CHNG IV
THC HIN PHNG PHÁP TNG HP CHO QUY HOCH
S D NG B N V NG NGU N TÀI NGUYÊN T AI

I. M C ÍCH
-

Rà soát và phát trin chính sách  h tr cho nhng s dng  t ai t t nh t
và qu n lý b n vng ngu n tài nguyên  t ai. Nh ã trình bày trong phn
u, nhng quyt nh trong s dng  t ai c thc hin trên c s ca
nhng nhn thc liên quan n t i a hóa li nhun cho ngi s dng và
cng  ng dân c. Nhng nhn thc này ph i c liên quan n các lnh
vc xã hi, kinh t và lut pháp. Chính sách và chng trình ca nhà nc
nh hng n môi trng ó.

-

C i thin và y mnh h th ng quy hoch, qu n lý và ánh giá cho  t và
ngu n tài nguyên  t ai. Nhng h th ng này liên h n s thu thp và
ánh giá nhng thông tin liên quan cho phép ngi xây dng quyt nh có
th là ngi nông dân hay chính quy n  t i u hóa vic t n mc ích.

-

y mnh c s ban ngành và các c ch i u ph i cho  t ai và ngu n tài
nguyên  t ai, t! ó có th hoàn toàn thc hin y  chính sách và h
th ng. Cn thit có nhng s tng tác vi nhng ngi s dng  các c p
, s n xu t ra lng ln lng thc, nâng cao mc s ng có th ch p nhn,
qu n lý h sinh thái trên tính b n vng và gi c tính a dng hóa sinh
h"c.

-

Thit lp nên c ch b o  m nhng hot ng bao g m và tham gia ca t t
c các ch th liên quan. #c bit là các cng ng và ngi dân  c p a
phng trong vic quyt nh và qu n lý s dng  t ai.

 có th t c thành công mc tiêu trong mt chng trình thì òi h$i hai thành
phn chính:
-

Th nh t là phng pháp bao g m nhng phng thc có th tái s n xu t 
bc k tip, mà kt qu trong vic chuyn i nhng thông tin v các yu
t t nhiên, kinh t và xã hi cho vic thu nhp c cao hn trên c s s
dng  t ai b n vng.

-

Th hai là khung c ch c c u trúc và t chc nhân s theo cách có th
thc hin nhng quy trình mt cách thành công. Nhng v n  ca th gii
trong vic liên quan n nhng yêu cu lng thc cho dân s có th t%ng 
mc g p ôi trong na th k& ti và nhng tác ng ca vic thâm canh
ngu n tài nguyên  t ai ã x y ra trong môi trng r t trm tr"ng, mà theo
thc t cho th y, không th có hai qu c gia có tình trng hoàn toàn gi ng
nhau, nên có nhng kh n%ng gi i pháp n gi n chung  có th thành các
nguyên lý chung mang tính d' hiu và d' áp dng trên toàn th gii.

Trong thi gian qua, vic áp dng phng pháp tng hp toàn din  t n
th$a thun trong vic s dng  t ai b n vng òi h$i r t nhi u công sc và thi gian.
Trong nhng n%m gn ây, mt s phng tin k( thut và kinh t xã hi ã tr nên
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hu dng cho vic h tr các h th ng. Chúng s) c mô t  theo các phn sau trong
chng này.
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II. PHÁT TRIN KHUNG  XÂY DNG NH NG
QUYT NH
H th ng tr giúp quyt nh có th c mô t trong Hình 5.1. Các phn v
thông tin và s liu khác c*ng nh quy trình ánh giá  t ai ã c trình bày trong
các chng trc. Sau khi xác nh vic ánh giá các n v b n   t ai/n v
qu n lý  t ai, m+i n v c so sánh vi nhng yêu cu môi trng ca nhng cây
tr ng, s n phm, hay nhng li ích có c t! vic s n xu t ó. Mt “cây tr ng” thì có
th c tiêu th (bán), và bao g m không ch3 s n phâm cây tr ng và vt nuôi, mà còn
nhng li ích có t! vic s dng nh du lch hay b o v thiên nhiên mà có giá tr v xã
hi hay tài chính.
H th ng s n xu t, kiu s dng  t ai, hay n v qu n lý  t ai cn ph i
c xác nh và xem nh là phn quan tr"ng nh hng và kim soát u ra và n%ng
su t ca cây tr ng. Thí d nh n%ng su t cây tr ng cao hn s) c d oán t! h
th ng s n xu t bao g m vic áp dng phân bón hay h th ng ti có hiu qu . ánh
giá ti m n%ng và hin ti ca các loi cây tr ng trên n v  t ai và  ng thi c*ng
ph i tính toán n ti m n%ng u ra hay n%ng su t..
 so sánh li nhun ti m tàng ca m+i cách ch"n la, cn thit ph i tính toán
chi phí s n xu t. Thông tin v lao ng và mc  qu n lý c*ng r t cn thit ph i có vì
t! ó s) cho ra các s liu c b n trong mt h th ng s n xu t c*ng nh chi phí u t
trong h th ng d liu tính toán.  ng thi, c*ng ph i xem xét nhng nh hng ca
các kiu s dng  t ai, #c bit là liên quan n môi trng. Nhng nh hng liên
quan n môi trng t nhiên bao g m luôn n s xoái mòn và ô nhi'm, nhng
nhng nh hng n kinh t xã hi thì quan tr"ng hn. Do ó, trong phn cu i ca
tin trình ánh giá, u ra ph i bao g m m i liên h cho m+i s n phm có th có ca
s dng  t ai và tùy thuc vào t& l ang thc hin, thông tin v s n xu t, h th ng
s n xu t, n%ng su t, ri ro, li nhun tài chính và tác ng môi trng.
Giai on sau cùng là ch"n l"c ra nhng kt hp t t nh t ca s dng  t ai
phù hp vi nhng mc tiêu  ra. S kt hp “t t”  ây có ngha là s nhn din ra
các mc tiêu ban u là úng. Mt cách c th, h th ng tr giúp quyt nh cho quy
hoch s dng  t ai là phng pháp hai giai on vi u ra t! các nhà khoa h"c t
nhiên là các ch"n la s dng  t ai và c*ng là u vào cho ánh giá kinh t xã hi.
Có th nh n mnh r4ng trên phng pháp quan im và t chc thì không ph i
bao hàm ch3 có thit k s liu hay phng pháp tính toán n%ng su t, hay phân tích
kinh t, nghiên cu tác ng kinh t hay nhng chng trình a mc tiêu, mà còn có
các phng pháp thích hp khác tùy theo t3 l ang thc hin, s lng và mc 
chính xác ca các s liu chuyên môn. Do ó, khung c b n chung là c lp vi t3 l,
và có th s dng  c p qu c gia hay c p nông trang hay các c p trung gian. i u này
có th c, th nh t là do nó ph n ánh c nhng tin trình thit lp quyt nh t
nhiên, và th hai là do mc tiêu ca chng trình không xây dng vào trong các mô
hình, nó c xác nh c lp. Mô hình b n thân nó ã trung hòa.
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ÁNH GIÁ T AI
1
C s d liu
tài nguyên
t ai
1. t
2. Khí hu
3. Yu t
khác

ÁNH GIÁ KINH T XÃ HI

2
C s d liu
s# d$ng t
ai
1. Yêu c!u cây
tr%ng
2. H thng
s&n xut

3
C s d
liu kinh t
1. Chi phí
!u t"
2. Giá bán

4
Các yu t
xã h'i
1. M$c ích
2. Ngu%n tài
nguyên con
ng"(i

5
Nhn din n v)
qu&n lý t ai

6
M*i n v) qu&n lý t ai
c!n xác )nh:
i. S&n ph+m và cây tr%ng có th,
ii. H thng s&n xut có th,
iii. M-c ' n/ng sut;
iv. !u t"/thu h%i
v. Nhng yu t r4i ro
vi. Tác 'ng môi tr"(ng

KH NNG CHN LA S

D NG T AI

7. Th5c hin ti "u hóa a m$c tiêu , ti a hóa
vic 6t n m$c tiêu mong "8c

8. CHN LC S D NG T AI
T<T NHT

Hình 5.1: H th ng h tr quyt nh cho quy hoch s dng  t ai
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III. PHÁT TRIN C S= D
NH V

LIU TH<NG KÊ VÀ

FAO (1993) và Dalal-Clayton và Dent (1993; trong FAO, 1993) cung c p
nhng gii thiu ban u cho các c s d liu liên quan n vic qu n lý ngu n tài
nguyên  t ai và quy hoch s dng  t ai.

1. C s d liu khí hu
T t c các qu c gia  u có mng li các trm khí tng  quan sát và thu
thp s liu khí hu và nhng i u kin ca thi tit. Trong các vùng quá xa khó n
c nh các vùng r!ng nhit i, vùng núi hay các vùng sa mc, thì kho ng cách các
trm quan sát khá rng, vi nhng gii hn trong vic ghi nhn theo hàng n%m và
thng có nhi u kho ng h, hay nói chung v7n có b s liu #c trng cha hoàn
ch3nh. Do ó, cn thit ph i tin hành ni suy, #c bit là các Ban chuyên ngành ca
UN nh WMO (Weather Management Organization) và FAO có th h tr nhng v n
 gii hn này.
Mt trong nhi u c s d liu khí hu là METEO, mà FAO ã phát trin vi
phn m m b4ng anh ng. Phn m m này c thit k cho vic nhp trc tip s liu
khí hu vào hay s hóa vào nh dùng CLICOM. ây là c s d liu ca WMO ang
c s dng phc v cho nhi u qu c gia trên th gii. METEO c*ng hu dng 
tính toán  b c hi ti m n%ng và thc t.

2. C s d liu cho t và )a hình
Gn nh m+i qu c gia  u có làm nhng kim kê v tài nguyên  t, nhng mc
 chi tit và tiêu chun phân loi  t thì r t khác nhau khin cho vic xác nh m i
liên quan v  t gia các qu c gia g#p nhi u khó kh%n. Thông thng, thì không có s
n i kt l7n nhau gia  t và a hình trong mt h sinh thái sinh c nh chung, là i u
kin tiên quyt ban u cho phng pháp toàn din quy hoch s dng  t ai.
 liên quan n v n  này FAO và UNESCO ã ch trì son th o ra B n 
 t th gii n%m 1960 n 1970. FAO hin nay ang trong tin trình cp nht hóa
nhng thông tin th gii này  s dng phát trin thành c s d liu cho các ngành
trong các qu c gia.  h tr cho chng trình này, n%m 1989 FAO phát trin thành
FAO/ISRIC c s d liu phu din  t th gii. Chc n%ng ca b phn này là lu
tr, phân loi và chun hóa các s liu kh o sát bao g m luôn c v trí, mô t phu din
và s liu phân tích.
FAO, UNEP, ISSS và ISRIC ang hp tác trong vic phát trin c s d liu s
hóa a hình và  t th gii (SOTER: World SOil and TERrain Digital Databases)
(FAO, 1993c). C s này s) cung c p phng pháp cho vic mô t  t ai và thành
phn ca  t theo sinh c nh mà ang c áp dng trong các im th nghim  nhi u
qu c gia thuc kh i Châu M( La Tinh, B?c M( và Châu Phi. Quyn hng d7n và
phn m m cho ngi s dng là SOTER. C s d liu ca  t và a hình c*ng ph i
bao g m luôn các thông tin v s nguy hi a ch t ca  t ai nh lt, trt  t, l p
vùi do tro núi la, c*ng nh nhng nguy hi hóa a ch t nh: ch t c hi, nhng #c
tính phóng x. Nhng v n  x y ra ca các khoáng s n hay vt liu xây dng c*ng
ph i c lit kê, ánh giá và t n tr, khi nó c x y ra trong  t hay a hình mà ã
c s dng cho c s d liu.
Mt cách tng quát, vic thit lp các c s d liu ngày nay ã c trang b
và hot ng nh vào vi'n thám và k( thut nh v toàn cu GPS. Nh h+ tr ca các
k( thut này mà nhi u qu c gia trên th gii ã b?t u ánh giá c p qu c gia theo các
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dng khác nhau v s suy thoái  t, mà c xây dng và phát trin t! phng pháp
ánh giá toàn cu s suy thoái  t ca UNEP/ISRIC (GLASOD)(ISRIC, 1990).

3. C s d liu ngu%n tài nguyên n"8c
Ngoi tr!  các qu c gia phát trin, s phát trin ca c s d liu ngu n tài
nguyên nc và s dng s liu này v7n còn chm so vi  t và a hình. C s d
liu này òi h$i phân tích các s liu liên quan ca các trm khí tng, s o lng lp
li nhi u ln v dòng ch y, ánh giá ti m n%ng t n tr nc ngm thông qua vic phân
tích các l ging khoan, và s lng c*ng nh loi s dng tht s ca các ngu n tài
nguyên nc. WMO, UNESCO, FAO, và UNDP ang tích cc hot ng trong vic
h+ tr cho thu thp các s liu v tài nguyên nc  c p qu c gia, c p vùng và c p th
gii. Các s liu thu thp c hin nay FAO ang dùng phn m m AQUASTAT chy
trong chng trình xây dng tài liu thy s n ni a.

4. C s d liu v? che ph4 t ai và a d6ng hóa sinh h@c
Trong t t c các qu c gia trên th gii  u có nhng b n  mô t các dng che
ph m#t  t bao g m r!ng, vùng hoang vu, và thc vt vùng ngp nc, nhng nhng
thông tin v trí a lý trên s a dng các loài thc vt và ng vt và giá tr ca nó thì
thng không tp trung mt ni mà rãi rác  các vin trng khác nhau. UNESCO,
FAO và các trung tâm chuyên môn qu c t ang c g?ng bù ?p cho v n  này trong
vic h+ tr cho các qu c gia hay các vùng nh Liên minh hp tác qu c gia Amazon.
Trong trng hp lâm nghip, FAO ã th ng kê c các ngu n tài nguyên r!ng trên
th gii vào n%m 1980 và 1990,  ng thi c*ng h+ tr cho Chng Trình Hành ng
Cho R!ng Nhit i Qu c Gia. ây là b?t u cho lit kê có h th ng ca t t c các
loi che ph m#t  t, trong s hp tác vi nhng trung tâm qu c gia, b?t u t! nhng
nc Châu Phi thông qua  án AFRICOVER.
Trong nhng vùng c bit nh là vùng có giá tr v kh o c h"c hay ph n
nh nhng h th ng s dng  t ai in hình trong thi gian qua, c*ng c bao g m
trong c s d liu che ph m#t  t hay c x lý riêng bit.

5. C s d liu v? s# d$ng t ai, h thng cây tr%ng và s&n xut
Trong t t c các qu c gia  u có son th o ra các thông tin c th v s dng
 t ai, nhng thông thng mô t  c p huyn hay xã hn là có nhng s liu c th
v v trí a lý. Thiu mt vài phng pháp thc hành, n gi n và thông dng mô t
nhng s dng  t ai và h th ng s n xu t (???). Hin nay, ang tin hành công vic
h+ tr cho các c quan qu c gia trong vic c i thin c s d liu có v trí a lý trên
s dng  t ai. M+i s dng  t ai ph i c ánh giá trên kh n%ng b n vng lâu
dài, trên c s ca các ch3 th b n vng trong phn trc ã  cp.
Nhi u qu c gia ã có nhng thông tin c b n v yêu cu ca môi trng nh
nhng i u kin khí hu, nhng i u kin  t và a hình, ch t lng nc ca nhng
cây lng thc a phng, cây tr ng cho xu t khu, nhng  n i n, súc vt ni a
và thy s n cho tiêu th. Nhi u gi ng hay chng loài mi ang tr nên hu dng thông
qua vic lai to b4ng các k( thut sinh h"c hay ch"n l"c gi ng và  ng thi c*ng có
nhi u thông tin hn v nhng yêu cu ca nó c*ng ã và ang c thu thp bi h
th ng CGIAR ca nghiên cu nông nghip qu c t.
FAO s dng nhng thông tin cho vic phát trin ca c s d liu hai mc 
tng quát trên yêu cu cây tr ng và môi trng. Mc  th nh t, ECOCROP1, hin
ti chim kho ng 1200 loài và s) cho kt qu nhng thông tin trên các cây tr ng ch"n
l"c cho môi trng t nhiên và cho s dng, và trên nhng gii hn v m#t khí hu và
129

 t trong b n thân các loi cây tr ng ó  có th phát trin c t t. C s d liu 
mc  hai là ECOCROP 2 thì ang c làm thành d liu mô hình trên nhng tin
trình ca cây tr ng theo các giai on sinh trng khác nhau.
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6. C s d liu v? nhng i?u kin xã h'i và các liên quan
Nhng thông tin d liu cha các thông tin v các yu t xã hi ph i c xác
nh theo nhng mc ích, ngu n tài nguyên và nhng tr ngi ca m+i cng  ng,
lp hay nhóm trong vùng ang phát trin. Nhng v n  này có th thu c thông
qua phng pháp h th ng canh tác. Mt nhân t cn thit ca c s d liu xã hi là
thông tin trên h th ng hin ti %ng ký và s hu  t ai, quy n s dng  t ai, th
trng  t ai và các dng khuyn khích và thu trong các vùng có liên quan nh ã
trình bày chi tit trong phn trc,  ng thi c*ng ánh giá s trung thc và y 
cho phát trin b n vng (Bruce, 1994). C s d liu ph i cha ng các thông tin v
nhng yêu cu s ng ca các nhóm ngi s dng  t ai khác nhau, gia t%ng các c
mu n ca dân a phng, chi u hng di dân ra và vào theo mùa hay vnh vi'n, và
các ngu n lao ng trong và ngoài vùng. Các thông tin trên mc  v xây dng c s
h tng, kh n%ng hot ng khuyn nông và nhng kh n%ng v nhng tín dng cho
các hot ng ca nông dân và các c s công thng nghip khác c p a phng
c*ng ph i c bao g m vào trong c s d liu này. Cu i cùng nhng i u kin v
sc kh$e a phng c*ng ph i c lit kê và bao g m luôn trong ó các tác nhân
gây bnh và dch trên các n v  t ai khác nhau trong vùng nghiên cu.

