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Tóm tắt 

 

Nghiên cứu này phân tích các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp để phát 

triển các khu, cụm công nghiệp đến sinh kế của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi thu hồi đất nông nghiệp, ngân sách của địa 

phương (xã) tăng lên từ 2 đến 3 lần, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện, thu nhập 

bình quân đầu người của địa phương tăng lên hàng năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm đi đáng kể. 

Tuy nhiên việc thu hồi đất cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, an toàn lương thực 

của các hộ nông dân cũng như của địa phương đồng thời đẩy nhanh quá trình phân tầng 

xã hội nông thôn. Sau khi thu hồi đất cho công nghiệp hóa,  chỉ có16,4% lao động trong 

các hộ điều tra tìm được việc làm trong các nhà máy.77% số hộ điều tra không tự chủ về 

lương thực. 69.6 % số hộ điều tra lo ngại về các vấn đề ô nhiễm môi trường do các nhà 

máy xung quanh khu dân cư.  

Từ khóa 

   Thu hồi đất nông nghiệp, công nghiệp hóa, sinh kế, Hưng Yên 

Giới thiệu 

 

Thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện công nghiệp hóa trong những năm gần đây 

đã mang đến những thay đổi lớn ở các vùng nông thôn. Các xí nghiệp công nghiệp được 

hình thành đã tạo ra sự tăng trưởng kinh tế cao, đa dạng hóa nguồn thu nhập, nâng cấp cơ 

sở hạ tầng và góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo ở nhiều vùng nông thôn. 

Tuy nhiên, việc thu hồi đất cho công nghiệp hóa đã tác động trực tiếp đến việc làm và đời 

sống của các hộ nông dân trước mắt cũng như lâu dài. Việc mất đất, thiếu việc làm, 

không tự chủ về lương thực là tình trạng phổ biến của các hộ nông dân vùng công nghiệp 

hóa. Vì một phần lớn diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho việc xây dựng các khu, 

cụm công nghiệp, đô thị hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng, số hộ nông dân mất đất phải 

chuyển đổi việc làm tăng lên nhanh chóng. Trong 2 năm từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 

1 năm 2007, trên cả nước tổng diện tích đất lúa  đã giảm 34330ha, tính trung bình mỗi 

năm giảm khoảng 17000 ha và hơn 2,5 triệu nông dân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi quá 

trình thu hồi đất (Hân 2007). Ở tỉnh Hưng Yên, từ 2001 đến 2005 diện tích đất nông 

nghiệp đã giảm trung bình 869 ha một năm, tương đương khoảng 4276 hộ nông dân 

không còn đất nông nghiệp. Ngoài việc đền bù cho nông dân bằng tiền mặt, những nỗ lực 

của chính quyền địa phương và của các công ti lấy đất nhằm giúp đỡ nông dân tìm kiếm 
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việc làm sau khi thu hồi đất là rất ít. Chính sách thu hồi đất để phát triển công nghiệp do 

đó để lại những hậu quả trên cả các mặt kinh tế xã hội và môi trường.  

Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu  

Mục tiêu nghiên cứu:  phân tích việc thực thi chính sách thu hồi đất để phát triển công 

nghiệp ở tỉnh Hưng Yên và tác động của nó đến đời sống của các hộ nông dân trên các 

khía cạnh: việc làm, an ninh lương thực, các vấn đề xã hội và tác động môi trường.  

Phương pháp nghiên cứu:  

 Địa bàn nghiên cứu được lựa chọn căn cứ và tốc độ công nghiệp hóa được thể 

hiện trong tỉ lệ chuyển đổi đất nông nghiệp của ba huyện khác nhau của tỉnh 

Hưng Yên.   

 Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm và điều tra 

hộ gia đình. 135 hộ được chọn để điều tra căn cứ vào hai tiêu chí: 1. Mức độ mất 

đất của hộ 2.Tình hình việc làm của hộ trước khi mất đất. 

 Số liệu thứ cấp được thu thập từ các phòng ban chức năng ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, 

xã 

 Thống kê mô tả được sử dụng trong phân tích thông tin và số liệu điều tra. 

