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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

ðất ñai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ñã 

ban tặng cho con người. ðất ñai là nền tảng ñể ñịnh cư và tổ chức 

các hoạt ñộng kinh tế xã hội, nó không chỉ là ñối tượng lao ñộng mà 

cón là tư liệu sản xuất không thể thay thế ñươc, ñặc biệt là ñối với 

sản xuất nông nghiệp. ðất là cơ sở của sản xuất nông nghiệp, là yếu 

tố ñầu vào có tác ñộng mạnh mẽ ñến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Việc sử dụng ñất có hiệu quả và bền vững ñang trở thành vấn ñề cấp 

thiết với mỗi quốc gia, nhằm duy trì sức sản xuất của ñất ñai cho hiện 

tại và cho tương lai. 

Sau hơn 30 năm ñổi mới, Việt Nam mặc dù ñã có những bước 

phát triển vượt bậc, ñạt ñược nhiều thành tựu quan trọng nhưng hiện 

vẫn ñang là một nước nông nghiệp. Vì vậy, ñất nông nghiệp ñối với 

sự phát triển của nước ta có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong thời 

kỳ ñổi mới, Việt Nam ñã có nhiều sự thay ñổi trong quản lý nhà 

nước về ñất ñai. Luật ðất ñai ban hành lần ñầu tiên năm 1987, trải 

qua hai lần sửa ñổi (năm 1998, năm 2001) và hai lần ban hành luật 

mới (năm 1993 và 2003). Tuy nhiên diễn biến quan hệ về ñất ñai và 

ñất nông nghiệp xuất hiện những vấn ñề mới và phức tạp nên  việc 

nghiên cứu thi hành luật ñể từ ñó có những ñề xuất sửa ñổi, bổ sung 

theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu mới là hết sức cần thiết. 

Triệu Phong là huyện nằm về phía ðông Nam của tỉnh Quảng 

Trị và trải ngang như một tấm khăn chùng từ nơi giáp giới với hai 

huyện Cam Lộ, ðăkrông ra ñến biển ðông. Trong những năm qua, 

công tác quản lý ñất nông nghiệp của của chính quyền ñịa phương ñã 

ñạt ñược những kết quả ñáng khen, góp phần sử dụng ñất nông 

nghiệp hợp lí và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc quản lý ñất nông 

nghiệp trên ñịa bàn huyện Triệu Phong vẫn gặp một số khó khăn 
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không thể tránh khỏi: những áp lực do dân số trên ñịa bàn huyện 

ngày một tăng lên, tốc ñộ ñô thị hóa ngày càng cao, ñất ñai ngày 

càng thu hẹp,… Bên cạnh ñó, quá trình tổ chức quản lý và sử dụng 

ñất nông nghiệp ñã bộc lộ những tồn tại, nảy sinh nhiều vấn ñề mới 

nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền huyện như sử dụng ñất 

nông nghiệp không ñúng mục ñích, tranh chấp và lấn chiếm ñất nông 

nghiệp, khiếu bại và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về ñất 

nông nghiệp tăng,… Xuất phát từ thực tiễn ñó ñồng thời nhận thức rõ 

yêu cầu cấp bách, cần thiết phải tìm hiểu, ñánh giá một cách sát thực, 

chi tiết công tác quản lý ñất nông nghiệp ở huyện, từ ñó ñưa ra 

những giải pháp khắc phục phù hợp ñể hoàn thiện công tác quản lý, 

nâng cao khả năng sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện, tác 

giả chọn ñề tài: “Quản lý ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

a. Mục tiêu tổng quát 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng ñể ñề xuất các giải pháp hoàn 

thiện công tác quản lý ñất nông nghiệp tại huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến 

công tác quản lý ñất nông nghiệp ở một ñịa phương cấp huyện. 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng quản lý ñất nông nghiệp tại 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, chỉ ra những thành công, hạn 

chế và nguyên nhân. 

- ðề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ñất nông 

nghiệp tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội hàm của công tác quản lý ñất nông nghiệp là gì? 



3 

- Công tác quản lý ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện ra sao? 

Kết quả ñạt ñược là gì, còn tồn tại những hạn chế nào và nguyên 

nhân của hạn chế ñó là gì? 

- Cần có những giải pháp như thế nào ñề hoàn thiện công tác 

quản lý ñất nông nghiệp huyện Triệu Phong có hiệu quả? 

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. ðối tượng nghiên cứu 

ðề tài nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan 

ñến công tác quản lý ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện.  

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: ñề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý nhà 

nước về ñất nông nghiệp của chính quyền huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng trị. 

- Về không gian: ñề tài nghiên cứuhoạt ñộng quản lý ñất nông 

nghiệptrên ñịa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

- Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý ñất nông 

nghiệp trong giai ñoạn 2011 - 2015. Các giải pháp ñược ñề xuất có ý 

nghĩa trong những năm tới. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

ðề tài sử dụng những phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, 

phương pháp phân tích như phương pháp thống kê mô tả, phương 

pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích so, phương pháp 

phân tích tổng hợp và các phương pháp khác... 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý ñất nông nghiệp. 

