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TÓM TẮT 

Google Earth Engine (GEE) là một nền tảng có khả năng xử lý mạnh mẽ dữ liệu lớn, điển hình là phân tích ảnh vệ tinh 

dựa trên điện toán đám mây. Phương pháp OTSU được sử dụng để xác định tự động giá trị phân ngưỡng (Threshold) để 

chiết tách mặt nước của hồ Dầu Tiếng bằng dữ liệu ảnh radar (Sentinel-1) và ảnh quang học. Bài báo còn sử dụng phương 

pháp ảnh tỷ số Green/SWIR để đối chứng với kết quả chiết tách mặt nước theo phương pháp OTSU. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy Google Earth Engine có tiềm năng lớn trong xử lý phân tích các loại ảnh vệ tinh, cụ thể là chiết tách đối tượng 

nước theo phương pháp OTSU tốt hơn ảnh tỷ số. Sau cùng, xây dựng Earth Engine Apps để giám sát biến động ranh giới 

mặt nước hồ Dầu Tiếng giai đoạn 1988 - 2022. 

Từ khóa: Ảnh tỷ số, ảnh vệ tinh, Earth Engine Apps, Google Earth Engine, OTSU. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Ảnh vệ tinh đa phổ và đa thời gian cho 

phép giám sát liên tục sự thay đổi ranh giới mặt 

nước. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước 

sử dụng các phương pháp khác nhau để chiết 

tách mặt nước, trong đó có chỉ số nước khác 

biệt NDWI, nhưng chỉ số này không thích hợp 

cho khu vực có các công trình xây dựng, do đó 

chỉ số điều chỉnh khác biệt MNDWI được thay 

thế. Thêm vào đó, ảnh tỷ số Green/SWIR và 

Green/NIR cho phép tách mặt nước hiệu quả 

với giá trị phân ngưỡng lớn hơn 1. Tuy nhiên, 

để phân tách rõ ràng đối tượng mặt nước và 

đất trên ảnh vệ tinh, cần ứng dụng một kỹ thuật 

tiên tiến nhằm xác định tự động ngưỡng đối với 

mặt nước. Đó là phương pháp OTSU giúp xác 

                                                      
1
 Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin Địa lý,  

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM  
*Email: ntnhan@hcmunre.edu.vn;  
            ltbao@hcmunre.edu.vn 

định tối ưu giá trị phân ngưỡng (Threshold) trên 

ảnh [1]. Đây là cơ sở lý thuyết sẽ được lựa 

chọn áp dụng trong quá trình chiết tách mặt 

nước, thực nghiệm tại hồ Dầu Tiếng - là công 

trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam và có vai trò 

quan trọng trong công tác điều tiết lũ, kiểm soát 

hạn mặn cho vùng hạ lưu. Tuy nhiên, ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu và hậu quả của các 

công trình xây dựng đã làm thu hẹp diện tích 

mặt nước. Đây là một trong những vấn đề cần 

được chú ý quan tâm để cân bằng hệ sinh thái 

cũng như lợi ích giữa các công trình. Bên cạnh 

đó, giám sát biến động hồ Dầu Tiếng được 

thực hiện trên điện toán đám mây Google Earth 

Engine - nền tảng hữu ích trong phân tích và 

giải đoán ảnh vệ tinh với nhiều thuật toán tiên 

tiến Machine Learning, Deep Learning. Sử 

dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript hoặc 

Python không chỉ xử lý dữ liệu nhanh chóng mà 

còn hỗ trợ xây dựng miễn phí Apps (hay được 

xem là WEBGIS). 

Phần thứ nhất 

ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG 

mailto:ntnhan@hcmunre.edu.vn
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2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dữ liệu 

Ảnh viễn thám radar Sentinel-1 được thu 

thập vào mùa khô ngày 21/01/2022 ở dải sóng 

3,75 - 7,5 cm (band C) bao gồm phân cực VV 

và VH có độ phân giải không gian 10 m. Ảnh 

radar Sentinel-1 đã được tiền xử lý sẵn trên 

nền tảng Google Earth Engine như loại bỏ 

nhiễu (noise removal), hiệu chỉnh tán xạ 

(calibration) và hiệu chỉnh hình học bằng mô 

hình số độ cao STRM 30 m. 