7. C s d liu v? chi?u h"8ng kinh t
Chi phí u t và giá bán hin ti cho u ra c*ng òi h$i xác nh cho các ch"c
la và ch"n l"c ra các kh n%ng ch"c la hn hp t t nh t  t n các mc tiêu 
ra. Nhng thông tin này có th có c t! các thông tin công cng, và thit k c s
d liu cho nh hng ti. Tuy nhiên, c*ng ph i ghi nhn r4ng u vào và u ra v
kinh t thì r t bin ng, liên quan n nhng u tiên ca chính quy n trung ng, s
xu t hin ca các kX khô hn chính, ngp l* hay nhng nguy hi v các m#t t nhiên
khác, và tình trng khn c p ca nhng tình trng xung t b t n trong qu c gia. S
phát trin thng mi qu c t, c hi cho ngành ngh lao ng, du lch, tín dng hay
các chun b tr giúp cho các chng trình i u ch3nh c s t chc, và s thay i
trong các thành phn quy n lc, t t c  u nh hng n các i u kin kinh t xã hi,
t! t chc chính quy n trung ng n c p cng  ng làng xã. Trong khi các c s d
liu sinh h"c t nhiên có th có thi gian giá tr s dng t! 20 n 30 n%m, c s d
liu kinh t xã hi thng ph i i u ch3nh thng xuyên sau m+i 5 n 10 n%m.

IV. PHÁT TRIN NH NG PHNG TIN  TH<NG
NHT VÀ KT N<I C S= D LIU THEO KHÔNG
GIAN VÀ THZI GIAN
Các khoanh v) ca mt din tích c bao ph bi mt k hoch s dng  t
ai có th c làm trên c s ranh gii hành chính ca T3nh, Huyn, Thành ph ,....
hay theo ranh gii n v  t ai t nhiên trong mt khu vc lu vc sông, n v a
mo, nhng bán lu vc, hay nhng n v sinh thái sinh c nh,... hay trên c s kt
hp các phn trên.
D liu c ph i hp vào trong c s d liu thì có kh n%ng trình bày di
dng b n  , th ng kê và biu b ng, do ó, nó c biên son  các dng và t3 l khác
nhau. Nhng mâu thun nhau v m#t không gian s) gây nhi u khó kh%n và t n thi
gian  có c tính tng hp cho tin trình xây dng các quyt nh vic qu n lý
ngu n tài nguyên, #c bit là các n v sinh thái sinh c nh không ph i là nhng im
khi u c b n.
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Vi s phát trin liên tc ca các phn cng và m m máy tính, c*ng nh giá c
phù hp s) h tr nhi u cho các chng trình quy hoch c p qu c gia, t3nh c*ng nh
các thành ph , nhng i u kin này ang c c i thiên mt cách sâu s?c. #c bit,
vic phát trin các phn m m v H th ng thông tin  t ai (LIS, Meyerinck và ctv.,
1988), và H th ng thông tin a lý (GIS) ã giúp cho vic nh v các c s d liu
a lý to thun li trong vic to nhi u lp thông tin di dng s hóa. M+i lp thông
tin là mt b n  n tính và có th ch ng l p hay tách lp ra mt cách c lp  b t
kX t3 l nào hay theo không gian nào.
S thit lp các c s d liu ca GIS/LIS c trình bày trong hình 5.2. i
quy hoch tài nguyên thiên nhiên a ngành òi h$i ph i s dng h th ng GIS/LIS nh
là mt phng tin hiu qu trong vic h+ tr cho quy hoch s dng  t ai. Nó bao
g m các nhà a lý t nhiên, nhà nông h"c, nhà mô hình khí hu- t-cây tr ng, nhà
tr?c c, nhà tin h"c, nhà kinh t, khoa h"c gia xã hi h"c, và c*ng bao g m luôn các
nhà phát trin d liu   m b o r4ng h th ng và s n phm ca nó c truy n i
thông su t n nhng ngi s dng nh các nhà xây dng chính sách và các ch th
 các c p  khác nhau.
Hin nay, v7n còn nhi u hn ch v m#t k( thut và t chc trong vic hu
dng hóa k( thut GIS, #c bit là  các nc kém và ang phát trin (Sombroek va2
Antoine, 1994). B n hn ch quan tr"ng là :
(i)

Phân tích không y  các v n  tht c th nh nó ang x y ra trong
vic qu n lý  t ai phc tp và v n  b n vng  c p  nông h, và
c*ng nh nó bao g m trong vic tng hp nhng v n  liên quan n
sinh h"c, kinh t xã hi và chính tr trong mt th chung toàn din

(ii)

Nhng gii hn trong kh n%ng hu dng ca s liu và ch t lng s
liu  t t c các t3 l, #c bit là các s liu này cn ph i có s kh o sát
thc t m#t  t

(iii)

Thiu s trao i thng xuyên các s liu, nh dng và các phn chính
ca h th ng

(iv)

Nhng phng tin thông tin không y  gia các h th ng máy tính,
b phn cung c p s liu và ngi s dng thí d nh các vùng có mng
li in thoi còn nghèo nào cha thông su t .

Nhìn chung, tình trng hin ti là các k( thut thông tin s ang phát trin 
mc  ngày càng nhanh  to ra các thông tin cho các ngành v tài nguyên thiên
nghiên ca các qu c gia ang phát trin. ây là trin v"ng phát trin chung cho h
th ng hòa nhp toàn cu ca các qu c gia này.
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C s d liu
x& h'i
chính tr),
và kinh t

C s h6 t!ng (thành ph, ....

Hin tr6ng s# d$ng t ai

C s
d liu
tài nguyên
thiên nhiên

Th5c vt/che ph4 t ai
Ngu%n tài nguyên n"8c
t/d6ng hình t ai

B&n % n?n

Hình 5.2 : H th ng thông tin a lý GIS s hóa

V. PHÂN TÍCH A M C TIÊU VÀ K\ THU]T T<I U
HÓA D LIU
Thông thng, có nhi u mc ích c  ra sau khi có s th$a thun trong
vic qu n lý tài nguyên  t ai. Nhng mc ích này có th rng hay hYp và có ít
tng hp ho#c hoàn toàn không tng hp vi nhau, nhng thng c s?p xp
theo th t u tiên. Nhng mc ích ph i c xác nh là “t t nh t” hay “t i u” và
c nh ngha rõ trong s liên quan n s dng  t ai. Nhng mc ích và tính
quan tr"ng tng  i ca nó có th luôn c thay i theo kh n%ng la ch"n. i u
này làm gi m tính lâu b n ca các b n  thích nghi c in ra và nhng b n  này
ch3 c xem nh là nhng kt qu tm thi, và có th nâng cao ch t lng ca nó liên
tc theo cp nht hóa s liu trong h th ng máy tính b4ng các cách kt hp,và phân
loi li theo s liu c b n có c.
Kh n%ng c*ng có th xây dng quy hoch s dng  t ai  mc  a
phng theo các mc ích c xp hng th t u tiên, nhng thc t thì t i a hóa
a mc tiêu ch3 có th thc hin c thông qua chng trình tuyn tính hay nhng
phng pháp toán h"c khác. Mt vài phn m m ca máy tính c*ng ang c phát
trin ra  s dng cho mc ích này.
Bc u có th c lng trc nh t nhng mc tiêu và mc ích ca chính
quy n và ngi s dng  t ai b4ng cách là s dng nhng c s d liu kh n%ng
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s n xu t ca  t ai chung vi nhng kt qu khác v phân vùng sinh thái nông nghip
 c lng s phân b s dng  t ai trùng vi nhng nhng mc tiêu ó. Nhng
phng pháp trong các chng trình tuyn tính ã và ang c s dng  cung c p
mt qui trình t i u hóa s dng  t ai trên c s các thông tin v phân vùng sinh thái
nông nghip. Trong chng trình này, hay chng trình phi tuyn tính hay phng
pháp a mc tiêu có th c s dng  hô tr cho các nhà quy hoch ca chính
quy n, ngi s dng  t ai và nhng ch th khác trong vic th$a thun vi nhau v
s dng  t ai và trong tin trình xây dng quyt nh. Kt qu này s) cung c p s
phân b s dng  t ai k tip nhau  áp ng nhng mc tiêu và v n  tr ngi ã
c th o lun, n khi mt quyt nh c  ra trên s ch"n l"c nhng cái mà t
gn hay úng vi nhng mc ích.
S tính toán kh n%ng s n xu t ca  t ai y  trong s dng hin ti và d
oán kh n%ng cung c p b4ng s lng có th thc hin c thông qua các quan sát
thc t và o m trong thi gian dài. Tuy nhiên, nhng ngi s dng  t ai và các
chuyên gia khác có th c lng kh n%ng ca các s dng  t ai mi trên các loi
chuyên bit ca  t ai trong vic so sánh vi nhng s dng hin có.

VI. NH NG PHNG TIN XÃ HI, KINH T VÀ
CHÍNH TR CHO XÂY DNG QUYT NH TRONG
S D NG T AI
Nhng quyt nh s dng  t ai thì him khi c xây dng bi các cá nhân
hay chính quy n riêng bit. Hu ht trong t t c các trng hp, s th$a thun trong s
dng  t ai i trc, và k ó là a n nhng quyt nh. Nhng kt qu t c
ho#c có trin v"ng t n, hay các quyt nh a n nhng kho ng cách ln hay
nh$ hn gia các ch th trong s dng  t ai.
Trong phng pháp tng hp, nhng  i tác và các ch th trong vic th$a
thun cho s dng  t ai s) có nhng h tr k( thut hu hiu theo 3 hng:
-

Ngôn ng k( thut thông thng, nhng dng c các nhóm khác nhau có
cùng cách hiu gi ng nhau;

-

C b n kin thc thông tin thông thng, bao g m các ngu n tài nguyên  t ai
và ngu n tài nguyên nc, ngu n tài nguyên thc vt và cây tr ng, c s h
tng (ng, th trng ca s n phm và u t...) và nhng ch3 nh s khi
ca các mc tiêu chính t! các nhóm khác nhau;

-

Chng trình phng án s dng  t ai, s) cung c p hiu qu nhng b n 
phân b s dng  t ai và nhng thông tin c gi i oán khác trên c s ca
các mc ích và s chuyên bit hóa c quy nh bi nhng thành phn tham
gia  các im khác nhau trong su t quá trình th$a thun.

Thu thp các c s d liu v sinh h"c môi trng và kinh t xã hi, lu tr
trong h th ng GIS/LIS và phân tích di dng a mc tiêu, và t i u hóa kt qu kiu
s dng  t ai trên các tiu vùng sinh thái nông nghip, v n  qu n lý ngu n tài
nguyên kinh t xã hi hay n v  t ai t nhiên, s) t n li nh là nhng bài tp lý
thuyt nu t t c các ch th không c bao g m y  trong ó. S tham d trc
tiên ca h" là s quyt nh  b?t u cho vic quy hoch tng hp ngu n tài nguyên
cho mt vùng ã xác nh (qu c gia, t3nh, huyn, thành ph , làng xã). Giai on hai là
tip xúc gia các nhà quy hoch và các ch th nh4m #c tính hóa các dng hin có
ca s dng và che ph  t ai và xác nh nhng kiu s dng  t ai có c và hu
dng cho tng lai. i u này c thc hin b4ng cách kh o sát, ph$ng v n và nghe
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t! qun chúng, và gom li t!ng mc theo các bc ã trình bày trong các phn trc
v ch t lng và nhng gii hn ca  t ai cho các s dng khác nhau.
Hu ht s tham gia ca các ch th thì c #t trong t!ng bc.  ngh s
dng  t ai trên n v nh là kt qu ca k( thut t i u hóa c áp dng cho các
b s liu v sinh h"c môi trng và kinh t trong GIS so vi nhng than phi n, nhu
cu, nhng v n  liên quan và môi trng s ng ca các ch th khác nhau. i u này
thng a n nhng mâu thu7n và òi h$i ph i có di'n àn thích hp  t n s
th$a thun (Roling, 1994) và nhng quyt nh c  ra theo t!ng c p  liên quan.
Có nhi u dng di'n àn  c p a phng làng xã, t! nhng s t v n không chính
thc gia nhng trng lão trong làng thông qua vic bu ch"n ra hi  ng s dng
 t ai c p làng xã n hi  ng quy hoch c p huyn và chng trình quy hoch phát
trin và b o v qu c gia.
 hot ng quy hoch s dng  t ai chuyên bit  c p huyn, hay c p t3nh,
b n thân nôi ti nhóm quy hoch ca các ch th và nhng chuyên viên quy hoch
ph i c thành lp g m mt ch tch c lp và mt th ký có trình  t t. Chc
n%ng cho t!ng nhóm nh$ trong b n thân nhóm quy hoch ph i c phân chia c th.
S tham gia ca m"i ngi trong tin trình quy hoch có hai dng b khuyt.
Th nh t là  mc  t chc ban b, h tr k( thut có th cung c p cho m"i ngi
 giúp h" sàn l"c nhu cu cn thit mt cách rõ ràng nhng gì ã c lit ra trc
ây. Th hai, k hoch s dng  t ai ph i c ph n bin và rà soát li  c s
ch p thun ca m"i ngi trong kin thc t có ca h" và nhng h+ tr k( thut ã
c cung c p.
Tin trình th$a thun và xây dng quyt nh thì thng kéo dài, bi vì trong
phn mâu thu7n gia nhu cu vi òi h$i cho  t ai và trong phn thông qua các tin
trình ch"n la s dng  t ai và các c hi c*ng nh các tr ngi s) ngày mt rõ ràng
hn cho m"i ngi tham gia. y mnh và gia t%ng s hiu bit thông thng cho m"i
ngi, kt qu ca m+i lt t i u hóa tip theo s) r t hu dng cho các nhà quy hoch
và ngi s dng  t ai trong vic áp ng vi nhng mc ích và nhng tr ngi
liên tip mà h" ã khám phá ra n khi nhng k hoch c th hay mong c t c.
Phng pháp h th ng mng li cho quy hoch thì ch3 có ý ngha ca to ra
mt k hoch s dng  t ai mà có s hp tác y  nh t ca m"i ban ngành trong
xã hi cho vic thc hin và nâng cao nhng c hi t t nh t và thành công nh t.
Trong mt s i mi quy n s dng  t ai c p qu c gia bao g m luôn c vic
tin n vai trò ph n trong các  án %ng ký quy n s dng  t ai và th trng  t
ai là v n  u tiên ca qu c gia. Trong tình trng ó, cn thit ph i thit lp nên mt
nhóm v “Công vic c th quy nh hóa  t ai” bên cnh các b phn quy hoch s
dng  t ai thì có th thích hp nh t. V n  này ph i  i phó vi s hp nh t  t
ai, a chính và s thit lp hay tp trung hóa nhng ngành qu n lý  t ai có hiu
qu , kích thích s %ng ký quy n s dng  t ai trong vic hp tác vi nhng c u trúc
v t chc lut.
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CHNG VI
KT QU IN HÌNH TRONG PHNG PHÁP XÂY DNG
PHNG ÁN CHO QUY HOCH S D NG T AI CP
HUYN =  NG B^NG SÔNG C U LONG

I. PH_N GI`I THIU
1. Theo CV s 1814/CV-TCC, 1998
Các phng án QHSD  t ai c xây dng trên c s có s hip thng
(thông qua hi ngh, hi th o  tho thun và l y ý kin óng góp) vi các ban ngành
liên quan v nhu cu din tích, loi  t và phm vi phân b s dng. Báo cáo thuyt
minh quy hoch c son th o theo  cng hng d7n vit "Báo cao quy hoch s
dng  t ai" do TCC quy nh (kèm theo CV s 1814/CV-TCC, ngày
12/10/1998).
Yêu cu ca phng án quy hoch là:
-

c các ban ngành ch p nhn

-

Phù hp vi tình hình thc t và

-

Có tính kh thi cao.

Ni dung chính ca phng án quy hoch là:
-

B trí  t ai vi c c u hp lý theo không gian b4ng cách khoanh xác
nh các loi  t chính ( t NN,  t LN,  t khu dân c nông thôn,  t
ô th,  t chuyên dùng và  t cha s dng)

-

nh tuyn la ch"n a im c th cho các d án, công trình, các khu
 t s dng theo t!ng mc ích c th  i vi s n xu t NN, LN....( c%n
c vào yêu cu v v trí, a lý, a Hình, a mo, th nh]ng, ch t
lng  t, a ch t thy v%n, l* lt, tiêu thoát nc, giao thông i li môi
trng....) và thi gian ( nh kX thc hin cho t!ng mc ích s dng
 t).

Kt qu ph n nh ni dung ca phng án quy hoch c th hin:
-

B4ng báo cáo thuyt minh, trong h th ng biu cân  i s dng  t ai

-

Khoanh v) trên b n  quy hoch s dng  t ai.

2. Theo Thông t" 30-2004/BTNMT, 2004
Theo thông t 30-2004 ca B Tài Nguyên và Môi trng thì xây dng phng
án quy hoch s dng  t ph i theo các im sau:
Phân b qu(  t cho nhu cu phát trin kinh t - xã hi, qu c phòng, an ninh
bao g m:
-

Xác nh din tích  t  phân b cho nhu cu phát trin kinh t - xã hi,
qu c phòng, an ninh ca c nc, các ngành và các a phng g m  t s n
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xu t nông nghip ( t tr ng cây lâu n%m,  t tr ng cây hàng n%m trong ó
làm rõ din tích  t tr ng lúa nc);  t lâm nghip ( t r!ng s n xu t,  t
r!ng phòng h,  t r!ng #c dng, trong m+i loi r!ng cn phân rõ din tích
có r!ng t nhiên, có r!ng tr ng, din tích khoanh nuôi phc h i r!ng và din
tích tr ng r!ng);  t nuôi tr ng thu& s n;  t làm mu i;  t nông nghip
khác;  t  ti nông thôn,  t  ti ô th;  t chuyên dùng ( t xây dng tr
s c quan, công trình s nghip;  t s dng vào mc ích qu c phòng, an
ninh;  t s n xu t, kinh doanh phi nông nghip;  t s dng vào mc ích
công cng);  t sông, ngòi, kênh, rch, su i và m#t nc chuyên dùng;  t
tôn giáo, tín ng]ng;  t ngha trang, ngha a;  t phi nông nghip khác;
-

 i vi m+i mc ích s dng  t quy nh ti tit a im này cn xác
nh din tích  t không thay i mc ích s dng so vi hin trng s
dng  t; din tích  t t! các mc ích khác chuyn sang trong kX quy
hoch, trong ó ph i xác nh rõ din tích  t ph i xin phép khi chuyn
mc ích s dng và din tích  t d kin ph i thu h i (nu có);

-

Xác nh din tích  t cha s dng a vào s dng cho mc ích s n
xu t nông nghip; lâm nghip, trong ó xác nh rõ din tích  t tr ng
r!ng mi và din tích khoanh nuôi tái sinh r!ng; nuôi tr ng thu& s n;
làm mu i; nông nghip khác; phi nông nghip;

-

Vic phân b din tích các loi  t trong phng án quy hoch nêu ti
tit a, b và c im này c xác nh c th cho t!ng vùng lãnh th.

Khoanh nh trên b n  hin trng s dng  t ca các vùng lãnh th  i vi
các khu vc s dng  t theo quy nh ti tit a, b và c im 8.1 kho n này mà có din
tích trên b n  t! b n mi-li-mét vuông (4mm2) tr lên và tng hp lên b n  hin
trng s dng  t ca c nc.

