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ABSTRACT
Chau Thanh A district, Hau Giang province is an agricultural district.
Therefore, the land use allocation plays an important role in sustainable
agricultural development. Additionally, a feasible land-use planning must
achieve high consensus of local communities and stakeholders. In this
study, the data were collected from technical reports, field survey,
household interview, participatory rural appraisal (PRA). The analysis
conducted via land evaluation method (FAO,1976) and participatory land
use planning (PLUP). Agricultural land-use plans were developed in near
future (2020) for Chau Thanh A district based on the potential of land and
active participation of the concerned stakeholders in land-use planning
process. The local land-use planning was discussed to get the agreement
and the coordination among stakeholders on adaptation practices. The
result could support decision makers for sustainable agricultural
development.
TÓM TẮT
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là một huyện thuần nông, do đó phân bố
sử dụng đất giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền
vững của huyện. Đồng thời, một phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp
khả thi phải được sự đồng thuận cao của cộng đồng sinh sống tại địa
phương và các bên liên quan. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập từ
số liệu sẵn có, báo cáo kỹ thuật, khảo sát thực địa, phỏng vấn nông hộ,
đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (PRA) và áp dụng phương
pháp đánh giá đất đai (FAO, 1976) và phương pháp quy hoạch sử dụng
đất có sự tham gia (PLUP) cho quá trình phân tích. Kết quả nghiên cứu
đã thành lập được các định hướng phân bố sử dụng đất nông nghiệp trong
tương lai gần (2020) cho huyện Châu Thành A dựa trên tiềm năng đất đai
và sự tham gia tích cực của các chủ thể trong tiến trình quy hoạch sử dụng
đất. Định hướng quy hoạch tại địa phương đã đạt được thảo luận để đạt
được sự đồng thuận và sự phối hợp giữa các chủ thể trong quá trình thực
hiện thực tế. Kết quả có thể hỗ trợ cho các nhà hoạch định trong sự phát
triển bền vững nông nghiệp tại địa phương.

Trích dẫn: Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Phan Hoàng Vũ và Nguyễn Thị Song Bình,
2019. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp có sự tương tác giữa các chủ thể tại huyện Châu Thành
A, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và
Biến đổi khí hậu)(1): 24-33.
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trợ cho sự phát triển. Sự tham gia của con người
cũng được xem là một yếu tố cần thiết để lồng ghép
vào chiến lược phát triển bền vững nông nghiệp khi
môi trường nông thôn chỉ có thể được bảo vệ với sự
hợp tác của người dân sống tại địa phương (FAO,
1991; World Bank, 1996). Do đó, xây dựng và so
sánh định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo cách
tiếp cận tổng hợp là cần thiết để có thể phát huy tiềm
năng của địa phương và đáp ứng được mục tiêu của
các chủ thể tham gia.

1 GIỚI THIỆU
Huyện Châu Thành A nằm ở phía Bắc của tỉnh
Hậu Giang, tiếp giáp với thành phố Cần Thơ. Huyện
có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với diện tích
đất nông nghiệp là 13.882,27 ha (năm 2015), chiếm
86,42% diện tích đất tự nhiên (thống kê đất đai năm
2015). Trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp
của huyện có những chuyển dịch đáng kể. Trước
đây, người dân chỉ quen với độc canh cây lúa. Trong
những năm gần đây huyện từng bước đẩy mạnh tái
cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyển dịch sang
những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy
nhiên, tình hình sản xuất của người dân còn khá
manh mún, mang tính tự phát dẫn đến khối lượng
sản xuất hàng hóa nhỏ sản phẩm chưa đồng nhất về
chất lượng nên chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất
hàng hóa và phát triển bền vững nền nông nghiệp
của địa phương.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Xây dựng định hướng sử dụng đất được thực
hiện theo phương pháp tiếp cận tổng hợp, các
phương pháp được sử dụng đồng thời hoặc theo
trình tự nhất định bao gồm:
Phương pháp đánh giá đất đai theo FAO
(1976, 2007): nhằm xác định tiềm năng đất đai trên
cơ sở các đặc tính đất đai (đất, nước, khí hậu,…) với
các yêu cầu của loại hình canh tác để chọn lựa ra
những vùng có khả năng phát triển phù hợp.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương
cần phải có định hướng sản xuất nông nghiệp đúng
đắn để có thể mang lại hiệu quả, khả năng chấp nhận
của cộng đồng, mang tính bền vững cao (Lê Quang
Trí, 2010). Ngoài các yếu tố tự nhiên tác động đến
thích nghi của các kiểu sử dụng đất, các yếu tố kinh
tế - xã hội liên quan đến cộng đồng cũng có ảnh
hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp ở các
địa phương (FAO, 2007). Trong đó, những yếu tố
tác động trực tiếp như tổ chức sản xuất, thị trường,
sự lo ngại rủi ro, nhận thức và xu hướng chung của
cộng đồng, các yếu tố chính sách được xem là những
yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng đất của
người dân.

