuyên màu 
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Bảng 5: Thứ tự ưu tiên của các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường ảnh hưởng đến mô hình canh tác chính 
theo các nhà lãnh đạo trong ngành nông nghiệp 

Lĩnh vực Yếu tố ảnh hưởng 
Thứ tự ưu tiên* 

A B C D E F G H I K 

KINH TẾ 

Tổng chi phí/ha 2 2 1 5 3 3 5 3 5 3 
Tổng lợi nhuận/ha 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
Thời gian xoay vòng vốn/năm 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
Thị trường tiêu thụ 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 

XÃ HỘI 

Chất lượng lao động X** X X X X 7 X 7 X 6 
Khả năng tự phát triển mô hình 5 2 3 6 X 4 4 4 6 5 
Tập quán canh tác 3 1 4 4 3 3 3 3 5 4 
Chính sách hỗ trợ 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
Giải quyết việc làm 6 6 5 3 X 6 X 6 3 3 
Phù hợp quy hoạch sử dụng đất 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 
Xu hướng chung của cộng đồng 4 4 6 5 X 5 X 5 4 X 

MÔI 
TRƯỜNG 

Sự mặn hóa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sự phèn hóa X X X X 2 X X X X X 
Giảm sự đa dạng sinh học  2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 

TỰ NHIÊN 
Đất  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Nước  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

*(A):  Lúa 1 vụ      (C):  Lúa 3 vụ        (E): Lúa – Tôm        (G): Rừng – Tôm        (I): Chuyên màu 
 (B):  Lúa 2 vụ      (D):  Lúa – Màu    (F): Chuyên tôm       (H): Tôm – TS           (K): Muối – TS 
** X: Loại bỏ yếu tố đó – không ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình 

3.3.2 Các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường ảnh 
hưởng đến mô hình canh tác chính theo các 
nhà lãnh đạo trong ngành nông nghiệp 

Qua Bảng 6 cho thấy rằng theo ý kiến của 
người dân, trong lĩnh vực kinh tế, yếu tố lợi nhuận 
được chọn là yếu tố có thự tự ưu tiên cao nhất và 
được lựa chọn nhiều nhất qua các mô hình. Khi 
lựa chọn mô hình canh tác người dân chỉ chú 
trọng đến nguồn tiền lời thu được từ mô hình vì 
đây là nguồn tiền trang trải chi tiêu cho gia đình 
và là nguồn vốn đầu tư tiếp cho mùa vụ sau, do 
vậy người dân sẽ chuyển đổi sang mô hình canh 
tác khác nếu mô hình hiện tại không mang lại lợi 
nhuận cao. Đối với lĩnh vực xã hội, người dân 
quan tâm nhiều nhất đến khả năng tự canh tác mô 
hình và xu hướng lựa chọn mô hình canh tác 
chung của cộng đồng (cấp xã). Vì khi quyết định 
mô hình canh tác người dân bị chi phối bởi sự lựa 
chọn của những hộ lân cận trong cộng đồng, đồng 
thời khi người dân nhận thấy họ có thể khả năng 
canh tác mô hình có lợi nhuận cao, lúc đó người 
dân mạnh dạn quyết định canh tác mô hình đó, 
ngay cả khi không có sự quy hoạch của chính 
quyền địa phương. Ngoài ra, người dân cũng rất 
quan tâm đến chính sách hỗ trợ của chính quyền 

địa phương đặc biệt là về nguồn vốn, nhưng đây 
lại không phải là yếu tố quyết định việc lựa chọn 
mô hình canh tác. Mặt khác, người dân không 
quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm khi chọn 
lựa mô hình, điều này cho thấy những yếu tố ảnh 
hưởng đến việc lựa chọn mô hình thường xuất 
phát từ lợi ích các nhân của nông hộ mà không 
chú trọng đến các lợi ích bên ngoài xã hội. Việc 
lựa chọn mô hình canh tác mang tính tự phát là 
chủ yếu và không theo quy hoạch chung của địa 
phương, đặc biệt là khi quy hoạch không phù hợp 
hay không mang lại hiệu quả kinh tế thì người dân 
rất khó chấp nhận quy hoạch đó. Đối với lĩnh vực 
môi trường người dân chỉ chú trọng đến vấn đề 
xâm nhập mặn, do nguồn nước mặn, thời gian 
mặn ảnh hưởng trực tiếp quá trình canh tác và 
năng suất sản xuất của nông hộ. Về mặt tự nhiên 
nguồn nước là yếu tố quyết định sự hiệu quả của 
mô hình canh tác mà không phải là yếu tố về đất, 
do theo người dân chất lượng đất không biến động 
nhiều qua từng năm, nếu chất lượng đất không tốt 
có thể cải thiện bằng phân bón; nhưng nếu không 
chủ động được nguồn nước hay chất lượng nước 
không tốt sẽ rất khó khắc phục và ảnh hưởng trực 
tiếp đến năng suất canh tác. 
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Bảng 6: Thứ tự ưu tiên của các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường ảnh hưởng đến mô hình canh tác chính 
theo người dân 