II. GI`I THIU V VÙNG NGHIÊN CzU
Huyn Cù Lao Dung bao g m 7 xã và 1 th tr n, hai nông trng 30/4 và 416.
Là vùng Cù lao ln nh t ca sông Hu, n4m sát bin ông, b n m#t c bao b"c bi
sông nc.
- Phía ông giáp ca nh An phía huyn Trà Cú t3nh Trà Vinh
- Phía Tây giáp sông Hu
- Phía Nam giáp bin ông
- Phía B?c giáp C n M( Phc, huyn K Sách
Vi din tích  t t nhiên là 25.488,44ha (n%m 2002), trong ó  t nông nghip
là 13.295,09 ha, chim 52.16% din tích  t t nhiên.
N%m 2002, dân s vùng Cù Lao Dung là: 60.717 ngi, t c  t%ng dân s t
nhiên bình quân n%m 2002 là 1.35%.
Do tp quán lâu i, ngi dân Cù Lao Dung nói riêng thng nh c ven các
kênh rch, ho#c ni có i u kin giao thông tin li. Trong nhng n%m gn ây xu
hng nh c  các trung tâm kinh t, v%n hóa, ch có t%ng, ây là nguyên nhân làm
cho s phân b dân c v n ã không  ng  u li càng không  u.
V trình  dân trí: do nh hng ca chin tranh và a bàn chia c?t nên vic
h"c hành r t khó kh%n, m#t b4ng dân trí ca ngi dân Cù Lao còn th p. T! n%m 1990,
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huyn ã trin khai toàn b chng trình xoá mù ch và ph cp giáo dc tiu h"c,
t%ng cng công tác giáo dc vùng sâu, vùng xa. Nh vy trình  dân trí nâng lên
mt bc. Tuy nhiên, v7n cha áp ng c nhu cu, toàn vùng ch3 có 30 ngi có
trình  i h"c (a s ngành giáo dc, y t). S ngi ào to bc trung h"c là 81
ngi. T& l tr` b$ h"c gia ch!ng còn cao, mt s ít gia ình có i u kin v7n tip tc
cho con em tip tc h"c, nhng t& l h"c sinh trong vùng vào các trng i h"c còn
quá ít. ây chính là nguyên nhân d7n n s ht hn ln v lc lng khoa h"c k(
thut có tay ngh ti khu vc.
Vùng Cù Lao Dung có tng din tích  t t nhiên 25.488,44ha (n%m 2002).
Trong ó  t nông nghip: 13.295,09 ha (chim 52,50% DT t nhiên).  t lâm nghip:
1.091ha (chim 4,37% DT t nhiên),  t  215,0ha (chim 0,86% DT t nhiên).  t
b4ng cha s dng: 1.044 ha. Tính n nay bình quân  t nông nghip/ h s dng  t
 vùng Cù Lao là 10.061 m2.
V di'n bin s dng  t nông nghip thi kX 1997-2002:  t tr ng cây hàng n%m
hin có: 10.170,42ha (gi m 4.373ha so vi n%m 1997) trong ó  t tr ng lúa/n%m:
889,47ha (gi m: 659 ha so vi n%m 1997);  t tr ng cây công nghip-màu-lng thcthc phm 9.280,95ha (gi m: 3.715 ha so vi n%m 1997);  t tr ng cây lâu n%m:
2.506,09ha (t%ng: 1.156 ha so vi n%m 1997);  t m#t nc chuyên nuôi tr ng thy
s n: 618,58ha ch yu tp trung  2 Nông trng 30/4 và 416 c khai thác nuôi tôm
sú t! 1997 n nay .
Vùng Cù Lao Dung có ti m n%ng phát trin nông-lâm-ng nghip, ây là ngành
s n xu t chính trong su t thi gian qua và c thi kX n n%m 2010. Theo th ng kê  t
n%m 2000, din tích s dng vào mc tiêu s n xu t nông nghip là 13.436,3 ha, chim
53,87% din tích t nhiên, n n%m 2000, óng góp 55,28% giá tr s n xu t và 65,39%
giá tr gia t%ng trong c c u kinh t ca vùng .
Giá tr s n xu t (giá C 94), t%ng t! 151,057 t&  ng (n%m 1995) lên 250,409 t&
 ng (n%m 2000), t c  t%ng bình quân 5 n%m 1996-2000 là 6,7%/n%m. Trong ó, s n
xu t nông nghip t%ng 7,18%/n%m, lâm nghip 5,63%/n%m, thy s n 2,67%/n%m, kt
qu trên ph n ánh khá rõ nét trình  s n xu t trong thâm canh t%ng v,chuyn i c
c u cây tr ng c*ng nh t chc, qu n lý s n xu t c nâng lên. C c u giá tr s n
xu t hu nh không thay i, t& tr"ng nông nghip chim t& l ln t! 87,07%, trong
khi t& tr"ng ngành lâm nghip ch3 chim kho ng 5,12%, t& tr"ng thy s n 7,81%, cha
tng xng vi ti m n%ng m#t nc ca vùng .

III. KT QU XÂY DNG QUY HOCH S D NG
T AI SN XUT NÔNG-NG-LÂM NGHIP
HUYN CÙ LAO DUNG, T{NH SÓC TRNG GIAI
ON 2005-2010
1. S5 c!n thit lp quy ho6ch s# d$ng t
Cù Lao Dung là huyn mi c thành lp (trên c s i u ch3nh a gii hành
chính huyn Long Phú), v trí n4m gia sông Hu, sát bin ông, b n m#t c bao
b"c bi sông nc, a hình tr i dài có hai ca sông chính là nh An và Trn  .
Huyn có 7 xã, 1 th tr n, din tích  t t nhiên 25.488,44ha, ông giáp t3nh Trà Vinh,
Tây giáp sông Hu, Nam giáp bin ông, B?c giáp huyn K Sách. Trong thi gian
qua, m#c dù kinh t t%ng trng khá, kh i lng các s n phm ch yu ca Huyn
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t%ng, i s ng nhân dân các vùng nông thôn c c i thin nhng tình hình thc t ã
phát sinh nhng v n  bc xúc:
-

N n kinh t t%ng trng nhng cha vng ch?c. T c  chuyn dch c c u cây
tr ng, vt nuôi chm, cha có mô hình c th, mt s ti m n%ng th mnh cha
c tp trung khai thác úng mc.

-

C c u nông nghip nông thôn cha phù hp, ngành ch%n nuôi, ngành thu& s n
chim t& tr"ng nh$. Giá hàng nông s n, thc phm không n nh, các chính
sách h+ tr  phát trin n n kinh t nhi u thành phn trin khai cha n ni
n ch n. Kinh t hp tác, hp tác xã thiu tính n%ng ng, nhy bén, cha 
sc thuyt phc. S n xu t công nghip còn manh múng, phân tán, s n lng
ch bin gi m sút, thu hYp, giá tr tng s n lng th p.

-

Cha có chính sách c th  khuyn kích nông dân chuyn i c c u s n
xu t. M#t khác, trình  s n xu t ca nông dân trong huyn v7n còn th p so vi
nông dân trong khu vc.

-

Khâu h+ tr u t v n s n xu t trên các lnh vc nh: tr ng tr"t, ch%n nuôi và
nuôi tr ng thu& s n v7n còn cha ãm b o  phc v cho s n xu t.

-

Tình hình giá c th trng m#t hàng nông s n thc phm không n nh ã làm
nh hng n t c  chuyn dch c c u kinh t ca huyn.

-

Thông tin th trng v các loi s n phm do nông dân làm ra còn r t hn ch,
vì vy vic chuyn i c c u nh: tr ng cây gì, nuôi con gì  t hiu qu
kinh t cao trong s suy ngh ca ngi nông dân v7n còn nhi u b t cp. ây là
n+i tr%n tr ca ngành nông nghip.

-

Nuôi tr ng thy s n trong nhng n%m gn ây cho th y có ti m n%ng và cho thu
nhp cao, s n xu t có hiu qu , th trng tiêu th ngày càng m rng và a
dng hóa.

2. Nhng c/n c- th5c hin xây d5ng quy ho6ch
- Ch trng ca Chính ph ti v%n b n s 527/CP-NN ngày 30/05/2000 v
vic quy hoch s n xu t Lúa, Tôm các t3nh  ng B4ng Sông Cu Long.
- Ngh quyt 09/2000/NQ-CP ngày 15/06/2000 ca Chính Ph v mt s ch
trng và chính sách v chuyn dch c c u kinh t và tiêu th s n phm
nông nghip.
- Quyt nh s 224/TTg ca Th Tng chính ph v thc hin chng trình
nuôi tr ng thy s n n n%m 2010.
- C%n c Quy hoch tng th phát trin kinh t xã hi t3nh Sóc Tr%ng giai
on 2001-2010.
- Các c%n c công v%n KH07 ca UBND T3nh Sóc Tr%ng v vic chuyn dch
c c u kinh t t3nh Sóc Tr%ng n 2005.
- Các c%n c công v%n KH10 ca UBND T3nh Sóc Tr%ng v Công Nghip
Hoá và Hin i hoá nông thôn.
- C%n c vào Ngh quyt i hi  ng b huyn ln th IX, tp trung ni lc
và tranh th thi c kh?c phc các yu t không thun li  t các ch3 tiêu
i hi  ra.
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- C%n cu quy hoch phát trin kinh t xã hi huyn Cù Lao Dung giai on
2002-2010.
- C%n cu vào các s liu th ng kê, các báo cáo s kt, tng kt ca các ngành
trong huyn và ca UBND huyn Cù Lao Dung cùng vi s liu cp nht
mi nh t kt qu i u tra th ng kê.
- C%n c tình hình thc t ca s n xu t, tình hình tiêu th hàng hóa nông s n
và nguyn v"ng ca nhân dân trong các vùng ang s n xu t nông nghip
khó kh%n nhng có i u kin phát trin nuôi tr ng thy s n nc m#n, nc
ng"t kt hp dch v du lch sinh thái.

3. Quan i,m và m$c tiêu quy ho6ch
3.1 Quan i,m quy ho6ch
- Phát huy nhng thành tích t c trong nhng n%m qua và nhng ti m
n%ng, th mnh sfn có phát trin kinh t toàn din theo hng s n xu t hàng
hóa phù hp vi nh hng phát trin kinh t ca t3nh, ph n  u a vùng
Cù Lao thoát kh$i tình trng nghèo khó, vn lên t mc trung bình tr
lên. Chuyn i c c u kinh t theo hng công nghip hóa, hin i hóa
nông nghip nông thôn trên c s phát huy cao  các th mnh ca vùng và
t!ng tiu vùng. Phát trin kinh t hàng hóa nhi u thành phn, nhanh chóng
to ra các yu t bên trong vng mnh, tranh th bên ngoài v thu hút v n
u t, công ngh mi, nâng cao ch t lng, kh n%ng cnh tranh ca s n
phm và m rng th trng tiêu th.
- Khai thác hp lý ti m n%ng  t ai, phát huy li th so sánh ca t!ng tiu
vùng s n xu t trong Huyn (i u kin  t, a hình, ngu n nc...)  b trí
cây tr ng vt nuôi và nôi tr ng thy s n phù hp, có hiu qu kinh t cao
trên mt n v din tích.
- y mnh thâm canh, t%ng n%ng su t cây tr ng vt nuôi và nuôi tr ng thy
s n các tiu vùng sinh thái khác nhau ca Huyn.T!ng bc chuyn dch c
c u cây tr ng vt nuôi nh t là vùng s n xu t nông nghip kém hiu qu sang
nuôi tr ng thy s n và các mô hình s n xu t khác trên c s  m b o tính
hiu qu , tính n nh và b n vng.
- jn nh và phát trin s n xu t nông nghip, y nhanh mc  t%ng trng
nh4m  m b o cung c p nguyên liu cho công nghip ch bin và xu t
khu.
- Phát trin s n xu t ph i g?n vi nhu cu ca th trng tiêu th, y mnh
s n xu t hàng hóa xu t khu nh4m t%ng giá tr s n phm, t%ng hiu qu kinh
t trong s n xu t.
- Chuyn dch c c u s n xu t hp lý t! ch+ n#ng v tr ng tr"t nh t là cây lúa
sang a canh hóa, a dng hóa các loi cây tr ng vt nuôi có hiu qu kinh
t cao, có kh n%ng cnh tranh trên thng trng, gi i quyt t t m i quan
h gia tr ng tr"t và ch%n nuôi, gia Nông – Ng và Lâm nghip, gia s n
xu t nông nghip và công nghip.
- Xây dng các chng trình, d án u tiên, các mô hình s n xu t có hiu qu
 khai thác  khai thác hp lý ti m n%ng kinh t ca Huyn.
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- Phát trin s n xu t trên c s  m b o tính n nh, tính b n vng ca môi
trng và h sinh thái.
3.2 )nh h"8ng phân vùng quy ho6ch
Kt qu nghiên cu nh hng phân vùng quy hoch c chia ra làm 6 vùng
c trình bày trong B ng 6.1.
Qua kt qu B ng 6.1cho th y trong 6 vùng quy hoch thì vùng I , II và vùng III
thiên v s dng  t ai ca i u kin sinh thái ng"t có nhi'm m#n thi gian ng?n, vi
kho ng 7.700 ha chim kho ng 25% din tích, trong khi ó thì vùng IV ã là vùng
trung gian gia ng"t và m#n, l nên tính a dng mô hình canh tác cao. Din tích vùng
này 5.248 ha, chim kho ng 20% din tích toàn vùng. Vùng V và VI thì thiên hfn v
nh hng quy hoch cho vùng s dng hp lý ngu n tài nguyên nc m#n tc là có
th s dng cho các mô hình thy s n nc m#n, l. Din tích ca 2 vùng này chim
gn 6.000 ha vi kho ng 22% din tích t nhiên. ây là vùng có ti m n%ng phát trin
thy s n r t ln vì thi gian m#n trong 2 vùng này kéo dài và canh tác cây tr ng ch3
ch yu da vào nc ma. S phân b và din tích các vùng c ch3 rõ trong Hình
6.1.
B ng 6.1: nh hng phân vùng quy hoch s dng  t ai huyn Cù Lao Dung.

Mô hình  xut

Vùng

Din tích
ha

I

- Cây %n trái- Màu

%

1,372.03

5.43

2,347.12

9.21

2,168.11

8.51

5,248.89

20.59

2,992.02

11.74

2,922.18

11.46

105.74

0.41

8.332,35

32.65

- Cây %n trái (múi)
II

- Vùng chuyên canh cây %n trái/ Thy s n ng"t
- Màu xen cây %n trái- Thy s n ng"t
- Màu- Mía/ Thy s n ng"t

III

- Cây %n trái.
- Màu- mía
- Cây %n trái- màu- mía.

IV

- Tôm CN-màu/ Cá l ng"t.
- Tôm qu ng canh.

V
VI

- Màu- mía.
- Chuyên tôm CN- Cá l
- Tôm CN- Cá.
- Tôm qu ng canh- Màu

t quc phòng
Sông r6ch

139

25.488,44 100,00

T}ng c'ng

Hình 6.1: B n  nh hng phân vùng quy hoch s dng  t ai huyn Cù Lao
Dung
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3.3 M$c tiêu phát tri,n
3.3.1. M$c tiêu t}ng quát
-

Ph n  u t%ng trng kinh t t mc t%ng trng t! 10% tr lên, bình quân
hàng n%m giá tr t%ng thêm (VA) t%ng trên 9% vào n%m 2005 và trên 10%
vào n%m 2010, thu nhp bình quân u ngi n n%m 2005 là 500
USD/ngi và n%m 2010 là 600 USD/ngi.

-

Thu ngân sách n%m 2005 t! 1,7 t& n 2 t&  ng/n%m, n%m 2010 t! 2 t& n
3 t&  ng/n%m.

-

T c  t%ng trng kinh t 6,10% giai on 1996 - 2000; 9% giai on 2001
- 2005; 10% giai on 2006 - 2010. Tng hp thi kX 2001 - 2010 t%ng
trng bình quân 10,12%.

-

Nông, lâm, ng nghip (khu vc I): t%ng 5,73% giai on 1996 -2000; 10%
giai on 2001 - 2005; 10% giai on 2006 - 2010. Tng hp c thi kX
2001 - 2010, khu vc t%ng 10%.

-

Công nghip và xây dng (khu vc II): t c  t%ng trng t 6,66% giai
on 1996 - 2000; 4% giai on 2001 - 2005 và 6% giai on 2006-2010.
Tng hp c thi kX 2001 - 2010, khu vc II t%ng 5%.

-

Các ngành dch v (khu vc III): t c  t%ng trng 6,79% giai on 1996 2000, 13% giai on 2001 - 2005 và 15% giai on 2006 - 2010. Tng hp
c thi kX 2001 - 2010, khu vc III t%ng 14%.

-

GDP/ngi qui i USD theo t& giá (n%m 1994) thì n%m 2000 là 355 USD,
n%m 2005 là 500 USD và n n%m 2010 t 600 USD.

-

n n%m 2010, c c u kinh t chuyn dch theo hng gi m t& tr"ng nông
lâm thy t! 65,44% n%m 2000 xu ng còn 55,30% n%m 2010, t%ng t& tr"ng
công nghip và xây dng t! 19,07% lên 23,63% n%m 2010.

(Trích báo cáo tng hp quy hoch tng th phát trin kinh t xã hi huyn Cù
Lao Dung th i k n n m 2010, UBND t nh Sóc Tr ng, 2002)
3.3.2 M$c tiêu c$ th,
V nông nghip:
Trong giai on 2003 - 2010 tp trung vào vic qui hoch li s n xu t, b trí
cây tr ng phù hp vi tính ch t  t ai - thy v%n t!ng vùng, hình thành vùng chuyên
canh cây %n trái, cây công nghip, cây lng thc- thc phm, chuyn giao khoa h"c
k( thut nhanh cho nông dân ng dng a vào s n xu t hiu qu kinh t cao:
-

Xây dng vùng chuyên canh cây %n trái  a lên t! 2.200 ha n%m 2005
n 2.500 ha n%m 2010.

-

Xây dng vùng chuyên canh cây công nghip, cây lng thc - thc phm
 cây Mía n nh 2.500 ha n 3.000 ha n%m 2010. Do din tích  t nông
nghip ch3 chim kh$ang 13.295 ha, trong ó ch3 tiêu t cho cây %n trái là
2.500 – 3.000 ha, và thy s n 5.500 – 6.000 ha, nên cây màu lng thc thc phm ch3 còn li trên di 1.000 ha, nên tp trung ch3 o hng d7n
canh tác các loi màu có giá tr kinh t, ng?n ngày, luân canh t%ng v, a
din tích gieo tr ng màu lng thc - thc phm lên 3.000 - 4.000 ha.
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-

B trí mt s din tích thích hp xung quanh th tr n, các trung tâm xã hình
thành vùng rau, cây king áp ng nhu cu cho c huyn và khu vc lân
cn.

