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Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội 

Thạch Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh gửi tới Kỳ họp thứ 7, 

Quốc hội khóa XIV, với nội dung: “Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 

(Điều 129): Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm đối với hộ gia đình và cá nhân 

ở Đồng bằng Sông Cửu Long tối đa là 3 ha, mặt khác Điều 130 Luật Đất đai 

cũng quy định hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nông nghiệp không quá 10 lần hạn mức giao đất tương ứng. 

Để chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa lớn, kiến nghị Bộ Tài nguyên và 

Môi trường nghiên cứu, trình Quốc hội, Chính phủ xem xét nâng hạn mức nhận 

chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân lên tối đa 

20 lần. Hạn mức này vừa đảm bảo sản xuất hàng hóa lớn, vừa đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn và có xét đến tốc độ dịch 

chuyển lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp. 

Đề nghị Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến với nội dung nêu trên.”  

Vấn đề Đại biểu quan tâm, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau: 

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành thì mỗi hộ gia đình, cá 

tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long được nhận chuyển nhượng không quá 30 ha 

đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; không quá 100 

ha đất trồng cây lâu năm đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 

300 ha đất trồng cây lâu năm đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi; 

không quá 300 ha đối với đất rừng sản xuất. 

Qua khảo sát tại các địa phương thì quy định về hạn mức nhận chuyển 

quyền đất nông nghiệp như hiện nay là cơ bản phù hợp với khả năng đầu tư và 

năng lực tổ chức sản xuất của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, tại một số địa 

phương đã có những hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập 

trung, quy mô lớn.  

 Để tạo điều kiện tập trung, tích tụ, sử dụng hiệu quả đất đai, thực hiện tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp, Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 6 Khóa XI đã yêu cầu nghiên cứu mở rộng hạn mức nhận 
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chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng 

vùng, địa phương. 

Thể chế hóa định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, hiện nay, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương 

nghiên cứu xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất 

đai, trong đó nội dung quy định về việc mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền 

sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để trình Quốc hội cho ý 

kiến và thông qua vào năm 2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất 

với ý kiến của Đại biểu đó là việc mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân một mặt phải đáp ứng yêu cầu về đất 

đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, có hiệu quả nhưng mặt khác 

cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn 

và phù hợp với tiến trình dịch chuyển lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề Đại biểu 

nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu 

đối với lĩnh vực quản lý của ngành và chúc Đại biểu mạnh khỏe./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh; 

- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; 

- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CSPC). 
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