Phương pháp quy hoạch sử dụng đất có sự
tham gia (PLUP): Quá trình quy hoạch đất đai
PLUP (Hoanh et al., 2015) dựa trên nền của đánh
giá đất đai, quy hoạch sử dụng đất đai (FAO, 1976,
1993) và phân tích hệ sinh thái nông nghiệp cộng
đồng (MAFF & CPWF, 2012). Trong PLUP,
phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia
(participatory rural appraisal, PRA) được sử
dụng, các nhóm đối tượng tham gia cung cấp thông
tin chính gồm những người dân có kinh nghiệm hoặc
sống lâu năm đại diện các ấp và thực hiện ở từng xã
của huyện. Ngoài ra, còn có các chủ thể khác tham
gia vào tiến trình định hướng quy hoạch trong sử
dụng đất (Hình 1), sự đồng thuận được thực hiện với
sự tham vấn ý kiến (đồng ý, đồng ý một phần và
không đồng ý) của các bên liên quan về bản đồ quy
hoạch sử dụng đất có được từ các phương pháp tiếp
cận.

Trong định hướng sử dụng đất, phương pháp quy
hoạch sử dụng đất có sự tham gia của cộng đồng
(PLUP) được xem là một công cụ quan trọng hướng
đến quản lý nguồn tài nguyên bền vững bởi cộng
đồng địa phương (Amler et al., 1999). PLUP huy
động kiến thức và nguồn lực địa phương cho sự phát
triển tự lực và giảm nguồn ngân sách địa phương hỗ

Hình 1: Thành phần chủ thể tham gia vào tiến trình quy hoạch sử dụng đất
(Nguồn: Phạm Thanh Vũ và ctv., 2017)
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viên đại diện cho nông dân tại các ấp (tùy thuộc vào
số lượng ấp/xã), có kinh nghiệm trong sản xuất và
am hiểu về tình hình sử dụng đất tại địa phương.

Trong mỗi nhóm, cộng đồng tham gia và đóng
góp ý kiến vào các quá trình (Trung et al., 2004):
(i) Đánh giá lại lịch sử sử dụng đất tại địa
phương;

Phương pháp phỏng vấn
Dựa trên kết quả đánh giá nông thôn có sự tham
gia (PRA), nhóm nghiên cứu kiểm chứng lại kết quả
và bổ sung dữ liệu bằng cách phỏng vấn ngẫu nhiên
bổ sung thêm 70 hộ nông dân tại là người trực tiếp
sản xuất nông nghiệp ở các mô hình sản xuất chính
của địa phương và cán bộ quản lý nông nghiệp, các
đoàn thể tại địa phương bằng bảng câu hỏi bán cấu
trúc (10 phiếu/10 xã cho các cán bộ). Đây là cơ sở
cho việc đưa ra những nhận xét, đánh giá mang tính
khách quan cao nhằm xác định một cách chính xác
các yêu cầu sử dụng đất phù hợp với nguyện vọng
và tình hình canh tác trực tiếp của người dân.

