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Tóm tắt: Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các vấn đề về chính sách, đặc
biệt chính sách đất đai đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Từ thực tiễn và lý thuyết, các
nhà lãnh đạo, quản lý đã liên tục sáng tạo, thử nghiệm các chính sách khác nhau, đem lại
kết quả khác biệt trong kinh tế - xã hội. Quy luật phát triển chung và bài học kinh nghiệm
các nước trong vùng cũng làm sáng tỏ dần định hướng chính sách đất đai trong thời kỳ
công nghiệp hóa. Chìa khóa của vấn đề đất đai là đi từng bước trong quá trình phát triển
để xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích của hộ nông dân với lợi thế quy mô sản xuất lớn của
hợp tác xã, doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo công bằng xã hội chung.
Từ khóa: chính sách, đất đai, tích tụ, đổi mới, hộ tiểu nông, hợp tác xã, nông
nghiệp, nông dân.
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1. Lịch sử và chính sách
Với mọi nền kinh tế nông nghiệp, đất đai luôn là tƣ liệu sản xuất thiết yếu. Giải
pháp chính để phát triển kinh tế và ổn định xã hội là ngƣời nông dân phải có đất canh tác.
Nƣớc Việt Nam đất chật ngƣời đông. Dân số 90,5 triệu ngƣời sống trên tổng diện tích
310,060 km2, đứng thứ 14 theo thứ tự các nƣớc đông dân trên thế giới. Mặc dù quá trình
công nghiệp hóa diễn ra khá nhanh nhƣng đến năm 2014, vẫn còn tới 8.6 triệu hộ nông
nghiệp, chiếm 54% tổng số hộ nông thôn. Với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp
trong cả nƣớc là 10.15 triệu ha, đất lâm nghiệp là 15.37 triệu ha và đất nuôi trồng thuỷ sản
712 ngàn ha, diện tích canh tác trung bình của mỗi hộ nông nghiệp chỉ khoảng 0.4 ha,
chia ra thành 3-4 mảnh nhỏ (Tổng cục Thống kê, 2012).
Diện tích nông nghiệp hạn hẹp làm cho nền nông nghiệp của Việt Nam vẫn dựa
trên nền tảng sản xuất tiểu nông. Muốn tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, muốn
tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp thì phải áp dụng cơ giới hóa, phải tăng quy mô sản
xuất của từng nông hộ. Trong quá trình tích tụ đất đai, đối tƣợng có vốn, có năng lực quản
lý, có khả năng phát triển sẽ tập trung về mình đất đai của ngƣời sản xuất kém hiệu quả và
cả những ngƣời yếu thế, nếu thị trƣờng lao động không mở ra cơ hội để tạo việc làm mới
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Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn.
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và thu nhập ổn định cho những ngƣời phải rời bỏ đất đai thì có nguy cơ tạo ra mất công
bằng xã hội. Vì thế, vấn đề đất đai luôn nằm ở vị trí ƣu tiên trong chƣơng trình phát triển
nông nghiệp và cũng là vấn đề chính trị nhạy cảm.
Trƣớc cách mạng Tháng Tám năm 1945, nông dân Việt Nam chiếm 90% dân số, sở
hữu chƣa đến 25% diện tác canh tác (kể cả ruộng công), địa chủ và thực dân chỉ chiếm
4% dân số nhƣng nắm trong tay hơn 50% diện tích, chủ yếu ở Nam Kỳ. Trong khi ở Miền
Nam hình thành vựa lúa và nhiều loại nông sản xuất khẩu chính thì ở Miền Bắc, sản xuất
chủ yếu phục vụ thị trƣờng trong nƣớc. Trung bình, mức tô do địa chủ thu lại của tá điền
phát canh chiếm tới 50% sản lƣợng (Nguyễn Sinh Cúc và Nguyễn Văn Tiêm, 1996). Bất
công trong sở hữu đất đai tạo ra mâu thuẫn xã hội rất gay gắt.
Ngay từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tuy cùng nhắm đến mục tiêu dành
độc lập cho đất nƣớc, tự do cho nhân dân, tạo ra bình đẳng xã hội nhƣng đƣờng lối của
những nhà lãnh đạo ban đầu của Đảng khá khác nhau trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn
đề đất đai. “Chính cƣơng Vắn tắt” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết năm 1930 đề ra mục
tiêu làm cách mạng là “thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho
dân cày nghèo. Bỏ sƣu thuế cho dân cày nghèo” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1998). Luận
cƣơng Chính trị ngay sau đó, định lại chủ trƣơng về đất đai là “tịch thu toàn bộ đất đai
của địa chủ và giáo hội giao cho nông dân sử dụng nhƣng quyền sở hữu thuộc về chính
phủ” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1998).
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tính đến đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam và chủ
trƣơng phát huy tinh thần yêu nƣớc của mọi tầng lớp nông dân Việt Nam trong cuộc đấu
tranh giành độc lập dân tộc nên đề nghị chỉ chia đất của thực dân cho dân cày nghèo và bỏ
sƣu thuế cho nông dân nghèo. Tổng bí thƣ Trần Phú bám theo định hƣớng của Quốc tế
Cộng sản sau Đại hội VI, coi cuộc cách mạng dân chủ tƣ sản ở các nƣớc thuộc địa là giai
