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MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho
con người. Đất đai là nền tảng để con người định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế
xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay
thế được, đặc biệt là đối với ngành sản xuất nông nghiệp, đất là yếu tố đầu vào có tác
động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất đất nông nghiệp, đồng thời cũng là môi trường
duy nhất sản xuất ra những lương thực thực phẩm nuôi sống con người. Việc sử dụng
đất có hiệu quả và bền vững đang trở thành vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia, nhằm
duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và cho tương lai.
Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về
lương thực và thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội. Con người
đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thảo mãn những nhu cầu ngày càng tăng đó.
Như vậy đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp có hạn về diện tích nhưng lại có nguy cơ
bị suy thoái dưới tác động của thiên nhiên và sự thiếu ý thức của con người trong quá
trình sản xuất. Đó còn chưa kể đến sự suy giảm về diện tích đất nông nghiệp do quá
trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, trong khi khả năng khai hoang đất mới lại rất
hạn chế. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái và
phát triển bền vững đang trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu đang được các nhà
khoa học trên thế giới quan tâm. Đối với một nước có nền kinh tế nông nghiệp chủ
yếu như ở Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp càng trở
nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Xã Khánh Trung nằm phía Đông Nam huyện Yên Khánh có tổng diện tích tự
nhiên 966,98 ha với số dân là 10.642 người. Trong những năm gần đây, trình độ dân
trí ngày một nâng cao, người dân hiếu học, cần cù. Các lĩnh vực y tế, giáo dục ngày
một tiến bộ. Thu nhập bình quân trên đầu người năm sau cao hơn năm trước. Tuy
nhiên, sản xuất nông nghiệp chưa phát huy hết thế mạnh; hệ thống cơ sở hạ tầng tuy đã
được chú trọng nâng cấp, cải tạo nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của
tương lai; sử dụng đất còn chưa thật hợp lý, hiệu quả. Do đó việc tiến hành “đánh giá
hiệu quả và định hướng sử dụng đất canh tác xã Khánh Trung - huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình” nhằm phát hiện những lợi thế và trở ngại trong sản xuất nông nghiệp,
7
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đồng thời đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất thông qua
sản xuất nông nghiệp.
Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn và nhu cầu sử dụng đất, được sự đồng ý của
khoa Quản lý đất đai trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội, đồng thời dưới
sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo ThS.NCS. Phạm Anh Tuấn , em tiến hành
nghiên cứu đề tài “ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã
Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở điều kiện tự nhiên - kinh
tế - xã hội của đại bàn xã, giúp người dân sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả và phù hợp
với điều kiện của xã.
- Định hướng và đề xuất các giải pháp hợp lí nhằm sử dụng đất canh tác có hiệu
quả theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.
- Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất (LUT) nhằm lựa chọn các loại
hình sử dụng đất có hiệu quả cao.
- Đánh giá tình hình quản lý đất nông nghiệp, tình hình biến động của diện tích
đất nông nghiệp, và khả năng khai hoang mở rộng diện tích để sử dụng đất nông
nghiệp có hiệu quả hơn.
1.3. Yêu cầu
- Nghiên cứu điều kiện tự nhiên - kinh tế- xã hội trên địa bàn xã.
- Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn xã và đề xuất hướng sử dụng
đất có hiệu quả phù hợp với điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Khánh Trung huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình.
- So sánh được sự phát triển và tình hình sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp
qua từng giai đoạn có sự thay đổi như thế nào.
- Phương pháp đánh giá phải đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn.
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