(ii) Mô tả điều kiện đất đai và sản xuất tại ấp;
(iii) Giải thích tại sao sử dụng đất thay đổi;
(iv) Xác định các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh
hưởng đến quyết định của họ;
(v) Vẽ bản đồ thể hiện sử dụng đất và bản đồ
nguồn tài nguyên;
(vi) Định hướng sử dụng đất trong tương lai.
Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thu thập phân tích
các số liệu thứ cấp từ cục thống kê, UBND huyện,
xã, thị trấn và các cơ quan ban ngành có liên quan
như: số liệu hiện trạng kinh tế- xã hội của huyện, các
bản đồ (hành chính, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng
đất, ngập lũ, cơ sở hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất).

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại
khu vực nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp:

Kết quả cho thấy rằng sử dụng đất ở vùng nghiên
cứu có nhiều biến động trong thời gian qua, sử dụng
đất nông nghiệp có sự thay đổi đáng kể, chủ yếu
chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các
kiểu sử dụng có hiệu quả kinh tế cao hơn theo hướng
tự phát của người dân. Trên cơ bản hiện trạng sử
dụng đất hiện tại cũng đã hình thành phân bố của các
vùng sản xuất với các vùng trồng lúa tập trung, vùng
sản xuất cây ăn trái, rau màu (Hình 2) phù hợp với
thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên trên địa bàn huyện
tuy còn khá manh mún. Lịch sử chuyển đổi sử dụng
đất của huyện có thể tóm tắt ở các sơ đồ sau:

Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia
(PRA)
Đây là phương pháp thực hiện chính để thu thập
và thảo luận các kết quả nhằm đánh giá nhanh nguồn
tài nguyên, những vấn đề đang gặp phải tại địa
phương cũng như những thuận lợi, khó khăn trong
quá trình sản xuất nông nghiệp thông qua nhóm
nông dân, cán bộ quản lý và các tổ chức. Nghiên cứu
thực hiện lấy ý kiến tham vấn của cộng đồng thông
qua 10 cuộc PRA được tổ chức tại 10/10 xã của
huyện, với sự tham gia mỗi cuộc từ 15 đến 20 thành

Hình 2: Sơ đồ chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu
Ghi chú: CAT: Cây ăn trái

Quá trình chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp
được thực hiện với sự tác động của các loại giống
cây trồng, vật nuôi mới, cũng như có sự tác động rất

lớn của việc xây dựng hệ thống thủy lợi, đê bao
trong việc quản lý nguồn nước và áp dụng khoa học
kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đồng
26

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 55, Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2019)(1): 24-33

thời, dịch bệnh hay sâu hại đối với một số loại cây
trồng cũng là nguyên nhân chuyển đổi sang các loại
cây trồng khác như trường hợp của một số loại cây
ăn trái. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mô hình canh tác
còn chạy theo lợi nhuận trước mắt, chưa định hình
được sản phẩm lâu dài, do đó chưa đảm bảo vấn đề
quy hoạch sử dụng đất nói chung và ngành nông
nghiệp nói riêng. Đồng thời việc chuyển đổi theo
hướng tự phát của người dân làm ảnh hưởng đến quá
trình quản lý nông nghiệp của huyện, đặc biệt là hiện

tượng chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn
trái. Nông dân thiếu thông tin về thị trường, sản xuất
vẫn còn theo phong trào, tự phát nên gây khó khăn
cho việc quản lý, hỗ trợ phát triển các vùng chuyên
canh cây ăn trái có giá trị cao. Bên cạnh đó, chưa có
những mô hình canh tác mang tính đột phá. Cụ thể,
phân bố hiện trạng sử dụng đất được thể hiện ở Hình
3 với vùng sản xuất lúa tập trung ở phía tây và vùng
sản xuất cây ăn trái tập trung ở phía đông của huyện.