đoạn chuẩn bị để xây dựng nền chuyên chính vô sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đã
hƣớng theo mục tiêu đấu tranh giai cấp, đề nghị lấy đất của địa chủ chia cho toàn bộ nông
dân nhƣng sở hữu đất đai thuộc về nhà nƣớc (của toàn dân). Những cam kết ban đầu đó
đã trở thành định hƣớng thực hiện của cách mạng Việt Nam sau này.
Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
thi hành đúng đƣờng lối của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã cải thiện tình trạng ruộng đất
cho nông dân theo 3 giải pháp là giảm mức tô của địa chủ, chia đất công và đất thu của
thực dân, đất vắng chủ cho nông dân. Đến trƣớc cải cách ruộng đất cuối năm 1953, gần
60% đất đai của thực dân, địa chủ và đất công ở làng xã đã đƣợc tạm cấp cho nông dân
(Trần Quốc Toản, 2013). Ở Nam Bộ, theo các chính sách trên, nông dân đã đƣợc chính
quyền kháng chiến chia 410.000 héc ta ruộng. Năm 1949, so với năm 1945, sản xuất lúa
tăng gấp 2, ngô tăng gấp 3. Nhờ sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt ngay trong chiến
tranh, nên mức sống của nhân dân không giảm sút nhiều. Về cơ bản, Chính phủ Việt Nam
Dân chủ cộng hòa tự túc đủ lƣơng thực thực phẩm cho bộ máy hành chính và đáp ứng
nhu cầu kháng chiến (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001).
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Luận cƣơng Chính trị của Tổng Bí thƣ Trần Phú bắt đầu đƣợc thực hiện trong Cải
cách ruộng đất, ngƣời ta tiến hành tịch thu đất của địa chủ chia cho nông dân ở miền Bắc.
Đến năm 1954, bên cạnh những thiệt hại về vật chất và tinh thần, thậm chí cả tính mạng
(của những ngƣời bị quy là địa chủ và các phần tử phản động) thì đa số nông dân đƣợc
chia 475.900 héc ta ruộng đã hăng hái sản xuất. Sản lƣợng nông nghiệp miền Bắc nhanh
chóng khôi phục và vƣợt qua mức trƣớc chiến tranh. Năm 1959, năng suất lúa Việt Nam
đạt kỷ lục cao nhất vùng Đông Nam Á (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1998).
Tuy nhiên, nông dân chỉ đƣợc hƣởng lợi nhờ sở hữu đất đai gần 5 năm. Từ trƣớc cải
cách ruộng đất, Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh đã phát biểu tại Hội nghị Trung ƣơng 5 khoá
II tháng 11 năm 1953: “Sau khi chia ruộng đất cho nông dân, nền kinh tế sản xuất nhỏ của
nông dân là một cơ sở thuận tiện cho chủ nghĩa tƣ bản nảy nở. Sau cải cách ruộng đất,
nếu Đảng không lãnh đạo nông dân một cách chặt chẽ, thì nông dân có thể tiến theo con
đƣờng tƣ bản chủ nghĩa. Cho nên, mục đích của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân là do
phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất mà phát huy lực lƣợng to lớn của
nông dân, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến. Song phải nhằm đƣa nông dân dần
đi vào con đƣờng xã hội chủ nghĩa” (Trƣờng Chinh, 1975: 307-401).
Trên diễn đàn Hội nghị Trung ƣơng 16 năm 1958, Chủ tịch Quốc hội Trƣờng
Chinh yêu cầu thực hiện đầy đủ Chính cƣơng của Tổng Bí thƣ Trần Phú: “Từ khi mới
thành lập (1930), trong bản Luận cƣơng Chính trị, Đảng ta đã nói rõ rằng nhân dân
Việt Nam làm cách mạng dân chủ tƣ sản rồi phải tiến lên làm cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Trong Đại hội lần thứ II (1951), Đảng ta lại khẳng định một lần nữa là: “cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam (tức là cách mạng dân chủ tƣ sản ở nƣớc ta)
nhất định sẽ tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam,
2002). Nghĩa là đƣa đất canh tác và tƣ liệu sản xuất của nông dân tập trung vào các
hợp tác xã. Nhƣ vậy, mục tiêu chính của chƣơng trình hợp tác hóa là cải tạo giai cấp
nông dân.
Sau khi hoàn thành hợp tác hóa và phát triển nông trƣờng quốc doanh, lợi ích của
tích tụ đất đai, tăng quy mô sản xuất, tăng khả năng cơ giới hóa, thủy lợi hóa, tổ chức sản
xuất không bù đắp nổi tinh thần suy kém vì mất động lực lợi ích kinh tế thiết thân. Xã
viên bỏ bê công việc chung, quay lại chăm lo cho mảnh đất 5% của mỗi hộ. Nông nghiệp
Bắc Việt Nam trở nên suy sụp. Năm 1959, năng suất lúa từ 22,9 tấn/ha tấn/ha đã tụt
xuống còn 1,8 tấn/ha năm 1960. Tƣơng tự, sản lƣợng lúa từ 5,2 triệu tấn tụt xuống còn 4,2
triệu tấn, làm cho bình quân đầu ngƣời giảm mạnh từ 335 kg thóc/ngƣời xuống còn
261kg/ngƣời1. Từ lúc này, an ninh lƣơng thực trở thành nỗi lo thƣờng trực. Trong các
năm sau, mặc dù tập trung đầu tƣ thủy lợi với tỷ lệ diện tích tƣới rộng nhất vùng Đông
Nam Á, kể cả khi các giống lúa mới cao sản ngắn ngày đã tạo nên mức tăng năng suất kỷ
lục trong “Cách mạng xanh” ở hầu hết châu Á, thì ở Bắc Việt Nam năng suất lúa vẫn dậm
chân tại chỗ suốt gần 30 năm.