V ch n nuôi:
-

Hng d7n khuyn khích các h dân phát trin ch%n nuôi theo hng nuôi
kt hp (mô hình VAC) áp dng các loi con gi ng gia súc - gia cm hng
c i tin, t%ng tr"ng nhanh, có hiu qu kinh t.

-

a tng àn gia súc - gia cm n n%m 2005 - 2010 t 47.500 con (2005),
trong ó Heo là 22.000 con và àn Bò: 500 con và 221.000 con (n%m 2010),
trong ó àn Bò t 1.000 con.

V thy sn:
-

Khai thác din tích m#t nc ao, mng vn, t%ng cng ch3 o phong
trào nuôi cá nc ng"t (theo mô hình VAC) và tôm càng xanh, ph n  u
a din tích xen mng vn lên trên 500 ha n n%m 2010.

-

 i vi vùng ngoài ê bao t -hu Cù Lao Dung phía u c n phát trin mô
hình nuôi thy s n ng"t công nghip theo dng ao  t hay %ng qung.

-

Qui hoch phát trin vùng nuôi tôm nc l (tôm sú). a din tích nuôi
tôm sú huyn Cù Lao Dung t! 1.190 ha hin nay lên 5.000 ha n 5.500 ha
(n%m 2010).

-

Có chính sách u t khuyn khích h dân có i u kin nâng dn s lng
tàu thuy n ánh b?t khai thác bin theo hng khai thác xa b. n n%m
2005 vùng cù lao có 135 tàu thuy n ánh cá (trong ó có 10-15 chic có
công su t >90cv/chic). N%m 2010 có 150 chic (trong ó có 30 tàu ánh cá
>90cv/chic). a s n lng khai thác bin n%m 2005 t 3.000 t n và n%m
2010 t 3.750 t n.

V lâm nghip:
-

Thc hin d án phát trin r!ng ngp nc ven bin do Ngân hàng th gii
u t,  i vi huyn Cù Lao Dung tip tc phát trin r!ng phòng h l n
bin trên c s tr ng r!ng khai thác ht din tích bãi b i có kh n%ng tr ng
cây lâm nghip (ch yu tr ng bn). Ch3 o tr ng mi thêm 1.500 ha, nâng
tng s din tích r!ng phòng h n%m 2010 là kho ng 2.600 ha.

-

La ch"n cây tr ng thích hp có sinh kh i ln, b trí tr ng trên  t tr ng, b
kinh, b ê ... v!a nâng mt  che ph, v!a cung c p nguyên liu cho
ngành công nghip ch bin g+, bao bì cung ng cho các khu công nghip
ca t3nh.  ng thi kt hp vi du lch sinh thái r!ng ngp m#n ven bin.

4. Quy ho6ch s# d$ng t
Quy hoch s dng  t Nông - Lâm - Ng nghip giai on n n%m 2005 và
2010 huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc Tr%ng c da trên các c s c%n c và các mc
tiêu c trình bày  phn trên. Tng din tích t nhiên toàn huyn: 25.488,44 ha.
Trong ó:
4.1 t nông nghip: 13.124,1 ha (2010)
-

Phát trin ngành nông nghip, thu& h i s n  tng din tích kho ng
13.124,1 ha trong ó din tích mía là 4.000 ha n%m 2005 và n nh n
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n%m 2010 còn 2.500 - 3.000 ha, u t nâng cao s n lng, ch t lng mía
ng (600.000 t n/n%m nh4m  m b o nhu cu s n phm cho ngành s n
xu t mía ng t3nh Sóc Tr%ng). Tng àn heo là 22.000 con n%m 2005 và
25.000 con n%m 2010, tng àn bò 500 con n%m 2005 và 1.000 con n%m
2010. Tng s n lng thu& s n (bao g m ánh b?t và nuôi tr ng) 5.000 t n
n%m 2005 và 8.000 – 10.000 t n n%m 2010. n n%m 2005 có 30% h dân
tham gia các hình thc kinh t hp tác - hp tác xã và có 70% h dân tham
gia vào n%m 2010.
-

Chuyn ht  t lúa và màu  xã An Thnh III và An Thnh Nam sang nuôi
tôm và có th tr ng màu lng thc và thc phm mt phn.

-

Giai on n n%m 2005 tip tc duy trì  t gieo tr ng màu lng thc thc phm kho ng 8.500 ha gieo tr ng (kho ng 2500 ha), là ngành s n xu t
có thu nhp khá cao và tn dng trit  lao ng gia ình  i vi a s h
có  t s n xu t ít. Hng t%ng cây b?p vàng, mè, u nành, u ph"ng, u
xanh và các loi màu có giá tr kinh t khác nh: s?n, bí r, khoai... và n
n%m 2010 mt s ln din tích này s) chuyn sang nuôi tôm.

4.2 t lâm nghip có rng: 2.573,2 ha
-

Hin có 1091 ha, thc hin d án phát trin r!ng ngp nc ven bin,
tr ng r!ng mi t! 1.000 - 1.500 ha  xã An Thnh III và nông trng
30/4. n n%m 2010, din tích r!ng t c 2.573 ha. Hu ht din tích
r!ng c l y t! các vùng nc m#t b i b i cha s dng  tr ng r!ng
(kho ng 1.000 ha n%m 2010).

4.3 t chuyên dùng: 2.068,4 ha
-

ây là loi  t khá quan tr"ng trong phát trin  i vi mt huyn mi nh
huyn Cù Lao Dung. Do ó trong nh hng quy hoch loi  t này thì s)
u tiên phát trin  t thy li và giao thông.

-

Hin nay din tích  t chuyên dùng là 1.287,4 ha, ph n  u phát trin và
xây dng  n n%m 2005 t 1.728,4 ha và lên n 2.068,4 ha trong n%m
2010. Trong ó din tích  t giao thông t%ng lên n 794ha t%ng 109,95%
và  t thy li t c n 965 ha t mc t%ng trng bình quân là
102,65%.

-

 t xây dng t%ng lên kho ng 3 ln (150 ha) so vi hin nay (46 ha) khi
gia t%ng xây dng các công trình phc v công cng n%m 2010, khi nhu
cu ca dân chúng trong huyn Cù Lao Dung t%ng cao.

-

Các loi  t khác trong nhóm  t chuyên dùng không thay i nhi u.

-

 t chuyên dùng ca huyn Cù Lao Dung c quy hoch n n%m 2010
là 2.068,4 ha. Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 235,9 ha; An Thnh I:
206ha; An Thnh II: 179 ha; An Thnh III: 243,8 ha; An Thnh Nam:
394,2 ha; An Thnh Tây: 79,5 ha; An Thnh ông: 168,5 ha; và i Ân I
559,5 ha.

4.4 t : 350 ha.
-

Hin nay  t  ô th v7n còn là s 0  i vi huyn mi nh Cù Lao Dung.
Tuy nhiên vi kh n%ng u t thành khu vc th tr n ca huyn  t  ô
th d oán có th quy hoch n 40 ha n%m 2005 và lên n 80 ha n%m
2010.
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-

Ngoài ra do s phát trin ca huyn các khu  t  nông thôn c*ng t%ng
theo mc  t%ng dân s mà d oán là 1,3%/n%m. Do ó  t  nông thôn
s) t%ng lên kho ng 270 ha n%m 2010.

-

 t  ca huyn Cù Lao Dung n n%m 2010 là 350 ha.Trong ó, th tr n
Cù Lao Dung: 43 ha; An Thnh I: 50 ha; An Thnh II: 36 ha; An Thnh
III: 51 ha; An Thnh Nam: 45 ha; An Thnh Tây: 37 ha; An Thnh ông:
43 ha; và i Ân I : 45 ha.

4.5 t sông sui và t ch"a s# d$ng khác: 7.374,7 ha.
-

Hin nay din tích m#t nc sông, rch, kinh và b i b i còn khá cao
kho ng 8.332,35 ha, do ó n n%m 2010 s) s dng kho ng 1.000 ha  t
bãi b i  tr ng r!ng. Mt s din tích khác c*ng có th tn dng  khai
thác và nuôi tr ng thy s n.

-

Các loi  t  ng b4ng cha s dng s) c khai thác ht nh hin nay là
1.044 ha s) c a sang s dng cho nông nghip và thy s n kho ng
trên 1.020 ha n%m 2010.

-

Nh vy din tích cha s dng và sông su i n n%m 2010 ch3 còn
7.374,7 ha. Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 281,2 ha; An Thnh I:
1.483,08 ha; An Thnh II: 225,87 ha; An Thnh III: 1.314,83 ha; An
Thnh Nam: 588,16 ha; An Thnh Tây: 359,65 ha; An Thnh ông:
1.778,7 ha; và i Ân I 1.343,21 ha.

Chi tit quy hoch s dng  t ai n%m 2002- 2005-2010 c trình bày chi tit
trong B ng 6.2.
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B ng 6.2 : K hoch và quy hoch s dng  t ai huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc
Tr%ng giai on 2003 - 2005 và 2006 – 2010.
Tc ' phát tri,n bq
(%)

N/m
HNG M C
2002

2005

2010

02-05

06-10

02-10

T}ng din tích
t5 nhiên

25.488,4 25.488,4 25.488,4 100,00 100,00 100,00

I, t nông nghip

13.295,1 13.141,1 13.124,1

99,70

99,95

99,85

1.  t tr ng cây hàng n%m

10.170,4

8.186,7

3.437,7

94,70

84,05

88,75

2.506,1

2.754,4

4.186,4 102,40 108,70 105,85

618,6

2.200,0

5.500,0 137,35 120,15 127,50

1.091,3

1.373,2

2.573,2 105,90 113,40 110,00

38,2

23,2

2. R!ng tr ng

1.053,1

1.350,0

2.550,0 106,40 113,55 110,35

III. t chuyên dùng

1.287,4

1.727,4

2.066,4 107,65 103,65 105,40

1.  t xây dng

46,0

70,0

150,0 111,10 116,45 114,05

2.  t giao thông

338,6

590,0

794,0 114,90 106,15 109,95

3.  t thu& li

760,7

925,0

965,0 105,00 100,85 102,65

29,7

30,0

45,0 100,25 108,45 104,75

110,3

110,3

110,3 100,00 100,00 100,00

2,1

2,1

2,1 100,00 100,00 100,00

215,1

270,0

350,0 105,85 105,35 105,55

0,0

40,0

215,1

230,0

V. t ch"a s# d$ng

9.599,5

8.976,7

7.374,7

98,35

96,15

97,10

1.  t  ng b4ng cha s
dng

1.044,0

522,0

20,0

84,10

-

-

0,8

0,0

0,0

-

-

-

8.332,4

8.332,4

97,70

98,60

222,3

122,3

2.  t tr ng cây lâu n%m
3.  t dùng vào ch%n nuôi
II. t lâm nghiêp
1. R!ng t nhiên

4.  t ngha trang
5.  t an ninh qu c phòng
6.  t chuyên dùng khác
IV. t 
1.  t  ô th
2.  t  nông thôn

2.  t m#t nc cha s
dng
3. Sông rch
4.  t cha s dng khác
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23,2

80,0

89,70 100,00

-

114,85

94,60

-

270,0 101,70 103,25 102,55

7.332,4 100,00
22,3

86,15

71,15
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IV. PHNG ÁN QUY HOCH PHÁT TRIN SN
XUT NÔNG - NG NGHIP VÀ NÔNG THÔN
HUYN CÙ LAO DUNG
Trên c s các mc tiêu phát trin ca T3nh và Huyn kt hp vi kh n%ng 
xu t phân vùng thích nghi cho quy hoch và nh hng pháp trin s dng  t huyn
Cù Lao Dung, trong giai on 2003 - 2010 tp trung vào vic qui hoch li s n xu t,
b trí cây tr ng phù hp vi tính ch t  t ai - thy v%n t!ng vùng, hình thành vùng
chuyên canh cây %n trái, cây công nghip, cây lng thc- thc phm, chuyn giao
khoa h"c k( thut nhanh cho nông dân ng dng a vào s n xu t hiu qu kinh t
cao, do ó  có kh n%ng ch"n la, 3 phng án cho quy hoch Nông-Ng nghip
c  xu t cho quy hoch t! nay n 2010 nh sau:

1. Ph"ng án I
Vi phng án này quy hoch s dng  t Nông-Ng nghip ca huyn Cù Lao
Dung áp ng các mc tiêu sau:
1.1 M$c tiêu
* Mc tiêu tng quát:
-

Cân  i din tích s dng  t ai gia các loi cây tr ng mía, cây %n trái,
rau màu và nuôi tr ng thu& s n. Trong ó duy trì din tích cây Mía cao 
cung c p ngu n nguyên liu cho nhà máy ng  Sóc Tr%ng hin ti và
tng lai.

-

Gi n nh din tích nuôi tr ng thu& s n theo nh hng pháp trin ca
huyn.

-

Duy trì din tích quy hoch ca các loi  t lâm nghip và loi  t ngoài
nông nghip và thu& s n.

-

Tp trung u t trãi  u cho các loi s dng cây tr ng, có nguy c cao khi
cây mía không có th trng hay giá b bin ng b t thng.

* Mc tiêu c th:
-

Xây dng vùng chuyên canh cây %n trái gi din tích 2.200 ha n%m 2005 và
2.300 ha n%m 2010.

-

Xây dng vùng chuyên canh tr ng Mía n nh din tích 3.700 ha n%m
2010,  cung c p nguyên liu cho các nhà máy ng trong tng lai ca
Sóc Tr%ng.

-

Ph n  u t din tích nuôi tr ng thy s n 5.500 ha n%m 2010, trong ó có
5.000 ha nuôi tôm sú công nghip và 500 ha nuôi cá theo mng vn và
nuôi thâm canh d"c theo các tuyn ê t -hu ca vùng ng"t u c n.

-

Cây màu lng thc - thc phm ch3 còn li kho ng 1.937 ha, nên tp trung
ch3 o hng d7n canh tác các loi màu có giá tr kinh t, ng?n ngày, luân
canh t%ng v, a din tích gieo tr ng màu lng thc - thc phm lên
3.000 - 5.000 ha.

-

a tng àn gia súc - gia cm n n%m 2005 - 2010 t 47.500 con (2005),
trong ó Heo là 22.000 con và Bò: 500 con và 221.000 con (n%m 2010).
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B trí mt s din tích thích hp xung quanh th tr n, các trung tâm xã hình
thành vùng rau, cây king áp ng nhu cu cho c huyn và khu vc lân cn.
1.2 Quy ho6ch nông nghip theo ph"ng án I
1.2.1 K ho6ch s&n xut Tr%ng tr@t 2005 và 2010
- Cây Mía:
Din tích tr ng mía n nh kho ng 4.000 ha n%m 2005 và 3.700 ha n%m 2010,
tp trung nhi u nh t  các xã An Thnh II, An Thnh III, An Thnh ông và i Ân I,
vì cây mía có i u kin thun li  phát trin sau:
-

i u kin t nhiên, khí hu tng  i phù hp cho vic canh tác mía t
n%ng su t cao, ngi dân có nhi u kinh nghim, k( thut canh tác vi nhi u
mô hình khá tin b.

-

Trong t3nh ã có nhà máy ng có công su t 1.000 - 1.500 t n mía
cây/ngày, gi i quyt u ra cho phát trin mía nguyên liu và trong tng lai
có thêm nhà máy ng t! Qu ng Ngãi v Sóc Tr%ng.

-

Mt s gi ng mía có n%ng su t, ch ng cao, sinh trng phù hp vi
i u kin t nhiên  vùng  t ca huyn. Nên tip tc qui hoch hoàn thin
thy li ni  ng, c i to vùng  t nguyên liu, áp dng các tin b khoa
h"c k( thut vào trong vic canh tác. M rng din tích tr ng các gi ng mía
mi áp ng nhu cu n%ng su t, phm ch t và ch bin. C th hin nay có
các gi ng mía cho n%ng su t cao nh: ROC16; ROC18; V86; VN84-4137;
K84-200; Qu ng 11. Hin nay din tích tr ng gi ng Mía Qu ng
chim kh$ang 80% din tích.

B trí s n xu t din tích Mía d kin phân b  các xã n%m 2010 theo phng
án I nh sau:
-

Tng din tích Mía ch3 còn 3.700 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 85,5 ha; An Thnh I: 88,6 ha; An Thnh II:
793 ha; An Thnh III: 500 ha; An Thnh Nam: 55 ha; An Thnh Tây: 289,2
ha; An Thnh ông: 899,6 ha; và i Ân I: 989,2ha.

- Rau màu:
-

Rau màu các loi s) t%ng lên n 4.187 ha trong n%m 2005. Din tích này có
c ch yu là chuyn t!  t Mía sang  t tr ng màu trong nhng n%m
u.

-

Sau ó chuyn dn din tích rau màu này sang nuôi tr ng thy s n  n
n%m 2010 còn n nh kho ng 1.437,7 ha.

B trí s n xu t din tích rau màu d kin phân b  các xã, th tr n n%m 2010
theo phng án I nh sau:
-

Tng din tích rau-màu ch3 còn 1.437,7 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 90,1 ha; An Thnh I: 230,4 ha; An Thnh
II: 234 ha; An Thnh III: 297 ha; An Thnh Nam: 180 ha; An Thnh Tây:
183,2 ha; An Thnh ông: 110,4 ha; và i Ân I: 112,5 ha.

- Cây n trái:
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-

Cây %n trái là th mnh trong nhng n%m u quy hoch theo ch trng
chung ca huyn s) chuyn thành vn chuyên canh và tr ng tp trung  hai
xã An Thnh I, An Thnh Tây, mt phn th tr n Cù Lao Dung, u c n xã
An Thnh ông và u C n xã I Ân I.

-

Phát trin mnh din tích tr ng cây %n trái là ch tng phát trin kinh t
vn và kt hp vi du lch vùng  t c n.

-

 i vi vn cây lâu n%m u t c i to ht din tích vn tp hin còn 450
ha và nâng ch t lng vn cây %n trái hin có tr thành vn chuyên canh
cây %n trái chuyn t!  t màu,  t mía sang  n n%m 2010, có tng s
din tích kho ng 2.300 ha.

-

Quy hoch mng li s n xu t gi ng cây %n trái.

B trí s n xu t din tích cây %n trái d kin phân b  các xã, th tr n n%m 2010
theo phng án I nh sau:
-

Tng din tích cây %n trái t 2.300 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 90 ha; An Thnh I: 803 ha; An Thnh II:
165 ha; An Thnh III: 20 ha; An Thnh Nam: 20 ha (tr ng vn chung
quanh th c); An Thnh Tây: 632 ha; An Thnh ông: 300 ha; và i Ân
I: 270 ha.