Hình 3: Bản đồ hiện trạng nông nghiệp năm 2017 của huyện Châu Thành
mật), bưởi da xanh, chanh không hạt, hạnh và các
loại cây ăn trái khác: xoài (cát Hòa Lộc, Đài Loan),
nhãn (Ido), sầu riêng (Ri6), mít thái, thanh long,
măng cụt, chuối.

3.2 Lựa chọn và thích nghi cho các mô hình
sử dụng đất
Kết quả điều tra cho thấy các mô hình sử dụng
đất nông nghiệp chính được xác định có tiềm năng
phát triển tại địa phương bao gồm: các mô hình về
lúa (như 3 vụ lúa, 02 vụ lúa, 02 vụ lúa – 1 vụ màu,
lúa kết hợp cá đồng); Mô hình cây ăn trái đặc trưng
với cây có múi: cam (cam sành, cam xoàn, cam

Kết quả đánh giá thích nghi về mặt tự nhiên
(FAO, 1976) cho các kiểu sử dụng đất triển vọng
được thể hiện qua Hình 4.
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Hình 4: Bản đồ thích nghi tự nhiên năm 2017 của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
3.3 Xây dựng và so sánh các phương án
định hướng quy hoạch sử dụng đất
3.3.1 Mục tiêu các phương án

Phương án 2: Phương án quy hoạch sản xuất
nông nghiệp với sự tham vấn của cộng đồng;
Phương án 3: Phương án quy hoạch sản xuất
nông nghiệp đề xuất kết hợp trên tiềm năng đất đai
và định hướng phát triển của cộng đồng địa phương;

Dựa trên cơ sở tiềm năng phát triển trong lĩnh
vực nông nghiệp, mục tiêu phát triển của cộng đồng
và xuất phát điểm hiện nay của nông nghiệp huyện
Châu Thành A, định hướng sử dụng đất nông nghiệp
của huyện Châu Thành A đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030 được xây dựng thành ba phương án.

Các phương án được tiếp cận với các mục tiêu
riêng biệt khác nhau, trong đó phương án 3 là
phương án được lựa chọn bởi sự thỏa hiệp về mục
tiêu phát triển bởi các chủ thể khác nhau. Với mục
tiêu của ba phương án được thể hiện trong Bảng 1.

Phương án 1: Phương án quy hoạch sản xuất
nông nghiệp dựa trên cơ sở thích nghi đất đai;
Bảng 1: Mục tiêu của các phương án
Phương án 1: Dựa trên tiềm
năng đất đai

Phương án 2: Dựa trên tham
vấn ý kiến của cộng đồng

- Phát huy được tiềm năng đất
đai và lợi thế điều kiện tự nhiên
của huyện.
- Xây dựng vùng chuyên canh
lúa chất lượng cao, mô hình cánh
đồng mẫu lớn và liên kết sản
xuất.
- Mở rộng diện tích vùng chuyên
canh cây ăn trái chất lượng cao,
xây dựng thương hiệu riêng cho
huyện.
- Phát triển mô hình lúa cá kết
hợp nhằm tăng thu nhập cho
người dân.

- Phát huy kinh nghiệm và tiềm
lực của người dân.
- Nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh
tế ngắn hạn.
- Chuyển đổi diện tích trồng lúa
kém hiệu quả sang vùng chuyên
canh cây ăn trái có múi.
- Cải tạo vườn tạp thành vườn
chuyên canh.
- Duy trì sản xuất lúa kết hợp
nuôi trồng thủy sản.

Phương án 3: Dựa trên tiềm
năng đất đai và định hướng
phát triển của cộng đồng
- Hình thành vùng sản xuất lúa
tập trung theo cánh đồng mẫu
lớn, có sự liên kết vùng.
- Xây dựng vùng sản xuất tập
trung cho cây ăn trái chất lượng
cao, tiến đến xây dựng thương
hiệu riêng.
- Chuyển đổi diện tích sản xuất
lúa kém hiệu quả sang cây ăn
trái.
- Cải tạo vườn tạp thành vườn
chuyên canh.
- Duy trì sản xuất lúa kết hợp
nuôi trồng thủy sản.

nhà khoa học về điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí
hậu), các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, sự thích
nghi đất đai cho các kiểu sử dụng và quản lý đất đai.