Ảnh quang học Sentinel 2A với độ phân 

giải không gian 10 m được xử lý ở mức độ 2 

chứa hệ số phản xạ bề mặt (surface 

reflectance-SR), đồng thời được thu thập vào 

mùa khô tương ứng ngày 20/1/2022. Các kênh 

phổ trong dải nhìn thấy và hồng ngoại trên ảnh 

đều được hiệu chỉnh khí quyển với sự hỗ trợ 

của nền tảng điện toán Google Earth Engine. 

Ngoài ra, sử dụng ảnh Landsat 5 với độ phân 

giải không gian 30 m ở mức độ 1 đã được hiệu 

chỉnh bức xạ tại bộ cảm biến. Ảnh được thu 

thập vào mùa khô ngày 14/01/1988. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Có nhiều phương pháp chiết tách mặt nước 

từ tư liệu viễn thám; cụ thể như: áp dụng phân 

ngưỡng (Threshold) là một kỹ thuật thường 

được dùng để phân đoạn ảnh vì đơn giản và 

hiệu quả [2]. Trong nghiên cứu này, mặt nước 

hồ Dầu Tiếng được chiết tách đồng thời bằng 

hai phương pháp là ảnh tỷ số và OTSU trên ảnh 

vệ tinh tại 2 thời điểm 1988 và 2022. 

Sử dụng phương pháp ảnh tỷ số 

Green/SWIR để chiết tách phần mặt nước của 

hồ tại thời điểm 1988 và 2022 đối với ảnh 

Landsat 5 và Sentinel 2. Giá trị của tỷ số giữa 

kênh Green và SWIR lớn hơn 1 là đối tượng 

mặt nước và ngược lại, đối tượng đất được xác 

định khi tỷ số Green/SWIR nhỏ hơn 1 [3].  

Sử dụng phương pháp OTSU để xác định 

tự động giá trị phân ngưỡng (Threshold) để 

chiết tách mặt nước hồ Dầu Tiếng tại thời điểm 

1988 và 2022 đối với kênh NIR của ảnh quang 

học Landsat 5 (chứa giá trị Digital Number) và 

đối với phân cực VV, VH của ảnh radar 

Sentinel-1 (chứa giá trị decibel). Phương pháp 

OTSU là tên một nhà nghiên cứu người Nhật 

(NOBUYUKI OTSU) với ý tưởng giả sử cấp độ 

xám của đối tượng cần chiết tách và đối tượng 

làm nền trên ảnh để xây dựng Histogram theo 

phân phối Gaussian với các phương sai bằng 

nhau [1]. Do đó, OTSU là một kỹ thuật để xác 

định ngưỡng (Threshold) dựa vào đồ thị cấp độ 

xám Histogram với phân phối nhị thức 

(binomial distribution) hoặc phân phối đa thức 

(multinomial distribution). Tuy nhiên, phương 

pháp này không hiệu quả khi pixel của đối 

tượng cần chiết tách và đối tượng làm nền trên 

ảnh có phương sai khác biệt quá lớn hoặc biểu 

đồ Histogram được xây dựng dưới dạng phân 

phối đơn phương thức với 1 đỉnh (unimodal 

distribution) [2, 4]. Theo phương pháp OTSU, 

ngưỡng k* được xác định sao cho 2 lớp (C1 và 

C2) trên ảnh có sự khác biệt lớn, nghĩa là khi 

phương sai đạt giá trị cực đại [5]:  

k
* =  arg max0 ≤ k ≤ L-1 {ω1(k)μ

1
2(k)+ ω

2
(k)μ

2
2(k)}   

 (1)  

 

Trong đó: C1 là lớp chứa các giá trị cấp độ 

xám nằm trong khoảng [0,..., k]; C2 là lớp chứa 

các giá trị cấp độ xác nằm trong khoảng 

[k+1,..., L-1]; 𝜔1, 𝜔2 là xác suất của 2 lớp trên 

ảnh được tính theo công thức (2): 