1

Tổng cục Thống kê, dẫn theo Võ trí Nhân - Viện Nghiên cứu Châu Á, 1990.
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Bí thƣ Thứ nhất Lê Duẩn khi đó chú trọng phát huy thế mạnh quy mô lớn của sản
xuất tập thể: “Sau khi xây dựng quan hệ sở hữu tập thể xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt ra là
phải kiên định con đƣờng sản xuất tập thể, phải làm cho kinh tế tập thể chiếm ƣu thế ở
nông thôn, phải đi nhanh vào cách mạng kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất theo quy mô ngày
càng lớn; phải làm cho chế độ làm chủ tập thể thực sự chiến thắng chế độ làm chủ cá thể,
phải làm cho phƣơng thức quản lý xã hội chủ nghĩa thắng cách quản lý theo lối phƣờng
hội; phải làm cho đầu óc tổ chức, quan điểm kinh doanh theo lối công nghiệp lớn thắng
đầu óc thủ công, thắng lối làm ăn bảo thủ, tản mạn, tự cấp tự túc của ngƣời sản xuất nhỏ,
phải làm cho tƣ tƣởng công nhân chiếm ƣu thế ở nông thôn, đẩy lùi tƣ tƣởng của ngƣời
sản xuất nhỏ” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2004a).
Quy mô hợp tác xã mở rộng lên toàn xã, rồi hình thành tổ hợp nông công nghiệp
cấp huyện, theo chủ trƣơng: “xây dựng mỗi huyện là một pháo đài” nhƣ mô hình hiệp
công - nông nghiệp (Агропромышленный Комплекс) của Liên bang Xô Viết đƣợc áp
dụng ở Bungari và Cộng hòa Dân chủ Đức. Tuy nhiên, cơ giới hóa, thủy lợi hóa gắn với
mở rộng quy mô sản xuất và áp dụng mô hình quản lý công nghiệp không cứu vãn nổi sự
thất bại của tình trạng điều hành “cha chung không ai khóc” trong các hợp tác xã (Rama,
2008: 63) Cho đến năm 1980, khi hoàn thành hợp tác hóa trên phạm vi cả nƣớc thì năng
suất lúa miền Bắc tụt xuống hàng thấp nhất các nƣớc Đông Nam Á từ mức kỷ lục cao
nhất Đông Nam Á của Việt Nam năm 1959. Cân đối lƣơng thực phải dựa hẳn vào viện trợ
nƣớc ngoài.
Nhận thấy vai trò quyết định của động lực làm chủ ruộng đất của nông dân, với vai
trò chỉ đạo quan trọng của Bí thƣ tỉnh ủy Hải Phòng - Hoàng Hữu Nhân, ngay từ năm
1963 (Đặng Phong, 2014), và sau đó là Bí thƣ tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Kim Ngọc, năm 1966
tại nông thôn, chính quyền đã thử nghiệm giao khoán đất của hợp tác xã, giao khoán đàn
lợn của hợp tác xã cho hộ gia đình xã viên chăm sóc. Trong ngành Nông trƣờng quốc
doanh, Bí thƣ Đảng đoàn Đặng Kim Giang cũng đề nghị cho phép nông trƣờng viên đƣợc
dùng đất hoang hóa, đầu bờ tăng gia, khoán các vƣờn cây, đàn gia súc cho cán bộ công
nhân chăm sóc. Sau hai vụ năm 1967 ở Vĩnh Phúc, 70% số hợp tác xã trong tỉnh đạt năng
suất lúa kỷ lục 5 - 6 tấn/ha. Tổng sản lƣợng quy thóc năm 1967 toàn tỉnh đạt 222.000 tấn,
tăng hơn năm 1966 là 4.000 tấn (Đặng Phong, 2014). Đàn lợn tập thể nhờ khoán chăn
nuôi cũng tăng 38% so với năm 1965. Nếu mô hình này đƣợc áp dụng trong cả miền Bắc
thì tình hình kinh tế xã hội đã thay đổi hẳn.
Tuy nhiên, lúc này mục tiêu chính trị cải tạo giai cấp nông dân với tƣ cách ngƣời tƣ
hữu nhỏ trong môi trƣờng làm ăn tập thể đƣợc ƣu tiên hơn mục tiêu phát triển kinh tế, cải
thiện đời sống nhân dân. Bài của Chủ tịch Quốc hội Trƣờng Chinh phê phán thử nghiệm
Vĩnh Phúc trên Tạp chí Học Tập - cơ quan lý luận của Đảng Lao Động Việt Nam không
bàn đến lợi ích kinh tế: “... việc khoán ruộng cho hộ đã dẫn đến hậu quả tai hại là phát
triển tự tƣ tự lợi, làm phai nhạt ý thức tập thể của xã viên, thủ tiêu phong trào thi đua yêu
nƣớc trong hợp tác xã (HTX), kìm hãm và đẩy lùi cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp,
giảm nhẹ vai trò của lao động tập thể xã hội chủ nghĩa, phục hồi và phát triển lối làm ăn
riêng lẻ, đẩy HTX sản xuất nông nghiệp vào con đƣờng thoái hoá và tan rã… tính chất sai
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lầm rất nghiêm trọng vì nó không chỉ thuộc về cách làm mà thuộc về lập trƣờng tƣ
tƣởng…” (Trƣờng Chinh, 1969: 19).
Bị cấm khoán, nông dân, công nhân đói trở lại. Năm 1959, bình quân sản lƣợng
thóc một ngƣời ở miền Bắc đạt 335kg ở mức thừa ăn đến năm 1960 ngay sau khi hoàn
thành hợp tác hóa, tụt xuống còn 261 kg bắt đầu thiếu lƣơng thực, đến năm 1966 chỉ
còn 212 kg (Võ Trí Nhân, 1990). Năm 1969, sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc thiếu tới
90 vạn tấn lƣơng thực, trông cậy vào viện trợ nƣớc ngoài (Đảng Cộng sản Việt Nam,
2004b). Sau khi thống nhất đất nƣớc năm 1975, số nông trƣờng quốc doanh ồ ạt nhân
lên 155. Năm 1980, cả nƣớc hoàn thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp với hơn
126.000 hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp suy sụp hẳn. Mục tiêu kế hoạch 5 năm phải
đạt ít nhất 21 triệu tấn lƣơng thực, rút cục chỉ đạt 13,7 triệu tấn lƣơng thực (Đảng Cộng
sản Việt Nam, 2004c).
Năm 1981, do thiếu đói nghiêm trọng ở cả hai miền, Việt Nam phải nhập khẩu
lƣơng thực với mức kỷ lục là trên 1,6 triệu tấn quy thóc2 khiến cho cán cân thƣơng mại
thâm hụt nghiêm trọng, xuất khẩu chỉ đủ cân đối 20% đến 25% lƣợng nhập khẩu. Nhà
nƣớc đành phải rút nốt mấy chục tấn vàng dự trữ mang đi bán để khẩn cấp nhập gạo
(Đặng Phong, 2014). Tình hình đến mức khốn quẫn thì giải pháp mà những ngƣời “phá
rào” đã đề ra mới đƣợc áp dụng. Ngày 13 tháng 1 năm 1981 chỉ thị 100 CT/TW về “Cải
tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động” trong hợp tác xã
nông nghiệp” ra đời chuyển từ chế độ ban phát công điểm sang “lĩnh canh”. Năm 1984,
Chỉ thị 35 “Về việc khuyến khích và hƣớng dẫn phát triển kinh tế gia đình” cũng đƣợc
ban hành cho phép khoán và tăng gia kinh tế hộ trong nông lâm trƣờng. Tuy nhiên, cho
đến năm 1988, khi kinh tế thực sự lâm vào khủng hoảng trầm trọng, Nghị quyết 10 của
Bộ Chính trị mới đƣợc ban hành, áp dụng chế độ khoán hộ trong nông nghiệp.
Chủ trƣơng giao lại đất của hợp tác xã cho nông hộ đã thổi bùng lên sức sống của
ngành nông nghiệp Việt Nam, tạo nên kỳ tích về an ninh lƣơng thực, xóa đói giảm nghèo
và xuất khẩu nông sản của thời kỳ đổi mới. Nếu năm 1979, lƣơng thực nhập khẩu nhiều
gấp đôi so với trƣớc chiến tranh và năm 1988, vẫn nhập nửa triệu tấn gạo, thì đến cuối
năm 1989 Việt Nam đã trở thành nƣớc xuất khẩu gạo, xuất ra 1.5 triệu tấn gạo năm 1990
và tăng dần hàng năm, là một trong hai nƣớc đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo và nhiều
loại nông lâm sản. Tới lúc này, lực lƣợng sản xuất chính trong nông nghiệp Việt Nam
quay lại là các hộ tiểu nông, tƣơng tự nhƣ thời kỳ ngay sau cải cách ruộng đất. Tuy nhiên,
việc cố duy trì chính sách tập thể hóa nông nghiệp sai lầm đã khiến nông dân ngay khi
đƣợc khoán đã từ bỏ hẳn hợp tác xã cũ (Phạm Minh Chính, 2009).
Nếu những đề xuất đổi mới trong nông nghiệp của Hải Phòng, Vĩnh Phúc, đƣợc
chấp nhận từ sớm thì các hợp tác xã kiểu cũ (quản lý đất đai và tƣ liệu sản xuất) đã
chuyển thành hợp tác xã kiểu mới (làm dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ kinh tế hộ) thành công,
vừa có động lực cho nông dân hăng say sản xuất trong kinh tế hộ, vừa có quy mô sản xuất