1.2.2 K ho6ch s&n xut Ch/n nuôi 2005 và 2010
-

Hng d7n khuyn khích các h dân phát trin ch%n nuôi theo hng nuôi
kt hp (mô hình VAC) áp dng các loi con gi ng gia súc - gia cm hng
c i tin, t%ng tr"ng nhanh, có hiu qu kinh t sau dch cúm gà.

-

a tng àn gia súc - gia cm n n%m 2005 - 2010 t:

N%m 2005:

- àn heo
- àn bò
- àn gia cm

:
:
:

22.000 con
500 con
25.000 con

N%m 2010:

- àn heo
- àn bò
- àn gia cm

:
:
:

40.000 con
1.000 con
180.000 con

1.2.3 Quy ho6ch phát tri,n Th4y s&n
-

Phát trin nuôi tr ng thy s n ch yu là m mi vùng nuôi tôm nc l
1.000 ha a din tích nuôi tôm sú t! kho ng 618 ha (n%m 2002) lên kho ng
3.000 ha (n%m 2005) và n n%m 2010 a din tích nuôi tôm sú lên 5.000
ha. Trong ó, An Thnh II: 415 ha; An Thnh III: 1.350 ha; An Thnh
Nam: 2.435 ha; An Thnh ông: 400 ha; và i Ân I: 400 ha.

-

Mô hình nuôi tôm sú ch yu là nuôi thâm canh các vùng ven bin thuc xã
An Thnh Nam, có th kt hp nuôi cá trong mùa ma  có kho ng thi
gian cách ly nuôi tôm; mô hình nuôi tôm nc l mùa n?ng và tr ng màu
hay nuôi cá nc ng"t mùa ma thuc các xã An Thnh ông; An Thnh II;
An Thnh III; và i Ân I.

-

Vi din tích m#t nc ao, mng vn, t%ng cng ch3 o phong trào
nuôi cá nc ng"t (theo mô hình VAC). N%m 2002 có kho ng trên 200 ha
din tích nuôi cá nc ng"t và tôm càng xanh.  i vi các vùng ngoài ê
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bao t -hu thuc cac xã khu vc u c n s) b trí nuôi cá nc ng"t thâm
canh nh các tra, cá Basa, tôm càng xanh và ph n  u a lên trên 300 ha
ca din tích này n n%m 2010. S phân chia din tích cho các xã trong
vùng nuôi tr ng thy s n ng"t thâm canh và kt hp nh sau: th tr n Cù
Lao Dung: 70 ha; An Thnh I: 180 ha; An Thnh II: 30 ha; An Thnh Tây:
160 ha; An Thnh ông: 60 ha.
B ng 6.3 : K hoch và quy hoch s dng  t nông-ng nghip ca các xã và th tr n
huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc Tr%ng n 2005. Phng án I.
H6ng m$c
t nông nghip
1. t tr%ng cây hàng
n/m
1.1Chuyên mía

Phân theo n v) hành chánh xã
T}ng
Th)
An
An
An
An
An
An
din tích Trn Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Ð6i Ân
I
CLD
I
II
III
Nam Tây Ðông
13.141,1 351,6 1.350,3 1.759,8 2.190,9 2.284,3 1.261,6 1.925,4 2.017,2
8.186,7

265,4

483,1 1.298,4 1.361,9 1.482,1 651,2 1.335,3 1.309,3

4.000

130,3

203,1

670

537,2

550

389,2

759,6

760,6

4.186,7

135,1

280

628,4

824,6

932,1

262,0

575,7

548,8

2. t tr%ng cây lâu n/m 2.754,4
375,0
2.1 Da

66,2

797,2

311,4

79

232,2

570,4

340,1

357,9

11,0

73,0

45,1

34

51,8

37,4

81,8

40,9

1.2 Cây hàng n m

2.2 Cây n trái

2.300

53

703

262

40

160

532

250

300

2.3 Cây lâu n m khác

79,4

2,2

21,2

4,3

5

20,4

1

8,3

17

3. t thu s&n
3.1  t chuyên nuôi cá

2.200

20

70

150

750

570

40

250

350

200

20

70

50

-

20

40

-

-

3.2  t nuôi tôm

2000

0

0

100

750

550

-

250

350

B ng 6.4 : K hoch và quy hoch s dng  t nông-ng nghip ca các xã và th tr n
huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc Tr%ng n 2010. Phng án I.
H6ng m$c
t nông nghip
1. t tr%ng cây hàng
n/m
1.1Chuyên mía

Phân theo n v) hành chánh xã
T}ng
Th)
An
An
An
An
An
An
din tích Trn Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Ð6i Ân
I
CLD
I
II
III
Nam Tây Ðông
13124,1 345,6

1334

1747

2195

2472 1283,4 1850,4 1896,7

5137,7

175,6

319

1027

797

235

472.4

1010 1101,7

3700

85,5

88,6

793

500

55

289,2

899,6

989,2

1437,7

90,1

230,4

234

297

180

183,2

110,4

112,5

2. t tr%ng cây lâu n/m 2486,4
136
2.1 Da

100
8

835
27,6

190
23

48
15

37
15

651
17

330,4
20,4

295
10

2.2 Cây n trái

2300

90

803

165

20

20

632

300

270

2.3 Cây lâu n m khác

50,4

2

4,4

2

13

2

2

10

15

3. t thu s&n
3.1  t chuyên nuôi cá

5500
500

70
70

180
180

530
30

1350
-

2200
-

160
160

510
60

500
-

3.2  t nuôi tôm

5000

-

-

500

1350

2200

-

450

500

1.2 Cây hàng n m

-

Tng s n lng thu hoch nuôi tr ng thy s n t!: 5.000 t n n 10.000 t n
trong nhng n%m 2010.
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-

Có chính sách u t khuyn khích h dân có i u kin nâng dn s lng
tàu thuy n ánh b?t khai thác bin theo hng khai thác xa b. n n%m
2005 vùng cù lao có 135 tàu thuy n ánh cá (trong ó có 10-15 chic có
công su t >90cv/chic). N%m 2010 có 150 chic (trong ó có 30 tàu ánh cá
>90cv/chic). a s n lng khai thác bin n%m 2005 t 3.000 t n và n%m
2010 t 3.750 t n.

-

Xây dng mng li s n xu t gi ng thy s n các loi trên c s xác nh
nhu cu gi ng thy s n d kin ph i có ít nh t 5-10 tri cung c p gi ng thy
s n  các xã An Thnh ông, An Thnh II, An Thnh III, i Ân I, và An
Thnh Nam cho giai on 2003 - 2010.

1.3 i?u kin phân b và gi&i pháp cho ph"ng án I
1.3.1 Phân b
Theo kt qu quy hoch ca phng án I là gi mô hình truy n th ng canh tác
mía nên din tích c phân b khá cao cho n n%m 2010 là 3.700ha, trong khi ó thì
din tích tr ng cây %n trái ch3 phát trin n kho ng 2.300 ha, thy s n phát trin n
5.500 ha cho nuôi tôm sú và cá nc ng"t. Kt qu quy hoch theo phng án này
c phân b theo sau:
-

Trên vùng  t u c n ca Cù Lao Dung thuc xã An Thnh I và phn ca
An Thnh Tây giáp thi tr n Cù Lao Dung có nc ng"t,  t có tng phèn
sâu, có h th ng ê bao hoàn ch3nh nên b trí tr ng các loi cây %n trái có
giá tr kinh t và th trng nhng nhy c m vi i u kin t nhiên nh:
Nh n, Su riêng, M%ng ct, kt hp vi xoài, và cây có múi nh Cam, Quýt,
Bi. Song song ó có th xen l7n ít rau màu nh B?p lai, u nành, u
xanh trong din tích nh$. Trong h th ng mng vn có th kt hp vi
nuôi cá và tôm càng xanh cho các loi cây lá không có cha tinh du, riêng
các khu vc tr ng cây lá có cha tinh du nh Cam, Bi, Quýt thì h th ng
thy s n nuôi ph i tách ra riêng (phn chi tit mô hình VAC trình bày trong
phn IV gi i pháp).

-

Khu vc phía Nam ca xã An Thnh I giáp luôn n na xã ca An Thnh
Tây, Th tr n Cù Lao Dung, u c n xã An Thnh ông là vùng  t có nc
ng"t, nhng  t có cha tng sinh phèn ti m tàng n4m cn nên khó b trí
các cây %n trái nhy vi phèn ngoi tr! ph i u t cao mi tr ng c. Do
ó  ngh b trí các loi cây %n trái có i u kin chu ng môi trng
nhng li có hiu qu và n4m trong các loi trái cây mà B NN&PTNT s)
u t trong thi gian ti ó là: Xoài cát Hoà lc, Nh n xu ng cm vàng
hay tiêu da bò, Sapô, Vú sa. Do din tích quy hoch mía khá cao nên d"c
theo tuyn l vào kho ng hn tr%m mét v7n b trí tr ng mía. Ngoài ra v7n
tin hành a dng hóa cây tr ng trong nông h b4ng cách là phát trin t!ng
din tích nh$ rau màu nh B?p lai, Da h u, Khoai lang, và trong mng
vn ca vùng này có th kt hp nuôi cá hay tôm càng xanh  ngi dân
t%ng thu nhp theo h th ng VAC (phn chi tit mô hình VAC trình bày
trong phn IV gi i pháp).

-

Khu vc gia c n ca xã An Thnh ông, phía u ca xã An Thnh II và
u xã i Ân I là vùng  t có phèn ti m tàng hin din trong kho ng 60-80
cm, nhng là vùng có ch  nc ng"t không  u, tùy theo i u kin thi
tit hàng n%m mà có nc m#n trong mùa khô khi thi gian ma n chm 
vùng u ngu n, do ó s) b trí các loi cây hàng n%m có giá tr kinh t
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nhng chu c i u kin l nh: mía, B?p lai, u xanh, u nành, mè,
Khoai .....,  ng thi c*ng xen ít cây %n trái nh: Mãng cu ta, vú sa, xoài,
nh n. Do ó khu vc này ch yu là b trí mía và màu.
-

Khu vc  t và bãi b i ngoài ê t -hu thì phí trên gn u c n s) b trí
nuôi cá công nghip nh cá tra, cá basa. Phía di tip giáp vùng m#n l thì
b trí nuôi tôm càng xanh do vùng này nc ng"t cha  m b o quanh n%m
nên không thích hp cho cá tra hay basa. Vùng ngoài ê phía Nam thì s) b
trí nuôi tr ng thy s n nc l ng"t nh cá kèo, cua...Vùng ca sông và b
bin s) phát trin tái lp r!ng ngp m#n.

-

Khu vc phía Nam ca huyn Cù Lao Dung có thi gian m#n l trong n%m
kéo dài vào mùa n?ng nên theo hng quy hoch phát trin và khai thác
ti m n%ng thì vùng này c b trí khai thác nuôi tr ng thy s n nc l,
trong ó ch yu là nuôi tôm sú theo nh hng thâm canh có u t. Tuy
nhiên trong phng án này thì d"c theo các trc l chính ca 3 c n thì v7n
gi canh tác mía và cây %n trái thêm mt s màu  duy trì din tích theo
quy hoch  ng thi c*ng ph màu xanh trong vùng nuôi tôm rng ln (xem
b n  quy hoch phng án I). Còn li là các vùng nuôi tôm theo hng
phát trin t!ng bc lan dn t! các sông vào phía trong.

S phân b chi tit các mô hình theo quy hoch ca phng án I c trình bày
trong b n  quy hoch s dung  t ai n n%m 2010 ca huyn Cù Lao Dung (Hình
6.2).
1.3.2 Gi&i pháp ? ngh)
Trong phng án I v n  quan tr"ng là quy hoch din tích mía cao  cung
c p lng ln nguyên liu mía cho các nhà máy ng hin có và tng lai ca t3nh
Sóc Tr%ng, vì dân vùng Cù Lao Dung có truy n th ng canh tác mía, công lao ng
tng  i không òi h$i cao, nh t là khâu ch%m sóc, do ó ti m n%ng trin v"ng ln.
Tuy nhiên khi  xu t phng án này v n  th trng n nh cho cây Mía còn nhi u
b p bênh  Vit Nam nói chung và  T3nh Sóc Tr%ng nói riêng. Do ó các gi i pháp
cho phng án này c  xu t nh sau:
-

Gi i pháp v v n: ch yu là v n cho vay trong vic chuyn i và phát
trin t! các mô hình canh tác kém hiu qu thiu tp trung sang các mô hình
hiu qu nh: nuôi tôm, chuyn dch tr ng các loi cây %n trái có giá tr và
hiu qu cao. Vic u t này ch yu là u t cho phn xây dng c b n
ban u cho nuôi tôm và xây dng vùng cây %n trái chuyên canh.  i vi
cây mía và rau màu thì ngi dân  ây có kh n%ng phát trin bình thng,
nhu cu v v n u t không bc thit l?m. Phn chi tit v v n c trình
bày  phn sau.

-

Gi i pháp v kin thc chuyên môn: Khi chuyn i c c u theo mô hình
canh tác chuyên canh, nh t là cây %n trái và chuyên nuôi tôm công nghip,
òi h$i ph i có u t kin thc chuyên môn. Các c s và hot ng ca
Trung tâm khuyn nông và khuyn ngh là nhng hot ng có hiu qu
trong công tác chuyn i này. ây là v n  cn quan tâm.

-

Gi i pháp v th trng:  i vi tôm thì th trng không khó kh%n l?m,
m#c dù hin nay th trng tôm ang gi m giá, tuy nhiên trong tng lai thì
s n phm này v7n có kh n%ng tiêu th c trong ni a l7n qu c t. Riêng
 i vi các s n phm ca cây %n trái và nh t là mía s) g#p nhi u khó kh%n.
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Tuy nhiên  i vi cây %n trái thì hin nay B Nông Nghip và Phát trin
Nông thôn ã xác nh ra c 11 loi cây %n  cnh tranh, do ó trong
phng án này các loi cây %n trái c b trí quy hoch  Cù Lao Dung
c*ng n4m trong 11 loi cây chin lc mà trong tng lai ta s) a vào cnh
tranh khi gia nhp hoàn toàn AFTA và WTO. Theo k hoch thì B
NN&PTNT s) tp trung u t khoa h"c và khuyn nông cho các nhóm cây
chin lc này. Trong khi ó thì th trng cho rau màu v7n có kh n%ng
nh t là B?p lai, u xanh, u nành và mè c*ng là nhng m#c hàng có kh
n%ng có th trng trong tng lai.  i vi cây mía thì còn l thuc vào quá
nhi u khâu ngoài th trng nên các gi i pháp cho cây mía hin nay c*ng
ang g#p nhi u khó kh%n, m#c dù phng án này ch"n u tiên cho cây mía
nh là ngu n cung c p nguyên liu cho nhà máy ng.
-

Gi i pháp v môi trng: Trong phng án này thì din tích nuôi tr ng thy
s n s) gia t%ng r t ln trong thi gian ti nên v n  môi trng ch t lng
nc ca vùng nuôi tôm là cn c quan tâm. Gi i pháp cho v n  này là
vic phát trin t!ng bc, phân chia gia các khu vc nuôi tôm và tr ng
tr"t. Mt thun li ln trong v n  này là h th ng sông rch r t ch?n cht,
các h nông dân  u có nhng b bao riên nên vic qu n lý nc c*ng
tng  i d' dàng,  ng thi ây là vùng c n ca sông nên v n  giao lu
ngu n nc r t ln và kh n%ng hoà loãng và ra trôi các ch t th i t! nuôi
tôm ra bin c nhanh hn và hiu qu hn. Do ó vic xây dng h th ng
ê bao và thy li kt hp hoàn ch3nh s) kim soát c v n  phát trin
vùng rng ln nuôi tôm.
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Hình 6.2: B n  quy hoch s dng  t huyn Cù Lao Dung, Sóc Tr%ng theo phng án I
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2. Ph"ng án II
Vi phng án này quy hoch s dng  t Nông ng nghip ca huyn Cù Lao
Dung áp ng các mc tiêu sau:
2.1 M$c tiêu
* Mc tiêu tng quát:
-

Cân  i din tích s dng  t ai gia các loi cây tr ng và nuôi tr ng thu&
s n. trong ó gi m din tích tr ng mía.

-

Duy trì din tích quy hoch ca các loi  t lâm nghip và loi  t ngoài
nông nghip và thu& s n.

-

Gi n nh din tích nuôi tr ng thu& s n theo nh hng pháp trin ca
huyn. Khai thác t t các c hi v nuôi tr ng thy s n ng"t và l.

-

nh hng phát trin cây %n trái  phát huy th mnh vùng cù lao và kt
hp hình thành nhng vùng du lch sinh thái vn.

* Mc tiêu c th:
-

Xây dng vùng chuyên canh cây %n trái vi din tích 2.200 ha n%m 2005 và
t%ng lên 2.500 ha n%m 2010.

-

Xây dng vùng tr ng mía chuyên canh gi m din tích xu ng còn 3.000 ha
n%m 2010,  cung c p nguyên liu cho các nhà máy ng hin ti và trong
tng lai ca Sóc Tr%ng.

-

Ph n  u t din tích nuôi tr ng thy s n 5.500 ha n%m 2010, trong ó có
5.000 ha nuôi tôm sú công nghip và 500 ha nuôi cá theo mng vn và
nuôi thâm canh d"c theo các tuyn ê t -hu ca vùng ng"t u c n.

-

Cây màu lng thc - thc phm ch3 còn li kho ng 1.937 ha, nên tp trung
ch3 o hng d7n canh tác các loi màu có giá tr kinh t, ng?n ngày, luân
canh t%ng v, a din tích gieo tr ng màu lng thc - thc phm lên
3.000 - 5.000 ha.

-

a tng àn gia súc - gia cm n n%m 2005 - 2010 t 47.500 con (2005),
trong ó Heo là 22.000 con và Bò: 500 con và 221.000 con (n%m 2010).

B trí mt s din tích thích hp xung quanh th tr n, các trung tâm xã hình
thành vùng rau, cây king áp ng nhu cu cho c huyn và khu vc lân cn.
2.2 Quy ho6ch nông nghip theo ph"ng án II
2.2.1 K ho6ch s&n xut Tr%ng tr@t 2005 và 2010
- Cây Mía:
Din tích tr ng mía n nh kho ng 4.000 ha n%m 2005 và gi m xu ng còn
3.000 ha n%m 2010, tp trung nhi u nh t  các xã An Thnh II, An Thnh III, An
Thnh ông và i Ân I, vì cây mía có i u kin thun li  phát trin sau:
-

i u kin t nhiên, khí hu tng  i phù hp cho vic canh tác mía t
n%ng su t cao, ngi dân có nhi u kinh nghim, k( thut canh tác vi nhi u
mô hình khá tin b.
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-

Trong t3nh ã có nhà máy ng có công su t 1.000 - 1.500 t n mía
cây/ngày, gi i quyt u ra cho phát trin mía nguyên liu và trong tng lai
có thêm nhà máy ng t! Qu ng Ngãi v Sóc Tr%ng.