Kết quả nghiên cứu 

1 Chính sách thu hồi đất để phát triển công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên 

1.1 Giới thiệu về tỉnh Hưng Yên   

Hưng Yên là một tỉnh trung tâm của đồng bằng Sông Hồng, có diện tích tự nhiên là 

92 309 ha trong đó đất nông nghiệp chiếm 65,6% (Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 

Hưng Yên 2006). Địa hình bằng phẳng, không có rừng, không có đồi núi. Đất đai màu 

mỡ thích hợp cho phát triển nông nghiệp.  

 

Dân số tự nhiên của Hưng Yên năm 2006 là 1 143 138 người. Hưng Yên trở thành 

một trong các tỉnh có mật độ dân số lớn nhất vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước 

(1236 người/km
2
). Tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm là 0,8%. Mặc dù quá trình công 

nghiệp hóa và đô thị hóa ỏ Hưng Yên diễn ra rất nhanh chóng nhưng dân số nông thôn 

vẫn chiếm 88,9%. Lực lượng lao động của Hưng Yên chiếm 55,4% dân số. 

 

Từ một tỉnh thuần nông dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, đến năm 2006 

khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ ở Hưng Yên đã phát triển nhanh chóng và chiếm 

trên 70% cơ cấu GDP của tỉnh. Nông nghiệp chỉ còn chiếm 27,7% trong cơ cấu GDP của 

Hưng Yên. Tuy nhiên lao động nông nghiệp chiếm 89% tổng lực lượng lao động của tỉnh 

(Phòng thống kê tỉnh Hưng Yên 2007). 

1.2 Chính sách thu hồi đất để phát triển công nghiệp ở Hưng Yên 

Kể từ khi tái thành lập tỉnh năm 1997, Hưng Yên đã có chủ trương đẩy mạnh công 

nghiệp hóa nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển và vươn tới một tỉnh giàu có. Hưng Yên 

cũng như các tỉnh khác đã thực thi các chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào 

địa bàn tỉnh. 

  



Là một tỉnh đồng bằng nằm cạnh thủ đô, Hưng Yên có rất nhiều lợi thế trong việc thu 

hút đầu tư cho phát triển công nghiệp. Hiện tại trên toàn tỉnh có 5 khu công nghiệp tập 

trung và 7 cụm công nghiệp. Tổng diện tích các khu và cụm công nghiệp của Hưng Yên 

đến năm 2005 là 2118 ha. Dự kiến theo qui hoạch sử dụng đất đai của tỉnh đến năm 2010, 

diện tích đất được qui hoạch cho phát triển công nghiệp sẽ lên tới 4558 ha (Hung Yen 

DONRE 2006). 

 

Biểu 1: Bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên 

 

 



2. Tác động của chính sách thu hồi đất  

2.1 Ngân sách địa phương 

Ngân sách của xã bao gồm các khoản thu theo qui định của nhà nước bao gồm 

thuế và các loại phí. Trước thu hồi đất, nguồn thu chủ yếu cho ngân sách xã từ đất đai là 

thuế đất nông nghiệp. Từ 2003, thuế đất nông nghiệp đã được nhà nước hủy bỏ. Sau khi 

thu hồi đất, ngân sách của xã tăng lên đáng kể. Nguồn thu cho ngân sách xã sau khi thu 

hồi đất nông nghiệp chủ yếu là từ đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn xã và từ 

thuế và phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai. Theo qui định của tỉnh Hưng Yên, các 

doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn xã phải nộp 6000 đồng/m
2
 đất thuê cho ngân sách xã. 

Tuy nhiên các xã khác nhau có thể yêu cầu mức cao hơn tùy thuộc vào sự thương lượng 

giữa chính quyền địa phương với các công ty trong quá trình thu hồi đất. Đây là một 

nguồn thu đáng kể cho ngân sách xã đặc biệt là trong năm đầu tiên khi doanh nghiệp đến 

địa phương đầu tư. Việc thu hồi đất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp cũng làm 

phát triển hơn nữa thị trường đất đai tại địa phương. Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất 

tại địa phương diễn ra thường xuyên hơn. Do đó, nguồn thu cho ngân sách xã từ phí và lệ 

phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng tăng lên. 