2

Xem thêm http://www.vietnamconsulate-sf.org/economic-e.html.
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lớn tập trung. Bỏ lỡ cơ hội quý báu này, trong hoàn cảnh đất đai là tƣ liệu sản xuất chính
cho hộ gia đình nông thôn thì đảm bảo để mọi nông dân có điều kiện tiếp cận với đất đai
dù là sản xuất nhỏ vẫn là cách tốt nhất để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, duy trì
công bằng xã hội. Đây là bối cảnh kể từ Luật Đất đai 1993, xuất hiện các chính sách quy
định giới hạn sử dụng đất nông nghiệp về không gian, thời gian, đối tƣợng cũng nhƣ trao
đặc quyền sử dụng đất cho nông dân trực canh.
Một số nƣớc trong vùng và trên thế giới đã trải qua giai đoạn áp dụng các chính
sách tƣơng tự vào thời kỳ sau chiến tranh Thế giới II, hoặc sau cao trào giành lại độc lập
dân tộc thập kỷ 1950, và sau đó đã chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh mở rộng quy mô
nông trại và phát triển kinh tế hợp tác ở mức độ cao. Ở các nƣớc này, quá trình công
nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ đã khiến cho tỷ trọng sản xuất nông nghiệp trong nền
kinh tế và trong thu nhập của hộ nông thôn đã thu hẹp lại đáng kể, phần lớn lao động
nông thôn đã chuyển ra khỏi sản xuất nông nghiệp. Để tăng sức cạnh tranh và hiệu quả
của nông nghiệp, phải tích tụ ruộng đất vào các trang trại lớn và hợp tác xã. Phát triển
kinh tế hợp tác theo kiểu mới, nhiều nền kinh tế Đông Bắc Á nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản,
Đài Loan đã tiến hành hợp tác hóa rất thành công. Quyền sở hữu đất đai đa dạng với cả 3
hình thức nhà nƣớc, tập thể (cộng đồng) và tƣ nhân là nền tảng quan trọng của quá trình
biến chuyển trên.
Chiến tranh và kinh tế kế hoạch đã kéo mức phát triển của nông nghiệp Việt Nam
tụt lại sau các nƣớc trên khoảng vài chục năm. Nền nông nghiệp tiểu nông của Việt Nam
mở cửa hội nhập vào lúc các nƣớc trong vùng đã bƣớc vào giai đoạn chính sách mới. Vì
vậy, chính sách bảo vệ công bằng xã hội bằng cách chia nhỏ đất nông nghiệp cho nông
dân của Việt Nam đã trở nên mâu thuẫn với yêu cầu phát huy hiệu quả sản xuất nông
nghiệp dựa trên quy mô để thúc đẩy cạnh tranh trong nền sản xuất toàn cầu hóa. Để đảm
bảo công bằng xã hội phải đa dạng hóa kinh tế nông thôn và điều tiết từ các lĩnh vực khác
cho nông nghiệp. Chính sách đất đai đã dần chuyển sang khuyến khích ngƣời làm ăn giỏi
tích tụ, thu hút doanh nghiệp về nông thôn, loại bỏ hạn điền và quy định trực canh.
Tuy nhiên, mức độ đổi mới mô hình kinh tế nội tại lại chƣa chín muồi để Việt Nam
thay đổi sang hệ thống chính sách mới khi mà 70 - 80% lao động ra khỏi nông nghiệp vẫn
chƣa có thị trƣờng lao động chính thức, cơ hội sinh kế công nghiệp và cuộc sống đô thị
chƣa dành cho 70% dân số sống ở nông thôn, và 99% doanh nghiệp vẫn đang hoạt động
ngoài lĩnh vực nông nghiệp; đối với họ, đất nông nghiệp vẫn chỉ là thị trƣờng mầu mỡ cho
bất động sản và khai thác tài nguyên. Mâu thuẫn phải giải quyết là cần có đƣợc một giải
pháp chính sách cho phép tích tụ, tập trung tài nguyên đất nông nghiệp vào tay những đối
tƣợng có năng lực sử dụng hiệu quả nhất, trong khi vẫn để cho những đối tƣợng yếu thế
và năng lực hạn chế có cơ hội hƣởng lợi và giữ đƣợc quyền với đất nông nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp là một lợi thế của Việt Nam. Trong lĩnh vực này, quy mô sản
xuất càng tăng thì hiệu quả đạt đƣợc càng cao. Khi công nghệ và năng lực quản lý phát
triển lên mức mới thì quy mô tối ƣu cho sản xuất lại tăng lên. Ở tất cả các nƣớc, tốc độ
mở rộng quy mô đất đai diễn ra liên tục gắn liền với mức giảm số hộ sản xuất nông
nghiệp nhƣ quy luật của cơ chế thị trƣờng và đƣợc các chính sách của nhà nƣớc mở

BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN XÃ HỘI HỌC | ios.vass.gov.vn

Đặng Kim Sơn

27

đƣờng mạnh mẽ. Vì thế, trang trại trên thế giới liên tục tăng quy mô. Riêng ở Việt Nam,
quy mô trung bình lại có xu hƣớng giảm, dẫn đến năng suất lao động nông nghiệp liên tục
giảm và đã đứng ở mức thấp nhất trong vùng.
Sau thời kỳ phát huy động lực làm chủ đất đai, phát triển kinh tế hộ nhỏ, rõ ràng,
quy mô đất nhỏ đang trở thành yếu tố cản trở quan trọng để duy trì sức cạnh tranh của
nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hoá. Với quy mô 0,46 ha/hộ thuộc loại
nhỏ nhất thế giới, nông dân Việt Nam khó cạnh tranh nổi với các nƣớc xuất khẩu nông
sản lớn trên thế giới nhƣ Mỹ là 170 ha/trang trại (USDA, 2012), mà cũng khó cạnh
tranh ngay cả với nƣớc trong vùng có điều kiện tƣơng tự nhƣ Thái Lan là 4,04 ha; Nhật
Bản 2,3 ha (Bộ Nông nghiệp, Lâm Nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, 2011); Hàn Quốc 1,5
ha; Ấn Độ 1,15 ha v.v… Nếu không giải đƣợc bài toán mâu thuẫn trong định hƣớng
chính sách thì trở ngại này sẽ triệt tiêu mọi nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp.
2. Hiện trạng và thách thức
Sau ba mƣơi năm đổi mới, cơ cấu kinh tế Việt Nam đã chuyển dịch mạnh mẽ, thoát
ra khỏi tình trạng một nền kinh tế nông nghiệp. Tỷ trọng nông nghiệp từ 38,1% GDP năm
1986 đã xuống còn 16,3% năm 2016. Tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng
giảm từ 72,9% xuống chỉ còn 41,9% tổng lao động xã hội (Tổng cục Thống kê, 2017).
Ngay trong nông thôn, chỉ khoảng 49% số hộ nằm trong nhóm thu nhập từ nông nghiệp là
nguồn đóng góp chính (2016). Do quy mô sản xuất nông nghiệp quá nhỏ, đóng góp của
nông nghiệp trong tổng thu của gia đình ngày càng giảm nên vai trò là tƣ liệu sản xuất
quan trọng nhất của đất đai đã giảm sút đáng kể.
Đặc biệt, ở những vùng quỹ đất quá hẹp và có nhiều cơ hội tìm việc làm phi nông
nghiệp thì tình trạng ngƣời dân bỏ đất không canh tác, giảm tăng vụ, không đầu tƣ thâm
canh diễn ra khá phổ biến. Nhƣ ở Đồng bằng sông Hồng, diện tích bình quân mỗi hộ nông
thôn là 0,17 ha/hộ (2011), đóng góp của canh tác nông nghiệp trong thu nhập của hộ nông
thôn chỉ còn là 9% tổng thu (2014)3, ở vùng Bắc Trung Bộ tỷ lệ này là 0,26 ha/hộ (2011)
và 15,3% (2014). Tại nhiều tỉnh, ngƣời dân giao đất cho ngƣời khác canh tác không lấy
lợi tức hoặc trả lại đất thuê từ quỹ đất công ích 5% của chính quyền địa phƣơng (tuy
nhiên, nông dân vẫn đòi mức thuê thỏa đáng và không trả lại đất đã đƣợc giao khi có đối
tƣợng đến thuê/mua đất).
Tình trạng ngƣời nông dân bỏ ruộng đến nay đã xuất hiện ở 25 tỉnh thành. Bình
quân mỗi tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng
Nam, Bình Định có khoảng 7% hộ nông dân bỏ ruộng. Riêng các tỉnh Ninh Bình, Thanh
Hóa, Nghệ An đã có đến 2.011 ha đất ruộng bị bỏ hoang và trả lại chính quyền; 6.040 hộ
nông dân bỏ ruộng, 2.009 hộ nông dân trả ruộng (Quang Minh, 2014). Đã đến lúc, công
bằng trong xã hội không nên đƣợc đảm bảo bằng chính sách cào bằng. Thay vào đó, cần