Chương 2: Thực trang quản lý ñất nông nghiệp trên ñịa bàn 
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huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ñất nông 

nghiệp trên ñịa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

7. Tổng quan vấn ñề nghiên cứu 

Có rất nhiều công trình nghiên cứu về quản lý ñất nông nghiệp 

tại Việt Nam nói chung và trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tuy 

nhiên, ñến nay chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào về vấn 

ñề quản lý ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Triệu Phong dưới 

dạng luận văn khoa học. Vậy nên, tác giả ñã kế thừa và chọn lọc 

những công trình ñã nghiên cứu ở trên và các nghiên cứu khác ñể 

thực hiện ñề tài này. 

 

CHƯƠNG I 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ ðẤT NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ 

ðÁT NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. ðất nông nghiệp 

a. Khái niệm ñất nông nghiệp 

ðất nông nghiệp (ký hiệu là NNP) là ñất ñược sử dụng vào mục 

ñích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục ñích bảo vệ, phát triển rừng. 

b. Phân loại ñất nông nghiệp 

ðất nông nghiệp bao gồm ñất sản xuất nông nghiệp, ñất lâm 

nghiệp, ñất nuôi trồng thủy sản, ñất làm muối và ñất nông nghiệp 

khác. 

c. ðặc ñiểm của ñất nông nghiệp 

- ðất ñai là tư liệu sản xuất ñặc biệt không thể thay thế. 

- Diện tích ñất là có hạn. 
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- Vị trí ñất ñai là cố ñịnh. 

- ðất ñai là sản phẩm của tự nhiên. 

d. Vai trò của ñất nông nghiệp 

Trong nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng, ñất 

ñai có vị trí ñặc biệt. ðất ñai là tư liệu sản xuất chủ yếu, ñặc biệt và 

không thể thay thế. có ñất ñai thì không có sản xuất nông nghiệp. 

Năng suất cây trồng, vật nuôi phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ñất 

ñai. Diện tích, chất lượng ñất ñai quy ñịnh lợi thế so sánh của mỗi 

vùng cũng như cơ cấu sản xuất của từng nông trại và của cả vùng. Vì 

vậy, việc quản lý ñất ñai nói chung cũng như ñất nông nghiệp nói 

riêng một cách ñúng hướng, có hiệu quả sẽ góp phần tang thu nhập, 

ổn ñịnh kinh tế, chính trị xã hội.  

1.1.2. Khái niệm quản lý ñất nông nghiệp 

- Khái niệm quản lý: Quản lý là sự tác ñộng ñịnh hướng của chủ 

thẻ quản lý lên một ñối tượng quản lý nào ñó nhằm trật tự hóa và 

hướng nó phát triển phù hợp với những quy luật nhất ñịnh. 

- Khái niệm quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước là dạng quản lý 

xã hội mang tính quyền lực nhà nước, ñược sử dụng quyền lực nhà 

nước ñể ñiều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt ñộng của con 

người ñể duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội, trật tự pháp luật 

nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. 

- Khái niệm quản lý ñất nông nghiệp: Quản lý ñất nông nghiệp là 

tổng hợp các hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñể 

thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu của Nhà nước ñối với ñất nông 

nghiệp; ñó là các hoạt ñộng nắm chắc tình hình sử dụng ñất, phân 

phối và phân phối lại quỹ ñất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch, 

kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng ñất nông nghiệp, ñiều 

tiết các nguồn lợi từ ñất nông nghiệp. 
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1.1.3. Nguyên tắc quản lý ñất nông nghiệp 

- Nguyên tắc thống nhất về quản lý nhà nước. 

- Nguyên tắc phân cấp gắn liền với các ñiều kiện bảo ñảm hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

- Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với ñịa phương và vùng 

lãnh thổ. 

- Nguyên tắc kế thừa và tôn trọng lịch sử. 

1.1.4. Vai trò của quản lý ñất nông nghiệp 

a. ðảm bảo sử dụng ñất nông nghiệp có hiệu quả 

b. ðảm bảo tính công bằng trong quản lý và sử dụng 

d. ðảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý, sử dụng ñất nông nghiệp 

1.2.2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất nông nghiệp 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất là một trong những căn cứ 

pháp lý - kỹ thuật quan trọng cho việc ñiều tiết các quan hệ ñất ñai 

(giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển quyền sử dụng ñất, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất).  

Các tiêu chí phản ánh: 

- Tỷ lệ người dân nắm ñược pháp luật về ñất nông nghiệp. 

- Tỷ lệ người dân hiểu biết ñược quyền và nghĩa vụ khi sử dụng 

ñất nông nghiệp. 

- Số lượng các hình thức và buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật 

về ñất nông nghiệp. 
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1.2.3. Giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi, chuyển mục ñích sử 

dụng ñất nông nghiệp 

- Giao ñất là việc nhà nước trao quyền sử dụng ñất bằng quyết 

ñịnh hành chính cho ñối tượng có nhu cầu sử dụng ñất. 

- Cho thuê ñất là việc nhà nước trao quyền sử dụng ñất bằng hợp 

ñồng cho ñối tượng có nhu cầu sử dụng ñất. 

- Thu hồi ñất là việc nhà nước ra quyết ñịnh hành chính ñể thu lại 

quyền sử dụng ñất hoặc thu lại ñất ñã giao cho tổ chức, UBND xã, 

phường, thị trấn quản lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Chuyển mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp là việc Nhà nước 

cho phép tổ chức, các nhân, hộ gia ñình ñang sử dụng ñất nông 

nghiệp chuyển mục ñích sử dụng từ loại ñất này sang loại ñất khác 

phù hợp với quy hoạch ñược duyệt và phù hợp với tình hình phát 

triển của ñịa phương. 

