
Khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng: 
Chuyển đổi cơ cấu, nâng giá trị thu nhập 
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(HNM) - Sau khi nhận được phản ánh từ một số địa phương về tình trạng nông 

dân bỏ ruộng, thậm chí trả lại ruộng, Bộ NN&PTNT mới đây đã yêu cầu các địa phương 
thống kê diện tích đất bị bỏ hoang để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ.  

Theo các chuyên gia kinh tế nông nghiệp, đây không phải là chuyện mới mà đã từng 
xảy ra do sản xuất nông nghiệp ẩn chứa nhiều rủi ro, lợi nhuận thấp, chi phí đầu vào cao… Vì 
vậy, Nhà nước cùng ngành nông nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan cần sớm có cơ 
chế, chính sách, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này, bảo đảm đời sống cho người dân 
cũng như an ninh lương thực quốc gia. 

Hàng nghìn héc ta đất trồng lúa bị bỏ hoang  
Theo khảo sát của Bộ NN&PTNT, trung bình mỗi địa phương có trên 100ha, có nơi 

lên tới 200ha đất nông nghiệp bỏ hoang. Như vậy số diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang của 
cả nước phải lên tới vài nghìn héc ta (tính riêng tại 6 tỉnh miền Bắc và miền Trung đã có trên 
1.000ha). Đây là vấn đề lớn cần sớm khắc phục bởi nông nghiệp vẫn đang là ngành trụ cột 
của nước nhà. Trong khi nông dân nhiều nơi có nhu cầu mở rộng sản xuất, tận dụng từng tấc 
đất để thâm canh, gia tăng sản xuất thì tình trạng bỏ ruộng và trả ruộng (xuất hiện ở cả những 
địa phương có diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp) tác động rất lớn đến nền 
sản xuất nông nghiệp và tạo tâm lý bất ổn tại các địa phương, gây lãng phí tài nguyên đất. 
Đây là vấn đề cần khẩn trương xem xét để tìm ra phương án khắc phục. 

Lý giải về nguyên nhân, hầu hết các chuyên gia kinh tế nông nghiệp đều cho rằng, vấn 
đề thu nhập chính là rào cản lớn nhất đẩy nông dân xa rời đồng ruộng. Những năm gần đây, 
kinh tế trong nước và thế giới đang đứng trước những khủng hoảng, giá vật tư, phân bón 
không ngừng tăng cao, người nông dân phải chịu thêm nhiều chi phí, đầu ra cho sản xuất thì 
bấp bênh, nhiều sản phẩm không được xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nên giá trị xuất khẩu 
thấp. Theo thống kê của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ NN&PTNT, ở 
Đồng bằng sông Hồng, trung bình mỗi hộ được giao từ 6 sào ruộng. Nếu nông dân chỉ cấy 2 
vụ lúa với giá trị sản xuất ước tính 4,5 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí mỗi hộ chỉ lãi 2,2 
triệu đồng/năm, chỉ đơn thuần trồng lúa thì rất khó thoát nghèo. Đặc biệt, theo báo cáo của 46 
tỉnh, thành phố và kết quả điều tra của cơ quan này, bình quân mỗi hộ phải chịu từ 30 đến 40 
khoản đóng góp, với mức 250 nghìn đến 800 nghìn đồng/năm. Nhiều nơi, hộ nông dân chịu 
hơn 20 khoản đóng góp do xã và các tổ chức thu, mức thu bình quân 300 nghìn đến 500 nghìn 
đồng/hộ/năm và khoảng 10 khoản phí dịch vụ do HTX thu, với mức 200 nghìn đến 300 nghìn 
đồng/hộ/năm. Như vậy, ngoài giá cả vật tư nông nghiệp tăng, nông dân còn phải chịu quá 
nhiều khoản phí. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT 
cho rằng, ngành nông nghiệp cần nhanh chóng tái cơ cấu ngành, những nơi không thuận lợi 
trồng lúa có thể chuyển sang cây trồng khác song phải ổn định và bảo đảm an ninh lương thực 
quốc gia. 

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, sau 5 năm điều chỉnh địa giới hành chính, diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp toàn thành phố hiện là hơn 188.600ha. Trong đó, diện tích trồng lúa cả 
năm (2 vụ) đạt 204.000ha; năng suất bình quân đạt 58,80 tạ/ha; sản lượng bình quân xấp xỉ 
1,2 triệu tấn/năm, chiếm 2,75% sản lượng lúa toàn quốc. Tại một số huyện ngoại thành, tình 
trạng nông dân bỏ ruộng có xảy ra nhưng rất ít. Đa phần là diện tích đất lúa bỏ hoang là đất 
xen kẹt giữa khu đô thị, khu công nghiệp, hệ thống giao thông, thủy lợi bị phá vỡ không đủ 
điều kiện để sản xuất. Có thể nói, Hà Nội là địa phương có tốc độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
nhanh và hiệu quả. Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Thanh Vân, đối với diện tích thuận 
lợi trồng lúa, Hà Nội đã đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống lúa chất lượng 
cao (hiện thành phố có 40 vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao tại 11 huyện ngoại 
thành, tổng diện tích 47.000ha, giá trị đạt vài trăm triệu đồng/ha). Đối với vùng đồi gò, vùng 



bãi, ngành nông nghiệp tập trung phát triển cây ăn quả đồng thời mở rộng diện tích trồng hoa 
chất lượng cao; phát triển các khu chăn nuôi, trang trại tập trung xa dân cư. Đặc biệt, thời gian 
qua Hà Nội đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa nên nông dân tích tụ được ruộng đất, hình 
thành nhiều vùng sản xuất giá trị kinh tế cao.  

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, để nông dân bám ruộng, không có 
cách nào khác là tăng thu nhập trên 1ha canh tác. Đất ruộng bị bỏ hoang hóa hầu hết là đất sản 
xuất lúa. Do đó, Bộ NN&PTNT kiến nghị chuyển đổi 200.000ha đất lúa kém hiệu quả sang 
các cây trồng khác cho thu nhập cao hơn. Bộ trưởng cho rằng, chuyển đổi đất lúa là chuyển 
sang trồng cây khác nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân chứ không phải là chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, đưa tiến bộ khoa học và các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản 
xuất. Song song với đó là hình thành chuỗi sản xuất an toàn khép kín, ổn định đầu ra, tập 
trung xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. 

Đỗ Minh  
 