-

Mt s gi ng mía có n%ng su t, ch ng cao, sinh trng phù hp vi
i u kin t nhiên  vùng  t ca huyn. Nên tip tc qui hoch hoàn thin
thy li ni  ng, c i to vùng  t nguyên liu, áp dng các tin b khoa
h"c k( thut vào trong vic canh tác. M rng din tích tr ng các gi ng mía
mi áp ng nhu cu n%ng su t, phm ch t và ch bin. C th hin nay có
các gi ng mía cho n%ng su t cao nh: ROC16; ROC18; V86; VN84-4137;
K84-200; Qu ng 11. Hin nay din tích tr ng gi ng Mía Qu ng
chim kh$ang 80% din tích.

B trí s n xu t din tích Mía d kin phân b  các xã n%m 2010 theo phng
án II nh sau:
-

Tng din tích Mía ch3 còn 3.000 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 65,5 ha; An Thnh I: 68,6 ha; An Thnh II:
768 ha; An Thnh III: 400 ha; An Thnh Tây: 189,2 ha; An Thnh ông:
719,6 ha; và i Ân I: 789,2ha.

- Rau màu:
-

Rau màu các loi s) t n 3.486 ha trong n%m 2005. Din tích này có
c ch yu là chuyn t!  t Mía sang  t tr ng màu trong nhng n%m
u.

-

Sau ó chuyn dn din tích rau màu này sang nuôi tr ng thy s n  n
n%m 2010 còn n nh kho ng 1.937,7 ha.

B trí s n xu t din tích rau màu d kin phân b  các xã, th tr n n%m 2010
theo phng án II nh sau:
-

Tng din tích rau-màu ch3 còn 1.937,7 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 110,1 ha; An Thnh I: 250,4 ha; An Thnh
II: 309 ha; An Thnh III: 397 ha; An Thnh Nam: 10 ha; An Thnh Tây:
283,2 ha; An Thnh ông: 260,4 ha; và i Ân I: 317,5ha.

- Cây n trái:
-

Cây %n trái là th mnh trong nhng n%m u quy hoch theo ch trng
chung ca huyn s) chuyn thành vn chuyên canh và tr ng tp trung  hai
xã An Thnh I, An Thnh Tây, mt phn th tr n Cù Lao Dung, u c n xã
An Thnh ông và u C n xã I Ân I.

-

Phát trin mnh din tích tr ng cây %n trái là ch tng phát trin kinh t
vn và kt hp vi du lch vùng  t c n.

-

 i vi vn cây lâu n%m u t c i to ht din tích vn tp hin còn 450
ha và nâng ch t lng vn cây %n trái hin có tr thành vn chuyên canh
cây %n trái chuyn t!  t màu,  t mía sang  n n%m 2005, có tng s
din tích kho ng 2.300 ha và t 2.500 ha trong n%m 2010.

-

Quy hoch mng li s n xu t gi ng cây %n trái.

B trí s n xu t din tích cây %n trái d kin phân b  các xã, th tr n n%m 2010
theo phng án II nh sau:
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-

Tng din tích cây %n trái t 2.500 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 90 ha; An Thnh I: 803 ha; An Thnh II:
200 ha; An Thnh III: 20 ha; An Thnh Nam: 10 ha (tr ng vn chung
quanh th c); An Thnh Tây: 632 ha; An Thnh ông: 380 ha; và i Ân
I: 365 ha.

2.2.2 K ho6ch s&n xut Ch/n nuôi 2005 và 2010
-

Hng d7n khuyn khích các h dân phát trin ch%n nuôi theo hng nuôi
kt hp (mô hình VAC) áp dng các loi con gi ng gia súc - gia cm hng
c i tin, t%ng tr"ng nhanh, có hiu qu kinh t sau dch cúm gà.

-

a tng àn gia súc - gia cm n n%m 2005 - 2010 t:

N%m 2005:

- àn heo
- àn bò
- àn gia cm

:
:
:

22.000 con
500 con
25.000 con

N%m 2010:

- àn heo
- àn bò
- àn gia cm

:
:
:

40.000 con
1.000 con
180.000 con

2.2.3 Quy ho6ch phát tri,n Th4y s&n
-

Phát trin nuôi tr ng thy s n ch yu là m mi vùng nuôi tôm nc l
1.000 ha a din tích nuôi tôm sú t! kho ng 618 ha (n%m 2002) lên kho ng
3.000 ha (n%m 2005) và n n%m 2010 a din tích nuôi tôm sú lên 5.000
ha. Trong ó, An Thnh II: 415 ha; An Thnh III: 1.350 ha; An Thnh
Nam: 2.435 ha; An Thnh ông: 400 ha; và i Ân I: 400 ha.

-

Mô hình nuôi tôm sú ch yu là nuôi thâm canh các vùng ven bin thuc xã
An Thnh Nam, có th kt hp nuôi cá trong mùa ma  có kho ng thi
gian cách ly nuôi tôm; mô hình nuôi tôm nc l mùa n?ng và tr ng màu
hay nuôi cá nc ng"t mùa ma thuc các xã An Thnh ông; An Thnh II;
An Thnh III; và i Ân I.

-

Vi din tích m#t nc ao, mng vn, t%ng cng ch3 o phong trào
nuôi cá nc ng"t (theo mô hình VAC). N%m 2002 có kho ng trên 200 ha
din tích nuôi cá nc ng"t và tôm càng xanh.  i vi các vùng ngoài ê
bao t -hu thuc cac xã khu vc u c n s) b trí nuôi cá nc ng"t thâm
canh nh các tra, cá Basa, tôm càng xanh và ph n  u a lên trên 300 ha
ca din tích này n n%m 2010. S phân chia din tích cho các xã trong
vùng nuôi tr ng thy s n ng"t thâm canh và kt hp nh sau: th tr n Cù
Lao Dung: 70 ha; An Thnh I: 180 ha; An Thnh II: 30 ha; An Thnh Tây:
160 ha; An Thnh ông: 60 ha.

-

Tng s n lng thu hoch nuôi tr ng thy s n t!: 5.000 t n n 10.000 t n
trong nhng n%m 2010.

-

Có chính sách u t khuyn khích h dân có i u kin nâng dn s lng
tàu thuy n ánh b?t khai thác bin theo hng khai thác xa b. n n%m
2005 vùng cù lao có 135 tàu thuy n ánh cá (trong ó có 10-15 chic có
công su t >90cv/chic). N%m 2010 có 150 chic (trong ó có 30 tàu ánh cá
>90cv/chic). a s n lng khai thác bin n%m 2005 t 3.000 t n và n%m
2010 t 3.750 t n.
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-

Xây dng mng li s n xu t gi ng thy s n các loi trên c s xác nh
nhu cu gi ng thy s n d kin ph i có ít nh t 5-10 tri cung c p gi ng thy
s n  các xã An Thnh ông, An Thnh II, An Thnh III, i Ân I, và An
Thnh Nam cho giai on 2003 - 2010.

B ng 6.5 : K hoch và quy hoch s dng  t nông-ng nghip ca các xã và th tr n
huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc Tr%ng n 2005. Phng án II.
H6ng m$c
t nông nghip
1. t tr%ng cây hàng
n/m
1.1Chuyên mía

Phân theo n v) hành chánh xã
T}ng
Th)
An
An
An
An
An
An
din tích Trn Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Ð6i Ân
I
CLD
I
II
III
Nam Tây Ðông
13.141,1 351,6 1350,3 1759,8 2190,9 2284,3 1261,6 1925,4 2017,2
7486,7

265,4

483,1 1248,4 1261,9 1292,1 651,2 1155,3 1129,3

4000

130,3

203,1

670

537,3

550

389,2

759,6

760,6

3486,7

135,1

280

578,4

724,6

742,1

262

395,7

368,7

2. t tr%ng cây lâu n/m 2654,4
375
2.1 Da

66,2
11

797,2
73

311,4
45,1

79
34

172,2
51,8

570,4
37,4

320,1
81,8

337,9
40,9

1.2 Cây hàng n m

2.2 Cây n trái

2200

53

703

262

40

100

532

230

280

2.3 Cây lâu n m khác

79,4

2,2

21,2

4,3

5

20,4

1

8,3

17

3. t thu s&n
3.1  t chuyên nuôi cá

3000
200

20
20

70
70

200
50

850
-

820
20

40
40

450
-

550
-

3.2  t nuôi tôm

2800

0

0

150

850

800

-

450

550

B ng 6.6 : K hoch và quy hoch s dng  t nông-ng nghip ca các xã và th tr n
huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc Tr%ng n 2010. Phng án II.
H6ng m$c
t nông nghip
1. t tr%ng cây hàng
n/m
1.1Chuyên mía

Phân theo n v) hành chánh xã
T}ng
Th)
An
An
An
An
An
An
din tích Trn Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Ð6i Ân
I
CLD
I
II
III
Nam Tây Ðông
13124,1 345,6

1334

1747

2195

4937,7

319

1077

797

175,6

2472 1283,4 1850,4 1896,7
10

472,4

980

1106,7

3000

65,5

68,6

768

400

-

189,2

719,6

789,2

1937,7

110,1

250,4

309

397

10

283,2

260,4

317,5

2. t tr%ng cây lâu n/m 2686,4
136
2.1 Da

100
8

835
27,6

225
23

48
15

27
15

651
17

410,4
20,4

390
10

2.2 Cây n trái

2500

90

803

200

20

10

632

380

365

2.3 Cây lâu n m khác

50,4

2

4,4

2

13

2

2

10

15

3. t thu s&n
3.1  t chuyên nuôi cá

5500
500

70
70

180
180

445
30

1350
-

2435
-

160
160

460
60

400
-

3.2  t nuôi tôm

5000

-

-

415

1350

2435

-

400

400

1.2 Cây hàng n m

2.3 i?u kin và gi&i pháp cho ph"ng án II
2.3.1 Phân b
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Theo kt qu quy hoch ca phng án II là s) gi m mô hình truy n th ng canh
tác mía nên din tích c phân b cho mía n n%m 2010 là 3.000ha, trong khi ó thì
din tích tr ng cây %n trái phát trin n kho ng 2.500 ha, thy s n phát trin 5.500 ha
cho nuôi tôm sú và các nc ng"t gi ng nh phng án I. Kt qu quy hoch theo
phng án này c phân b theo sau:
-

Trên vùng  t u c n ca Cù Lao Dung thuc xã An Thnh I và phn ca
An Thnh Tây giáp thi tr n Cù Lao Dung có nc ng"t,  t có tng phèn
sâu, có h th ng ê bao hoàn ch3nh nên b trí tr ng các loi cây %n trái có
giá tr kinh t và th trng nhng nhy c m vi i u kin t nhiên nh:
Nh n, Sâu riêng, M%ng ct, kt hp vi xoài, và cây có múi nh Cam, Quýt,
Bi. Song song ó có th xen l7n ít rau màu nh B?p lai, u nành, u
xanh trong din tích nh$. Trong h th ng mng vn có th kt hp vi
nuôi cá và tôm càng xanh cho các loi cây lá không có cha tinh du, riêng
các khu vc tr ng cây có cha tinh du nh Cam, Bi, Quýt thì h th ng
thy s n nuôi kt hp ph i tách ra riêng. (phn chi tit mô hình VAC trình
bày trong phn IV gi i pháp).

-

Khu vc phía Nam ca xã An Thnh I giáp luôn n na xã ca An Thnh
Tây, Th tr n Cù Lao Dung, u c n xã An Thnh ông là vùng  t có nc
ng"t, nhng  t có cha tng sinh phèn ti m tàng n4m cn nên khó b trí
các cây %n trái nhy vi phèn ngoi tr! ph i u t cao mi tr ng c. Do
ó  ngh b trí các loi cây %n trái có i u kin chu ng môi trng
nhng li có hiu qu và n4m trong các loi trái cây mà B NN&PTNT s)
u t trong thi gian ti ó là: Xoài cát Hoà lc, Nh n xu ng cm vàng
hay tiêu da bò, Sapô, Vú sa. Trong vùng này khác vi phng án I là khu
vc tr ng mía s) c thay th b4ng cây %n trái d"c theo tuyn òng i ca
th tr n và An Thnh Tây (xem b n  quy hoch phng án II). Ngoài ra
v7n tin hành a dng hóa cây tr ng trong nông h b4ng cách là phát trin
t!ng din tích nh$ rau màu nh B?p lai, Da h u, Khoai lang, và trong
mng vn ca vùng này có th kt hp nuôi cá hay tôm càng xanh 
ngi dân t%ng thu nhp theo h th ng VAC (phn chi tit mô hình VAC
trình bày trong phn IV gi i pháp).

-

Khu vc gia c n ca xã An Thnh ông, phía u ca xã An Thnh II và
u xã i Ân I là vùng  t có phèn ti m tàng hin din trong kho ng 60-80
cm, nhng là vùng có ch  nc ng"t không  u, tùy theo i u kin thi
tit hàng n%m mà có n%m có nc m#n trong mùa khô khi thi gian ma n
chm  vùng u ngu n, do ó s) b trí các loi cây hàng n%m có giá tr
kinh t nhng chu c i u kin l nh: mía, B?p lai, u xanh, u nành,
mè , Khoai .....,  ng thi c*ng xen ít cây %n trái nh mãng cu ta, vú sa,
xoài, nh n. Do ó khu vc này ch yu là b trí mía và màu.

-

Khu vc  t và bãi b i ngoài ê t -hu thì phí trên gn u c n s) b trí
nuôi cá công nghip nh cá tra, cá basa. Phía d tiêp giáp vùng m#n l thì
b trí nuôi tôm càng xanh do vùng này nc ng"t cha  m b o quanh n%m
nên không thích hp cho các tra hay basa. Vùng ngoài ê phía Nam thì s) b
trí nuôi tr ng thy s n nc l ng"t nh cá kèo, cua...Vùng ca sông và b
bin s) phát trin tái lp r!ng ngp m#n.

-

Khu vc phía Nam ca huyn Cù Lao Dung có thi gian m#n l trong n%m
nh t là vào mùa n?ng nên theo hng quy hoch phát trin và khai thác ti m
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n%ng thì vùng này c b trí khai thác nuôi tr ng thy s n nc l, trong
ó ch yu là nuôi tôm sú theo nh hng thâm canh có u t. Tuy nhiên
trong phng án này thì d"c theo các trc l chính ca 3 c n thì v7n gi
canh tác mía và cây %n trái vi din tích nhi u hn t! din tích màu  t
din tích cây %n trái là 2500 ha  duy trì din tích theo quy hoch  ng thi
c*ng ph màu xanh trong vùng nuôi tôm rng ln (xem b n  quy hoch
phng án II). Còn li là các vùng nuôi tôm theo hng phát trin t!ng
bc lan dn t! các sông vào phí trong.
S phân b chi tit các mô hình theo quy hoch ca phng án II c trình
bày trong b n  quy hoch s dung  t ai n n%m 2010 ca huyn Cù Lao Dung
(Hình 6.3).
2.3.2 Gi&i pháp ? ngh)
Trong phng án II v n  quan tr"ng là quy hoch din tích mía gi m li
nhng c*ng duy trì din tích tng  i  cung c p lng ln nguyên liu mía cho cac
nhà máy ng hin có và tng lai ca t3nh Sóc Tr%ng, vì dân vùng Cù Lao Dung có
truy n th ng canh tác nía, công lao ng tng  i không òi h$i cao, nh t là khâu
ch%m sóc, do ó có ti m n%ng trin v"ng ln. Tuy nhiên khi  xu t phng án này
v n  th trng n nh cho cây Mía còn nhi u b p bênh  Vit Nam nói chung và 
T3nh Sóc Tr%ng nói riêng. Do ó các gi i pháp cho phng án này c  xu t nh
sau:
-

Gi i pháp v v n: ch yu là v n cho vay trong vic chuyn i và phát
trin t! các mô hình canh tác kém hiu qu thiu tp trung sang các mô hình
hiu qu nh: nuôi tôm, chuyn dch tr ng các loi cây %n trái có giá tr và
hiu qu cao. Vic u t này ch yu là u t cho phn xây dng c b n
ban u cho nuôi tôm và xây dng vùng cây %n trái chuyên canh.  i vi
cây %n trái thì theo phng án II này ã t%ng lên hn nên chi phí v n u t
ca phng án này s) cao hn phng án I khi mà din tích tr ng mía u
t th p, trong khi din tích vn cây %n trái t%ng lên nên v n u t s) cao
hn. Cây mía và rau màu thì ngi dân  ây có kh n%ng phát trin bình
thng, nhu cu v v n u t không bc thit l?m. Phn chi tit v v n
c trình bày  phn sau.

-

Gi i pháp v kin thc chuyên môn: Khi chuyn i c c u theo mô hình
canh tác chuyên canh, nh t là cây %n trái và chuyên nuôi tôm công nghip,
òi h$i ph i có u t kin thc chuyên môn. Các c s và hot ng ca
Trung tâm khuyn nông và khuyn ngh là nhng hot ng có hiu qu
trong công tác chuyn i này. ây là v n  cn quan tâm. Ngoàui ra khi
phát trin thành vùng cây %n trái ln hn s) tp trung nhi u kin thc
chuyên môn  canh tác có hiu qu .

