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1. MỞ ĐẦU 

1.1.  Đặt vấn đề 

Tây Nguyên là vùng sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp hàng hoá lớn thứ 

hai của cả nƣớc với các sản phẩm đặc biệt nhƣ cà phê chiếm 90,2%, tiêu 59%, cao 

su 18%, chè 22,8%; điều 22,2% sản lƣợng của cả nƣớc. Sản lƣợng lúa và ngô đảm 

bảo an ninh lƣơng thực cho vùng, sản phẩm hoa và rau cao cấp đứng đầu cả nƣớc 

về chất lƣợng. Các thành tựu trong nông nghiệp đƣợc đánh giá cao và là nhân tố 

quyết định đến sự ổn định về chính trị, xã hội của vùng trong suốt hơn 40 năm 

qua. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp của Tây Nguyên đang đứng trƣớc những 

khó khăn, thách thức không nhỏ, đó là: (1) Diện tích rừng bị suy thoái cả về số 

lƣợng và chất lƣợng rừng, tỷ lệ che phủ rừng chỉ còn 45,5%; (2) Áp lực gia tăng 

dân số nhanh nhất cả nƣớc do dân số tăng tự nhiên và tăng cơ học; (3) Đất sử dụng 

cho nông nghiệp đã tới "giới hạn" khó có thể mở rộng thêm diện tích nếu không 

phá rừng; (4) Diện tích các loại cây công nghiệp lâu năm nhƣ: cà phê, tiêu, cao su, 

điều phần lớn đã già cỗi hết chu kỳ kinh doanh cần phải tái canh lại và (5) Do tác 

động của biến đổi khí hậu và tác động của con ngƣời lên đất nông nghiệp quá 

mức, lũ lụt, ngập úng, khô hạn diễn ra với cƣờng độ và tần suất ngày càng tăng. 

Để phát huy đƣợc lợi thế về tài nguyên đất của Tây Nguyên cho phát triển 

nông nghiệp bền vững trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế cần thiết phải tìm ra 

một mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất phù hợp nhằm đảm bảo an ninh 

lƣơng thực, phát triển nông sản hàng hóa cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên. 

Chính vì vậy, việc "Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng hợp quản trị tài 

nguyên đất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông 

sản hàng hóa cây công nghiệp vùng Tây Nguyên" là rất cần thiết. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá đƣợc tiềm năng, thực trạng quản trị tài nguyên đất nông nghiệp 

phục vụ sản xuất cây lƣơng thực, nông sản và cây công nghiệp hàng hóa. 

- Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất cho 2 mô  

hình sản xuất cây lƣơng thực và cây công nghiệp hàng hóa là cà phê và lúa. 
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- Đề xuất đƣợc các giải pháp quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp 

bền vững cho vùng Tây Nguyên. 

1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

1.3.1. Ý nghĩa khoa học 

- Cung cấp thông tin về cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản trị tài nguyên 

đất nông nghiệp bền vững. 

- Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về đánh giá và đề xuất tiềm năng sử dụng 

đất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản trong điều 

kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. 

- Mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững là sự kết 

nối, chia sẻ thông tin hành chính về đất đai giữa hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai 

quốc gia (MPLIS) với hệ thống ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp và cổng 

thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia cho phép truy xuất dữ liệu nguồn gốc nông 

sản đến từng hộ sản xuất, từng vùng trồng. 

 - Bổ sung công cụ trợ giúp hiệu quả, thiết thực là CSDL và hệ thống thông 

tin quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trong lập, chỉ đạo kế hoạch sản xuất 

nông nghiệp. 

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Xây dựng mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững  

trong mối liên kết giữa 4 nhà: nhà nƣớc (quản lý đất đai), doanh nghiệp (quản lý  

tiêu thụ sản phẩm); HTX (quản lý sản xuất) và hộ gia đình, cá nhân (trực tiếp sản  

xuất) góp phần tăng năng suất, chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho nông 

sản hàng hóa ở Tây Nguyên.  

- Việc tổ chức sản xuất sản xuất cây lƣơng thực, nông sản và cây công 

nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với đầu tƣ, bao tiêu sản phẩm giữa ngƣời 

sản xuất với HTX và doanh nghiệp đã đảm bảo việc làm cho lao động nông thôn, 

góp phần xóa đói giảm nghèo và vƣơn lên làm giàu. 

- Việc tổ chức sản xuất gắn với tiềm năng đất đai và áp dụng kết quả các mô 

hình tiên tiến đảm bảo phát huy các lợi thế của vùng, góp phần sử dụng hợp lý tài  
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nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trƣờng ở Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi 

khí hậu. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, phƣơng pháp luận về quản trị tài nguyên đất 

nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lƣơng thực, phát triển nông sản hàng hóa 

cây công nghiệp vùng Tây Nguyên.  

- Điều tra đánh giá tiềm năng, thực trạng quản trị tài nguyên đất nông 

nghiệp phục vụ sản xuất cây lƣơng thực, nông sản và cây công nghiệp hàng hóa 

vùng Tây Nguyên. 

- Nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp 

bền vững vùng Tây Nguyên. 

- Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất cho 2 mô 

hình sản xuất cây lƣơng thực và cây công nghiệp hàng hóa. 

- Đề xuất các giải pháp quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp bền 

vững cho vùng Tây Nguyên. 

- Xây dựng CSDL và hệ thống thông tin về quản trị tài nguyên đất nông 

nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp kế thừa.  

- Phƣơng pháp điều tra thực địa. 

- Phƣơng pháp lấy mẫu đất theo TCVN 7538-3-2005. 

- Phƣơng pháp phân tích 13 chỉ tiêu lý hóa học của đất theo các TCVN. 

- Phƣơng pháp xử lý số liệu. 

- Phƣơng pháp phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính. 

- Phƣơng pháp đánh giá tiềm năng tài nguyên sản xuất cây lƣơng thực, nông 

sản và cây công nghiệp hàng hóa chính theo TCVN 8409:2012. 

- Phƣơng pháp phân tích đánh giá tác động của các chính sách đến quản trị  

đất đai.  
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- Phƣơng pháp xây dựng CSDL và hệ thống thông tin về quản trị tài nguyên 

đất nông nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên. 

- Phƣơng pháp chuyên gia, tƣ vấn.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, phƣơng pháp luận về quản trị tài nguyên 

đất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lƣơng thực, phát triển nông sản 

hàng hóa cây công nghiệp vùng Tây Nguyên 

3.1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, phương pháp luận quản trị tài nguyên 

đất nông nghiệp bền vững 

- Khái niệm: Quản trị đất đai là sự liên quan của đất đai tới các yếu tố về sản 

xuất, các chính sách, các thể chế đất đai, các nguồn tài nguyên và các giá trị khác 

đƣợc đƣa vào quản lý. Nó bao gồm các quyết định về khả năng tiếp cận với đất 

đai, các quyền về đất, quyền sử dụng đất và phát triển quỹ đất (World Bank, 

2012). 

Hay nói cách khác, Quản trị đất đai là một quá trình để đƣa ra các quyết 

định liên quan đến quyền sử dụng và cách sử dụng đất, sao cho trung hoà lợi ích 

và cách thức giải quyết những mâu thuẫn về lợi lích liên quan đến đất đai. 

Thuật ngữ “Quản trị đất đai” đƣợc Ngân hàng Thế giới sử dụng lần đầu tiên 

trong một báo cáo tại Mỹ năm 1975 khi mà các vấn đề quản lý đất đai, giải quyết 

xung đột và tham nhũng nổi cộm ở nhiều nƣớc. Tất cả các nƣớc trên thế giới đều 

có chính sách để phân chia quản lý đất đai theo 4 chức năng: Sở hữu đất đai, giá trị 

đất đai, sử dụng đất đai và phát triển quỹ đất đai hoặc có thể trong một số chức 

năng khác nữa tuỳ theo mỗi nƣớc.  

Theo hƣớng dẫn của FAO, để QTĐĐ cần tập trung giải quyết 3 vấn đề sau: 

(1) Quyền quyết định, việc thực hiện quyết định và giải quyết tranh chấp; (2) Quá 

trình thực hiện và kết quả và (3) Phân tích mục đích, mong muốn, lợi ích và hạn 

chế của các nhóm (cá nhân và tổ chức) liên quan đến mảnh đất trong việc quản trị 

đất đai. Nội dung của QTĐĐ gồm: (1) Đề ra các chính sách và hoàn thiện các 

chính sách đó; (2) Đất đai của nhà nƣớc và phong tục quản lý đất đai; (3) Nâng 
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cấp “khu ổ chuột” và khu vực định cƣ bất hợp pháp; (4) Quy hoạch sử dụng đất; 

(5) Giải quyết tranh chấp đất đai; (6) Cải cách ruộng đất và cải cách hành chính 

đất đai; (7) Thu hồi và bồi thƣờng; (8) Tiếp cận đất đai sau thiên tai và sau tranh 

chấp và (9) Vấn đề giới và quyền thừa kế. 

3.1.2. Đánh giá tình hình quản trị đất nông nghiệp trên thế giới  

Qua tổng hợp về mô hình QTĐĐ nói chung và quản trị đất nông nghiệp nói 

riêng của một số nƣớc có thể rút ra những bài học kinh nghiệm về QTĐĐ đối với 

Việt Nam nhƣ sau: 

- Đối với Nhà nƣớc: (1) Ban hành và thực thi nghiêm các chính sách pháp 

luật về đất đai trong nông nghiệp,(2) Quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch sử 

dụng đất nông nghiệp, (3) Quản lý sử dụng đất nông nghiệp phải mang tính liên 

vùng; (4) Cung cấp các thông tin về đất đai; và (5) Nghiên cứu và chuyển giao 

khoa học công nghệ trong sử dụng đất nông nghiệp đến các đối tƣợng sử dụng đất 

(tổ chức, hộ gia đình và cá nhân). 

- Đối với ngƣời sử dụng đất: (1) Thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật 

đất nông nghiệp, (2) Sử dụng dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt coi trọng bảo 

vệ độ phì của đất và (3) Sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với từng loại cây trồng. 

3.1.3. Đánh giá tình hình quản trị đất nông nghiệp ở Việt Nam 

a. Chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam từ 1975 đến nay 

Chính sách đất nông nghiệp hiện nay ở Việt Nam là kết quả của quá trình 

xây dựng trên quan điểm đổi mới trong một thời gian dài. Khởi điểm của quá trình 

đổi mới đó là Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị năm 1988 về giao quyền tự chủ cho 

hộ nông dân, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng (khóa 

VI) tháng 11/1988 về giao đất cho hộ nông dân. Cụ thể hóa các chủ trƣơng của 

Đảng, Nhà nƣớc đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp lý xác định chế độ, 

chính sách đối với đất nông nghiệp, trong đó nổi bật là Luật Đất đai ban hành năm 

1993 (đƣợc liên tục sửa đổi vào các năm sau này, nhất là Luật Đất đai sửa đổi năm 

2003), Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất (năm 1999), Luật Thuế sử dụng đất 

nông nghiệp (năm 2000, thay cho thuế nông nghiệp). Nội dung cơ bản của chính 
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sách đất nông nghiệp của Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay thể hiện qua: 1). Chế độ sở 

hữu đất nông nghiệp; 2) Chính sách giá đất của Nhà nƣớc; 3) chính sách tích tụ và 

tập trung đất nông nghiệp; 4) Chính sách thuế đất nông nghiệp và 5) Chính sách 

bồi thƣờng khi thu hồi đất nông nghiệp.  