𝜔1(𝑘)  =  ∑ 𝑝𝑖
𝑘
𝑖 = 0  và 𝜔2(𝑘)  =  ∑ 𝑝𝑖

𝐿−1
𝑖 = 𝑘+1   (2) 

μ
1
, μ

2
 là giá trị trung bình được tính theo 

công thức (3): 

𝜇1(𝑘)  =  ∑
𝑖.𝑝𝑖

𝜔1(𝑘)
𝑘
𝑖 = 0  và 𝜇2(𝑘)  =  ∑

𝑖.𝑝𝑖

𝜔2(𝑘)
𝐿−1
𝑖 = 𝑘+1   (3) 

Sau khi xác định được ngưỡng k*, tiến 

hành phân ngưỡng (Threshold) để tạo ra ảnh 

nhị phân. Kết quả nhận được giá trị cấp độ xám 

lớn hơn ngưỡng k* sẽ được gán mã bằng 1 và 

ngược lại, giá trị cấp độ xám nhỏ hơn ngưỡng 

k* sẽ được gán mã bằng 0. 

g(x,y) = {
1 f(x,y) > k*

0 f(x,y) < k*
 (4) 

Trong đó: g(x,y): hàm biểu diễn giá trị độ 

xám tại điểm (x, y) trên ảnh đầu ra; f(x,y): hàm 

biểu diễn giá trị độ xám tại điểm (x, y) trên ảnh 

đầu vào. 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript để 

chiết tách mặt nước và phân tích không gian 

giữa 2 thời điểm nhằm cho thấy sự thay đổi 

ranh giới bề mặt nước hồ Dầu Tiếng và được 

thực hiện trên tền tảng điện toán đám mây 
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Google Earth Engine. Đồng thời, GEE còn hỗ 

trợ thiết kế giao diện WEBGIS (hay Earth 

Engine Apps) và xây dựng một số chức năng 

tương tác với bản đồ. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Chiết tách mặt nước hồ Dầu Tiếng năm 1988 

 

Hình 1. Chiết tách mặt nước năm 1988  

Hình 1 mô tả tổ hợp màu SWIR-NIR-

GREEN trên ảnh Landsat 5 cho thấy màu đen 

sẫm đại diện cho mặt nước, do năng lượng 

bức xạ mặt trời hầu như bị nước hấp thụ hoàn 

toàn ở kênh hồng ngoại. Tại thời điểm 1988 

mặt nước được chiết tách bằng phương pháp 

OTSU với giá trị phân ngưỡng là 38 trên kênh 

cận hồng ngoại (NIR) với diện tích mặt nước 

197,67 km
2
. Đồng thời, mặt nước hồ Dầu Tiếng 

được chiết tách dựa vào phương pháp ảnh tỷ 

số Green/SWIR lớn hơn 1 với diện tích là 

184,35 km
2
. 

3.2. Chiết tách mặt nước hồ Dầu Tiếng năm 2022 

 

Hình 2. Histogram trên phân cực VV và VH 

Theo đồ thị Histogram (Hình 2) được xây 

dựng trên phân cực VV và VH có thể thấy 

đường cong của mỗi đồ thị có hai đỉnh, trong 

đó đỉnh thấp hơn tương ứng với đối tượng mặt 

nước và đỉnh cao ứng với đối tượng đất (hoặc 

đối tượng khác). Tuy nhiên khoảng giữa của 2 

đỉnh này cho kết quả dễ nhầm lẫn giữa bề mặt 

nước và đất. Do đó, phương pháp OTSU giúp 

xác định ngưỡng (Threshold) tự động trên ảnh 

radar Sentinel-1. Cụ thể, giá trị phân ngưỡng 

chiết tách mặt nước đối với phân cực VV nhỏ 

hơn -17,193 decibel và đối với phân cực VH 

nhỏ hơn -20,958 decibel. Trong nghiên cứu này 

để chiết tách mặt nước cần chọn một ngưỡng 

duy nhất, giá trị phân ngưỡng (Threshold) phải 

nằm trong khoảng giữa hai đỉnh của Histogram 

theo phân phối nhị thức (binomial distribution), 

trong đó 2 đỉnh ứng với 2 lớp được phân vùng 

trên ảnh phải có sự khác biệt lớn. Cụ thể trên 

Histogram của phân cực VV, đỉnh chứa các giá 

trị decibel nhỏ hơn ngưỡng (Threshold) thấp 

hơn và thấp gần bằng 1/2 so với đỉnh còn lại. 