Định hướng sử dụng đất ở phương án 1 được
thực hiện dựa trên các kiến thức chuyên môn của
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3.3.2 Bố trí không gian của từng phương án

Quan điểm này coi trọng sự thích nghi về đất đai và
sự tối ưu về hiệu quả sử dụng đất.

Phương án 1

Định hướng sử dụng đất ở phương án 2 được
thực hiện dựa trên kiến thức bản địa của cộng đồng
địa phương (người dân, chính quyền địa phương) về
đặc điểm tự nhiên và tình hình sản xuất nông nghiệp
ở từng khu vực. Quan điểm của cộng đồng sử dụng
đất dựa trên nền tảng của tập quán sản xuất, thu nhập
từ mô hình sản xuất, khả năng vốn đầu tư và lao
động ở từng khu vực.

Qua kết quả trình bày đánh giá thích nghi đất đai,
địa phương có tiềm năng về điều kiện tự nhiên rất
lớn trong sản xuất nông nghiệp, các vùng có cấp
thích nghi kém vẫn có thể canh tác hiệu quả (nâng
cấp thích nghi) nếu được đầu tư, cải tạo và có kỹ
thuật canh tác hợp lý. Phương án 1 quy hoạch thích
nghi kết hợp với định hướng phát triển kinh tế và lợi
thế của địa phương, quy hoạch chính cho thích nghi
cây trồng của huyện với các vùng chuyên canh lúa
và chuyên cây ăn trái (với các loại cây chủ lực là cây
có múi (cam, chanh không hạt) và xoài), phát triển
các mô hình màu xen canh với lúa, phát triển mô
hình nuôi cá đồng trong ruộng lúa. Diện tích các loại
mô hình sản xuất kém hiệu quả được chuyển sang
các loại cây trồng thích nghi và có giá trị kinh tế cao
hơn.

Định hướng sử dụng đất ở phương án 3 được
thực hiện dựa trên sự tích hợp các quan điểm. Dựa
trên nền tảng thực tế sản xuất hiện tại của cộng đồng
nhằm phát triển theo hướng tối ưu về sản xuất để có
thể khai thai được tiềm năng tự nhiên trong sản xuất
và đáp ứng được định hướng phát triển dài hạn của
địa phương.

Hình 5: Bản đồ bố trí sản xuất nông nghiệp phương án 1 (dựa trên tiềm năng đất đai)
đổi hiện trạng sử dụng đất của cộng đồng trong
khoảng thời gian ngắn hạn (còn mang tính tự phát
của người dân khi lựa chọn các mô hình cây trồng
vào áp dụng trong sản xuất). Các diện tích cây ăn
trái hoặc các loại cây ăn trái kém hiệu quả sẽ được
người dân chuyển sang các mô hình cây trồng khác
có giá trị kinh tế cao hơn, nhiều khu vực có các vườn
trồng xen ghép lẫn nhau bên cạnh các khu vực trồng
chuyên canh. Tuy nhiên, phương án này còn mang
tính tự phát, chạy theo thị trường tiêu thụ của người
nông dân.