Từ năm 1975 tới nay, Đảng và Nhà nƣớc đã đề ra nhiều chủ trƣơng chính 

sách và liên tục đổi mới, không ngừng phấn đấu hoàn thiện chính sách và luật 

pháp nhằm giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, làm cho hiệu quả sử dụng 

đất đai ngày càng tăng, tính chất thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc về quyền 

sử dụng đất đai ngày càng rõ hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, công tác 

quản lý nhà nƣớc về đất đai trong nông nghiệp ngày càng đƣợc tăng cƣờng. 

Hệ thống quản lý nhà nƣớc về đất đai từng bƣớc đƣợc hoàn thiện, tăng 

cƣờng phân cấp cho địa phƣơng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý đất 

đai phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp. 

b. Chính sách, pháp luật đất đai ở Tây Nguyên từ 1975 đến nay 

Sau khi giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nƣớc, Chính phủ đã tiến hành 

giao đất cho các đơn vị làm kinh tế mới là các nông lâm trƣờng quốc doanh. Nhiều 

cánh rừng tự nhiên với sự đa dạng sinh học cao đã bị thay thế bởi những đồn điền 

trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, hồ tiêu, điều...), các khu chế xuất và tích trữ 

hàng hóa. Trong quá trình giao đất, chƣa có sự đánh giá, kiểm tra hiện trạng đất 

trên thực tiễn, hồ sơ đất thiếu chính xác, ranh giới sử dụng đất không rõ ràng. 

Ngoài ra, áp lực của dân di cƣ tự do cũng gây nên tình trạng thiếu đất và phá vỡ kế 

hoạch sử dụng đất của địa phƣơng. Một nguyên nhân khác là do lợi ích kinh tế: thu 

nhập từ trồng một số loại cây công nghiệp cho thu nhập cao (cao su, cà phê, hồ 

tiêu...) và giá đất tăng đã dẫn đến tình trạng mua bán đất ồ ạt (đặc biệt là giữa 

những ngƣời di cƣ - chủ yếu là ngƣời Kinh và ngƣời dân tộc thiểu số tại chỗ), xâm 

canh và chiếm đất. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất của các lâm trƣờng 

lỏng lẻo, nhiều nơi còn tùy tiện trong giao khoán hoặc để hoang.  

Sau Đổi mới, hình thức sở hữu đất đai ở Tây Nguyên đã có sự biến đổi một 

cách căn bản. Hầu hết đất đai hoang hóa đã đƣợc đƣa vào sử dụng, cơ cấu sử dụng 
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đất có những thay đổi rất lớn. Những xu hƣớng thay đổi chính trong cơ cấu sử 

dụng đất là: Thứ nhất, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tăng lên trong khi 

đất lâm nghiệp và đất chƣa sử dụng giảm đi tƣơng ứng. Rừng bị mất phần lớn do 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nông nghiệp, một phần do xây dựng các 

công trình hạ tầng và công nghiệp, một số ít chuyển sang đất ở.  

c. Thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quản trị đất nông 

nghiệp ở Việt Nam và vùng Tây Nguyên 

* Thành công 

- Chính sách đất đai đã tạo điều kiện cho nông dân chủ động lao động, sản 

xuất, kinh doanh nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập.  

- Chính sách đất nông nghiệp tạo điều kiện để nông dân chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.  

- Chính sách đất nông nghiệp hỗ trợ nông dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.  

- Chính sách đất nông nghiệp đã bƣớc đầu khuyến khích nông dân tích tụ, 

tập trung đất để kinh doanh hiệu quả hơn.  

- Chính sách đất nông nghiệp kích hoạt thị trƣờng bất động sản ở nông thôn, 

tạo điều kiện phân bổ đất nông nghiệp hiệu quả, hình thành ngành nghề mới nhƣ: 

+ Khuyến khích tập trung và tích tụ đất nông nghiệp 

+ Chính sách giá đất nông nghiệp cơ bản đã đƣợc thực hiện 

+ Thực hiện tốt chính sách thu hồi đất và đền bù đất nông nghiệp 

+ Tạo tiền đề phát triển khu dân cƣ nông thôn  

+ Góp phần xây dựng công trình thủy lợi, đất hành lang an toàn, thiết chế 

văn hóa ở nông thôn. 

* Hạn chế 

- Quy hoạch đất đai còn thiếu, chƣa đồng bộ.  

- Một số chính sách còn mang tính kêu gọi, khó thực thi, thậm chí có phần 

mâu thuẫn với nhau giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.  

- Sử dụng đất còn nhiều lãng phí, diện tích đất chƣa sử dụng còn lớn.  
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- Chƣa có quy định tạo môi trƣờng pháp lý hình thành và phát triển thị 

trƣờng đất đai và thể chế hóa sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp về các quyền sử 

dụng đất đai theo luật.  

- Chƣa có quy hoạch đất đai tập trung để phát triển ngành nghề trong nông 

thôn, chính sách về mặt bằng, cơ sở hạ tầng… 

- Quy định mức hạn điền là rất cần thiết, nhƣng mức hạn điền cứng nhắc, rất 

thấp không phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn. 

- Cách phân loại đất hiện nay theo Luật Đất đai gây ra những bất cập cho 

Nhà nƣớc khi thực hiện đăng ký, thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, vừa khó khăn trong quản lý, vừa làm cho ngƣời sử dụng đất không xác định 

đƣợc quyền và nghĩa vụ của mình trong sử dụng đất. 

- Nông dân chƣa đƣợc lợi nhiều từ quyền sử dụng đất nông nghiệp.  

- Tình trạng nông dân không có đất. Giao 5 quyền đối với đất nông nghiệp 

cho nông dân và kích hoạt thị trƣờng bất động sản, Nhà nƣớc đồng thời buộc nông 

dân phải chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh trong điều kiện thị 

trƣờng cạnh tranh và bấp bênh, mức tích lũy thấp.  

- Chính sách đất nông nghiệp chƣa khuyến khích nông dân bảo vệ đất và 

đầu tƣ dài hạn vào đất.  

- Tác động hỗ trợ nông dân tích tụ, tập trung đất chƣa đạt yêu cầu.  

- Chính sách thu hồi đất và giá đất nông nghiệp khiến nông dân thiệt thòi:  

- Chƣa tạo điều kiện khuyến khích nông dân phát triển nông nghiệp hàng 

hóa quy mô lớn.  

 Quản trị đất đai ở Việt Nam và vùng Tây Nguyên hiện nay chủ yếu là quản 

lý hành chính về đất đai, chƣa liên kết đƣợc các yếu tố về quản lý, chất lƣợng, số 

lƣợng đất đai với cây trồng. Phải coi đất đai là “thực thể sống” luôn phát triển hoặc 

suy thoái tùy theo sử dụng của con ngƣời. Tiếp cận về quản trị đất đai là cách tiếp 

cận tổng hợp về kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Quản trị đất đai trong quá trình sử 

dụng mang lại lợi ích cho con ngƣời và tài nguyên đất luôn phát triển. 
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3.2. Đánh giá tiềm năng đất đai, thực trạng quản trị tài nguyên đất 

nông nghiệp vùng Tây Nguyên 

3.2.1. Đánh giá tiềm năng đất đai vùng Tây Nguyên  

a. Đặc điểm tài nguyên đất  

* Về số lượng    

Tổng hợp từ bản đồ đất 5 tỉnh tỷ lệ 1/100.000 của đề tài năm 2018 - 2019 cho 

thấy: Diện tích đất Tây Nguyên 5.370,3 nghìn ha, chiếm 98,52% diện tích tự nhiên 

(DTTN), gồm 11 nhóm và 29 loại đất. 

Bảng 1. Thống kê diện tích các nhóm đất vùng Tây Nguyên 

TT Tên đất 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(1.000 ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Kon 

Tum 

Gia 

 Lai 

Đắk  

Lắk 

Đắk 

Nông 

Lâm 

Đồng 

1 Đất cát  C 0,2 0,00       0,2   

2 Đất phù sa P 173,1 3,18 16,8 52,7 56,4 20,1 27,1 

3 Đất lầy và than bùn T 1,5 0,03   0,2 1,3     

4 Đất xám  X; B 538,2 9,87 5,0 355,9 148,4 24,0 4,9 

5 Đất xám nâu bán khô hạn  XK 2,2 0,04   2,2       

6 Đất đen R 89,3 1,64 0,0 24,8 27,5 32,5 4,5 

7 Đất đỏ vàng F 3.691,5 67,72 599,5 751,6 948,7 536,0 855,7 

8 Đất mùn vàng đỏ trên núi H 631,5 11,59 335,7 182,4 63,1 17,6 32,7 

9 Đất mùn trên núi cao A 0,6 0,01         0,6 

10 Đất thung lũng D 69,0 1,27 1,1 13,9 11,1 3,4 39,5 

11 Đất xói mòn trơ sỏi đá E 173,2 3,18 0,0 139,6 28,0 5,5 0,1 

Diện tích đất 5.370,3 98,52 958,1 1.523,3 1.284,5 639,3 965,1 

Sông suối, hồ ao 80,4   9,3 27,7 18,6 11,6 13,2 

Núi đá 0,1     0,1       

Tổng diện tích tự nhiên 5.450,8 100,00 967,4 1.551,1 1.303,1 650,9 978,3 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp của đề tài, 2019) 

* Về chất lượng 

- Đất của vùng chua (pHKCl phổ biến 4,4 - 4,9). Trong số 29 loại đất, đất nâu 

đỏ trên bazan, đất vàng đỏ trên macma axit, đất mùn vàng nhạt trên núi cao chua 

nhất (pHKCl ≤4), đất cát, đất phù sa đƣợc bồi, đất phù sa không đƣợc bồi, đất đen, 

đất nâu vàng trên phù sa cổ ít chua hơn (pHKCl ≥5). 

- Đa số diện tích đất có hàm lƣợng chất hữu cơ trung bình. Đất cát và đất 

xám nghèo hữu cơ; đất đen, đất mùn núi cao, đất phù sa và đất lầy giàu hữu cơ. 