 

Biểu 2: Ngân sách của các xã nghiên cứu qua các năm 
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Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo hàng năm của các xã Tân Quang, Vĩnh Khúc, 

Lương Bằng,  

2.2 Cơ sở hạ tầng của những vùng công nghiệp hóa 

 

Ngân sách của xã được tăng thêm trong quá trình thu hồi đất và phát triển công 

nghiệp trên địa bàn xã là cơ sở để các địa phương cải thiện cơ sở hạ tầng. Đường giao 

thông trong xã, các thôn đều được nâng cấp, cải tiến. Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân 

dân xã, trường học, trạm y tế, đài phát thanh, bưu điện, nhà văn hóa của các thôn, các 

công trình tôn giáo được xây mới hoặc sửa chữa nâng cấp khang trang. Các xã cũng có 



điều kiện để mua sắm các trang thiết bị mới, hiện đại cho hoạt động của xã: máy vi tính, 

điện thoại, nội thất… 

2.3 Thu nhập bình quân đầu người 

 

Việc thu hồi đất cho phát triển công nghiệp làm thúc đẩy quá trình đa dạng hóa 

các nguồn thu nhập. Trong khi thu nhập từ nông nghiệp bị giảm đi nhanh chóng do diện 

tích đất canh tác trung bình của mỗi hộ giảm đi. Thu nhập từ các hoạt động phi nông 

nghiệp tăng lên. Tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người của các xã nghiên cứu đều có 

xu hướng tăng lên. Các hoạt động phi nông nghiệp trên vùng công nghiệp hóa chủ yếu là 

làm các nghề phụ như mộc, nề, làm các nghề thủ công hoặc nghề phụ khác, cung cấp 

dịch vụ cho khu công nghiệp như nhà trọ, hàng ăn, xe ôm. Đặc biệt ở xã Tân Quang, 

nghề thu gom phế thải và tái chế nhựa khá phát triển. Những chủ cửa hàng hoặc xưởng 

nhựa có thu nhập khá cao, đồng thời cũng thu hút một lượng khá lớn lao động nông 

nghiệp vào làm trong các xưởng nhựa này.  

 

Biểu 3: Thu nhập bình quân đầu người của các xã nghiên cứu 
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Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hàng năm của các xã Tân Quang, Vĩnh Khúc, Lương Bằng 

2.4 Việc làm của nông hộ sau khi thu hồi đất 

 

Một trong những thách thức lớn nhất của việc thu hồi đất nông nghiệp để công 

nghiệp hóa là việc làm của nông dân sau khi chuyển giao đất cho các xí nghiệp công 

nghiệp. Do đất nông nghiệp của các hộ còn lại rất ít. Trong 3 thôn điều tra, diện tích đất 

nông nghiệp giảm trên 60%. Tính trung bình một hộ chỉ còn dưới 800 m
2
 đất nông 

nghiệp (Bảng 1).  

 

 



Bảng 1: Tỉ lệ giảm diện tích đất nông nghiệp ở các hộ điều tra 

 

 

Chỉ tiêu 

Đất nông nghiệp 

năm 2000 (m
2
/hộ) 

Đất nông nghiệp 

năm 2007(m
2
/hộ) Tỉ lệ giảm (%) 

Mean Min Max Mean Min Max Mean Max Min 

Tổng số hộ 

điều tra 2002,6 360 4323 723 0 2520 -63,9 -100,0 -41,7 

Tan Quang 
1917 442 4224 782 0 2390 -59,2 -100,0 -43,4 

Vinh Khuc 
1850 360 3176 683 138 2520 -63,1 -61,7 -20,7 

Luong Bang 
2241 462 4323 704 72 2412 -68,6 -84,4 -44,2 

 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2008 

 

Do đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng các nhà máy, lao động trong lĩnh vực 

nông nghiệp của các hộ điều tra so với trước khi thu hồi đất có giảm đi. Thông thường 

mỗi hộ chỉ còn từ 1 đến 2 lao động làm nghề nông, trồng cấy trên diện tích đất còn lại 

hoặc chăn nuôi theo qui mô nhỏ. Một số hộ thuê đất của các hộ khác trong thôn hoặc các 

thôn trong xã hoặc các xã lân cận để làm nông nghiệp. Một phần lớn lao động ở các hộ 

phải tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực khác. Lao động làm thuê dưới nhiều hình thức như 

làm thuê trong nông nghiệp, làm việc gia đình, phụ hồ, làm thuê trong các xưởng nhựa, 

bán hàng thuê… là công việc rất nhiều nông dân mất đất thực hiện. Các loại hình dịch vụ 

khác như buôn bán nhỏ, bán hàng rong, làm nghề phụ như chế biến nông sản, nghề may, 

nghề mộc, nghề nề, các dịch vụ cho công nhân các nhà máy công nghiệp cũng phát triển 

trong các xã điều tra. Nhìn chung, những nông dân sau khi bị thu hồi đất làm bất cứ thứ 

việc gì có thu nhập để đảm bảo cuộc sống.  