Các tiêu chí phản ánh: 

- Số hộ, cá nhân, tổ chức ñược giao ñất, cho thuê ñất nông 

nghiệp theo các ñối tượng quản lý và sử dụng. 

- Mức ñộ chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất nông 

nghiệp cho các mục ñích khác nhau. 

- Tỷ lệ hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất nông nghiệp. 

1.2.4. Quản lý tài chính về sử dụng ñất nông nghiệp 

 Quản lý tài chính về ñất nông nghiệp bảo ñảm sử dụng ñất nông 

nghiệp có hiệu quả, tiết kiệm, tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi ñể tổ 

chức, các nhân khi sử dụng ñất yên tâm ñầu tư vào ñất, ñược bảo vệ 

quyền lợi khi Nhà nước thu hồi ñất, tránh kiện tụng về sau.  

Các tiêu chí phản ánh: 

- Tỷ lệ ñóng góp vào ngân sách của các khoản thu từ ñất nông 
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nghiệp. 

- Sự phù hợp của giá ñất trong việc cho thuê, ñấu giá quyền sử 

dụng ñất cho thuê. 

1.2.5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi 

phạm về ñất nông nghiệp 

Thanh tra chuyên ngành ñất ñai là hoạt ñộng thanh tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc chấp hành pháp luật về ñất ñai, quy ñịnh về chuyên môn, 

kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực ñất ñai.  

Các tiêu chí phản ánh: 

- Số lần thanh tra, kiếm tra. 

- Số vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm về ñất nông nghiệp. 

- Số tiền thu hồi, xử phạt về vi phạm pháp luật về ñất nông 

nghiệp. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN QUẢN LÝ ðẤT NÔNG 

NGHIỆP 

1.3.1. ðiều kiện tự nhiên 

ðất nông nghiệp ñược sử dụng vào mục ñích nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi, cày cấy, thí nghiệp về nông nghiệp). Sản xuất nông 

nghiệp lại là một ngành chịu nhiều ảnh hưởng của ñiều kiện tự nhiên: 

thời tiết, khí hậu, chế ñộ gió mùa, …  

1.3.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 

ðiều kiện kinh tế - xã hội và hiện trạng sử dụng ñất có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau. Nhìn vào ñiều kiện kinh tế - xã hội của một ñất 

nước, một ñịa phương có thể thấy ñược tình hình, hiện trạng sử dụng 

ñất của ñất nước, ñịa phương ñó. 
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1.3.3. Tổ chức bộ máy và ñội ngũ cán bộ quản lý ñất nông 

nghiệp 

Bộ máy quản lý ngày càng hoàn thiện, càng tinh giản, thì hiệu 

quả làm việc, giải quyết vấn ñề càng nhanh chóng, thuận lợi. 

Nếu ñội ngũ cán bộ có trình ñộ, liêm chính, chí công, vô tư thì 

việc thực hiện quản lý nhà nước về ñất nông nghiệp ñược thuận lợi, 

tránh tình trạng khiếu kiện, lấn chiếm, … 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI 

HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 

2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN 

TRIỆU PHONG ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT 

NÔNG NGHIỆP 

2.1.1 ðặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 

a. Vị trí ñịa lý 

Huyện Triệu Phong nằm về phía ðông - Nam của tỉnh Quảng 

Trị, trung tâm huyện lỵ cách thành phố ðông Hà khoảng 7 km về 

phía Nam, thị xã Quảng Trị 6 km về phía Bắc. ðây là lợi thế lớn ñể 

huyện Triệu Phong phát triển sản xuất hàng hóa mở rộng giao 

thương với các vùng miền trong cả nước và với quốc tế. 

b. ðịa hình, ñịa mạo 

ðặc trưng ñịa hình Triệu Phong nghiêng từ Tây Nam sang ðông 

Bắc và bị chia cắt bởi các sông, suối, ñồi núi và các cồn cát, bãi cát. 

Ở vùng ñồng bằng có một số nơi ñịa hình thấp trũng nên thường bị 
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ngập lụt vào mùa mưa; chia thành 3 vùng: Vùng gò ñồi; vùng ñồng 

bằng và vùng cát ven biển. 

c. Khí hậu 

Triệu Phong nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa, có nền 

nhiệt cao, chế ñộ ánh sáng và mưa, ẩm dồi dào, ... là những thuận lợi 

cơ bản cho phát triển ña dạng các loại cây trồng. 

d. Thủy văn 

Trên ñịa bàn huyện có hệ thống sông Thạch Hãn chảy qua, với 

tổng chiều dài khoảng 150 km, hệ thống sông Thạch Hãn gồm các 

nhánh sông Hiếu, sông Vĩnh Phước, sông Vĩnh ðịnh và sông Ái Tử.  

e. Các nguồn tài nguyên 

f. Thực trạng môi trường 

Triệu Phong có diện tích rừng hơn 16.500 ha, 18 km bờ biển, 

hơn 4.000 ha ñất cát ven biển ñã ñược trồng rừng chóng cát bay cát 

lấp, trong khi ñó các khu vực ñô thị, công nghiệp chưa phát triển 

mạnh nên mức ñộ ô nhiễm môi trường nước, không khí, ô nhiểm bởi 

các nhà máy công nghiệp, ñất ñai chưa nghiêm trọng.  