Phương án 2
Phương án 2 là phương án quy hoạch sản xuất
nông nghiệp với sự tham vấn của cộng đồng, thể
hiện xu hướng hiện trạng phát triển nông nghiệp của
người dân và hướng phát triển ở địa phương. Hiệu
quả của phương án này phụ thuộc nhiều vào tính
biến động thị trường của các loại sản phẩm. Phương
án này sẽ phát huy được tiềm lực sẵn có của người
dân, kinh nghiệm sản xuất từ đó xây dựng vùng sản
xuất tập trung. Phương án 2 thể hiện xu thế chuyển
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Hình 6: Bản đồ bố trí sản xuất nông nghiệp phương án 2 (dựa trên ý kiến tham vấn cộng đồng)
phương. Kết quả bố trí diện tích theo hướng tập
trung với các khu vực chuyên canh lúa, chuyên canh
cây ăn trái (với hai mô hình chủ lực là cây có múi và
xoài), từng bước chuyển những khu vực vườn xen
thành những khu vực chuyên canh để phát triển sản
phẩm theo hướng hàng hóa tập trung), duy trì diện
tích trồng rau màu và nuôi thủy sản để đáp ứng nhu
cầu tại chỗ của địa phương. Đối với phương án này,
các vùng chuyên canh lúa và các loại cây ăn trái tập
trung ở các khu vực đã hình thành các vùng sản xuất
cơ bản trước đây. Các vùng chuyên canh sẽ được
quy hoạch từ sự chuyển dịch diện tích kém hiệu quả,
các cây trồng khác, các vườn trồng xen ghép.

Phương án 3
Phương án quy hoạch sản xuất nông nghiệp đề
xuất kết hợp trên cơ sở tiềm năng đất đai và định
hướng phát triển của cộng đồng địa phương, là
phương án quy hoạch tập trung phát triển ngành
hàng đặc sản của huyện và hướng đến ứng dụng
công nghệ cao vào sản xuất. Đối với phương án này,
diện tích các loại cây trồng mang tính chất tập trung
cao, định hướng sản xuất nông nghiệp được thực
hiện dựa vào kết quả đánh giá thích nghi đất đai và
định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng đô
thị, tập trung phát triển ngành hàng đặc sản của địa

Hình 7: Bản đồ bố trí sản xuất nông nghiệp phương án 3 (phương án đề xuất)
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3.3.3 Thảo luận về định hướng sử dụng đất có
sự tương tác giữa các chủ thể

kiến (đồng ý, đồng ý một phần và không đồng ý) của
các bên có liên quan bao gồm các nông dân ở địa
phương, các nhà quản lý (cấp tỉnh, huyện, xã) và
chuyên gia địa phương (cán bộ phụ trách nông
nghiệp, đoàn thể) và các nhà khoa học (các nhà
nghiên cứu làm việc tại các viện, trường).

Ở hội thảo thảo luận về kết quả định hướng quy
hoạch sử dụng đất ở các phương án được tạo thành
từ các phương án tiếp cận trên, kết quả thảo luận đã
có sự đồng thuận được thực hiện với sự tham vấn ý

Hình 8: Thảo luận giữa các chủ thể về sử dụng đất ở địa phương
Việc xây dựng phương án 3 được đánh giá phù
hợp nhất vì nó mang tính chấp nhận của các chủ thể
có tham gia, thỏa hiệp được mục tiêu riêng biệt của
các nhóm chủ thể để vừa đáp ứng được tiềm năng
của tài nguyên đất đai, phù hợp với định hướng phát
triển của địa phương và nhu cầu chuyển đổi sử dụng
đất của người dân trên cơ sở thảo luận trực tiếp.
Trong quá trình thực hiện, các khu vực có mâu thuẫn
về sử dụng đất được xác định và giúp cho các nhà
hoạch định chiến lược sử dụng đất tìm kiếm được
các giải pháp để đạt được sự đồng thuận trong quy
hoạch.