 

Làm việc trong các xí nghiệp công nghiệp ở địa phương là mong muốn của rất nhiều 

hộ nông dân. Mặc dù các doanh nghiệp đầu tư vào các địa phương đều cam kết tuyển 

dụng lao động địa phương, trong thực tế số lượng lao động địa phương có việc làm trong 

các doanh nghiệp là rất thấp. Trong số 135 hộ điều tra với số lượng lao động là 452 người 

thì chỉ có 74 lao động (chiếm 16,2% tổng lao động) đang làm việc trong các doanh 

nghiệp trên địa bàn( Biểu 4). Yêu cầu cao về trình độ, đặc biệt là học vấn, điều kiện và kỷ 

luật lao động chặt chẽ là những nguyên nhân chủ yếu của việc rất ít lao động trong các hộ 

nông dân vùng công nghiệp hóa tìm được việc làm trong các nhà máy. Một số lao động 

được nhận vào làm trong các công ti nhưng do sức khỏe kém, không chấp hành tốt kỷ 

luật lao động hoặc do công ti bị phá sản hay chấm dứt hợp đồng lao động phải quay trở 

lại với nghề nông hoặc tìm việc làm thuê.  

 

 

 

 

 

 



Biểu 4: Việc làm của lao động nông hộ sau khi thu hồi đất 
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Nguồn: Số liệu điều tra, 2008 

2.5 An ninh lương thực  

Trước khi thu hồi đất cho công nghiệp hóa, chính sách phát triển kinh tế hộ nông 

dân của nhà nước đã mang lại sự đảm bảo về lương thực cho các hộ nông dân. Với năng 

suất lúa trung bình khoảng 2 tạ/sào/vụ, một hộ nông dân ở đồng bằng sông Hồng với diện 

tích trung bình khoảng 5 sào (1800 m
2
), một năm cho thu nhập từ trồng lúa khoảng từ 1.8 

đến 2 tấn thóc. Đây là nguồn đảm bảo an toàn lương thực cho các hộ.  Ngoài trồng lúa, 

các hộ còn trồng các loại cây hoa màu khác và chăn nuôi ở qui mô gia đình, các nghề phụ 

khác cũng khá phát triển để phụ thêm với thu nhập từ trồng lúa. Trước thu hồi đất nông 

nghiệp, các hộ có khả năng tự chủ về lương thực. 

 

Sau khi thu hồi đất, kết quả điều tra cho thấy, ở các xã bị thu hồi đất để phát triển 

công nghiệp, diện tích đất nông nghiệp của xã, đặc biệt là đất trồng các cây lương thực 

như lúa, ngô, khoai giảm đi rất nhiều. Ở một số thôn, diện tích đất nông nghiệp chỉ còn 

khoảng 30%. Trong khi dân số ngày càng tăng, việc giảm đất nông nghiệp sẽ dẫn đến mất 

an toàn lương thực. 77% số hộ được điều tra phản ánh là không tự chủ được lương thực. 

Họ phải mua gạo thường xuyên. Nhiều hộ thậm chí còn phải mua gạo chịu, chờ việc làm 

thuê để lấy tiền trả nợ mua gạo. 

 

Bảng 2: Mức độ tự chủ lương thực của các hộ điều tra 

 

Chỉ số 

Tổng số 

(n=135) Tân Quang Vĩnh Khúc Lương Bằng 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Phải mua gạo 

 104 77.0 36 80.0 37 82.2 31 68.9 

Sản xuất đủ 

gạo 31 23.0 9 20.0 8 17.8 14 31.1 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2008 



Việc không tự chủ được lương thực ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và khả năng 

tích lũy để tái đầu tư vào sản xuất, đầu tư vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người 

dân trong các vùng công nghiệp hóa. Trong cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình, chi tiêu cho 

thức ăn vẫn chiếm một tỉ lệ rất lớn. Thu nhập hàng tháng của các hộ chủ yếu phục vụ nhu 

cầu ăn uống hàng ngày.  