2.1.2. ðặc ñiểm về ñiều kiện kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai ñoạn 2011 - 2015 là 10,91%. 

Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ñạt 3.092,295 tỷ ñồng (theo giá cố 

ñịnh 2010) trong ñó giá trị sản xuất khu vực nông - lâm - thủy sản là 

1.146,298 tỷ ñồng, khu vực công nghiệp xây dựng là 868,147 tỷ 

ñồng và khu vực dịch vụ là 1.077,850 tỷ ñồng. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hợp lý nhưng còn chậm. 

Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp năm năm 2015 là 37,07%; tỷ trọng 

ngành công nghiệp xây dựng năm 2015 là 28,07%; tỷ trọng ngành 

thương mại dịch vụ năm 2015 là 24,86%. 
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a. Cơ sở hạ tầng kỷ thuật 

Giao thông: hệ thống giao thông của huyện với ñầy ñủ các 

phương thức vận tải như vận tải ñường bộ, ñường sắt, ñường sông. 

Trong ñó vận tải ñường bộ ñóng vai trò chủ ñạo. 
Năng lượng: ðến năm 2015 Mạng lưới ñiện ñược phủ khắp 

100% số xã, trên toàn huyện, ñiện năng cung cấp ñủ cho nhu cầu sản 

xuất và sinh hoạt, mạng lưới ñiện chủ yếu ñược bố trí tập trung theo 

các tuyến ñường chính và các khu dân cư trọng ñiểm. 

Bưu chính, viễn thông: Hệ thống thông tin liên lạc trên ñịa bàn 

ñược ñầu tư xây dựng làm cho việc liên lạc của người dân rất thuận 

tiện. 

2.1.3. ðặc ñiểm xã hội 

a. Dân số 

Năm 2015 dân số trung bình của huyện là 94.351 người, trong 

ñó dân số thành thị chiếm 4,4%, dân số nông thôn chiếm 95,6%. Mật 

ñộ dân số của huyện là 270 người/km2. 

b. Lao ñộng, việc làm và thu nhập 

Tổng lao ñộng xã hội trong ñộ tuổi lao ñộng năm 2015 là 

48.488người, chiếm khoảng 50,7% dân số toàn huyện. 

Thu nhập bình quân ñầu người tăng liên tục trong giai ñoạn 

2011 - 2015, từ 12,7 triệu ñồng/năm tăng lên 24,8 triệu ñồng/năm. 

c. Tổ chức bộ máy và ñội ngũ cán bộ quản lý ñất nông nghiệp 

của huyện Triệu Phong 

- Cấp huyện: Có phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn 

phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất trực thuộc phòng Tài nguyên và 

Môi trường, tổng số cán bộ là 20 người. 

- Cấp xã: Toàn bộ 18 xã (thị trấn) ñều có công chức ñịa chính – 

xây dựng với số lượng 19 người. 
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2.2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ BIẾN ðỘNG DIỆN TÍCH 

ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRIỆU PHONG THỜI GIAN 

QUA 

2.2.1. Thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp 

ðến ngày 31 tháng 12 năm 2015 tổng diện tích ñất tự nhiên của 

toàn huyện là 35.336,12 ha. Huyện Triệu Phong có diện tích ñất 

nông nghiệp khá lớn khoảng 28.176,05 ha chiếm 79,74% diện tích 

ñất tự nhiên của huyện. 

2.2.2. Biến ñộng sử dụng ñất nông nghiệp 

Qua phân tích biến ñộng ñất nông nghiệp cho ta thấy rằng, năm 

2011 diện tích 27.103,92 ha, ñến năm 2015 là 28.176,05 ha, tăng 

1.072,13ha. 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG 

NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 

2.3.1. Công tác tổ chức triển khai các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng ñất nông nghiệp 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng ban 

tham mưu UBND huyện ban hành, tổ chức triển khai các văn bản 

liên quan ñến lĩnh vực ñất nông nghiệp thuộc thẩm quyền. 

Thực hiện Luật ðất ñai và các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương và của tỉnh, UBND huyện Triệu Phong ñã thường xuyên cập 

nhật, chỉ ñạo và triển khai thực hiện trên ñịa bàn huyện Triệu Phong 

chỉ ñạo các phòng chức năng như Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên 

và Môi trường ñã tổ chức 05 hội nghị với khoảng 450 lượt người, ñối 

tượng tham dự và 09 Hội nghị triển khai, phổ biến pháp luật về ñất 

ñai nhiều buổi tuyên truyền khác ơt UBND xã, thị trấn. Nhìn chung 

hơn 85% người dân sử dụng ñất nông nghiệp ñã nắm và tuân thủ các 

quy ñịnh của pháp luật về ñất nông nghiệp nói riêng. 
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2.3.2. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng 

ñất nông nghiệp 

Trong những năm qua việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 

nông nghiệp trên ñịa bàn xã ñã có những tiến bộ, các chỉ tiêu ñăng ký 

sử dụng ñất nông nghiệp tương ñối tốt phục vụ cho yêu cầu sử dụng, 

là cơ sở pháp lý ñể triển khai thực hiện việc thu hồi ñất, giao ñất, cho 

thuê ñất nông nghiệp ñược thuận lợi. 