3

Số liệu đất lấy từ số liệu xử lý của Tổng điều tra nông nghiệp - nông thôn 2011. Số liệu thu nhập lấy từ
điều tra mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê (2012), chỉ tính phần canh tác nông nghiệp, không
bao gồm thủy sản và lâm nghiệp.
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thúc đẩy song song hai quá trình, vừa mở ra sinh kế mới cho lao động nông thôn rút ra
khỏi nông nghiệp, vừa đảm bảo tạo cơ hội cho ngƣời sản xuất nông nghiệp giỏi tích tụ
đƣợc đất đai để mở rộng sản xuất. Thậm chí, đã đến lúc thu hút doanh nghiệp tham gia
đầu tƣ đẩy mạnh quá trình thƣơng mại hoá nông nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo bƣớc
chuyển chính sách diễn ra một cách hợp lý, đòi hỏi có nghiên cứu thật sự nghiêm túc,
tham khảo kinh nghiệm quốc tế cũng nhƣ đúc rút từ thực tiễn Việt Nam.
Trong thời gian vừa qua, dân số Việt Nam tiếp tục tăng ở mức 1,07%/năm nhƣng
tốc độ rút lao động ra khỏi nông thôn, chuyển sang thị trƣờng lao động chính thức rất
chậm. Đa số cƣ dân vẫn tiếp tục sinh sống tại địa bàn nông thôn, từ các tỉnh thuần nông
nhƣ Thái Bình (89,99%) đến các tỉnh công nghiệp nhƣ Vĩnh Phúc (76,75%). Chỉ tính
riêng 2015 - 2016, đã có hơn 461 nghìn ngƣời trong độ tuổi lao động tham gia lực lƣợng
lao động mới (Tổng cục Thống kê, 2017) và nhiều nhà máy công nghiệp tìm cách nhận
lao động trẻ và thải lao động mới trên 35 tuổi ra4.
Tình trạng không toàn dụng lao động tạo ra sự lãng phí ghê gớm. Ngƣời lao động bị
trả mức lƣơng sát quy định tối thiểu, các doanh nghiệp ký hợp đồng ngắn hạn và lẩn
tránh đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân. Không yên tâm vì tƣơng lai bất định, đa số
lao động rời khỏi nông thôn vẫn giữ phần đất nhỏ bé của mình ở nhà, phòng khi cơ
nhỡ. Trong khi đó, quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá đang lấy đi ngày càng
nhiều quỹ đất từ nông nghiệp - đặc biệt là đất từ những vùng đã có cơ sở hạ tầng nông
nghiệp và thuỷ lợi tốt. Đây là nguyên nhân quy mô đất sản xuất nông nghiệp nhỏ hẹp
vẫn không thể cải thiện.
Những nông dân giữ đất sản xuất nông nghiệp cố bù đắp thiệt hại do đất đai quá
nhỏ hẹp, họ đầu tƣ nhiều hoá chất, nƣớc và lao động để lấy năng suất sinh học thay cho
hiệu quả. Tình trạng này diễn ra cả trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, khiến cho đất
đai, nguồn nƣớc và môi trƣờng sinh thái bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, dịch bệnh
xuất hiện và lây lan, sản xuất nông nghiệp và đời sống trở nên không vững bền, nông sản
Việt Nam không chỉ giảm tăng trƣởng mà còn giảm sức cạnh tranh ngay tại thị trƣờng nội
địa lẫn thị trƣờng quốc tế.
Năm 2016, Việt Nam nhập khẩu 725 triệu USD thuốc trừ sâu và nguyên liệu
(khoảng 100.000 tấn) để sử dụng trong nƣớc và tái xuất khẩu (Tổng cục Hải quan, 2017).
Mức sử dụng này vƣợt xa nhu cầu thực tế, chƣa kể đến những loại thuốc độc hại nhập lậu
ngoài luồng. Sử dụng quá mức phân bón hóa học cũng là nguy cơ làm suy thoái chất
lƣợng và ô nhiễm môi trƣờng đất canh tác. Trung bình mỗi năm Việt Nam sử dụng
khoảng trên 10 triệu tấn phân bón mà hiệu quả sử dụng chỉ đạt 45-50%, phần dƣ thừa lãng
phí và thấm vào làm hỏng đất5. Sau 30 năm, lƣợng phân bón dùng hàng năm ở Việt Nam
tăng gấp 5-6 lần, lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật tăng gấp hơn 10 lần6.