- Hàm lƣợng đạm tổng số trong đất phổ biến đạt mức trung bình đến giàu 

(0,13 - 0,16% ở vùng đất bằng và 0,11 - 0,36% ở đất đồi núi).  
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- Hàm lƣợng lân tổng số từ nghèo đến giàu (0,02 - 0,42%) nhƣng lân dễ tiêu 

hầu hết chỉ đạt mức nghèo (2,89 - 6,40 mg/100g đất).  

- Kali tổng số và dễ tiêu đều nghèo (K2O: 0,2 - 0,9% và <5 mg/100g đất); 

tổng cation kiềm trao đổi từ thấp đến cao (2,85 - 24,21 meq/100g đất). Trong đó, 

đất đen có tổng cation kiềm trao đổi cao nhất và thấp nhất là đất xám. 

- Dung tích hấp thu cation đa số ở giới hạn trung bình đến cao (CEC: 10,7 - 

49,5 meq/100g đất).  

* Tiềm năng nông nghiệp của quỹ đất vùng Tây Nguyên 

- Về địa hình: Phần lớn lãnh thổ là cao nguyên với độ dốc <15
o
 thích hợp 

trồng các loại cây công nghiệp. Các thung lũng thƣờng rộng thích hợp trồng lúa và 

cây hàng năm khác nhƣ: ngô, sắn, mía, rau màu. Một số vùng nhƣ Đà Lạt, Đơn 

Dƣơng (Lâm Đồng), Kon Plong (Kon Tum) có độ cao trên 1.000 m so với mực 

nƣớc biển là vùng trồng rau, hoa cao cấp có giá trị cao. 

- Về độ dốc và tầng dày: Tổng diện tích đất đồi núi là 5.121,6 nghìn ha, 

chiếm 93,74%. Trong đó, diện tích có thể trồng cây công nghiệp lâu năm an toàn 

và hiệu quả là 1.630,3 nghìn ha đất có độ dốc <15
o
 và tầng dày >100 cm, chiếm 

29,8% diện tích tự nhiên và 31,8% diện tích đất đồi núi. Nếu tính đến độ dốc ≤15º 

và tầng dày >50 - 100 cm, toàn vùng có 2.130 nghìn ha và đây là diện tích tối đa 

có thể bố trí cây công nghiệp lâu năm của vùng. 

- Về địa hình tƣơng đối và thành phần cơ giới: Diện tích đất đồng bằng là 

244,7 nghìn ha, chiếm 4,48% diện tích tự nhiên. Trong đó, 189,2 nghìn ha (3,46% 

DTTN) phân bố ở địa hình trung bình và thấp trũng có điều kiện tƣới thuận lợi để 

gieo trồng lúa và 55,5 nghìn ha trên địa hình cao có thể luân canh lúa - màu,  

chuyên màu và cây công nghiệp ngắn ngày. 

Nhƣ vậy, quỹ đất thuận lợi nhất để bố trí đất sản xuất các cây công nghiệp 

và cây lƣơng thực chính vùng Tây Nguyên khoảng 2.377,7 nghìn ha (gồm 1.630,3 

nghìn ha đất có tầng dày >100 cm và độ dốc <3
0
; 499,7 nghìn ha đất có tầng dày 

>50 - 100 cm và độ dốc <15
0
; 244,7 nghìn ha đất đồng bằng và thung lũng) chiếm  

43,47% diện tích tự nhiên. 
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b. Hiện trạng sử dụng đất trồng cây công nghiệp và cây lương thực  

Đến năm 2019, Tây Nguyên đã sử dụng 96,6% DTTN. Trong đó, đất nông 

nghiệp 4.924,4 nghìn ha; đất phi nông nghiệp 341,6 nghìn ha và đất chƣa sử dụng 

184,8 nghìn ha.  

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 2.429,4 nghìn ha, trong khi quỹ đất 

thuận lợi nhất để bố trí cho sản xuất nông nghiệp chỉ có 2.374,7 nghìn ha. Nhƣ 

vậy, có khoảng 54,7 nghìn ha cây trồng đƣợc bố trí trên đất không thích hợp. Thực 

tế đã minh chứng, các cây công nghiệp hàng hóa nhƣ: cà phê, hồ tiêu, cao su, điều 

khi trồng trên diện tích không thích hợp (đất tầng mỏng <50 cm, thành phần cơ 

giới nhẹ, độ phì tự nhiên thấp) thƣờng có năng suất thấp và dễ bị sâu bệnh. 

Diện tích hiện đang sản xuất 8 cây công nghiệp và cây lƣơng thực chính ở 

Tây Nguyên là 1.563,4 nghìn ha, chiếm 64,35% diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

toàn vùng. Trong đó, diện tích trồng 5 cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, 

điều, tiêu và chè) là 1.047 nghìn ha và diện tích trồng 3 cây lƣơng thực (lúa, ngô 

và sắn) là 516,3 nghìn ha. Toàn vùng đã sử dụng hết quỹ đất bazan và các đất tốt 

khác để trồng cây công nghiệp lâu năm. 

c. Thực trạng sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực  

* Năng suất, sản lượng một số cây công nghiệp chính vùng Tây Nguyên 

Do đƣợc đầu tƣ thâm canh cao nên năng suất một số cây nhƣ cà phê, hồ tiêu  

cao nhất thế giới. Năng suất cà phê bình quân 27,8 tạ/ha, diện tích thâm canh đạt 

50 - 60 tạ/ha. Năng suất hồ tiêu 26,7 tạ/ha, diện tích thâm canh đạt 40 - 50 tạ/ha. 

Cà phê ở Tây Nguyên chiếm 89,7% về diện tích và 92,9% sản lƣợng của cả 

nƣớc; cao su tỷ lệ tƣơng ứng 26% và 19,2%; hồ tiêu tỉ lệ tƣơng ứng là 60,9% và  

69,2%, đƣa nƣớc ta là nƣớc xuất khẩu cà phê (Robusta) và tiêu số 1 thế giới. 

Lúa vùng Tây Nguyên chỉ chiếm 3% về diện tích và 3,1% về sản lƣợng cả 

nƣớc nhƣng giữ vai trò rất quan trọng đảm bảo an ninh lƣơng thực cho vùng. Tây 

Nguyên có yếu tố thuận lợi về độ cao địa hình, bức xạ mặt trời, chênh lệch nhiệt 

độ giữa ngày và đêm cao, độ ẩm không khí thấp và lúa đƣợc tƣới đạt năng suất  

56,9 tạ/ha (Đứng thứ 2cả nƣớc sau vùng Đồng bằng sông Cửu Long 59,7 tạ/ha). 
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Bảng 2. Kết quả sản xuất cây công nghiệp và cây lƣơng thực ở Tây Nguyên 
 ĐVT: Diện tích 1.000 ha, năng suất: tạ/ha; sản lượng: 1.000 tấn 

Hạng mục Lúa Ngô Sắn  Cà phê Cao su Tiêu Điều Chè  

 - Năm 2010                 
 + Diện tích 218,4 236,6 133,2 490,7 180,9 18,6 87,2 25,0 
 + Năng suất 47,8 49,2 163,6 22,5 14,0 30,3 90,8 89,3 
 + Sản lƣợng 1.042,9 1.164,6 2.179,5 1.026,7 210,5 47,9 52,8 208,5 
 - Năm 2015                 
 + Diện tích 237,5 241,2 159,0 584,1 258,9 53,9 68,4 17,3 
 + Năng suất 50,9 53,7 177,8 25,2 14,3 31,2 9,8 112,4 
 + Sản lƣợng 1.209,8 1.295,6 2.826,3 1.365,4 195,8 102,3 64,7 185,8 
 - Năm 2019                 
 + Diện tích 243.8 205,2 163,0 630,3 234,6 87,5 82,6 12,1 
 + Năng suất 57,0 58,3 187,8 27,8 14,7 26,7 9,6 126,3 
 + Sản lƣợng 1.394,9 1.203,4 3.124,5 1.581,2 254,7 170,8 69,0 209,5 
(Nguồn: Niên giám thống kê 5 tỉnh Tây Nguyên, 2010 - 2019) 

Các cây lƣơng thực hàng năm khác nhƣ sắn và ngô chiếm tƣơng ứng 30,8% 

và 20,6% về diện tích và 28,7% và 24,6% về sản lƣợng so với cả nƣớc. Hai cây 

này có ƣu thế phát triển so với các vùng khác trong cả nƣớc, góp phần đa dạng hóa 

trong nông nghiệp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. 

* Đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

- Đối với nhóm cây lâu năm, hồ tiêu, cà phê, cao su, chè và điều cho hiệu 

quả kinh tế cao nhất với mức lợi nhuận bình quân năm cả chu kỳ đạt tƣơng ứng là: 

19,4 - 38,7 triệu đồng/ha/năm với hồ tiêu; 17,2 - 24,6 triệu đồng/ha/năm với cà 

phê; 13,3 - 18,0 triệu đồng/ha/năm với cây cao su; 22,9 triệu đồng/ha/năm với chè 

và 11,6 - 12,7 triệu đồng/ha/năm đối với cây điều. Tuy nhiên, do giá bán cao su, 

hồ tiêu và cà phê trên thị trƣờng giảm liên tục trong 3 từ năm 2017 - 2019, nếu 

tính theo giá thị trƣờng hiện tại thì lợi nhuận thu đƣợc trên 1 ha canh tác nhƣ sau: 

Hồ tiêu: 12,6 - 13,1 triệu đồng/ha/năm; cao su 10,0 - 10,5 triệu đồng/ha/năm; chè: 

12,5 - 13,0 triệu đồng/ha/năm; cà phê: 13,5 - 14,0 triệu đồng/ha/năm và cây điều 

do giá bán tăng nên mức lợi nhuận thu đƣợc đạt 14,5 - 15,5 triệu đồng/ha/năm.  