Bảng 3: Chi tiêu thức ăn của các hộ điều tra 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2008 

2.6 Các vấn đề xã hội  

 

Việc thu hồi đất nông nghiệp cũng mang lại một sự biến đổi xã hội rất lớn trong 

các vùng nông thôn công nghiệp hóa. Trước hết là sự phân tầng xã hội trong nông thôn 

trở nên rất rõ nét. Khoảng cách giữa hộ giàu và nghèo trở là rất lớn. Theo số liệu điều tra 

các hộ ở ba xã ở tỉnh Hưng Yên, trong khi số hộ giàu nhất có thu nhập hàng năm trên 100 

triệu đồng thì một số hộ nghèo, thu nhập chỉ dưới 10 triệu đồng. Những hộ giàu có là 

những hộ tận dụng được những cơ hội của công nghiệp hóa. Họ mua đất của các hộ trong 

thôn, lập trang trại, xây nhà trọ, mở cửa hàng, làm các nghành nghề phụ hoặc đầu tư cho 

con em đi lao động xuất khẩu. Họ khả năng mua ô tô, xây biệt thự, có tài sản cố định 

hoặc bất động sản. Những hộ nghèo là những nông dân mất đất, nông dân làm thuê, 

không tìm được việc làm ổn định hoặc gia đình gặp phải những rủi ro như bệnh tật, tai 

nạn. Xét theo thu nhập, việc thu hồi đất nông nghiệp, quá trình đô thị hóa, công nghiệp 

hóa và sự phát triển của kinh tế thị trường đã làm cho giai cấp nông dân phân hóa thành 3 

tầng chủ yếu: nông dân giàu có, nông dân tự cung tự cấp và nông dân nghèo. Không phải 

tất cả những hộ không có đất nông nghiệp để canh tác đều là những hộ nghèo(Ravallion 

and Walle 2008), nhưng thực tế cho thấy, những hộ nghèo gắn liền với việc thiếu tư liệu 

sản xuất, đặc biệt là đất đai. 

 

 Những tệ nạn xã hội cũng xảy ra ngày càng nhiều trong các vùng nông thôn công 

nghiệp hóa. Việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển các nhà máy, xí nghiệp công 

nghiệp trên địa bàn dân cư đông đúc, lượng lao động nhập cư vào các địa phương này 

ngày càng tăng. Ở Tân Quang, dân số của xã là 9000 người thì người nhập cư từ các nơi 

khác tới địa phương cũng tương đương với dân số của toàn xã. Việc quản lý lao động 

nhập cư còn yếu kém, mới chỉ dừng lại ở việc đăng ký tạm trú, thiếu các qui định chặt 

chẽ đối với người nhập cư. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trở nên rất phức 

tạp. Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút đã xuất hiện trong các thôn làng vốn rất 

thuần nhất. Nếp sống văn hóa của người dân nông thôn cũng bị thay đổi. 

Xã 
Chi tiêu cho thức ăn 

(thousand 

VND/hh/month) 

Tỉ lệ chi tiêu cho thức ăn trong 

tổng chi của hộ  (%) 

Tân Quang 1248 60,06 

Vĩnh  Khúc 1229 52,19 

Lương Bằng 797 48,16 



2.7 Tác động đến môi trường 

 

Một trong những tác động rất lớn của việc thu hồi đất nông nghiệp cho công 

nghiệp hóa là tình trạng ô nhiễm môi trường và lãng phí các nguồn lực tự nhiên, đặc biệt 

là đất và nước. Thực chất, phần diện tích đất thu hồi để phát triển công nghiệp ở tỉnh 

Hưng Yên chủ yếu là đất nông nghiệp màu mỡ, đất lúa 2 vụ cho năng suất cao trên 2 

tạ/vụ. Tình trạng thiếu qui hoạch trong phát triển công nghiệp cũng làm một diện tích lớn 

đất đai không thể canh tác được do hệ thống tưới tiêu bị phá vỡ. Thêm vào đó, một số 

doanh nghiệp mua đất của nông dân rồi để không chờ giá đất lên cao thì nhượng bán cho 

các công ty khác hoặc chậm chễ hoạt động trong khi nông dân không có đất canh tác làm 

lãng phí rất lớn nguồn đất đai quí giá. Ngoài ra việc phát triển các làng nghề truyền thống 

nhằm thu hút lao động nông nghiệp như nghề tái chế nhựa cũng là nguyên nhân của tình 

trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công nghệ tái chế nhựa lạc hậu, điều kiện vệ 

sinh an toàn lao động không được đảm bảo và do xu hướng chạy theo lợi nhuận đã ảnh 

hưởng đến sức khỏe của những người lao động làm việc trong các xưởng nhựa này. Sông 