Kết quả cũng xác định các xung đột nhưng cũng
tìm ra được các giải pháp để hạn chế xung đột để
thống nhất phương án sử dụng đất cho địa phương
và tạo được sự gắn kết của các bên liên quan trong
xây dựng và thực hiện định hướng sử dụng đất nông
nghiệp ở tương lai. Sự tham gia của các chủ thể ở
cộng động vào tiến trình thực hiện góp phần hỗ trợ
cho việc ra quyết định cân bằng cho sự phát triển
của cộng đồng về sản xuất nông nghiệp và các chiến
lược ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan,
thảm họa và đối phó với khuynh hướng không mong
muốn trong sản xuất nông nghiệp (như các vấn đề
về thị trường, sâu bệnh,…).
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Bảng 3: Ưu điểm và hạn chế của các phương án

Ưu điểm

Hạn chế

Phương án 1
- Phát huy được lợi thế
tiềm năng đất đai sẵn có
trên địa bàn huyện trên cơ
sở điều kiện phù hợp về
thổ nhưỡng, điều kiện
thủy văn và khí hậu.

- Chưa đánh giá vào tiềm
lực về điều kiện xã hội và
những ý kiến tham vấn từ
người dân, chính quyền
địa phương và nhà quản
lý nông nghiệp.

Phương án 2
- Tham vấn ý kiến của người
dân, chính quyền địa phương
nhằm định hướng cho phát
triển sản xuất nông nghiệp
của huyện mang tính khả thi
trong tương lai ngắn.
- Chưa nâng cao được hiệu
quả sử dụng đất, chưa định
hướng phát triển đúng tiềm
năng đất đai sẵn có.
- Chưa mang được tính phát
triển lâu dài.
- Người dân lựa chọn sản
xuất dựa vào thị trường trước
mắt nên quy hoạch dễ bị ảnh
hưởng do nhu cầu và giá thị
trường thay đổi.

Phương án 3
- Tích hợp giữa điều kiện
tự nhiên (tiềm năng đất đai)
của huyện với sự tham vấn
ý kiến của người dân và
chính quyền địa phương
cũng như định hướng lâu
dài của các chuyên gia.

- Giá trị sản xuất không cao
và mức độ phát triển không
nhanh so với các phương
án còn lại.

hợp còn phải dựa trên cơ sở đánh giá sự bền vững
và các dự báo các kịch bản trong tương lai.

4 KẾT LUẬN
Sự tích hợp các phương pháp cần thiết để có thể
xây dựng một định hướng sử dụng đất bền vững
trong tương lai để đạt được sự tối ưu trong sử dụng
nguồn tài nguyên và cân bằng sự ưu tiên của các bên
có liên quan. Trong đó, sự tương tác của các chủ thể
ở cộng đồng vào tiến trình định hướng quy hoạch sử
dụng đất là việc cần thiết cho một phương án sử
dụng đất phù hợp thông qua khả năng cập nhật thông
tin sử dụng đất và thể hiện được quan điểm của
những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản
xuất và quản lý về sử dụng đất tại địa phương. Các
quan điểm của các chủ thể góp phần quan trọng
trong việc hình thành nên các định hướng loại hình
sử dụng đất. Các phương án được hình thành dựa
trên tiềm năng thích nghi cho các kiểu sử dụng đất
và các kiến thức của các bên liên quan về các kiểu
sử dụng đất đã có (về các điều kiện kinh tế, xã hội,
môi trường, rủi ro,…) để hình thành nên các phương
án và so sánh lựa chọn phương án phù hợp cho từng
khu vực. Như vậy, kết quả thể hiện được tính khả thi
và hiệu quả của phương pháp thực hiện. Tuy nhiên
các quan điểm này đôi khi lại mang tính chủ quan,
ngắn hạn. Do đó, dựa vào điều kiện tài nguyên tự
nhiên, kinh tế - xã hội và các dự báo về tác động môi
trường để đề xuất ra phương án quy hoạch được xem
là phù hợp với địa phương và đề xuất các giải pháp
quản lý quy hoạch hợp lý nhằm hướng đến việc sản
xuất nông nghiệp mang tính hiệu quả, được sự đồng
thuận với người dân và mang tính bền vững cao. Kết
quả nghiên cứu hướng đến sự thể hiện vai trò của
các chủ thể trong việc đóng góp quan điểm vào trong
tiến trình quy hoạch. Để lựa chọn ra phương án phù
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