- Đối với cây hàng năm lúa, ngô, sắn có lợi nhuận từ 17,4 triệu đồng/ha/năm 

(lúa) đến 17,7 triệu đồng/ha/năm (sắn) và 21,7 triệu đồng/ha/năm (ngô). 

d. Đề xuất tiềm năng đất đai cho phát triển cây công nghiệp và cây lương 

thực bền vững ở vùng Tây Nguyên 



Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an 

ninh lương thực, phát triển nông sản hàng hóa cây công nghiệp vùng Tây Nguyên 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT – VIỆN QUY HOẠCH VÀ TKNN Trang 13 

 

Căn cứ vào định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội; điều kiện cần và đủ để 

mở rộng đất sản xuất nông nghiệp; thực trạng và mục tiêu phát triển các cây trồng 

chính trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên, kết quả nghiên cứu phân hạng thích hợp đất 

đai, phƣơng án sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn 5 tỉnh và vùng Tây 

Nguyên đến năm 2030 nhƣ sau:  

Bảng 3. Đề xuất tiềm năng đất đai cho phát triển cây công nghiệp và cây 

lƣơng thực bền vững ở vùng Tây Nguyên đến năm 2030 
Đơn vị tính: 1.000 ha 

TT Loại sử dụng 
Hiện trạng 

2019 
Đề xuất 

2030 
Kon 
Tum 

Gia Lai 
Đắk 
Lắk 

Đắk 
Nông 

Lâm 
Đồng 

1 Lúa 180,1 195,0 18,0 73,0 73,0 10,0 21,0 

2 Ngô 173,2 179,0 6,0 46,0 60,0 57,0 10,0 

3 Sắn 163,0 152,0 38,0 65,0 36,0 12,0 1,0 

4 Cây hàng năm khác 489,2 350,0 50,0 180,0 69,0 31,0 20,0 

5 Cà phê 630,3 560,0 15,0 82,0 180,0 119,0 164,0 

6 Cao su 234,6 234,0 75,0 89,0 35,0 25,0 10,0 

7 Điều 82,6 85,0 1,0 19,0 25,0 15,0 25,0 

8 Tiêu 87,5 56,0 0,5 17,0 20,0 16,0 2,5 

9 Chè 12,1 20,0 0,1 0,8   0,1 19,0 

10 Cây lâu năm khác 376,8 256,0 32,8 94,7 66,5 36,0 26,0 

11 Đất lâm nghiệp 2482,3 2845,0 670,0 730,0 590,0 258,0 597,0 

12 Chƣa sử dụng 184,8 81,0 8,0 36,7 23,8 6,0 6,5 

13 Đất khác 354,4 437,8 53,0 117,9 124,8 65,8 76,3 

  Diện tích tự nhiên 5450,8 5450,8 967,4 1551,1 1303,1 650,9 978,3 

(Nguồn: Kết quả tính toán toán của đề tài, 2019) 

Diện tích tối đa có thể bố trí để canh tác 8 cây công nghiệp hàng hóa và cây 

lƣơng thực chính ở Tây Nguyên đến năm 2030 là 1.481 nghìn ha, giảm 82,3 nghìn 

ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích giảm chủ yếu là do chuyển đổi diện tích 

một số cây trồng hiện đang trồng trên các vùng đất không thích hợp. Trong đó:  

- Cây lúa: Bố trí tối đa 195 nghìn ha (Tăng 14,9 nghìn ha so với năm 2019),  

chiếm 3,6% diện tích tự nhiên. Trong đó diện tích lúa nhiều nhất là ở Đắk Lắk và 

Gia Lai, mỗi tỉnh 73 nghìn ha, Lâm Đồng 21 nghìn ha và Kon Tum 18 nghìn ha, 

Đắk Nông 10 nghìn ha. 

- Cây ngô: Bố trí tối đa là 179 nghìn ha (Tăng 5,8 nghìn ha so với năm 

2019), chiếm 3,3% diện tích tự nhiên. Trong đó, Đắk Lắk 60 nghìn ha, Đắk Nông 

57 nghìn ha, Gia Lai 46 nghìn ha, Lâm Đồng 10 nghìn ha và Kon Tum 6 nghìn ha. 
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- Cây sắn: Bố trí tối đa là 152 nghìn ha (Giảm 11 nghìn ha so với năm 2019, 

chiếm 2,8% diện tích tự nhiên. Trong đó, Gia Lai 65 nghìn ha, Kon Tum 38 nghìn 

ha, Đắk Lắk 36 nghìn ha, Đắk Nông 12 nghìn ha, Lâm Đồng 1 nghìn ha. 

- Cây cà phê: Bố trí tối đa 560 nghìn ha (Giảm 70,3 nghìn ha so với 2019), 

chiếm 10,3% diện tích tự nhiên. Trong đó, Đắk Lắk 180 nghìn ha, Lâm Đồng 164 

nghìn ha, Đắk Nông 119 nghìn ha, Gia Lai 82 nghìn ha và Kon Tum 15 nghìn ha. 

- Cây cao su: Bố trí tối đa 234 nghìn ha (Giảm 0,6 nghìn ha so với 2019), 

chiếm 4,4% diện tích tự nhiên. Trong đó, Gia Lai là 89 nghìn ha, Kon Tum 75 

nghìn ha, Đắk Lắk 35 nghìn ha, Đắk Nông 25 nghìn ha và Lâm Đồng 10 nghìn ha. 

- Cây điều: Bố trí tối đa 85 nghìn ha (Tăng 2,4 nghìn ha so với năm 2019), 

chiếm 1,6% diện tích tự nhiên. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng, mỗi tỉnh 25 

nghìn ha, Gia Lai 19 nghìn ha, Đắk Nông 15 nghìn ha và Kon Tum 1 nghìn ha. 

- Cây hồ tiêu: Bố trí tối đa 56 nghìn ha (Giảm 31,5 nghìn ha so với 2019), 

chiếm 1% diện tích tự nhiên. Trong đó, Đắk Lắk 20 nghìn ha, Gia Lai 17 nghìn ha, 

Đắk Nông 16 nghìn ha, Lâm Đồng 2,5 nghìn ha và Kon Tum 0,5 nghìn ha. 

- Cây chè: Bố trí tối đa 20 nghìn ha (Tăng 7,9 nghìn ha so với năm 2019), 

chiếm 0,4% diện tích tự nhiên. Trong đó, Lâm Đồng 19 nghìn ha, Gia Lai 0,8 

nghìn ha, Đắk Nông và Kon Tum, mỗi tỉnh 0,1 nghìn ha.  

3.2.2. Thực trạng quản trị đất nông nghiệp vùng Tây Nguyên 

a. Tình hình thực hiện Luật Đất đai năm 2013 tại 5 tỉnh Tây Nguyên 

- Từ năm 2014 - 2019, các tỉnh vùng Tây Nguyên đã ban hành 104 văn bản 

quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và quy định của Luật đất đai. Các văn bản 

tập trung về các lĩnh vực giá đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ, hạn mức sử dụng 

đất, cƣỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Việc cụ thể hoá 

các văn bản, chính sách của Nhà nƣớc và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện 

thực tế của từng tỉnh đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị 

- xã hội, đƣa Luật Đất đai đi vào cuộc sống, đồng thời từng bƣớc đƣa công tác 

quản lý đất đai đi vào nề nếp, khai thác, sử dụng đất ngày càng có hiệu quả hơn, 

làm giảm đáng kể các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.  
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- Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phƣơng trong 

vùng đã thực hiện nghiêm túc và đi vào nề nếp, dần khắc phục đƣợc các hạn chế, 

tồn tại trong quy hoạch sử dụng đất; tạo cơ sở, công cụ pháp lý quan trọng đối với 

công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai nói chung, đối với công tác giao đất, cho thuê 

đất, cho ph p chuyển mục đích sử dụng đất nói riêng, khắc phục cơ bản tình trạng 

giao đất, cho thuê đất tràn lan, giao đất lãng phí không đƣa vào sử dụng, giao đất, 

cho thuê đất cho các chủ đầu tƣ không có năng lực... Tuy nhiên, việc quản lý thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chƣa đƣợc các địa phƣơng chú trọng, việc 

phân cấp trách nhiệm quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chƣa rõ ràng. Tình 

trạng quy hoạch “treo” chƣa đƣợc xử lý vẫn còn khá phổ biến. Việc công khai quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc x t duyệt còn chậm, chƣa đƣợc quan tâm 

đúng mức và mang tính hình thức. 

- Từ năm 2014 đến năm 2019 các tỉnh vùng Tây Nguyên thực hiện giao đất 

cho 1.259 tổ chức, diện tích 382.414,65 ha; thu hồi đất của 1.397 tổ chức, hộ gia 

đình cá nhân là 114.117,8 ha; cho thuê đất 1.204 tổ chức, diện tích 74.882,19 ha; 

chuyển mục đích sử dụng đất 534 tổ chức, diện tích 3.005,64 ha. Nhìn chung, công 

tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đƣợc triển khai thực hiện 

tốt, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tƣ trên địa bàn. Việc quy định chặt chẽ 

các căn cứ, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất tiết kiệm. Tuy nhiên, nguồn lực về 

đất đai vẫn chƣa thực sự đƣợc khai thác và phát huy đầy đủ và bên vững để trở 

thành nguôn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. 

- Các tỉnh đã ban hành bảng giá đất cho giai đoạn 2015 - 2019 theo đúng quy 

định, giá các loại đất đƣợc quy định trong bảng giá phù hợp với Nghị định số 

104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá các loại 

đất; việc xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất góp phần 

tăng thu cho ngân sách nhà nƣớc. 

b. Tình hình thực hiện các chính sách tài chính, đầu tư trong nông nghiệp 

tại 5 tỉnh vùng Tây Nguyên 
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Việc thực thi chính sách phát triển Tây Nguyên thời gian qua đã đạt đƣợc 

thành tựu đáng kể về kinh tế và tiến bộ xã hội so với thời kỳ trƣớc đây. Cuộc sống  

của ngƣời dân đã đƣợc cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Quá trình thực thi 

chính sách ở Tây Nguyên từ năm 2000 đến nay vẫn hƣớng trọng tâm vào khai thác 

tài nguyên vì lợi ích kinh tế trƣớc mắt, chƣa giải quyết hài hòa mối quan hệ tƣơng 

tác giữa ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Thực trạng này dẫn đến nguy cơ 

mất cân bằng sinh thái và phát triển không bền vững không chỉ riêng cho Tây 

Nguyên mà có tác động mạnh đến các vùng khác ở hạ lƣu.  

c. Thực trạng quản lý sử dụng đất và di cư tự do 

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và UBND 5 tỉnh: chỉ tính từ 

năm 2005 - 2019, số dân di cƣ tự do đến địa bàn khoảng 25.732 hộ, với 91.703 

khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Di cƣ tự do đã tạo 

nguồn lao động dồi dào, góp phần khai thác tài nguyên, xây dựng kinh tế - xã hội 

của địa bàn chiến lƣợc Tây Nguyên. Tuy nhiên, dân di cƣ tự do với số lƣợng và 

quy mô quá lớn trong một thời gian dài đã tác động đến quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, kế hoạch bố trí dân cƣ, gia tăng tỷ lệ đói nghèo, tệ nạn xã hội, gây xáo 

trộn trong cộng đồng, khó khăn cho công tác quản lý hành chính, tình trạng phá 

rừng, lấn chiếm đất có nguồn gốc nông, lâm trƣờng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện 

và vi phạm về đất đai có nguồn gốc nông, lâm trƣờng trên địa bàn các tỉnh Tây 

Nguyên còn diễn biến phức tạp, trong đó vấn đề nổi cộm nhất trong quản lý sử 

dụng đất nông nghiệp ở Tây Nguyên là xảy ra tranh chấp, chồng lấn giữa đất sản 

xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, giữa ngƣời dân với các nông lâm trƣờng. 

d. Hệ thống thông tin quản lý đất đai tại 5 tỉnh Tây Nguyên  

Để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

đã triển khai phần mềm cho MPLIS trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên ở một số đơn 

vị hành chính cấp huyện mẫu và một số đơn vị khác với tổng diện tích là 189,7 

ngàn ha, gồm 768,4 ngàn thửa và 42,7 ngàn bộ hồ sơ. Trong đó đã đƣa vào vận 

hành và khai thác đƣợc 07 đơn vị cấp huyện (Kon Tum: huyện Đắk Tô và thành 

phố Kon Tum; Đắk Nông: Đắk R’Lấp; Đắk Lắk: thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn  
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Ma Thuột; Lâm Đồng: huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt). 