-

Gi i pháp v th trng:  i vi tôm thì th trng không khó kh%n l?m,
m#c dù hin nay th trng tôm ang gi m giá, tuy nhiên trong tng lai thì
s n phm này v7n có kh n%ng tiêu th c trong ni a l7n qu c t. Riêng
 i vi các s n phm ca cây %n trái và nh t là mía s) g#p nhi u khó kh%n.
Tuy nhiên  i vi cây %n trái thì hin nay B Nông Nghip và Phát trin
Nông thôn ã xác nh ra c 11 loi cây %n  cnh tranh, do ó trong
phng án này các loi cây %n trái c b trí quy hoch  Cù Lao Dung
c*ng n4m trong 11 loi cây chin lc mà trong tng lai ta s) a vào cnh
tranh khi gia nhp hoàn toàn AFTA và WTO. Theo k hoch thì B
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NN&PTNT s) tp trung u t khoa h"c và khuyn nông cho các nhóm cây
chin lc này, nên trong phng án này din tích vn cây %n trái t%ng là
có chi u hng hp lý hn phng án I. Trong khi ó thì th trng cho rau
màu v7n có kh n%ng nh t là B?p lai, u xanh, u nành và mè c*ng là
nhng m#c hàng có kh n%ng có th trng trong tng lai.  i vi cây mía
thì còn l thuc vào quá nhi u khâu ngoài th trng nên các gi i pháp cho
cây mía hin nay c*ng ang g#p nhi u khó kh%n, m#c dù phng án này
ch"n u tiên cho cây mía nh là ngu n cung c p nguyên liu cho nhà máy
ng.
-

Gi i pháp v môi trng: Trong phng án II này thì din tích nuôi tr ng
thy s n s) gia t%ng r t ln trong thi gian ti nên v n  môi trng ch t
lng nc ca vùng nuôi tôm là cn c quan tâm gi ng nh phng án
I. Gi i pháp cho v n  này là vic phát trin t!ng bc, phân chia gia các
khu vc nuôi tôm và tr ng tr"t. Mt thun li ln trong v n  này là h
th ng sông rch r t ch?n cht, các h nông dân  u có nhng b bao riên
nên vic qu n lý nc c*ng tng  i d' dàng,  ng thi ây là vùng c n
ca sông nên v n  giao lu ngu n nc r t ln và kh n%ng hoà loãng và
ra trôi các ch t th i t! nuôi tôm ra bin c nhanh hn và hiu qu hn.
Do ó vic xây dng h th ng ê bao và thy li kt hp hoàn ch3nh s)
kim soát c v n  phát trin vùng rng ln nuôi tôm.
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Hình 6.3: B n  quy hoch s dng  t huyn Cù Lao Dung, Sóc Tr%ng theo phng
án II
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3. Ph"ng án III
Vi phng án này quy hoch s dng  t Nông ng nghip ca huyn Cù Lao
Dung áp ng các mc tiêu sau:
3.1 M$c tiêu
* Mc tiêu tng quát:
-

Duy trì din tích quy hoch ca các loi  t lâm nghip và loi  t ngoài
nông nghip.

-

Gi n nh din tích tr ng cây %n trái theo hng phát trin vn vùng cù
lao theo nh hng pháp trin ca huyn. Gi din tích mía và màu  mc
th p do th trng u ra không n nh.

-

nh hng phát trin t%ng din tích nuôi tr ng thu& s n  phát huy th
mnh vùng cù lao ven bin có ngu n tài nguyên nc l, m#n.

* Mc tiêu c th:
-

Xây dng vùng chuyên canh cây %n trái vi din tích 2.200 ha n%m 2005 và
t%ng lên 2.500 ha n%m 2010.

-

Xây dng vùng tr ng mía chuyên canh gi m din tích xu ng còn 2.500 ha
n%m 2010,  duy trì  cung c p nguyên liu cho các nhà máy ng hin
ti.

-

Ph n  u t din tích nuôi tr ng thy s n 6.500 ha n%m 2010, trong ó có
6.000 ha nuôi tôm sú công nghip và 500 ha nuôi cá theo mng vn và
nuôi thâm canh d"c theo các tuyn ê t -hu ca vùng ng"t u c n.

-

Cây màu lng thc - thc phm ch3 còn li kho ng 1.437 ha, nên tp trung
ch3 o hng d7n canh tác các loi màu có giá tr kinh t, ng?n ngày, luân
canh t%ng v, a din tích gieo tr ng màu lng thc - thc phm lên
3.000 - 4.000 ha.

-

a tng àn gia súc - gia cm n n%m 2005 - 2010 t 47.500 con (2005),
trong ó Heo là 22.000 con và Bò: 500 con và 221.000 con (n%m 2010).

B trí mt s din tích thích hp xung quanh th tr n, các trung tâm xã hình
thành vùng rau, cây king áp ng nhu cu cho c huyn và khu vc lân cn.
3.2 Quy ho6ch nông nghip theo ph"ng án III
3.2.1 K ho6ch s&n xut Tr%ng tr@t 2005 và 2010
- Cây Mía:
Din tích tr ng mía 4.000 ha n%m 2005 và gi m xu ng còn 2.500 ha n%m 2010,
tp trung ch yu  các xã An Thnh II, An Thnh III, An Thnh ông và i Ân I, vì
cây mía có i u kin thun li  phát trin sau:
-

i u kin t nhiên, khí hu tng  i phù hp cho vic canh tác mía t
n%ng su t cao, ngi dân có nhi u kinh nghim, k( thut canh tác vi nhi u
mô hình khá tin b.

-

Trong t3nh ã có nhà máy ng có công su t 1.000 - 1.500 t n mía
cây/ngày, gi i quyt u ra cho phát trin mía nguyên liu.
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-

Mt s gi ng mía có n%ng su t, ch ng cao, sinh trng phù hp vi
i u kin t nhiên  vùng  t ca huyn. Nên tip tc qui hoch hoàn thin
thy li ni  ng, c i to vùng  t nguyên liu, áp dng các tin b khoa
h"c k( thut vào trong vic canh tác. M rng din tích tr ng các gi ng mía
mi áp ng nhu cu n%ng su t, phm ch t và ch bin. C th hin nay có
các gi ng mía cho n%ng su t cao nh: ROC16; ROC18; V86; VN84-4137;
K84-200; Qu ng 11. Hin nay din tích tr ng gi ng Mía Qu ng
chim kh$ang 80% din tích.

B trí s n xu t din tích Mía d kin phân b  các xã n%m 2010 theo phng
án III nh sau:
-

Tng din tích Mía ch3 còn 3.000 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 65,5 ha; An Thnh I: 68,6 ha; An Thnh II:
648 ha; An Thnh III: 200 ha; An Thnh Tây: 189,2 ha; An Thnh ông:
619,6 ha; và i Ân I: 709,2ha.

- Rau màu:
-

Rau màu các loi s) t n 3.486 ha trong n%m 2005. Din tích này có
c ch yu là chuyn t!  t Mía sang  t tr ng màu trong nhng n%m
u.

-

Sau ó chuyn dn din tích rau màu này sang nuôi tr ng thy s n  n
n%m 2010 còn n nh kho ng 1.437,7 ha.

B trí s n xu t din tích rau màu d kin phân b  các xã, th tr n n%m 2010
theo phng án II nh sau:
-

Tng din tích rau-màu ch3 còn 1.437,7 ha.

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 110,1 ha; An Thnh I: 250,4 ha; An Thnh
II: 299 ha; An Thnh III: 257 ha; An Thnh Tây: 283,2 ha; An Thnh ông:
110,4 ha; và i Ân I: 127,5ha.

- Cây n trái:
-

Cây %n trái là th mnh trong nhng n%m u quy hoch theo ch trng
chung ca huyn s) chuyn thành vn chuyên canh và tr ng tp trung  hai
xã An Thnh I, An Thnh Tây, mt phn th tr n Cù Lao Dung, u c n xã
An Thnh ông và u C n xã I Ân I.

-

Phát trin mnh din tích tr ng cây %n trái là ch tng phát trin kinh t
vn và kt hp vi du lch vùng  t c n.

-

 i vi vn cây lâu n%m u t c i to ht din tích vn tp hin còn 450
ha và nâng ch t lng vn cây %n trái hin có tr thành vn chuyên canh
cây %n trái chuyn t!  t màu,  t mía sang  n n%m 2005, có tng s
din tích kho ng 2.300 ha và t 2.500 ha trong n%m 2010.

-

Quy hoch mng li s n xu t gi ng cây %n trái.

B trí s n xu t din tích cây %n trái d kin phân b  các xã, th tr n n%m 2010
theo phng án II nh sau:
-

Tng din tích cây %n trái t 2.500 ha.

164

-

Trong ó, th tr n Cù Lao Dung: 90 ha; An Thnh I: 803 ha; An Thnh II:
190 ha; An Thnh III: 20 ha; An Thnh Tây: 632 ha; An Thnh ông: 380
ha; và i Ân I: 385 ha.

3.2.2 K ho6ch s&n xut Ch/n nuôi 2005 và 2010
-

Hng d7n khuyn khích các h dân phát trin ch%n nuôi theo hng nuôi
kt hp (mô hình VAC) áp dng các loi con gi ng gia súc - gia cm hng
c i tin, t%ng tr"ng nhanh, có hiu qu kinh t sau dch cúm gà.

-

a tng àn gia súc - gia cm n n%m 2005 - 2010 t:

N%m 2005:

- àn heo
- àn bò
- àn gia cm

:
:
:

22.000 con
500 con
25.000 con

N%m 2010:

- àn heo
- àn bò
- àn gia cm

:
:
:

40.000 con
1.000 con
180.000 con

3.2.3 Quy ho6ch phát tri,n Th4y s&n
-

ây là mc tiêu chính trong phng án III. Phát trin nuôi tr ng thy s n
ch yu là m mi vùng nuôi tôm nc l 1.000 ha a din tích nuôi tôm
sú t! kho ng 618 ha (n%m 2002) lên kho ng 3.000 ha (n%m 2005) và n
n%m 2010 a din tích nuôi tôm sú lên 6.000 ha. Trong ó, An Thnh II:
555 ha; An Thnh III: 1.690 ha; An Thnh Nam: 2.455 ha; An Thnh ông:
650 ha; và i Ân I: 650 ha.

-

Mô hình nuôi tôm sú ch yu là nuôi thâm canh các vùng ven bin thuc xã
An Thnh Nam, có th kt hp nuôi cá trong mùa ma  có kho ng thi
gian cách ly nuôi tôm; mô hình nuôi tôm nc l mùa n?ng và tr ng màu
hay nuôi cá nc ng"t mùa ma thuc các xã An Thnh ông; An Thnh II;
An Thnh III; và i Ân I.

-

Vi din tích m#t nc ao, mng vn, t%ng cng ch3 o phong trào
nuôi cá nc ng"t (theo mô hình VAC). N%m 2002 có kho ng trên 200 ha
din tích nuôi cá nc ng"t và tôm càng xanh.  i vi các vùng ngoài ê
bao t -hu thuc cac xã khu vc u c n s) b trí nuôi cá nc ng"t thâm
canh nh các tra, cá Basa, tôm càng xanh và ph n  u a lên trên 300 ha
ca din tích này n n%m 2010. S phân chia din tích cho các xã trong
vùng nuôi tr ng thy s n ng"t thâm canh và kt hp nh sau: th tr n Cù
Lao Dung: 70 ha; An Thnh I: 180 ha; An Thnh II: 30 ha; An Thnh Tây:
160 ha; An Thnh ông: 60 ha.

-

Tng s n lng thu hoch nuôi tr ng thy s n t!: 6.000 t n n 12.000 t n
trong nhng n%m 2010.

-

Có chính sách u t khuyn khích h dân có i u kin nâng dn s lng
tàu thuy n ánh b?t khai thác bin theo hng khai thác xa b. n n%m
2005 vùng cù lao có 135 tàu thuy n ánh cá (trong ó có 10-15 chic có
công su t >90cv/chic). N%m 2010 có 150 chic (trong ó có 30 tàu ánh cá
>90cv/chic). a s n lng khai thác bin n%m 2005 t 3.000 t n và n%m
2010 t 3.750 t n.

-

Xây dng mng li s n xu t gi ng thy s n các loi trên c s xác nh
nhu cu gi ng thy s n d kin ph i có ít nh t 7-12 tri cung c p gi ng thy
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s n  các xã An Thnh ông, An Thnh II, An Thnh III, i Ân I, và An
Thnh Nam cho giai on 2003 - 2010.
B ng 6.7 : K hoch và quy hoch s dng  t nông-ng nghip ca các xã và th tr n
huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc Tr%ng n 2005. Phng án III.
H6ng m$c
t nông nghip
1. t tr%ng cây hàng
n/m
1.1Chuyên mía

Phân theo n v) hành chánh xã
T}ng
Th)
An
An
An
An
An
An
din tích Trn Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Ð6i Ân
I
CLD
I
II
III
Nam Tây Ðông
13.141,1 351,6 1350,3 1759,8 2190,9 2284,3 1261,6 1925,4 2017,2
7486,7

265,4

483,1 1248,4 1261,9 1292,1 651,2 1155,3 1129,3

4000

130,3

203,1

670

537,3

550

389,2

759,6

760,6

3486,7

135,1

280

578,4

724,6

742,1

262

395,7

368,7

2. t tr%ng cây lâu n/m 2654,4
375
2.1 Da

66,2
11

797,2
73

311,4
45,1

79
34

172,2
51,8

570,4
37,4

320,1
81,8

337,9
40,9

1.2 Cây hàng n m

2.2 Cây n trái

2200

53

703

262

40

100

532

230

280

2.3 Cây lâu n m khác

79,4

2,2

21,2

4,3

5

20,4

1

8,3

17

3. t thu s&n
3.1  t chuyên nuôi cá

3000
200

20
20

70
70

200
50

850
-

820
20

40
40

450
-

550
-

3.2  t nuôi tôm

2800

0

0

150

850

800

-

450

550

B ng 6.8 : K hoch và quy hoch s dng  t nông-ng nghip ca các xã và th tr n
huyn Cù Lao Dung, t3nh Sóc Tr%ng n 2010. Phng án III.
H6ng m$c
t nông nghip
1. t tr%ng cây hàng
n/m
1.1Chuyên mía

Phân theo n v) hành chánh xã
T}ng
Th)
An
An
An
An
An
An
din tích Trn Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Th6nh Ð6i Ân
I
CLD
I
II
III
Nam Tây Ðông
13124,1 345,6

1334

1747

2195

3937,7

319

947

457

175,6

2472 1283,4 1850,4 1896,7
-

472,4

730

836,7

2500

65,5

68,6

648

200

-

189,2

619,6

709,2

1437,7

110,1

250,4

299

257

-

283,2

110,4

127,5

2. t tr%ng cây lâu n/m 2686,4
136
2.1 Da

100
8

8345
27,6

215
23

48
15

17
15

651
17

410,4
20,4

410
10

2.2 Cây n trái

2500

90

803

190

20

-

632

380

385

2.3 Cây lâu n m khác

50,4

2

4,4

2

13

2

2

10

15

3. t thu s&n
3.1  t chuyên nuôi cá

6500
500

70
70

180
180

585
30

1690
-

2455
-

160
160

710
60

650
-

3.2  t nuôi tôm

6000

-

-

555

1690

2455

-

650

650

1.2 Cây hàng n m

3.3 i?u kin và gi&i pháp cho ph"ng án III
3.3.1 Phân b
Theo kt qu quy hoch ca phng án III là s) gi m mô hình truy n th ng
canh tác mía xu ng th p nên din tích phân b cho mía n n%m 2010 ch3 còn 2.500ha,
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trong khi ó thì din tích tr ng cây %n trái v7n gi 2.500 ha gi ng nh phng án II,
nhng thy s n phát trin ln hn vi din tích t%ng lên 6.500 ha cho nuôi tôm sú và
các nc ng"t, trong ó tôm sú là 6.000 ha. Kt qu quy hoch theo phng án này
c phân b theo sau:
-

Trên vùng  t u c n ca Cù Lao Dung thuc xã An Thnh I và phn ca
An Thnh Tây giáp thi tr n Cù Lao Dung có nc ng"t,  t có tng phèn
sâu, có h th ng ê bao hoàn ch3nh c b trí gi ng nh phng án II.

-

Khu vc phía Nam ca xã An Thnh I giáp luôn n na xã ca An Thnh
Tây, Th tr n Cù Lao Dung, u c n xã An Thnh ông là vùng  t có nc
ng"t, nhng  t có cha tng sinh phèn ti m tàng n4m cn nên khó b trí
các cây %n trái nhy vi phèn ngoi tr! ph i u t cao mi tr ng c nên
c b trí quy hoch gi ng phng án II.

-

Khu vc gia c n ca xã An Thnh ông, phía u ca xã An Thnh II và
u xã i Ân I là vùng  t có phèn ti m tàng hin din trong kho ng 60-80
cm, nhng là vùng có ch  nc ng"t không  u, tùy theo i u kin thi
tit hàng n%m mà có n%m có nc m#n trong mùa khô khi thi gian ma n
chm  vùng u ngu n, do ó s) b trí gi ng phng án II.

-

Khu vc  t và bãi b i ngoài ê t -hu thì phí trên gn u c n s) b trí
gi ng phng án II.

-

Khu vc phía Nam ca huyn Cù Lao Dung có thi gian m#n l trong n%m
dài nh t là vào mùa n?ng nên theo hng quy hoch phát trin và khai thác
ti m n%ng thì vùng này c b trí khai thác nuôi tr ng thy s n nc l,
trong ó ch yu là nuôi tôm sú theo nh hng thâm canh có u t. Tuy
nhiên trong phng án này khác vi phng án I và II là d"c theo các trc
l chính ca 3 c n không còn gi canh tác mía và cây %n trái na do din
tích nuôi tôm t%ng lên  ng thi c*ng khó mà ng%n c ngi dân nuôi
tôm khi tôm có hiu qu kinh t cao (xem b n  quy hoch phng án III).

S phân b chi tit các mô hình theo quy hoch ca phng án III c trình
bày trong b n  quy hoch s dng  t ai n n%m 2010 ca huyn Cù Lao Dung
(Hình 6.4).
3.3.2 Gi&i pháp ? ngh)
Trong phng án III v n  quan tr"ng là quy hoch din tích thy s n t%ng lên
 mc cao và din tích mía gi m li nhng c*ng duy trì din tích tng  i  cung
c p lng ln nguyên liu mía cho cac nhà máy ng hin có và tng lai ca t3nh
Sóc Tr%ng, vì dân vùng Cù Lao Dung có truy n th ng canh tác mía, công lao ng
tng  i không òi h$i cao, nh t là khâu ch%m sóc. Tuy nhiên khi  xu t phng án
này v n  th trng n nh cho cây Mía còn nhi u b p bênh,  Vit Nam nói chung,
và  T3nh Sóc Tr%ng nói riêng. Do ó các gi i pháp cho phng án này c  xu t
nh sau:
-

Gi i pháp v v n: ch yu là v n cho vay trong vic chuyn i và phát
trin t! các mô hình canh tác kém hiu qu thiu tp trung sang các mô hình
hiu qu nh: nuôi tôm, chuyn dch tr ng các loi cây %n trái có giá tr và
hiu qu cao. Vic u t này ch yu là u t cho phn xây dng c b n
ban u cho nuôi tôm và xây dng vùng cây %n trái chuyên canh.  i vi
nuôi tôm trong phng án III này ã t%ng lên hn nên chi phí v n u t ca
phng án này s) cao hn phng án I và II, khi mà din tích tr ng mía u
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t th p, trong khi din tích vn cây %n trái t%ng lên nên v n u t s) cao
hn. Nh t là  i vi nuôi tr ng thy s n khi mà din tích t%ng lên chim gn
phân na din tích nông nghip. Cây mía và rau màu thì ngi dân  ây có
kh n%ng phát trin bình thng, nhu cu v v n u t không bc thit l?m.
Phn chi tit v v n c trình bày  phn sau.
-

Gi i pháp v kin thc chuyên môn: Khi chuyn i c c u theo mô hình
canh tác chuyên canh, nh t là cây %n trái và chuyên nuôi tôm công nghip,
òi h$i ph i có u t kin thc chuyên môn. Các c s và hot ng ca
Trung tâm khuyn nông và khuyn ng là nhng hot ng có hiu qu
trong công tác chuyn i này. Trong phng án này thì hot ng công tác
khuyn ng quan tr"ng hn do m] rng thêm din tích nuôi tôm, do ó ph i
hình thành nên các khoá tp hu n cho ngi nuôi tôm c*ng nh hình thành
t chuyên môn h tr k& thut nuôi tôm và xem ây nh là mt hot ng t
v n cho vùng nuôi tôm ca c quan qu n lý thy s n. Ngoài ra khi phát trin
thành vùng cây %n trái ln hn s) tp trung nhi u kin thc chuyên môn 
canh tác có hiu qu .

