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MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai được sử dụng hầu hết trong tất cả các ngành sản xuất, các lĩnh vực
của đời sống. Theo từng ngành sản xuất, lĩnh vực của đời sống, đất đai được phân
thành các loại khác nhau và gọi tên theo ngành và lĩnh vực sử dụng chúng.
Trong tiến trình của lịch sử xã hội loài người, con người và đất đai ngày càng
gắn liền chặt chẽ với nhau. Đất đai trở thành của cải vô tận của loài người, con
người dựa vào đó để tạo ra sản phẩm nuôi sống mình. Đất đai luôn là thành phần
hàng đầu của cuộc sống. Không có đất đai thì không có bất kỳ ngành sản xuất nào,
không có một quá trình lao động nào diễn ra và cũng không có sự tồn tại của loài
người.
Đối với ngành nông nghiệp thì đất có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là nơi
sản xuất ra hầu hết các sản phẩm nuôi sống loài người. Hầu hết các nước trên thế
giới đều phải xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở nông nghiệp dựa vào khai thác
tiềm năng của đất, lấy đó làm bàn đạp cho việc phát triển của ngành khác. Vì vậy tổ
chức sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hợp lý, có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng
đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững.
Tuy nhiên một thực tế hiện nay đó là diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị
thu hẹp do chuyển sang các loại hình sử dụng đất khác như đất ở, đất sản xuất kinh
doanh phi nông nghiệp…Mặt khác dân số không ngừng tăng, nhu cầu của con
người về các sản phẩm từ nông nghiệp ngày càng đòi hỏi cao về cả số lượng và chất
lượng.Đây thực sự là một áp lực lớn đối với ngành nông nghiệp.
Xã Mai Pha là một xã miền núi của TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có diện
tích đất sử dụng trong nông nghiệp tương đối lớn, tuy nhiên trong những năm gần
đây diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do nhu cầu chuyển đổi mục đích
sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp… Vì vậy, làm thế nào để có thể sử
dụng hiệu quả diện tích đất nông nghiệp hiện có trên địa bàn là vấn đề đang được
các cấp chính quyền quan tâm nghiên cứu để xây dựng cơ sở cho việc đề ra các
phương án chuyển dịch cơ cấu cây trồng một cách hợp lý nhất, nhằm đem lại hiệu
quả sử dụng đất cao nhất có thể. Xuất phát từ thực tế trên, được sự phân công của
khoa Quản lý đất đai trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội, dưới sự

hướng dẫn trực tiếp của giảng viên - ThS.Nguyễn Thị Nga, em tiến hành thực hiện
đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Mai Pha,
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.”
1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
1.2.1 Mục đích
- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Mai Pha.
- Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến nông nghiệp.
- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.
- Xác định các loại hình sử dụng đất chính của xã Mai Pha.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng
đất nông nghiệp.
- Lựa chọn các loại hình sử dụng đất có hiệu quả cao hơn.
- Đưa ra giải pháp sử dụng đất có hiệu quả cao hơn.
1.2.2 Nhiệm vụ
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề sử dụng hợp lý và hiệu quả đất nông
nghiệp.
- Tìm hiểu thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Mai Pha
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại
xã Mai Pha.