Bảng 2.1. Diện tích ñất nông nghiệp trong kỳ quy hoạch và thực hiện 

Loại ñất 

Diện tích QH 

ñược duyệt 

ñến năm 

2015 

Diện tích 

thực hiện 

năm 2015 

Biến ñộng 

tăng, giảm 

(so với QH) 

Tổng diện tích ñất NN 27.044,44 28.176,05 1.131,61 

1. ðất trồng lúa 5.164,30 6.083,12 117,79 

2. ðất trồng cây hàng năm 

khác 
3.995,76 4.202,64 206,88 

3. ðất trồng cây lâu năm 2.135,21 564,38 1.570,83 

4. ðất rừng phòng hộ 3.617,73 4.621,02 1.003,29 

5. ðất rừng ñặc dụng  - 0,00 

6. ðất rừng sản xuất 11.352,86 12.039,21 686,35 

7. ðất nuôi trồng thủy sản 751,82 619,28 -132,54 

8. ðất nông nghiệp khác 17,96 35,47 17,51 

(Nguồn: Phòng Thống kê huyện Triệu Phong) 

Tuy nhiên, diện tích thực hiện năm 2015 so với thực trạng năm 

2011 và kế hoạch năm 2015 có những biến ñộng không ñúng kế 

hoạch sử dụng ñất nông nghiệp ñã dự kiến: diện tích trồng lúa, trồng 

rừng và cây hằng năm tăng lên ñáng kể, trong khi diện tích nuôi 
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trồng thủy sản có xu hướng giảm và ñất trồng cây công nghiệp lâu 

năm có tăng nhưng tăng chậm. 
2.3.3. Công tác giao ñất, thu hồi ñất, cho thuê ñất, chuyển 

mục ñích sử dụng ñất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất nông nghiệp 

- Giao ñất: Công tác giao ñất, cho thuê ñất nông nghiệp trên ñịa 

bàn ñược triển khai theo ñúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Sở 

và Bộ Tài nguyên và Môi trườngðến nay toàn huyện ñã hoàn thành 

việc giao ñất nông, lâm nghiệp cho các hộ nông dân theo Nghị ñịnh 

64/CP và Nghị ñịnh 02/CP của Chính phủ. 

- Cho thuê ñất: Năm 2015, UBND huyện Triệu Phong ñã quyết 

ñịnh cho thuê ñất nông nghiệp sử sụng vào mục ñích sản xuất, kinh 

doanh nông nghiệp với tổng diện tích hơn 10 ha; phòng Tài nguyên 

và Môi trường ñã kiểm tra thẩm ñịnh trình UBND huyện quyết ñịnh 

cho thuê ñất 10 trường hợp xin thuê ñất nông nghiệp khác với tổng 

diện tích 5,33 ha. 

- Chuyển mục ñích sử dụng ñất: Tốc ñộ ñô thị hóa nhanh ñã lam 

chon hu cầu chuyển mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp tăng lên ñáng 

kể, nhất là chuyển sang ñất ở và ñất chuyên dùng. 

- Thu hồi ñất: ðể tiến hành quy hoạch cũng như triển khai các 

dự án trên ñịa bàn huyện, từ năm 2011 - 2015 phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu thu hồi ñất với tổng diện tích là 725,9 ha, chủ yếu là thu từ ñất 

nông nghiệp. 

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp: 

Tính ñến 31/12/2015 việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 

nông nghiệp cho hộ gia ñình, cá nhân và các tổ chức cơ bản hoàn 

thành với số giấy chứng nhận ñã trao là 19.670 giấy trong tổng số 

20.361 giấy ký cấp ñạt 97.17%. 
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Bảng 2.2. Kết quả cấp GCNSD ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện 

Triệu Phong theo mục ñích sử dụng giai ñoạn 2011 - 2015 

Tình hình cấp GCNQSD ñất 

Số lượng giấy  ký 

cấp 
Diện tích cấp (ha) 

Mục ñích sử 

dụng ñất Hộ gia 

ñình, cá 

nhân 

Tổ 

chức 

Hộ gia 

ñình, cá 

nhân 

Tổ chức 

Số giấy 

CN ñã 

trao 

ðất NN 20.243 18 13.489,91 6.053,89 19.670 

ðất SXNN 19.076 1 8.327,15 982 18.593 

ðất lâm nghiệp 1.125 17 4.088,61 5.069,39 1.035 

ðất nuôi trồng 

thủy sản 
42  74,15 2,5 42 

 (Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong) 

2.3.4. Công tác quản lý tài chính trong sử dụng ñất nông 

nghiệp 

Tiền cho thuê ñất là khoản thu tương ñối ổn ñịnh lâu dài và chỉ 

phát sinh khi quy hoạch sử dụng ñất có sự thay ñổi. Trong thời gian 

qua, Chi cục thuế huyện Triệu Phong ñã làm tốt công tác kiểm tra và 

thu nợ ñọng nên khoản thu này ña số vượt dự toán ñề ra 

Bảng 2.3. Tình hình thực hiện thu tiền thuê ñất trên ñịa bàn 

huyện Triệu Phong giai ñoạn 2011 - 2015 

Chỉ tiêu ðVT 2011 2012 2013 2014 2015 Bình quân 

Dự toán Tr.ñồng 10 15 20 26 30 20,2 

Thực hiện Tr.ñồng 13 18 23 28 21,2 20,64 

So sánh thực 

hiện/dự toán 
Tr.ñồng 130 120 115 107,7 70,7 102,2 

(Nguồn: Phòng TC-KH Triệu Phong) 
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2.3.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo vi phạm về ñất nông nghiệp 

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế ñộ quản lý sử 

dụng ñất ñược huyện quan tâm nhằm phát hiện ra những hạn chế 

trong quản lý sử dụng ñất ñể có các giải pháp khắc phục kịp thời. 