Lĩnh vực Yếu tố ảnh hưởng 
Thứ tự ưu tiên* 

A B C D E F G H I K 

KINH TẾ 

Tổng chi phí/ha 1 4 3 1 2 5 1 2 4 X 
Tổng lợi nhuận/ha 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
Thời gian xoay vòng vốn/năm X** 5 5 5 5 3 4 5 5 X 
Thị trường tiêu thụ 3 2 2 3 2 4 5 3 2 2 

XÃ HỘI 

Chất lượng lao động X X 7 3 X 2 X X 5 6 
Khả năng tự phát triển mô hình 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 
Tập quán canh tác 5 3 6 X 4 X 3 X 5 3 
Chính sách hỗ trợ 1 4 4 1 3 3 4 4 6 4 
Giải quyết việc làm X 5 X 4 6 4 5 X 3 5 
Phù hợp quy hoạch sử dụng đất 4 6 5 X 7 X 6 3 4 7 
Xu hướng chung của cộng đồng 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 

MÔI 
TRƯỜNG 

Sự mặn hóa  1 X X X 1 1 1 X 1 1 
Sự phèn hóa 2 X X 1 2 X 2 X 2 X 
Giảm sự đa dạng sinh học  3 X 1 2 3 2 3 1 3 X 

TỰ NHIÊN 
Đất  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Nước  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

3.3.3 Các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường ảnh 
hưởng đến việc lựa chọn mô hình canh tác 
của người dân 

Khi đối chiếu sự lựa chọn của người dân với 
các nhà lãnh đạo trong ngành nông nghiệp  nhận 
thấy rằng mức độ trùng hợp trong các lựa chọn 
mang tính chất quyết định có sự trùng hợp khá 
cao. Trong nhóm yếu tố kinh tế và tự nhiên mức 
độ trùng hợp là hoàn toàn. Trong lĩnh vực môi 
trường người dân không chọn lựa yếu tố suy giảm 
đa dạng sinh học vì họ cho rằng yếu tố đó không 
tác động tức thời lên hiệu quả canh tác. Điều này 
cho thấy rằng ý thức về môi trường của người dân 
chưa cao do chỉ chú trọng đến hiệu quả kinh tế 
trong quá trình canh tác. Tuy nhiên, các nhà lãnh 
đạo đã nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ 
môi trường trong canh tác nông nghiệp, vì đây là 

yếu tố ảnh hưởng lâu dài đến hiệu quả canh tác 
của người dân. Trong lĩnh vực xã hội người dân 
nhận thấy khả năng tự phát triển mô hình là quan 
trọng nhất khi họ lựa chọn mô hình canh tác. 
Ngược lại các nhà lãnh đạo cho rằng việc lựa 
chọn mô hình canh tác phụ thuộc rất nhiều vào 
quy hoạch sử dụng đất và khả năng hỗ trợ của địa 
phương. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này là 
do người dân quan tâm chủ yếu đến năng lực của 
chính họ có thể đáp ứng được các nhu cầu về vốn 
và kỹ thuật canh tác của mô hình đó hay không. 
Trong khi nhà lãnh đạo chỉ chú trọng mô hình 
canh tác của người dân có phù hợp với quy hoạch 
mà họ đã xây dựng và việc họ có thể hỗ trợ về 
vốn và kỹ thuật ở mức độ nào cho người dân. Như 
vậy, có thể thấy rằng giữa người dân và các nhà 
lãnh đạo chưa có tiếng nói chung về nhóm yếu tố 
này. 

Bảng 7: Các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình canh tác của người 
dân 

Lĩnh vực 
Yếu tố ảnh hưởng 

Theo người dân Theo nhà lãnh đạo 

KINH TẾ 
Tổng lợi nhuận/ha 
Thị trường tiêu thụ 

Tổng lợi nhuận/ha 
Thị trường tiêu thụ 

XÃ HỘI Khả năng tự phát triển mô hình 
Phù hợp với quy hoạch sử dụng đẩt 
Chính sách hỗ trợ của địa phương 

MÔI TRƯỜNG Sự xâm nhập mặn 
Sự xâm nhập mặn 
Giảm đa dạng sinh học 

TỰ NHIÊN Nước Nước 
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4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Đối với việc lựa chọn mô hình canh tác của 
người dân thì yếu tố ảnh hưởng lớn nhất chính là 
yếu tố thuộc lĩnh vực kinh tế là lợi nhuận, yếu tố 
thuộc lĩnh vực xã hội là khả năng tự phát triển mô 
hình, yếu tố môi trường là sự xâm nhập mặn và 
yếu tố chất lượng nước. Ngoài ra, giữa người dân 
và các nhà lãnh đạo trong ngành nông nghiệp 
chưa có sự phù hợp trong việc lựa chọn yếu tố 
thuộc lĩnh vực xã hội ảnh hưởng đối với việc lựa 
chọn mô hình canh tác.  

Qua nghiên cứu đề xuất cần xây dựng các yêu 
cầu sử dụng đất đai về yêu cầu kinh tế-xã hội-môi 

trường của từng mô hình canh tác trên cơ sở kết 
quả của nghiên cứu cho việc đánh giá đất đai, 
phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai đáp 
ứng được các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường 
để phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng đất của 
người dân. 
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