CSDL cho hệ thống bao gồm 05 loại dữ liệu: a) địa chính; b) quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; c) giá đất; d) chất lƣợng đất; e) thống kê, kiểm kê đất đai. 

Về nguyên tắc, khi xây dựng CSDL đã sử dụng tối đa các nguồn tài liệu đã 

có bao gồm: các loại bản đồ, hồ sơ đất đai (hồ sơ địa chính qua các thời kỳ; hồ sơ 

giao đất, thu hồi đất; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…); hồ sơ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảng giá đất; kết quả điều tra đánh giá chất lƣợng đất 

và dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Việc thiết lập cổng thông tin đất đai nhƣ là 

một nền tảng để mở rộng sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh 

vực đất đai và dịch vụ đất đai giữa lĩnh vực công và tƣ, đảm bảo độ tin cậy và 

minh bạch hơn đối với dịch vụ quản lý đất đai.  

Tuy nhiên, hầu hết các dữ liệu đất đai đƣợc xây dựng ra đến nay chủ yếu để 

phục vụ công tác quản lý đất đai mà chƣa hƣớng tới việc chia sẻ, liên thông dữ liệu 

với các ngành kinh tế xã hội nhƣ tài chính, ngân hàng, xây dựng, tƣ pháp… cũng 

nhƣ cung cấp thông tin cho ngƣời dân làm cho hiệu quả của việc sử dụng hệ thống 

thông tin đất đai rất thấp và chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu Chính phủ điện tử. 

e. Đánh giá kết quả quản lý sử dụng đất nông nghiệp  

* Kết quả đạt được 

- Hệ thống các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 đƣợc ban 

hành kịp thời tạo hành lang pháp lý khá hoàn chỉnh, cơ bản phù hợp với thực tế, 

đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi 

cho ngƣời dân và doanh nghiệp. 

- Việc lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của các cấp đã dần đi vào nề nếp, tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, trình tự, nội 

dung mà pháp luật đất đai quy định. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở 

pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm cho việc sử dụng đất đai 

ngày càng có hiệu quả, tiết kiệm hơn. 

- Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đƣợc 
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thực hiện đúng quy định; từng bƣớc khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất trái 

thẩm quyền, không đúng đối tƣợng. Đất đƣợc giao, cho thuê, đƣợc chuyển mục 

đích về cơ bản là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt và quá 

trình chuyển đổi cơ cấu đầu tƣ, cơ cấu lao động và bảo đảm quốcphòng - an ninh. 

- Công tác cấp giấy chứng nhận đã đƣợc các tỉnh quan tâm, tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngƣời sử dụng đất thực hiện các quyền; giải quyết có hiệu quả tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; đẩy nhanh việc bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng 

khi thu hồi đất; nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật đất đai của ngƣời dân. 

- Công tác thống kê, kiểm kê đất đai đƣợc thực hiện đúng pháp luật, góp 

phần quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên đất. Đồng thời làm căn cứ cho công tác 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của vùng cũng nhƣ của các địa phƣơng. 

* Những tồn tại, vướng mắc 

- Một bộ phận đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn vẫn chƣa hiểu đƣợc những vấn đề chủ yếu của Luật Đất đai, dẫn đến tình 

trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai vƣợt cấp, đòi lại đất cũ rất phức tạp, chƣa có 

tài liệu in ấn bằng các tiếng của đồng bào dân tộc về phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thƣờng  

chậm, một số quy hoạch tính khả thi không cao, việc tổ chức thực hiện quy hoạch 

các cây trồng chính nhƣ cà phê, cao su, tiêu, điều khó kiểm soát và thiếu việc chế 

tài thanh kiểm tra khi thực hiện không đúng quy hoạch. Vùng Tây Nguyên diện 

tích cà phê vƣợt 1,2 lần, cao su 1,3 lần, tiêu 2,2 lần so với quy hoạch. Một số diện 

tích cây trồng tự phát trên đất quá dốc, đất tầng mỏng dẫn đến đất bị xói mòn, cây 

trồng kém phát triển nhƣ cây cao su, điều trồng trên đất rừng khộp. 

- Việc quản lý canh tác, bón quá nhiều phân vô cơ trong thâm canh cà phê, 

tiêu, khai thác quá mức nƣớc ngầm để tƣới đã làm cho đất chua, mực nƣớc ngầm 

ngày càng sâu hơn. 

- Việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trƣờng tại Tây 

Nguyên cần tiếp tục giải quyết triệt để. Đây là một trong những nguyên nhân gây 

ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  
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- Việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sử dụng 

đất… còn phức tạp về thủ tục, hồ sơ nguồn gốc, thời gian chờ đợi lâu gây khó 

khăn cho tập trung, tích tụ đất đai trong tổ chức sản xuất hàng hóa, ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất cà phê, hồ tiêu, cao su, lúa và một số cây trồng khác. 

- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, nhất là từng bƣớc áp dụng công 

nghệ 4.0 trong nông nghiệp không đồng bộ, thiếu thông tin cơ bản đến từng thửa 

đất phục vụ cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê, hồ tiêu, điều, chè, lúa, ngô. 

* Nguyên nhân của những tồn tại 

- Quan hệ đất đai của vùng phức tạp, nhạy cảm đã tác động đến nhiều mặt 

của đời sống xã hội. Lịch sử, tập quán sử dụng đất giữa các dân tộc của vùng Tây 

Nguyên không giống các vùng khác đã gây khó khăn trong việc ban hành các văn 

bản pháp luật và thực hiện các văn bản. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất chƣa thực sự nghiêm túc, chƣa thƣờng xuyên và đi vào thực 

chất, đặc biệt là quản lý, sử dụng đất theo các chỉ tiêu quy hoạch đã đƣợc phê 

duyệt. Việc thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn 

mang tính hình thức nên việc tiếp cận thông tin của ngƣời dân còn bị hạn chế. 

- Kinh phí đầu tƣ của các tỉnh cho việc thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng 

nhận, bồi thƣờng giải phóng mặt bằng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế, dẫn đến 

tiến độ thực hiện còn chậm, chƣa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực 

hiện ở các cấp huyện, xã. 

- Vấn đề di dân tự do chƣa đƣợc quản lý và kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến nạn 

phá rừng, lấn đất, làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn giữa các dân tộc trong vùng. 

3.3. Đề xuất mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp bền 

vững vùng Tây Nguyên 

3.3.1. Khái niệm và cấu trúc của mô hình  

a. Khái niệm 

Mô hình hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp vùng Tây 

Nguyên là sự kết hợp giữa quản lý hành chính về đất sản xuất nông nghiệp với sử 
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dụng đất dể sản xuất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhằm đƣa ra 

các quyết định liên quan đến quyền sử dụng và cách sử dụng đất sao cho trung hoà 

lợi ích và cách thức giải quyết những mâu thuẫn về lợi lích liên quan đến đất đai. 

Mô hình này là sự kết hợp giữa quản lý hành chính về đất sản xuất nông 

nghiệp (gồm: chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, diện tích đất, số tờ, số thửa 

trên bản đồ địa chính, biến động sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, tách/hợp thửa đất, 

chuyển nhƣợng/cho thuê quyền sử dụng đất) với các yếu tố liên quan đến quản lý 

sử dụng của ngƣời dân: sản xuất (diện tích đất, hiện trạng sử dụng đất, chất lƣợng 

đất, giống, phân bón, hóa chất BVTV, vật tƣ nông nghiệp, nƣớc tƣới, chăm sóc, 

nhân công), thu hoạch và bảo quản sản phẩm. 

Cách tiếp cận của mô hình đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế, xã hội 

và môi trƣờng. Quản trị tài nguyên đất nông nghiệp mang lại lợi ích cho con ngƣời 

và tài nguyên đất luôn phát triển. 

b. Cấu trúc của mô hình 

Mô hình quản trị tổng hợp đất nông nghiệp đƣợc xây dựng gồm 3 cấp: tỉnh, 

huyện, xã với 5 nhóm cơ sở dữ liệu: 1. Phân hệ quản trị hệ thống; 2. Phân hệ quản  

vùng trồng; 3. Phân hệ quản lý sản xuất; 4. Phân hệ quản lý về các chuỗi cung ứng 

và truy xuất nguồn gốc và 5. Phân hệ quản lý nhật ký nông hộ điện tử. 

 

Hình 1. Mô hình kiến trúc quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp 
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Mô hình này kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (MPLIS) 

thông qua tầng xử lý trung gian. Các thông tin về địa chính; quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; chất lƣợng đất và thống kê, kiểm kê đất đai sẽ đƣợc quản lý và chia sẻ 

với hệ thống ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, hệ thống ứng 

dụng quản lý sản xuất nông nghiệp sẽ đƣợc chia sẻ thông tin phục vụ truy xuất 

nguồn gốc nông sản thông qua cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. 

Mô hình này cho phép truy xuất dữ liệu nguồn gốc nông sản đến từng hộ 

sản xuất, từng vùng trồng. Đồng thời hệ thống cũng cho ph p ngƣời sản xuất trực 

tiếp cập nhật dữ liệu sản xuất thông qua nhật ký canh tác điện tử. 

3.3.2. Ứng dụng mô hình quản trị đất đai trong sản xuất cà phê và lúa 

a. Căn cứ lựa chọn mô hình 

* Đối tượng lựa chọn xây dựng mô hình: 

- Lúa là cây lƣơng thực chính giữ vai trò rất quan trọng đảm bảo an ninh  

lƣơng thực cho vùng và ngoại vùng để thích ứng với BĐKH. 

- Cà phê là cây công nghiệp hàng hóa chủ lực chiếm 89,7% về diện tích và 

92,9% cà phê cả nƣớc. Ngành hàng đóng góp trên 60% giá trị sản xuất nông 

nghiệp Tây Nguyên và xuất khẩu cà phê (Robusta) Việt Nam đứng số 1 thế giới. 

* Địa điểm lựa chọn xây dựng mô hình: 

- Mô hình lúa tại HTX nông nghiệp Chƣ A Thai, xã Ia Ake, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai. Đây là vùng trọng điểm sản xuất lúa của tỉnh Gia Lai và vùng 

Tây Nguyên, địa hình bắng phẳng, bức xạ mặt trời, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày 

và đêm cao, độ ẩm không khí thấp, đất phù sa chua (Pc) và lúa đƣợc tƣới tiêu chủ 

động từ công trình thủy lợi Ayun Hạ nên đạt năng suất bình quân đạt 17,5 tấn/ha/  

năm (cao nhất cả nƣớc).  