ðặc biệt trong 05 năm qua phòng Tài nguyên và Môi trường ñã 

phối hợp với cơ quan ban ngành tham mưu cho UBND huyện tổ 

chức ñối thoại với các hộ gia ñình, các nhân có kiến nghị, khiếu nại 

về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi ñất nông nghiêp trên ñịa bàn huyện 

ñồng thời phối hợp với cơ quan tham mưu cho UBND huyện giải 

quyết tranh chấp ñất nông nghiệp giữa hai xã Triệu Lăng và Triệu 

Sơn. 

2.4. ðÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT NÔNG 

NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG 

2.4.1. Những kết quả ñạt ñược 

Giai ñoạn từ năm 2011 - 2015, Công tác quản lý ñất nông nghiệp 

ñã từng bước ñi vào nề nếp tạo ñiều kiện cho nguồn tài nguyên ñất 

nông nghiệp ñược khai thác có hiệu quả, phù hợp với tiềm năng thế 

mạnh của huyện. 

2.4.2. Những hạn chế 

-Việc thi hành, thực hiện các văn bản pháp luật ñất ñai nhiều 

khi còn chậm, chưa sát thực tế. 

-Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ñất nông nghiệp 

chưa ñược thực hiện thường xuyên sâu rộng nên tình trạng vi phạm 

pháp luật về ñất ñai vẫn xảy ra. 

- Chất lượng các phương án quy hoạch và kế hoạch còn hạn chế, 

nội dung quy hoạch còn mang tính hình thức, chắp vá, chưa ñược 
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bám sát thực tế, theo quy hoạchvà ñiều chỉnh kịp thời ñể phù hợp với 

tình hình thực tế của ñịa phương. 

- Thực hiện cải cách hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các 

thủ tục giao dịch về ñất ñai tại văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 

còn chậm. 

- Trình ñộ của ñội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường 

nhất là ở cấp xã còn hạn chế về chuyên môn, việc luân chuyển cán 

bộ dẫn ñến việc theo dõi, quản lý biến ñộng ñất không ñược liên tục 

và hồ sơ, số liệu, tài liệu ñất ñai chưa ñược quản lý tốt. 

2.4.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Hệ thống pháp luật về ñất ñai nói chung và ñất nông nghiệp nói 

riêng chưa thực sự hoàn chỉnh, chưa rõ ràng và còn nhiều phức tạp. 

- Luật ðất ñai ñã phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính của cấp tỉnh, huyện, xã, nhưng về trách nhiệm quản lý vẫn 

chưa rõ ràng. 

- Công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo và tổ chức thực hiện Luật và các 

văn bản dưới luật của chính quyền huyện trong quản lý ñất nông 

nghiệp chưa ñược chú trọng, còn thụ ñộng, chạy theo sự vụ. 

- Chất lượng cán bộ, năng lực chuyên môn của cán bộ còn yếu, 

chưa ñáp ứng yêu cầu công việc trong giai ñoạn hiện nay. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến luật chưa tốt, pháp luật về ñất 

ñai chưa thực sự ñi vào cuộc sống người dân. 

- Cải cách thủ tục hành chính kết quả mang lại chưa rõ nét, chưa 

xác ñịnh các khâu then chốt ñể có biện pháp ñột phá. Thủ tục hành 

chính còn rườm rà, nhưng ñi vào từng việc cụ thể lại thiếu tính minh 

bạch, rõ ràng. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ðẤT 

NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

3.1. CĂN CỨ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Mục tiêu, ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện ñến năm 2030 

* Quan ñiểm về mục tiêu phát triển 

* ðịnh hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu 

* Chỉ tiêu kinh tế 

Tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân hàng năm 12 - 

13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông 

nghiệp, nâng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ. ðến 

năm 2030 cơ cấu như sau: khu vực I (nông nghiệp): 25 - 26%, khu 

vực II (công nghiệp – xây dựng): 33 - 34% và khu vực III (thương 

mại – dịch vụ): 41 - 42%. 

3.1.3. Quan ñiểm về quản lý ñất nông nghiệp của huyện 

- Công tác quản lý Nhà nước về ñất ñai nói riêng và ñất nông 

nghiệp nói chung phải ñảm bảo sử dụng thật tốt quỹ ñất ñể phục vụ 

phát triển nền kinh tế của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung, bảo 

ñảm cho mục tiêu ổn ñịnh về chính trị, an ninh quốc phòng và phát 

triển xã hội trên ñịa bàn. 

- Sử dụng ñất phải dựa trên cơ sở quy hoạch và lập kế hoạch sử 

dụng ñất, ñây là biện pháp quan trọng ñể thực hiện Luật ñất ñai và 

các chính sách quản lý Nhà nước về ñất ñai nhằm hạn chế tình trạng 

sử dụng ñất không ñúng mục ñích, lãng phí ñất. 