Bắc – Hưng – Hải là sông đảm bảo tưới tiêu cho 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng đang bị ô 

nhiễm rất nặng do nước thải từ các nhà máy. Trước kia người dân hai bên sông có thể 

dùng nước để giặt giũ, tắm, tưới rau. Hiện nay họ không thể dùng nước sông nữa do 

nguồn nước bị ô nhiễm. Kết quả điều tra cho thấy, 70% số hộ được điều tra lo ngại về 

tình trạng ô nhiễm nguồn nước, rác thải, khói bụi và mùi khó chịu từ các xí nghiệp xung 

quanh khu dân cư. 

 

Bảng 4: Ý kiến của người dân về các tác động môi trường   

 

Các 

chỉ số Ý kiến 

Tổng số 

(n=135) Tân Quang Vĩnh Khúc Lương Bằng 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Nguồn 

nước 

  

Có ảnh hưởng 94 69,6 41 91,1 27 60,0 26 57,8 

Không ảnh hưởng 41 30,4 4 8,9 18 40,0 19 42,2 

Rác 

thải 

  

Có ảnh hưởng 94 69,6 37 82,2 26 57,8 31 68,9 

Không ảnh hưởng 41 30,4 8 17,8 19 42,2 14 31,1 

Khói 

bụi 

  

Có ảnh hưởng 98 72,6 42 93,3 24 53,3 32 71,1 

Không ảnh hưởng 37 27,4 3 6,7 21 46,7 13 28,9 

Mùi 

khó 

chịu 

  

Có ảnh hưởng 109 80,7 44 97,8 29 64,4 36 80,0 

Không ảnh hưởng 26 19,3 1 2,2 16 35,6 9 20,0 

 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2008 



 

Kết luận 

 

Đất đai luôn là yếu tố thiết yếu nhất đối với nông dân và sinh kế của họ. Vị trí xã hội 

của nông dân liên quan trực tiếp đến chế độ sở hữu đất đai và chính sách đất đai của nhà 

nước(Lodhi 2008). Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, nhà nước ta đã nhiều lần thực hiện cải cách 

đất đai (Kerkvliet 2006). Quá trình thu hồi đất nông nghiệp cho công nghiệp hóa mang 

đến những cơ hội và cả những thách thức cho các địa phương cũng như những người 

nông dân. 

- Trong khi cơ sở hạ tầng ở nông thôn được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của 

các xã vùng công nghiệp hóa có xu hướng tăng lên thì khoảng cách giàu – nghèo cũng 

tăng lên. 

- Việc làm cho nông dân sau khi thu hồi đất là thách thức rất lớn đối với công nghiệp hóa 

chỉ 16% lao động của các hộ điều tra tìm được việc làm trong các nhà máy. Nhà nước cần 

phải xem xét điều kiện cụ thể về kinh tế xã hội của mỗi địa phương, nền tảng nghề 

nghiệp của từng nhóm hộ nông dân ở từng vùng để có giải pháp thu hồi đất hợp lý và tạo 

điều kiện để nông dân chuyển đổi nghề nghiệp sau khi thu hồi đất. 

- Chính sách thu hồi đất của nhà nước cần phải tính đến các tác động trước mắt cũng như 

lâu dài, những lợi ích kinh tế cũng như những tác động xã hội và môi trường của công 

nghiệp hóa. Sau thu hồi đất chỉ có 23% số hộ điều tra tự sản xuất đủ lương thực trong khi 

đó 77% số hộ phải mua gạo. 70% số hộ điều tra lo ngại về các ảnh hưởng môi trường của 

công nghiệp hóa. 

- Quá trình thu hồi đất nông nghiệp cho công nghiệp hóa cần phải tính đến lợi ích của các 

tầng lớp và giai cấp xã hội khác nhau tham gia vào quá trình này. Như một giai cấp xã 

hội quan trọng và luôn luôn ở trung tâm của các chính sách phát triển của nhà 

nước(Leonard and Kaneff 2002), nông dân, các đặc trưng kinh tế xã hội và lợi ích của 

nông dân cần phải được đặc biệt quan tâm.  
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