- Mô hình cà phê tại thôn 8, xã EaKpam, huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắkk. 

Đây là vùng trọng điểm sản xuất cà phê của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên, có 

yếu tố thuận lợi về địa hình, đất nâu đỏ bazan (Fk) màu mỡ và cà phê đƣợc tƣới 

chủ động nên đạt năng suất bình quân 4,03 tấn/ha/năm.  

* Quản lý đất đai của mô hình 



Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an 

ninh lương thực, phát triển nông sản hàng hóa cây công nghiệp vùng Tây Nguyên 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT – VIỆN QUY HOẠCH VÀ TKNN Trang 22 

 

- Nằm trong quy hoạch sử dụng đất lúa và đất trồng cây lâu năm đƣợc phê 

duyệt của UBND tỉnh. 

- Toàn bộ diện tích đất đai của xã nơi xây dựng mô hình đã đƣợc đo đạc bản 

đồ địa chính theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Các hộ dân của mô hình đã đƣợc cấp GCNQSD đất. 

- Không có khiếu kiện tranh chấp đất đai giữa các hộ dân và giữa hộ dân với 

HTX và xã. 

* Điều kiện sản xuất của mô hình 

- Đối với mô hình lúa trồng cùng một giống và áp dụng cùng một quy trình 

canh tác: Áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt 

(VietGap) và các biện pháp kỹ thuật theo quy trình quản lý tổng hợp (ICM). 

- Đối với mô hình cà phê cũng áp dụng cùng một quy trình canh tác: áp 

dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 4C và các biện pháp kỹ thuật theo quy 

trình quản lý tổng hợp (ICM). 

- Có liên kết sản xuất gắn với đầu tƣ, bao tiêu sản phẩm giữa các hộ dân với 

HTX và doanh nghiệp. 

b. Các chỉ tiêu theo dõi mô hình 

* Các chỉ tiêu về quản lý sử dụng đất: diện tích đất, tình hình cấp 

GCNQSDĐ, chuyển nhƣợng, thực thi chính sách pháp luật về đất đai. 

* Các chỉ tiêu về kinh tế: so sánh năng suất, sản lƣợng, giá trị gia tăng giữa  

mô hình với canh tác truyền thống. 

* Các chỉ tiêu về xã xã hội: nâng cao thu nhập cho ngƣời sử dụng đất, mức  

độ hài lòng của ngƣời sử dụng đất với cơ quản quản lý đất đai, giảm khiếu kiện và  

tranh chấp đất sản xuất nông nghiệp giữa các đối tƣợng sử dụng đất và giữa các 

đối tƣợng sử dụng đất với cơ quản quản lý Nhà nƣớc các cấp. 

* Các chỉ tiêu về môi trường: Cải thiện độ phì của đất, không gây ô nhiễm 

kim loại nặng trong đất và hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. 

d. Các bước tiến hành 

- Bƣớc 1: Sử dụng thiết bị bay không ngƣời lái chụp hiện trạng sử dụng đất  
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tại 02 mô hình.  

- Bƣớc 2: Chỉnh lý biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ địa 

chính của mô hình để tổng hợp đầy đủ thông tin về hiện trạng sử dụng đất trồng 

lúa và trồng cà phê của 02 mô hình. 

 

Hình 2. Ảnh chụp mô hình sản xuất lúa theo chủ sử dụng trên Google Map 

 

Hình 3. Ảnh chụp mô hình sản xuất cà phê theo chủ sử dụng 

 trên Google Map 

- Bƣớc 3: Điều tra tình hình sản xuất lúa và cà phê từ khâu trồng, chăm sóc, 

thu hoạch và bán sản phẩm để đánh giá hiệu quả sử dụng đất. Các số liệu đƣợc 

tổng hợp theo từng chủ sử dụng và đƣợc chuyển vào CSDL.  

- Bƣớc 4: Chuyển dữ liệu bản đồ và số liệu qua phần mềm xử lý trung gian 

để đƣa thông tin về mô hình lên internet đảm bảo tra cứu thông tin bằng điện thoại 

thông tin và máy tính bảng. 

e. Kết quả xây dựng mô hình tổng hợp quản trị đất sản xuất lúa 

Lúa đƣợc các hộ dân trồng 02 vụ/năm bằng giống J02 vụ Đông xuân và  
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giống nếp 97 vụ Mùa trên đất phù sa chua (Pc), địa hình bằng phẳng, độ dốc <3
o
. 

Lúa sinh trƣởng phát triển tốt, năng suất bình quân lúa J02 vụ Đông xuân khoảng 

8,5 - 9 tấn/ha và năng suất lúa nếp 97 vụ Mùa khoảng 9,5 - 10 tấn/ha. 

* Về quản lý sử dụng đất:  

- Diện tích đất của mô hình: 29 ha của 132 hộ là thành viên HTX nông 

nghiệp Chƣ A Thai. Diện tích lúa bình quân khoảng 0,19 ha/hộ, trong đó hộ có 

diện tích nhỏ nhất là 600 m
2
 và hộ có diện tích lớn nhất là 7.440 m

2
 (0,74 ha). 

- Đất đã giao cho các hộ dân sử dụng 50 năm, đã đƣợc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và không có tranh chấp khiếu kiện.  

- Có 26 hộ (chiếm 19,7%) đã nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nhƣng 

không làm thủ tục hồ sơ biến động địa chính với UBND xã theo quy định. 

- Toàn bộ diện tích đã đƣợc các hộ dân thế chấp vay vốn của Ngân hàng 

Nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa và sản xuất nông nghiệp khác. 

* Về hiệu quả kinh tế:  

- Về năng suất: Năm 2019 đạt 9,02 tấn/ha (cao hơn năng suất bình quân của 

xã 0,5 - 1,0 tấn/ha, cao hơn năng suất tiềm năng của giống 0,6 - 1,1 tấn/ha và cao 

hơn đối chứng năm 2018 là 0,47 tấn/ha, tăng 5,5% (năm 2018 đạt 8,55 tấn/ha). 

- Về sản lƣợng: Năm 2019 là 522,6 tấn, cao hơn đối chứng trồng năm 2018 

là 27,3 tấn, tƣơng ứng tăng 5,5% (năm 2018 đạt 495,2 tấn). 

- Về hiệu quả kinh tế: Sản xuất lúa ở mô hình tăng tổng thu nhập 589,045 

triệu đồng (tăng 9,91%), tăng chi phí sản xuất 155,26 triệu đồng (tăng 4,26%), 

tăng lợi nhuận 433,785 triệu đồng (tăng 18,9%) so với đối chứng năm 2018.  

Lúa ở mô hình đƣợc cấp giấy chứng nhận Viet gap nên bán đƣợc với giá cao  

hơn. Mô hình tổng hợp quản trị sản xuất lúa mang lại hiệu quả kinh tế so với sản 

xuất truyền thống 14,96 triệu đồng/ha/năm (tƣơng đƣơng 18,9%/ha/năm).  

* Về xã xã hội:  

- Nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho hộ dân. 

 - Qua phỏng vấn ngƣời dân đồng thuận và hài lòng với cách quản lý đất đai  

và quản lý sản xuất của HTX và của UBND xã. 



Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an 

ninh lương thực, phát triển nông sản hàng hóa cây công nghiệp vùng Tây Nguyên 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT – VIỆN QUY HOẠCH VÀ TKNN Trang 25 

 

- Không xảy ra khiếu kiện và tranh chấp đất sản xuất nông nghiệp giữa các 

hộ dân và giữa các hộ dân với HTX và UBND xã. 

* Về môi trường 

- Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy trình Viet Gap và quy 

trình ICM đã giúp giảm lƣợng phân hóa học dƣ thừa bón vào đất, bên cạnh đó 

việc tăng cƣờng phân hữu cơ vi sinh đã làm cho đất ngày càng tơi xốp. Toàn bộ 

diện tích trồng lúa của mô hình không bị ô nhiễm kim loại nặng. 

- Việc tƣới nƣớc đúng thời điểm và đủ lƣợng nƣớc cho lúa đã góp phần tiết  

kiệm đƣợc nguồn nƣớc tƣới. 

- Việc sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý cục bộ không phun đại trà 

trong phòng trừ các loại sâu bệnh hại giúp bảo vệ cảnh quan và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng sinh thái. 

f. Kết quả xây dựng mô hình tổng hợp quản trị đất sản xuất cà phê 

Cà phê trồng năm 2004 và 2006 bằng giống TR4 và thực sinh chọn lọc, mật 

độ trồng 1.100 cây/ha trên đất nâu đỏ bazan (Fk), địa hình bằng phẳng, độ dốc <3
o
. 

Cà phê sinh trƣởng phát triển tốt, năng suất bình quân 4,03 tấn/ha. 

* Về quản lý sử dụng đất:  

- Diện tích đất của mô hình: 27,19 ha của 46 hộ trên 59 thửa đất. Diện tích 

cà phê bình quân khoảng 5.910 m
2
/hộ (0,59 ha/hộ, trong đó hộ có diện tích nhỏ 

nhất là 1.129,6 m
2
 (0,11 ha) và hộ có diện tích lớn nhất là 13.151,4 m

2
 (1,32 ha). 

- Đất đã giao cho các hộ dân sử dụng 50 năm, đã đƣợc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và không có tranh chấp khiếu kiện.  

- Có 9 hộ (chiếm 19,57%) đã nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nhƣng  

không làm thủ tục hồ sơ biến động địa chính với UBND xã theo quy định. 

- Toàn bộ diện tích đã đƣợc các hộ dân thế chấp vay vốn của Ngân hàng 

Nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa và sản xuất nông nghiệp khác. 

* Về hiệu quả kinh tế:  

Cà phê hiện đang ở năm thứ 15 - 17 của chu kỳ kinh tế nên cho năng suất cà 

phê khá, bình quân khoảng 4,03 tấn/ha năm 2018 (cao hơn năng suất bình quân của  
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xã 0,8 tấn/ha nhƣng chỉ đạt khoảng 71,5% năng suất tiềm năng của giống. 

- Về năng suất: Năm 2019 đạt 4,41 tấn/ha, cao hơn cao hơn đối chứng trồng 

năm 2018 là 0,37 tấn nhân/ha, tƣơng ứng tăng 9,24% (năm 2018 đạt 4,03 tấn/ha). 

- Về sản lƣợng: Năm 2019 là 120,36 tấn, cao hơn đối chứng trồng năm 2018 

là 10,32 tấn, tƣơng ứng tăng 9,38% (năm 2018 đạt 110,04 tấn).  