- Sử dụng ñất phải ñạt ñược hiệu quả kinh tế, xã hội, môi 

trường, sử dụng tối ña diện tích ñất ñai hiện có, nâng cao thu nhập 
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trên một ñơn vị diện tích, tạo công ăn việc làm, ổn ñịnh ñời sống cho 

người lao ñộng, xoá ñói giảm nghèo, bảo vệ, cải tạo ñất, tăng tỷ lệ 

che phủ ñất. 

- Sử dụng ñất nông nghiệp ñi ñối với bảo vệ môi trường sinh 

thái. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ ðẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG THỜI 

GIAN ðẾN 

3.2.1. Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông 

tin về ñất nông nghiệp 

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi người có ý thức trong 

quản lý và sử dụng ñất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả cho phát triển 

của cộng ñồng, xã hội theo hướng bền vững là một việc làm hết sức 

cần thiết. Chính quyền huyện cần rà soát toàn bộ các văn bản pháp 

luật về ñất ñai, hệ thống thành lập văn bản, trong ñó phân biệt rõ các 

văn bản ñang có hiệu lực thi hành và các văn bản ñã thay thế, ñẩy 

mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ñất ñai thông qua 

nhiều hình thức. 

3.2.2. Giải pháp về quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử 

dụng ñất nông nghiệp 

Lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất nông nghiệp 

của huyện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất nông nghiệp chi tiết 

của các xã; ký thực hiện từ năm 2021 ñến năm 2030.Trong quá trình 

thực hiện cần tham khảo ý kiến của người dân, các chuyên gia, các 

trường ñại học, … ñể tư vấn, nghiên cứu, phản biện, ñánh giá tìm ra 

các phương án quy hoạch tối ưu nhất ñáp ứng nhu cầu sử dụng ñất 

cho phát triển kinh tế - xã hội. 
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3.2.3. Hoàn thiện công tác giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất nông nghiệp 

Thực hiện chặt chẽ quy trình giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục 

ñích sử dụng ñất nông nghiệp, khắc phục tình trạng giao ñất, cho 

thuê ñất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực ñất nông nghiệp; kiểm soát 

chặt chẽ việc chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang sử dụng 

vào mục ñích khác; ñẩy mạnh cho thuê ñất theo hình thức ñấu giá 

quyền sử dụng ñất. 

3.2.4. Tăng cường quản lý tài chính về sử dụng ñất nông 

nghiệp 

- Giá ñất Nhà nước ban hành làm cơ sở cho việc xác ñịnh tiền 

thuê ñất cho các trường hợp ñã thuê ñất với Nhà nước, ñịnh giá ñất 

tính bồi thường với trường hợp bị thu hồi ñất (dùng hệ số ñiều chỉnh, 

nếu có sự chênh lệch giữa giá ñất Nhà nước ban hành với giá ñất thị 

trường). 

- Các trường hợp giao ñất, cho thuê ñất mới ñều phải thông qua 

hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất. 

3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo vi phạm về ñất nông nghiệp 

Chính quyền huyện cần có biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò 

quản lý của mình trong kiểm tra, giám sát hoạt ñộng quản lý ñất 

nông nghiệp, giao trách nhiệm cho Thanh tra huyện phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức các ñợt thanh tra, 

kiểm tra. Khi giao nhiệm vụ cơ quan thanh tra hoặc các ðoàn thanh 

tra, kiểm tra chính quyền huyện cần theo dõi kết quả báo cáo, tránh 

buông lỏng. 
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3.2.4. Một số giải pháp khác 

a. Xây dựng chương trình kế hoạch mục tiêu về ñất nông 

nghiệp 

Công tác quản lý ñất ñai nói chung cũng như quản lý ñất nông 

nghiệp nói riêng là một hoạt ñộng quản lý mang tính liên tục, thường 

xuyên. Do ñó, muốn thực hiện tốt quản lý ñất nông nghiệp, ngoài 

những giải pháp nêu trên, chính quyền huyện cần xây dựng chương 

trình kế hoạch về quản lý ñất ñai trong ñó có ñất nông nghiệp (05 

năm và hàng năm), nhằm sử dụng hợp lý các công cụ quản lý, thống 

nhất phối hợp các biện pháp quản lý. 

b. Kiện toàn bộ máy quản lý ñất ñai và tăng cường cán bộ quản 

lý ñất nông nghiệp 

ðội ngũ công chức của huyện ñược xem là thiếu và yếu về 

chuyên môn nghiệp vụ. Chính quyền huyện cần có những biện pháp 

làm thay ñổi tư duy, nhận thức của công chức thực hiện công tác 

quản lý. 

c. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ñất ñai là một yêu cấu 

có tính khách quan, bởi vì chất lượng quản lý ñất ñai phục thuộc rất 

nhiều vào thủ tục hành chính. Cải cách phương thức xây dựng và ban 

hành các văn bản pháp quy, nâng cao chất lượng của văn bản pháp 

quy theo hướng nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ xử lý khi có 

khiếu nại, tố cáo, sát với thực tế và bảo ñảm tính khả thi cao. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

- Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống 

chính sách, pháp luật ñất ñai về ñất nông nghiệp nhằm giải quyết 

những bất cập về cơ chế, chính sách hiện nay. 

- Chính quyền tỉnh cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
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tài chính về ñất nông nghiệp nói riêng. 