4

5
6

Ý kiến trao đổi tại cuộc họp Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện
mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tren-35-tuoi-hang-trieu-nucong-nhan-bi-sa-thai-vi-doanh-nghiep-vat-chanh-bo-vo/741187.antd).
Xem thêm http://mtnt.hoinongdan.org.vn, 24/07/2017.
Xem thêm http://tnnn.hoinongdan.org.vn. Tiếng nói nhà nông, 29/04/2015.
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Để có thể tìm ra giải pháp chính sách phù hợp với điều kiện đặc biệt của Việt Nam,
cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong cùng thời kỳ, tìm hiểu các mô hình thử nghiệm ở
nhiều địa phƣơng kết hợp với phân tích lý luận. Thực tiễn trong và ngoài nƣớc cho thấy,
bài toán đất nông nghiệp đặt ra cả 3 câu hỏi lớn cần có lời giải là:
- Nâng cao hiệu quả để phát triển nông nghiệp và cả nền kinh tế;
- Đảm bảo công bằng, ổn định xã hội;
- Làm sạch đất và môi trƣờng, bảo vệ cảnh quan vững bền.
Trong thời gian qua, tùy theo sự đa dạng của điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội
mỗi vùng miền mà nông dân và doanh nghiệp ở các địa phƣơng đã chủ động đƣa ra
những giải pháp sáng tạo để tích tụ đất đai, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Có
thể tóm tắt thành 4 nhóm giải pháp đã đƣợc thử nghiệm ở các vùng chuyên canh nông
nghiệp chính nhƣ sau:
Đồng bằng sông Hồng: địa bàn chật hẹp, đất ít ngƣời đông, bình quân diện tích
nông nghiệp trên một hộ chỉ có 1.67ha (2011), tốc độ chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang
đất phi nông nghiệp khá nhanh, từ 6000 - 7000ha/năm, ở gần các khu đô thị và khu công
nghiệp nên lao động nông thôn có nhiều việc làm phi nông nghiệp, tỷ lệ hộ phi nông
nghiệp tăng nhanh từ 39,5% (2006) lên 64,25% (2016). Trong thu nhập của hộ gia đình
nông dân, tỷ lệ đóng góp từ phần nông nghiệp còn rất ít, chiếm chƣa đầy 10%. Trong điều
kiện đó, hoạt động dồn điền đổi thửa đƣợc đẩy mạnh, trƣớc hết là ở các địa phƣơng có
chính quyền tích cực hỗ trợ và tổ chức cộng đồng hoạt động mạnh. Các doanh nghiệp
cũng đẩy mạnh hoạt động thuê đất của nông dân dƣới nhiều hình thức khác nhau, nhất là
ở các tỉnh có chính sách hỗ trợ mạnh nhƣ Hà Nam. Ở những địa phƣơng nhƣ Hải Dƣơng
nơi có tập quán thâm canh và sản xuất nông nghiệp nhƣ nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn
trái, làm cây cảnh, chăn nuôi tập trung v.v… đem lại hiệu quả cao, các hộ nông dân làm
ăn giỏi đã thuê hoặc mua đất của nông dân xung quanh để phát triển kinh tế trang trại.
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: ít đất canh tác, điều kiện phát triển công
nghiệp và dịch vụ khá mạnh, gần tƣơng tự nhƣ Đồng bằng sông Hồng, phần thu nhập của
nông nghiệp trong tổng thu của hộ gia đình nông thôn tƣơng đối nhỏ (19%), lao động có
nhiều cơ hội việc làm phi nông nghiệp (33,78% số hộ). Trong khi đó, ở miền núi phía Tây
vẫn có quỹ đất rộng của nhiều nông lâm trƣờng trƣớc đây, có điều kiện phát triển chăn
nuôi và trồng cây ăn quả. Một số doanh nghiệp lớn đã làm việc với các tỉnh để thuê lại
diện tích này để phát triển các trang trại chăn nuôi và trồng trọt sản xuất lớn nhƣ TH True
Milk, Vina Milk, Đồng Giao,…
Ở Nghệ An, Ninh Bình,… doanh nghiệp và địa phƣơng liên kết với các nông dân
trƣớc đây đã hợp đồng nhận khoán của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp. Nhiều nông
dân làm ăn giỏi cũng thuê/mua đất của các nông dân xung quanh để phát triển kinh tế
trang trại. Ở các địa phƣơng thu hút tốt doanh nghiệp về đầu tƣ vào nông nghiệp, các
doanh nghiệp nông nghiệp liên kết hợp đồng với nông dân tạo thành các vùng nguyên liệu
với nhiều hình thức khác nhau nhƣ Hà Tĩnh.
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Tây Nguyên: có quỹ đất rộng, chiếm 18,4% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn
quốc, điều kiện khí hậu thuận lợi phát triển nông nghiệp, vì thế sản xuất nông nghiệp đem
lại lợi nhuận đáng kể. Trong thu nhập của hộ gia đình nông dân, tỷ lệ đóng góp từ nông
nghiệp khá cao (43%). Trong toàn vùng, công nghiệp và đô thị ít phát triển, việc làm phi
nông nghiệp hầu nhƣ không đáng kể (13,7%). Sản xuất nông nghiệp mở rộng đã thu hút
một lƣợng lớn lao động từ các địa phƣơng khác di cƣ về, đẩy giá đất nông nghiệp trong
vùng lên tƣơng đối cao nên doanh nghiệp khó có thể mua lại đất của nông dân. Giải pháp
tích tụ đất đai đƣợc áp dụng phổ biến trong vùng thời gian qua là các hộ nông dân nhờ
tích lũy vốn trong sản xuất nông nghiệp có thể mua hoặc thuê đất của những hộ làm ăn
kém hơn để mở rộng sản xuất trang trại, gia trại.
Rất nhiều nông dân hợp đồng với các doanh nghiệp để bán nông sản cho doanh
nghiệp và phần lớn mua vật tƣ nông nghiệp, vay vốn, thông qua hệ thống đại lý. Có nhiều
doanh nghiệp lớn thuê đất của các nông lâm trƣờng trƣớc đây để sản xuất cây công
nghiệp, chăn nuôi hoặc sản xuất nông nghiệp. Để đảm bảo thu mua đƣợc nguyên liệu của
rất nhiều hộ nông dân nằm rải rác trên địa bàn rộng, các doanh nghiệp phối hợp với chính
quyền địa phƣơng phát triển nhiều hình thức kinh tế hợp tác từ tổ nhóm nhỏ đến các liên
hiệp hợp tác xã, bƣớc đầu hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa.
Đồng bằng sông Cửu Long: là nơi có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội rất
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp đóng góp gần 1/3 trong tổng thu nhập
của hộ. Quy mô bình quân đất nông nghiệp trong mỗi hộ khoảng 0.8 héc ta, cao gấp đôi
mức trung bình cả nƣớc. Vùng này không có nhiều việc làm phi nông nghiệp nên chỉ có
34,4% số hộ phi nông nghiệp. Phần lớn lao động rời khỏi nông nghiệp phải di cƣ sang các
vùng khác để sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Trong điều kiện đó, những nông dân sản
xuất giỏi có điều kiện tích lũy để thuê/mua đất của các nông dân làm ăn yếu hơn ở xung
quanh, mở rộng kinh tế trang trại/gia trại. Có nhiều hộ gia đình đã sản xuất trên diện tích
trung bình hàng chục, hàng trăm ha.
Với các hộ nông dân còn sản xuất nhỏ, các hình thức liên kết thành tổ nhóm kinh tế
hợp tác rất phát triển. Có nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp tại đây cần có sự phối
hợp nhƣ tƣới nƣớc, cùng xuống giống, cùng phòng trừ sâu bệnh để đáp ứng với điều kiện
thủy văn khí tƣợng diễn ra đồng loạt trên quy mô rộng. Nhiều doanh nghiệp muốn chủ
động nguồn nguyên liệu chế biến đã mua đất của các hộ nông dân xung quanh, xây dựng
thành vùng sản xuất nguyên liệu của doanh nghiệp mình và thuê lao động nông dân đến
làm việc. Đó là giải pháp của các doanh nghiệp sản xuất cá tra ở An Giang, Đồng Tháp và
nhiều tỉnh lân cận. Các doanh nghiệp sản xuất lúa, chế biến cây ăn trái, chế biến tôm lại
ký kết hợp đồng với các nông dân trong vùng, hình thành những mô hình cánh đồng lớn,
trong đó doanh nghiệp có thể cung cấp một phần đầu vào và thu mua nông sản đầu ra, hỗ
trợ cho nông dân về kỹ thuật và ứng trƣớc vốn.
3. Kiến nghị chính sách
Đã đến lúc phải xem xét bỏ các quy định về giới hạn không gian và thời gian sử
dụng đất nông nghiệp, để nông dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng tài nguyên đất một

BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN XÃ HỘI HỌC | ios.vass.gov.vn

Đặng Kim Sơn

31

cách hiệu quả, yên tâm áp dụng khoa học công nghệ thay đổi quy trình quản lý để liên tục
mở rộng quy mô sản xuất của đất đai.
Thị trƣờng đất đai gắn liền với thị trƣờng lao động, phải “chính thức hóa” thị trƣờng
lao động rút ra từ nông nghiệp, nông thôn. Áp dụng mô hình hình kinh tế “phát triển bao
trùm” cho phép toàn dụng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho đội ngũ lao động đi ra từ
nông nghiệp. Gắn kinh tế nông thôn với kinh tế đô thị và cả nƣớc.
Giải pháp chính để đảm bảo công bằng xã hội và hiệu quả sử dụng đất đai không
phải là giới hạn thời gian, không gian sử dụng mà nên tập trung vào việc quy định rõ đối
tƣợng nào đƣợc sử dụng quỹ đất nông nghiệp và trách nhiệm của các đối tƣợng sử dụng
đất nông nghiệp ra sao. Đây là những quy định cần đƣợc điều chỉnh theo thời gian, tùy
theo mức độ đảm bảo công bằng xã hội của tổng thể nền kinh tế.
Trong giai đoạn hiện nay, chỉ có 3 nhóm đối tƣợng chính đƣợc giao sử dụng đất
nông nghiệp là nông dân trực canh (cả nông, lâm, ngƣ, diêm nghiệp), các cộng đồng sử
dụng đất nông nghiệp và các đối tƣợng sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản
xuất là rừng tự nhiên. Với các nhóm đối tƣợng khác là các hộ và cá nhân sử dụng đất
nông nghiệp trên mức hạn điền, ngƣời dân hợp đồng với các doanh nghiệp trƣớc đây là
nông lâm trƣờng và doanh nghiệp đầu tƣ vào sản xuất nông nghiệp đều đang phải thuê đất
hoặc liên kết để sản xuất nông nghiệp.
Cần nghiên cứu điều chỉnh mở rộng nhóm đối tƣợng đƣợc giao sử dụng đất tới
doanh nghiệp trực tiếp đầu tƣ sản xuất nông nghiệp, ngƣời dân hợp đồng với nông lâm
trƣờng cũ v.v… tuỳ theo tiến trình và khả năng hút lao động ra khỏi nông nghiệp của nền
kinh tế. Việc điều chỉnh chính sách theo hƣớng mở rộng cơ hội tiếp cận quỹ đất nông
nghiệp cho các đối tƣợng khác tham gia sản xuất (cƣ dân ngoài địa phƣơng có nhu cầu
sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp,…) là xu thế tất yếu nhƣng phải đảm bảo có giải
pháp thay thế đƣợc mục tiêu duy trì công bằng xã hội nhờ quỹ đất nông nghiệp sang áp
dụng những giải pháp mở rộng sinh kế, cải thiện điều kiện sống, tiếp cận cơ hội phát triển
của lao động và cƣ dân nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, có tính đến
các biến động nhƣ biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa.
Chính sách đất đai của Việt Nam trong lịch sử đã trải qua nhiều thành công và thất
bại, nhiều lần lỡ nhịp và không thể lấy lại cơ hội đã mất. Kết quả của chính sách gắn liền
với bình ổn xã hội và thăng trầm của kinh tế đất nƣớc. Khác với trƣớc kia, ngày nay,
những bài học trong và ngoài nƣớc, điều kiện và lý thuyết phát triển đã rõ, phải kiên
quyết sửa những điểm sai, thi hành những vấn đề đúng để giải quyết dứt điểm vấn đề đất
đai, vấn đề trọng tâm của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
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