- Về hiệu quả kinh tế: Năm 2019 sản xuất cà phê ở mô hình đã làm tăng 

tổng thu nhập khoảng 521,202 triệu đồng (tăng 14,35%), Giảm chi phí sản xuất 

khoảng  3,1 triệu đồng (giảm 0,81%) nên đã làm tăng lợi nhuận khoảng 534,234 

triệu đồng (tăng 16,1%) so với đối chứng năm 2018.  

 Cà phê ở mô hình đƣợc thu hái chín, chất lƣợng cao nên bán giá cao hơn. 

Mô hình tổng hợp quản trị sản xuất cà phê đã mang lại hiệu quả kinh tế so với 

sản xuất truyền thống 19,29 triệu đồng/ha/năm (tƣơng đƣơng 16,1%/ ha/năm).  

* Về xã xã hội:  

- Nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho hộ dân tham gia. 

 - Qua phỏng vấn ngƣời dân đồng thuận và hài lòng với cách quản lý đất đai 

và quản lý sản xuất của HTX và của UBND xã. 

- Không xảy ra khiếu kiện và tranh chấp đất sản xuất nông nghiệp giữa các 

hộ dân và giữa các hộ dân với HTX và UBND xã. 

* Về môi trường 

- Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy trình ICM và 4C đã giúp 

giảm lƣợng phân hóa học dƣ thừa bón vào đất, bên cạnh đó việc tăng cƣờng 

phân hữu cơ vi sinh đã làm cho đất ngày càng tơi xốp. Toàn bộ diện tích trồng 

cà phê của mô hình không bị ô nhiễm kim loại nặng. 

- Việc tƣới nƣớc đúng thời điểm và đủ lƣợng nƣớc cho cà phê vối đã góp 

phần tiết kiệm đƣợc nguồn nƣớc tƣới. 

- Việc sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý cục bộ không phun đại trà 

trong phòng trừ các loại sâu bệnh hại giúp bảo vệ cảnh quan và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng sinh thái. 

g. Điều kiện để nhân rộng mô hình  
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Mô hình quản trị tài nguyên đất nông nghiệp vùng Tây Nguyên đƣợc xây 

dựng đã kết nối chia sẻ thông tin giữa quản lý nhà nƣớc về đất đai với các đối 

tƣợng sử dụng đất đai vào sản xuất nông nghiệp nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác 

có hiệu quả tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp và phát triển nông sản 

hàng hóa hóa cây lƣơng thực trong điều kiện BĐKH và hội nhập quốc tế ở 5 tỉnh 

Tây Nguyên. Để triển khai và nhân rộng mô hình cần đáp ứng các điều kiện sau: 

- Bản đồ địa chính các xã phải đƣợc đo đạc chính quy đƣợc số hóa theo tọa 

độ chuẩn VN 2000, có đầy đủ thông tin về số tờ, số thửa, chủ sử dụng, loại đất, 

diện tích. 

- Phải có cơ chế chia sẻ thông tin về đất đai giữa Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng với Sở NN&PTNT để có số liệu và bản đồ địa chính chuẩn theo quy định. 

- Cán bộ địa chính - nông nghiệp cấp xã phải sử dụng thành thạo phần mềm 

Microstation. 

- Cán bộ địa chính - nông nghiệp cấp xã, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật 

cấp huyện và nông dân phải đƣợc tập huấn cập nhật và tra cứu thông tin về sử 

dụng đất và canh tác thông qua điện thoại thông tin và máy tính bảng. 

3.4. Đề xuất các giải pháp quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp 

bền vững cho vùng Tây Nguyên  

3.4.1. Giải pháp tuyên truyền thực hiện các chính sách pháp luật về đất 

đai trong nông nghiệp 

 - Thƣờng xuyên thông tin tuyên truyền các chính sách, pháp luật về đất đai 

trong nông nghiệp cho nhân dân, chú trọng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

 - Nội dung thông tin tuyên truyền gồm các quy định có liên quan đến sử 

dụng đất nông nghiệp trong Luật đất đai năm 2013 và các văn bản dƣới Luật về 

đất đai trong nông nghiệp 

3.4.2. Giải pháp về ổn định dân di cư tự do và chống tranh chấp đất đai 

 - Tăng cƣờng lồng gh p các nguồn vốn từ các Chƣơng trình, Dự án trên địa 

bàn để hỗ trợ cho đồng bào di cƣ tự do, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu 
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nhập cho ngƣời dân.  

- Thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, giao đất 

và cho thuê đất đồng bộ, thống nhất với ranh giới trên thực địa; lựa chọn thời điểm 

phù hợp để xử lý đƣợc về cơ bản phần khó khăn, vƣớng mắc trong việc xác định 

ranh giới sử dụng đất của các tổ chức và hộ gia đình cá nhân do lịch sử để lại từ 

trƣớc đến nay để tạo căn cứ pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. 

- Áp dụng mô hình quản trị đất đai tổng hợp gắn với việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai và hệ thống thông tin đất đai cho toàn bộ các tỉnh Tây Nguyên để đảm 

bảo công khai, minh bạch trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng 

nhận đồng bộ, thống nhất từ tỉnh, huyện và xã.  

3.4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện Luật đất đai năm 2013 

- Đổi mới, nâng cao chất lƣợng của việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng  

đất nông nghiệp nhất là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

- Hoàn thiện công tác điều tra đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai,  

cấp GCNQSDĐ nông nghiệp gắn với tài sản trên đất cho các tỉnh Tây Nguyên. 

- Sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản dƣới Luật cho phù hợp điều kiện thực  

tế của vùng Tây Nguyên.  

- Tổ chức công khai, minh bạch thông tin về đất đai để ngƣời sử dụng đất  

tiếp cận đƣợc thông tin 

3.4.4. Giải pháp xây dựng liên kết trong quản lý sử dụng đất nông nghiệp 

- Liên kết liên vùng: Giữa Tây Nguyên với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ  

và Đông Nam Bộ để bố trí quy mô sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận 

lợi để tiêu thụ hàng hoá giữa các vùng và xuất khẩu 

- Liên kết 4 nhà: Nhà nƣớc, nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học trong sử 

dụng đất có hiệu quả; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lƣơng thực, cây 

công nghiệp hàng hoá. Trong đó: 

+ Nhà nƣớc thực hiện cải cách hành chính theo hƣớng phục vụ công dân và 

doanh nghiệp; ban hành cơ chế, chính sách phát triển đặc thù đối với khu vực Tây  

Nguyên; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở tổ chức sản  
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xuất gắn với thị trƣờng và đóng vai trò đầu tàu trong liên kết để đầu tƣ đồng bộ 

các nguồn lực trong liên kết 04 nhà. 

 + Nhà nông: Tổ chức sản xuất có chứng nhận theo GlobalGAP, VietGAP, 

VietGAHP, HCCP, ISO, Organic, GMP, UTZ, Rainforest.  

+ Doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân, hỗ trợ đầu vào cho nông dân nhƣ 

cung ứng vật tƣ, tập huấn kỹ thuật và tiêu thụ nông sản cho nông dân; định hƣớng 

sản xuất cho nông dân đảm bảo yêu cầu chất lƣợng với giá thành hợp lý; 

 + Nhà khoa học với vai trò ngƣời dẫn dắt về khoa học công nghệ trong mối  

liên kết, nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn sản xuất. 

3.4.5. Giải pháp về tích tụ, tập trung đất đai, hình thành các vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung  

- Đề xuất cơ chế hoạt động cho thị trƣờng quyền sử dụng đất; thiết lập cơ  

chế tạo quỹ đất để phục vụ phát triển nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. 

+ Nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa của các hộ nông dân, phát triển kinh 

tế trang trại, hợp tác xã kiểu mới, doanh nghiệp nông nghiệp. 

+ Sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai theo hƣớng khuyến khích  

tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn mức, các đối tƣợng nhận chuyển quyền 

sử dụng đất nông nghiệp để nâng cao quy mô của các đơn vị sản xuất nông nghiệp, 

nhất là quy mô sản xuất hộ gia đình. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về ruộng đất để cho 

các hộ nông dân thực sự là đơn vị kinh tế tự chủ. 

 + Phát triển các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp  

theo chuỗi giá trị. 

+ Phát triển ngành nghề nông thôn, đổi mới công tác đào tạo nghề gắn với 

chuyển dịch lao động nông nghiệp sang các ngành khác. 

- Hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng cơ chế, chế tài đảm  

bảo quyền bình đẳng giữa doanh nghiệp, tổ chức và ngƣời dân; có chính sách hỗ 

trợ nông dân, khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp. 

 - Quy định cụ thể hạn mức nhận chuyển quyền đất nông nghiệp của hộ gia  

đình, cá nhân; quyền tiếp nhận đất đai; chế độ quản lý, sử dụng đất trồng lúa;  
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chính sách pháp luật về thuế thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

 - Hỗ trợ tín dụng cho thuê đất, mua đất nông nghiệp để khuyến khích những 

hộ nông dân sản xuất giỏi tích tụ ruộng đất đồng thời đánh thuế cao đối với trƣờng 

hợp bỏ hoang đất đai. 

3.4.6. Giải pháp về chính sách, pháp luật quản lý đất đai ở Tây Nguyên 

- Tái cấu trúc hệ thống và quản lý đất đai, xây dựng mô hình quản lý và các 

chính sách thích hợp để duy trì ổn định hệ thống chiếm hữu và quản lý đất đai theo 

hƣớng hình thành hệ thống chiếm hữu và quản lý nhiều tầng, nhiều hình thức, 

trong đó đặc biệt chú ý tới tác động tích cực của truyền thống chiếm hữu và quản 

lý cộng đồng đối với rừng, đất và nƣớc. Thực tế ở Tây Nguyên đất đai đã đang 

đƣợc và quản lý nhiều tầng và đó là điều kiện thuận lợi cho việc tái cấu trúc này. 

- Cần có mô hình quy hoạch sử dụng đất với cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm  

phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng bảo đảm đƣợc việc khai thác có hiệu quả quỹ 

đất phục vụ các nhu cầu phát triển của vùng trong từng thời kỳ, đồng thời chú 

trọng bảo vệ và phát triển rừng, khắc phục tình trạng phá rừng bừa bãi, vừa bảo 

đảm mục tiêu phát triển kinh tế, vừa bảo đảm mục tiêu bảo vệ môi trƣờng, góp  

phần bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. 

- Cần có những biện pháp quyết liệt trong quản lý bảo vệ rừng để bảo tồn  

tính đa dạng sinh học, giữ vững cân bằng sinh thái trong khu vực và bảo vệ môi 

trƣờng, góp phần vào việc phát triển bền vững tại Tây Nguyên.  

- Rà soát lại các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển để thực hiện cơ  

cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trƣởng sang phuƣơng thức tăng trƣởng 

xanh, đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ, lồng gh p các vấn đề sử dụng hiệu quả và tiết 

kiệm tài nguyên đất, nƣớc và bảo vệ môi trƣờng với tăng trƣởng kinh tế và phát 

triển xã hội phù hợp với điều kiện của Tây Nguyên. 