- UBND tỉnh hoàn thiện phương pháp, quy trình mở rộng ñiều 

tra cơ bản trong lĩnh vực ñất nông nghiệp, ñánh giá tiềm năng ñất 

nông nghiệp và hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp phục vụ công tác 

quản lý cũng như yêu cầu phát triển của huyện. 

-Thành lập và phát triển các cơ quan chuyên trách về tuyên 

truyền, giáo dục chính sách pháp luật về ñất ñai cũng như ñất nông 

nghiệp. ðẩy mạnh công tác tuyên truyển, phổ biến, giáo dục nâng 

cao nhận thức cộng ñồng về chính sách, pháp luật ñất ñai của Nhà 

nước. 

- Xây dựng và tăng cường năng lực ñội ngũ cán bộ làm công tác 

quản lý ñất nông nghiệp. 

- Phát triển nguồn nhân lực khoa học có trình ñộ cao; tăng cường 

nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng các công nghệ tiên tiến 

trong các lĩnh vực quản lý ñất ñai nói chung và ñất nông nghiệp nói 

riêng. 

- UBND tỉnh và các cấp chính quyền cần quy ñịnh rõ chức 

năng, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể ñối với từng cán bộ ñịa chính cấp 

cơ sở, ñồng thời có chế ñộ bồi dưỡng, khuyến khích các cán bộ, 

chuyên viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ñề ra. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Trong giai ñoạn hiện nay, nhiệm vụ quản lý ñất ñai nói chung 

cũng như quản lý ñất nông nghiệp của huyện Triệu Phong nói riêng 

và cũng như các ñịa phương khác là rất quan trọng. ðất nông nghiệp 

ñược quản lý tốt sẽ phân bổ sử dụng ñúng mục ñích và mang lại lợi 

ích cho xã hội; do ñó, ñòi hỏi mỗi chính quyền cơ sở phải nâng cao 

trách nhiệm, thực hiện ñúng quyền hạn mà pháp luật ñã quy ñịnh; 

ñồng thời, có biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách có 

khoa học và hiệu quả nhất theo ñiều kiện ñặc thù của ñịa phương 

mình. 

Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý ñất nông nghiệp 

trong quá trình phát triển kinh tê - xã hội và quá trình ñô thị hóa của 

huyện là yêu cầu cần thiết và khách quan. Vì thế ñề tài ñã phân tích 

một số cơ sở lý luận và từ thực trạng quản lý, sử dụng ñất nông 

nghiệp của huyện ñể ñề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ñất 

nông nghiệp trong thời gian ñến. ðể giải quyết các vấn ñề trên, ñề tài 

ñã thực hiện nghiên cứu một số nội dung sau: 

- Phân tích lý luận cơ bản về vai trò, ñặc ñiểm, nguyên tắc 

quản lý ñất nông nghiệp. ðồng thời, ñề tài cũng ñã phân tích các ñảm 

bảo trong công tác quản lý, sử dụng ñất nông nghiệp ñể mang lại 

hiệu quả cao nhất. 

- Từ thực trạng quản lý và kết quả sử dụng ñất nông nghiệp, ñề 

tài phân tích quản lý ñất nông nghiệp của chính quyền huyện Triệu 

Phong, cũng như làm rõ nguyên nhân yếu kém, giảm hiệu lực quản 

lý và hiệu lực sử dụng ñất nông nghiệp. 

- ðịnh hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

và áp lực về ñất nông nghiệp, xác ñịnh quan ñiểm sử dụng ñất nông 

nghiệp ñến năm 2030. Từ ñó, xây dựng và ñề xuất giải pháp hoàn 
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thiện công tác quản lý ñất nông nghiệp của chính quyền huyện. Tuy 

nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn có những hạn chế nhất 

ñịnh về thời gian, kinh phí, trình ñộ nhận thức lý luận cũng như số 

liệu thu thập ñược còn ở mức tổng quát chưa ñi sâu ñược ở một số 

khía cạnh. Về sau nếu có ñiều kiện cho phép, tác giả sẽ tiếp tục 

nghiên cứu một số vấn ñề sau: 

+ Nghiên cứu nội dung quản lý ñất nông nghiệp của chính 

quyền huyện Triệu Phong, nếu có thể sẽ tiến hành ñiều tra phỏng vấn 

trực tiếp hoặc thông qua bảng câu hỏi; ñối tượng ñược hỏi sẽ ña dạng 

hơn: người sử dụng ñất là hộ gia ñình, cá nhân; các tổ chức kinh tế, 

tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan chuyên môn quản lý. Có thể 

áp dụng mô hình SPSS ðể ðánh giá tác ðộng của một số yếu tố ảnh 

hưởng ñến công tác quản lý ñất nông nghiệp: các yếu tố về cơ chế 

chính sách, các yếu tố về tự nhiên và kỹ thuật, các yếu tố kinh tế - xã 

hội, … 

+ Tiếp tục nghiên cứu về biện pháp quản lý phát triển thị 

trường quyền sử dụng ñất. Thông tin thị trường quyền sử dụng ñất có 

tác ñộng rất lớn ñến quyết ñịnh sử dụng ñất nông nghiệp của các hộ 

gia ñình, cá nhân. Phương pháp, nội dung, quy trình lập quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng ñất nông nghiệp thực hiện lồng ghép với nhiệm vụ 

bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến ñổi khí hậu. 

 

 

 