-

Gi i pháp v th trng:  i vi tôm thì th trng không khó kh%n l?m,
m#c dù hin nay th trng tôm ang gi m giá, tuy nhiên trong tng lai thì
s n phm này v7n có kh n%ng tiêu th c trong ni a l7n qu c t. Riêng
 i vi các s n phm ca cây %n trái và nh t là mía s) g#p nhi u khó kh%n.
 i vi cây %n trái thì hin nay B Nông Nghip và Phát trin Nông thôn ã
xác nh ra c 11 loi cây %n trái  cnh tranh, do ó trong phng án
này các loi cây %n trái c b trí quy hoch  Cù Lao Dung c*ng n4m
trong 11 loi cây chin lc mà trong tng lai ta s) a vào cnh tranh khi
gia nhp hoàn toàn AFTA và WTO. Theo k hoch thì B NN&PTNT s)
tp trung u t khoa h"c và khuyn nông cho các nhóm cây chin lc này,
nên trong phng án này din tích vn cây %n trái t%ng là có chi u hng
hp lý hn phng án I. Trong khi ó thì th trng cho rau màu v7n có kh
n%ng nh t là B?p lai, u xanh, u nành và mè c*ng là nhng m#c hàng có
kh n%ng có th trng trong tng lai.  i vi cây mía thì còn l thuc vào
quá nhi u khâu ngoài th trng nên các gi i pháp cho cây mía hin nay
c*ng ang g#p nhi u khó kh%n, m#c dù phng án này không ch"n cây mía
u tiên mà ch3 là ngu n cung c p nguyên liu cho nhà máy ng.

-

Gi i pháp v môi trng: Trong phng án III này thì din tích nuôi tr ng
thy s n s) gia t%ng r t ln trong thi gian ti so vi phng án I và II, nên
v n  môi trng ch t lng nc ca vùng nuôi tôm là cn c quan
tâm. Gi i pháp cho v n  này là vic phát trin t!ng bc, phân chia gia
các khu vc nuôi tôm và tr ng tr"t thành 2 vùng r$ rt và có k& thut qu n
lý khác nhau. Tuy nhiên, mt thun li r t ln trong v n  môi trng khi
phát trin ln din tích nuôi tôm là h th ng sông rch r t ch4n cht, các h
nông dân  u có nhng b bao riêng nên vic qu n lý nc c*ng tng  i
d' dàng.  ng thi ây là vùng c n ca sông nên v n  giao lu ngu n
nc r t ln và kh n%ng hoà loãng và ra trôi các ch t th i t! nuôi tôm ra
bin c nhanh hn và hiu qu hn. Do ó vic xây dng h th ng ê bao
và thy li kt hp hoàn ch3nh s) kim soát c v n  phát trin vùng
rng ln nuôi tôm.
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Hình 6.4: B n  quy hoch s dng  t huyn Cù Lao dung, Sóc Tr%ng theo phng
án III
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V. HIU QU CA QUY HOCH
1. Hiu qu& kinh t mô hình
Khi quy hoch n n%m 2010, mt s c c u cây tr ng s) c thay th b4ng
các mô hình nuôi tôm bán thâm canh và qu ng canh c i tin.  ánh giá hiu qu
nuôi tôm qu ng canh c i tin so vi các mô hình khác, kt qu i u tra cho th y nu
nuôi tôm qu ng canh c i tin thì u t cao kho ng 44 triu/ha, tuy nhiên cho li
nhun khá cao 50 triu/ha so vi các mô hình khác. Nu tr ng lúa ch3 li kho ng 2
triu  ng/ha; cây %n trái kho ng; màu hay dây thu c cá kho ng 24 triu  ng/ha;
trong khi ó tr ng mía hin nay ch3 li kh ng 13 triu  ng/ha (s liu i u tra thc t
n%m 2002). Chi tit các tính tóan trình bày trong B ng 6.9.
B ng 6.9: Hiu qu kinh t ca t!ng mô hình huyn Cù Lao Dung ( ng)

Ki,u s# d$ng

Vt t" T}ng thu

Li nhun
Thuê lao Lao 'ng
có lao 'ng
'ng
gia ình
gia ình/ha

Li nhun
Không lao
'ng gia
ình/ha

601.868

1.125.467

2.098.302

Lúa

1.919.864

4.620.034

Thu c Cá

6.448.187

33.518.135 2.309.326 1.527.461

23.233.161

24.760.622

Cây %n trái

3.248.031

28.196.135

1.107.731

23.534.923

24.642.654

Màu

5.943.279

33.894.982 3.203.405 3.711.111

21.037.187

24.748298

Mía

7.708.258

32.259.851 10.849789 2.150833

11.550.972

13.701.804

Tôm QCCT

44.135.974 94.764.316 373.977

48.407.017

50.254.365

305.450

972.835

1.847.348

Ngoài ra trong n%m 2003, Phòng Nông nghip - a chính huyn Cù Lao Dung
ã tin hành mt nghiên cu các mô hình hiu qu trong toàn huyn và ã a ra mt
s mô hình ang c ngi dân áp dng. Hu ht các mô hình có hiu qu hin nay
trong h th ng canh tác ca nông h là ch%n nuôi heo (quy mô kho ng 10-20 con/h),
bò (10 con/h; ch3 kh o sát 1 h) và các cây tr ng cn nh: Khoai lang, B?p-da h u,
B?p-bí $, B?p lai, B?p lai-u xanh, và các loi cây %n trái nh: Bi, u , quít.
Kt qu cho th y các mô hình này thng c áp dng  quy mô nh$, trung bình
kho ng 0,5 n 1 ha, tuy nhiên có mt s h ã t%ng din tích kho ng hn 1ha. Chi tit
các mô hình và hiu qu kinh t c trình bày trong B ng 3.10.
B ng 6.10 cho th y các mô hình tr ng cây %n trái #c bit là cây có múi nh
Bi, quít cho li nhun và thu nhp r t cao kho ng 50 triu  ng/ha. Trong khi ó thì
rau màu nh B?p lai tr ng xen da h u, Bí, Khoai lang thì cho thu nhp bình quân
kho ng 20 triu - 30 triu  ng/ha. Nu tr ng chuyên B?p lai không thì thu nhp
không cao l?m. V ch%n nuôi thì ch yu là heo và li nhun trung bình thu nhp
kho ng 6 triu/n%m/h. ây là ngu n thu nhp thêm và tit kim ca gia ình.
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B ng 3.10: Quy mô và hiu qu kinh t ca các mô hình canh tác huyn Cù Lao Dung
n%m 2003. (x triu ng)
Mô hình

Qui mô

T}ng thu

T}ng chi
phí

Lãi ròng

Thu nhp

B?p lai

1ha

13.283

4.558

8.725

9.510

Khoai lang

1ha

30.000

10.500

19.500

21.250

B?p - Da h u

1ha

43.000

20.000

23.000

24.750

B?p - Bí $

1ha

43.350

15.000

28.350

30.500

B?p lai + u xanh

1ha

15.000

6.000

9.000

11.000

u 

1ha

50.000

16.000

34.000

38.000

Bi

1ha

76.500

22.000

45.500

57.000

Bi + Quít

1ha

64.286

14.286

50.000

54.286

750 m2

23.333

13.333

10.000

10.000

Heo

13 con

14.527

7.927

6.479

6.664

Bò

10 con

11.000

6.000

5.000

5.500

Cá ao

Ngun: Phòng NN-C huyn Cù Lao Dung, 2003.

2. Hiu qu& s&n xut
Trên c s các din tích quy hoch phát trin nông – ng nghip (khu vc I)
cho th y vùng Cù Lao Dung có ti m n%ng phát trin Nông –Ng nghip là ngành s n
xu t chính ít nh t t! nay n n%m 2010, theo th ng kê  t nông nghip n%m 2002 là
13.295,1 ha chim 52,16%  t t nhiên và khu vc I óng góp kho ng 55% giá tr s n
xu t vi tng giá tr nông lâm ng (giá C 94) là 280.722 triu  ng n%m 2000 , d
kin s) t 476.314 triu  ng n%m 2010, vi t c  t%ng bình quân 106,05%. Trong
ó giá tr Thy s n s) t%ng hn so vi giá tr ca tr ng tr"t và ch%n nuôi. Nh vy vi
phng án I và II, ta ch3 tp trung mô hình cây Mía, cây %n trái và rau màu, trong khi
ó vi phng án III thì hiu qu s n xu t thu& s n s) cao hn,  ng thi c*ng duy trì
c hiu qu ca cây %n trái. C c u giá tr s n xu t t%ng 202,71%. Chi tit xem B ng
6.10.
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B ng 6.10: D kin quy mô s n xu t và s n phm ngành nông nghip huyn Cù Lao
Dung n n%m 2010
HNG M C

I. Giá tr) s&n xut
nông lâm ng" (giá
C 94)

N/m

VT

Tr.
 ng

Tc ' phát tri,n bq
(%)

2000

2005

2010

280722

258140

476314

01-05

06-10

01-10

97,90 113,05 106,05

* Nông nghip

‘’

253.189 191.436 235.297

93,25 104,20

99,25

- Tr ng tr"t

‘’

244.778 157.014 178.798

89,50 102,65

96,60

- Ch%n nuôi

‘’

8.411

* Thu& s n

‘’

14.706

53.428 209.148 138,05 131,40 134,30

* Lâm nghip

‘’

12.827

13.276

II, Giá tr) s&n xut
nông lâm ng" (giá
th5c t)

‘’

340.672 348.449 690.593 100,55 114,65 108,15

* Nông nghip

‘’

305.612 258.394 341.119

95,90 105,75 101,25

- Tr ng tr"t

‘’

289.029 211.966 259.258

92,55 104,10

- Ch%n nuôi

‘’

16.583

46.428

* Thu& s n

‘’

18.726

72.130 303.265 140,10 113,30 230,00

* Lâm nghip

‘’

16.334

17.925

46.209 102,35 120,85 112,25

III, C cu giá tr)
s&n xut

%

100,00

102,28

202,71

* Nông nghip

‘’

89,71

75,85

- Tr ng tr"t

‘’

94,57

- Ch%n nuôi

‘’

* Thu& s n
* Lâm nghip

34.422

56.499 142,25 110,40 123,55

31.869 100,85 119,15 110,65

98,80

81.861 129,35 112,00 119,40

-

-

-

100,13

-

-

-

69,36

84,83

-

-

-

5,43

15,19

26,79

-

-

-

‘’

5,50

21,17

89,02

-

-

-

‘’

4,79

5,26

13,56

-

-

-

172

3. Hiu qu& Xã h'i:
-

Vic chuyn dch c c u t! c canh cây lúa trong mùa ma, sang mô hình
tr ng 1 màu và cây %n trái s) to thêm thu nhp  nâng cao mc s ng gia
ình, #c bit khi kt hp kinh t vn cây %n trái vi du lch sinh thái vn
s) to thêm nhi u dch v phc v du lch ngoài nông nghip s) t%ng thêm
vic làm cho ngi dân trong vùng..

-

S chuyn i nhng vùng canh tác cây tr ng rau màu và các loi cây khác
sang 1v màu hay cá trong mùa ma và nuôi tôm trong mùa khô trong vùng
nh hng m#n trong mùa n?ng s) to công %n vic làm, t%ng thu nhp trên
1 ha din tích canh tác, góp phn xóa ói, giãm nghèo, nâng cao i s ng
kinh t - v%n hóa - xã hi cho i b phn nhân dân, chuyên canh màu góp
phn thúc y nhanh tin trình phát trin ca mt huyn v!a phát trin.

 ng thi phát huy c th mnh ca ngu n tài nguyên nc m#n cho các
vùng ven bin, quy hoch chuyn c c u sang chuyên canh nuôi tôm kt hp vi các
loi thy s n khác s) là ngu n thu nhp ln cho huyn giúp huyn có i u kin t%ng
cng và c i thin i s ng xã hi nhân dân trong huyn ngày càng cao.

4. D5 báo tác 'ng môi tr"(ng
Khi chuyn i mt din tích ln t! môi trng ng"t sang môi trng m#n l  nuôi tr ng
thy s n s) có không ít nhi u nh hng n môi trng  t và nc trong quá trình nuôi
tôm. Do ó khi thc hin quy hoch s) có mt s d báo sau ây v m#t môi trng:

-

Tài nguyên thiên nhiên s) có s thay i lòai sinh vt thy s n t! môi
trng ng"t sang l m#n khi gia t%ng din tích nuôi tôm các vùng phía di
ca huyn thuc các xã An Thnh III, An Thnh Nam, An Thnh ông, i
Ân I. Thay i phng cách qu n lý nc và thay i c c u cây tr ng kèm
theo thay i các loi thc vt nc ng"t.

-

Khi chuyn i sang nuôi tôm công nghip thì v lâu dài ch t lng  t s)
chuyn dn sang  t b m#n hóa và b sodic hóa làm  t khó canh tác c
các cây tr ng khác.

-

Nu quá trình chuyn i sang nuôi tôm trên mt din tích ln t! 618 ha lên
5.000 n 6.000 ha n%m 2010, nu không có chính sách và quy nh c th
s) gây hin tng ô nhi'm môi trng ch t lng nc và em li hu qu
là tôm s) b bnh cht vi i u kin môi trng này gây thit hai môi trng
và vt ch t cho ngi dân. #c bit là khi tin hành nuôi tôm thâm canh.

-

Các vùng ào vuông tôm khi bên di có cha phèn ti m tàng hay h"at
ng thì khi lên vuông tôm s) a  t phèn ti m tàng lên m#t ê bao và  t
s) b oxi hóa to ra các mu i phèn và khi ma n s) ra các mu i phèn làm
ô nhi'm kinh mng hay xu ng các ao nuôi làm môi trng nc trong
vuông s) b x u i.

-

Quá trình nuôi tôm trên din rng nu không có các gi i pháp v qu n lý
nc và mùa v s) là ni có môi trng cho các dch bnh t n ti và phát
trin liên tc trong mùa sau.

-

Các tri tôm gi ng không c quan tâm và kim sóat úng mc s) là im
khi u cho dch bnh tôm trong vùng.
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-

S gia t%ng dân s , ô th quá trong thi gian ti s) làm gia t%ng lng rác
và nc th i s) có nh hng n tòan môi trng nc ca huyn Cù Lao
Dung

-

Vì vy nhim v b o v môi trng phòng ch ng dch bnh cho tôm và các
loài thy s n khác c coi là quan tr"ng và c p bách trc khi phát trin
trên din rng.

174

TÀI LIU THAM KHO
Tài liu Ting Vit:
1. B~ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRNG, 2004. Thông t s 30-2004/ttBTNMT v vic hng d7n lp, i u ch3nh và thm nh qui hoch, k hoch
s dng  t. 120 trang.
2. B~ MÔN KHOA HC T & QL, 2004. Báo cáo tng hp d án qui
hoch chuyn i c c u s n xu t nông nghip – nông thôn Huyn Cù Lao
Dung, T3nh Sóc Tr%ng n%m 2005 – 2010. Khoa Nông Nghip, Trng i H"c
Cn Th. 90 trang.
3. LÊ QUANG TRÍ, 1997. Qui hoch s dng  t ai. Bài gi ng i h"c, ngành
Qu n Lý  t ai. i H"c Cn Th. 110 trang
4. LÊ QUANG TRÍ, 1997. ánh giá  t ai. Bài gi ng i h"c, ngành Qu n Lý
 t ai. i H"c Cn Th. 80 trang
5. LÊ QUANG TRÍ, 2004. Giáo trình ánh giá  t ai. B môn Khoa H"c  t &
QL, Khoa Nông Nghip, i H"c Cn Th. 168 trang
6. QUC H~I NC CHXHCN VIT NAM, 1993. Lut  t ai. Tng Cc a
Chính. Nhà xu t b n Nông nghip. 50 trang
7. QUC H~I NC CHXHCN VIT NAM, 2003. Lut  t ai. B Tài nguyên
và Môi trng. Nhà xu t b n Nông nghip. 66 trang
8. Tng Cc a Chính, 1996. Các qui nh v qui hoch s dng  t ai  Vit
Nam. 50 trang.
9. Tng Cc a Chính, 1998. Qui hoch s dng  t ai theo n v hành chính
các c p c lp theo trình t các bc theo CV s 1814/CV – TCC, ngày
12/10/1998. 150 trang.

174

Tài liu Ting Anh:
1. DRIESSEN, P.M. AND KONIJN, N.T., 1992. Land use system analysis.
Wageningen Agricultural University. INRES. Book 230p.
2. FAO, 1976. A framework for land evaluation. FAO Soil Bulletin 32. FAO,
Rome.
3. FAO, 1983. Guidelines: Land evaluation for rainfed agriculture. FAO Soil
Bulletin 52. FAO, Rome.
4. FAO, 1985. Guidelines: Land evaluation for irrigated agriculture. FAO Soil
Bulletin 55. FAO, Rome.
5. FAO, 1993. Guidelines for land use planning. Development series No. 1. FAO,
Rome.
6. FAO, 1995. Planning of sustainable use of land resources. Land and water
bulletin, FAO, Rome. 60p
7. FRESCO L.O, H.G.J. HUIZING, H. VAN KEULEN, H.A. LUING AND R.A.
SCHIPPER, 1993. Land evaluation and farming system analysis for land use
planning. FAO/ITC/Wageningen Agricultural University. FAO working
document. 200p.
8. UN, 1994. Global climate change. International symposium for environment.
Rio De Janrio, Brasil.
9. VAN DIEPPEN C.A., RAPPOLDT C., WOLF J., AND VAN KEULEN H.,
1998. CWFS crop growth simulation model WOFOST. Documentation version
4.1 Wageningen, The Netherlands, Centre for World Food Studies.

175