3.5. Xây dựng CSDL và hệ thống thông tin về quản trị tài nguyên đất 

nông nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên 

3.5.1. Cấu trúc của CSDL  

- Dữ liệu bản đồ gồm: 3 nhóm, 4 lớp chuyên đề (nền địa hình, HTSD đất 
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nông nghiệp, đề xuất tiềm năng sử dụng đất trồng cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, 

chè, lúa và ngô, bản đồ HTSD đất lúa và cà phê). Tổng số có 41 bản đồ ở 3 cấp.  

- Dữ liệu bảng biểu, gồm: CSDL phi không gian gồm 34 bảng dữ liệu thuộc 

6 lớp: Tài nguyên đất, tình hình sử dụng đất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng đất, 

sản xuất nông nghiệp và đề xuất tiềm năng sử dụng đất 

3.5.2. Thiết kế mô hình hệ thống thông tin quản trị tài nguyên đất nông 

nghiệp vùng Tây Nguyên 

- Thiết kế mô hình: xây dựng mô hình chức năng và phân tích luồng dữ liệu 

của hệ thống thông tin (HTTT). 

- Thử nghiệm - đánh giá - điều chỉnh mô hình: Lấy các dữ liệu từ thực tế để 

thử nghiệm mô hình.  

- Đánh giá kết quả thử nghiệm sau khi chạy mô hình trên dữ liệu. Đối tƣợng 

tham gia đánh giá mô hình thử nghiệm là những ngƣời làm công tác quản lý đất 

đai ở địa phƣơng cán bộ của Phòng TNMT, Văn phòng đăng kí QSDĐ và các đối 

tƣợng có nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu của HTTT. Thông qua kết quả thử  

nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện mô hình. 

3.5.3. Xây dựng các modul phục vụ quản lý, cập nhật, khai thác và sử 

dụng CSDL và hệ thống thông tin đất đai 

- Chỉnh lý các lớp thông tin-bản đồ, số hoá và biên tập, xây dựng CSDL: 

Chuẩn hóa tất cả dữ liệu bản đồ theo chuẩn VN-2000 để có thể kết nối với CSDL 

địa chính quốc gia, và CSDL địa chính của các địa phƣơng khác để có thể khai 

thác, trao đổi thông tin địa chính. Hiện đại hóa hệ thống bản đồ địa chính trên cơ 

sở ứng dụng công nghệ số đo mới hoặc chỉnh lý bằng thiết bị toàn đạc điện tử. 

- Mô đun hệ thống thông tin đất đai: Ứng dụng GIS để xây dựng hệ thống 

quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành về địa chính phục vụ nhu 

cầu khai thác của mọi đối tƣợng. Chuẩn hóa hệ thống thông tin đất đai. 

- Xây dựng những quy định về cập nhật và khai thác thông tin hƣớng dẫn  

cho cán bộ chuyên môn và quản lý chuyên môn cấp tỉnh. 

3.5.4. Hướng dẫn sử dụng CSDL  
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a. Yêu cầu hệ thống 

- Phần cứng: Pentium 1GHz trở lên; 32 M RAM tối thiểu; độ phân giải màn 

hình tối thiểu 800 x 600 

- Phần mềm: Cài phần mềm Mapinfo, cài MS Office và Microstation 

b. Chạy và cài đặt chương trình trên máy tính 

- NSD đăng nhập hệ thống bằng tên truy cập và mật khẩu 

- Truy cập domain:  

+ https:/ mohinhlua.vgasoft.vn;  

+ https:/ mohinhcaphe.vgasoft.vn 

- Đăng nhập tài khoản và mật khẩu 

 

Hình 4. Giao diện cơ sở dữ liệu 

c. Sử dụng chương trình 

- Chọn dữ liệu là “Bản đồ” hay “Số liệu”. 

- Chọn một chủ đề trong danh sách “Nhóm dữ liệu” 

- Chọn loại dữ liệu cần mở trong danh sách “Loại dữ liệu” 

- Nhấn nút “Mở” để xem kết quả 

Chú ý: - Nút “Trợ giúp” để mở tệp hƣớng dẫn sử dụng 

 - Nút “Thoát” để thoát khỏi chƣơng trình.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Đề tài đã tổng hợp đƣợc khái niệm, 03 vấn đề; 05 đối tƣợng, 09 nội 

dung, 09 nguyên tắc và 07 phƣơng pháp để quản trị tài nguyên đất nông nghiệp. 

Mô hình QTĐĐ đã đƣợc FAO và Word Bank xây dựng thành khung hƣớng dẫn. 

Hiện trên thế giới đã có 35 nƣớc áp dụng mô hình quản trị tài nguyên đất nói 

chung và tài nguyên đất nông nghiệp nói riêng. Việt Nam đã áp dụng mô hình 

QTĐĐ ở quy mô cấp quốc gia và đem lại hiệu quả thiết thực trong việc đề xuất 

việc điều chỉnh pháp luật về đất đai cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

1.2. Tài nguyên đất vùng Tây Nguyên là có 5.370,3 nghìn ha, chiếm 98,22% 

diện tích tự nhiên, gồm 11 nhóm, 29 loại đất. Trong đó, diện tích đất hiện canh tác 

8 cây công nghiệp hàng hóa và cây lƣơng thực chính là 1.561,2 nghìn ha, chiếm 

29,1% diện tích đất của vùng. Quỹ đất thuận lợi nhất để bố trí đất sản xuất các cây 

công nghiệp hàng hóa và cây lƣơng thực vùng Tây Nguyên khoảng 2.374,7 ngàn 

ha, chiếm 43,6% diện tích tự nhiên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đánh giá khả 

năng thích hợp của đất đai cho các cây trồng chính đã đề xuất đƣợc diện tích tối đa 

có thể bố trí để canh tác 8 cây công nghiệp hàng hóa và cây lƣơng thực chính ở 

Tây Nguyên đến năm 2030 nhƣ sau: đất lúa 195 nghìn ha; ngô 179 nghìn ha, sắn 

152 nghìn ha, cà phê 560 nghìn ha, cao su 234 nghìn ha, hồ tiêu 56 nghìn ha, điều 

85 nghìn ha, chè 20 nghìn ha; khai thác khoảng 103,8 nghìn ha đất chƣa sử dụng 

cho nông nghiệp và mục đích khác. 

1.3. Mô hình hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp vùng Tây 

Nguyên là sự kết hợp giữa quản lý hành chính về đất sản xuất nông nghiệp với sử 

dụng đất để sản xuất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhằm đƣa ra 

các quyết định liên quan đến quyền sử dụng và cách sử dụng đất, sao cho trung 

hoà lợi ích và cách thức giải quyết những mâu thuẫn về lợi lích liên quan đến đất 

đai. Mô hình đƣợc xây dựng gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, xã với 5 nhóm cơ sở dữ liệu: 

1. Phân hệ quản lý hệ thống; 2. Phân hệ quản lý vùng trồng; 3. Phân hệ quản lý sản 

xuất; 4. Phân hệ quản lý về các chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc và 5. Phân  
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hệ nhật ký nông hộ điện tử. Mô hình này kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai 

quốc gia qua tầng xử lý trung gian. Các thông tin về địa chính; quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; chất lƣợng đất và thống kê, kiểm kê đất đai sẽ đƣợc quản lý và 

chia sẻ với hệ thống ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, hệ thống 

sẽ đƣợc chia sẻ thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản thông qua cổng 

thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. 

1.4. Đã xây dựng đƣợc 02 mô hình tổng hợp quản trị bền vững đất sản xuất 

lúa tại Giai Lai cho lợi nhuận cao hơn khoảng 14,96 triệu đồng/ha/năm (tƣơng 

đƣơng 18,9%/ha/năm) và mô hình tổng hợp quản trị sản xuất cà phê cho lợi 

nhận cao hơn khoảng 19,29 triệu đồng/ha/năm (tƣơng đƣơng 16,1%/ ha/năm) so 

với sản xuất truyền thống. Đồng thời, việc áp dụng giải pháp tổng hợp đã góp 

phần cải thiện độ phì của đất. Thông tin của mô hình lúa và cà phê đƣợc đƣa lên 

internet, việc tra cứu thông tin đƣợc thực hiện bằng điện thoại thông minh và máy 

tính bảng. 

1.5. Các giải pháp để phát triển bền vững các cây công nghiệp và cây lƣơng 

thực chủ lực ở Tây Nguyên tập trung vào 6 giải pháp lớn nhƣ sau: (1) Giải pháp 

tuyên truyền thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai trong nông nghiệp; (2) 

Giải pháp về ổn định dân di cƣ tự do và chống tranh chấp đất đai; (3) Giải pháp tổ 

chức thực hiện Luật đất đai năm 2013; (4) Giải pháp xây dựng các liên kết trong 

quản lý sử dụng đất nông nghiệp; (5) Giải pháp tích tụ, tập trung đất đai, hình 

thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và (6) Giải pháp về chính sách, pháp luật 

quản lý đất đai ở Tây Nguyên. 

1.6. Đã xây dựng đƣợc CSDL 4 cấp: vùng, 5 tỉnh và 02 xã xây dựng mô  

hình gồm 2 phần chính: CSDL bản đồ số và CSDL phi không gian với hệ thống 

bảng biểu về đất và sử dụng đất. CSDL gồm 4 chức năng: 1.Lƣu trữ, 2.Cập nhật 

thông tin và 3.Phân tích, tổng hợp và 4.Chia sẻ thông tin. CSDL bản đồ số có: 4 

nhóm, 4 lớp chuyên đề (địa hình, đất, HTSD đất nông nghiệp 2019, đề xuất tiềm 

năng đất đai cho phát triển cà phê, hồ tiêu, điều, chè, lúa nƣớc, ngô và sắn và bản 

đồ HTSD đất của 02 mô hình) với 41 bản đồ. CSDL phi không gian có 6 nhóm 
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thông tin với 34 bảng số liệu. 

2. Kiến nghị 

2.1. Cần tiếp tục nghiên cứu ứng dụng để triển khai mô hình tổng hợp quản 

trị đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn Tây Nguyên ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và 

xã để hoàn thiện công nghệ gips phần phát triển bền vững 8 cây công nghiệp và 

lƣơng thực. 

2.2. Cần tách riêng hai loại đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, 

không nên để đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm 

nghiệp vì hai loại đất này do một bộ phận quản lý song rất khác nhau về đầu tƣ,  

quy trình sản xuất, qui mô đất đai của các hộ nông dân. 

2.3. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cần nghiên cứu đề xuất chính sách đặc 

thù để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai có nguồn gốc nông lâm trƣờng 

phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và lịch sử nguồn gốc đất đai của giai 

đoạn trƣớc đây cho các tỉnh vùng Tây Nguyên. 
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