Đối với histogram của phân cực VH có thể thấy 

2 đỉnh gần bằng nhau (Hình 3). Hơn nữa, kết 
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quả giải đoán mặt nước trên phân cực VH còn 

một số khu vực bị nhầm lẫn. Vì thế, sử dụng 

giá trị ngưỡng của phân cực VV thích hợp chiết 

tách mặt nước hơn so với ngưỡng của phân 

cực VH.  

Kết quả chiết tách mặt nước hồ Dầu Tiếng 

bằng phương pháp OTSU trên phân cực VV của 

ảnh radar Sentinel-1 nhận được diện tích mặt 

nước là 194,97 km
2
. Đối với phương pháp ảnh 

tỷ số áp dụng cho ảnh quang học Sentinel 2 

nhận được diện tích mặt nước là 219,66 km
2
. 

Tại vị trí số (1) trong Hình 3 là phần nước chiết 

tách có sự khác biệt lớn giữa 2 phương pháp, 

thực chất đây là khu vực đất bán ngập nước 

giữa lòng hồ nhưng kết quả thu được từ ảnh tỷ 

số có sai sót khi chiết tách nước. 

 

Hình 3. Chiết tách mặt nước năm 2022  

Kết quả chiết tách mặt nước bằng phương 

pháp OTSU tại thời điểm 1988 và 2022 cho 

thấy diện tích mặt nước hồ bị thu hẹp 19,9 km
2
 

và mặt nước hồ mở rộng 32,25 km
2
 (Hình 4). 

Trong những năm gần đây, điều kiện thời tiết 

diễn ra bất thường do ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu, xuất hiện mưa nhiều kết hợp triều 

cường đã làm tăng lưu lượng nước và đồng 

thời làm ngập một phần các bãi bồi của hồ Dầu 

Tiếng. Ngoài ra mặt nước của hồ cũng bị thu 

hẹp dưới sự tác động của con người như các 

công trình điện mặt trời được xây dựng tại xã 

Suối Dây huyện Tân Châu từ năm 2018.  

3.3. Xây dựng Earth Engine Apps  

Google Earth Engine là nền tảng mã nguồn 

mở hỗ trợ xây dựng giao diện Apps và dữ liệu 

được publish miễn phí. Trong nghiên cứu này, 

Earth Engine Apps được xây dựng có chức 

năng hiển thị các kết quả chiết tách mặt nước 

giúp cho người dùng có cái nhìn trực quan về 

sự biến động ranh giới mặt nước hồ Dầu Tiếng 

giữa 2 thời điểm 1988 và 2022 (Hình 4). Đồng 

thời, kết hợp xây dựng chú thích, biểu đồ thống 

kê, các công cụ khác như phóng to, thu nhỏ, 

công cụ vẽ (geometry). 

 

Hình 4. Apps thể hiện sự thay đổi bề mặt nước giai đoạn 1988 - 2022 
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4. KẾT LUẬN 

Bề mặt nước hồ Dầu Tiếng được chiết 

tách hiệu quả dựa vào phương pháp ảnh tỷ số 

và đặc biệt là phương pháp OTSU giúp xác 

định tự động giá trị phân ngưỡng mặt nước 

trên ảnh quang học và ảnh radar Sentinel-1. 

Nghiên cứu này đã chứng minh được tiềm 

năng của nền tảng điện toán đám mây Google 

Earth Engine khi thực hiện chiết tách nước và 

giám sát sự thay đổi mặt nước của hồ Dầu 

Tiếng tại thời điểm 1988 và 2022. Hơn nữa, 

Earth Engine Apps được xây dựng đơn giản, 

hoàn toàn miễn phí và có thể phát triển thành 

một hệ thống WebGIS giúp ích cho công tác 

quản lý và giám sát các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. 

Mặt khác, cần cải thiện phương pháp OTSU để 

phân tách chính xác đối tượng mặt nước và đất 

trên ảnh vệ tinh như sử dụng kết hợp phương 

pháp valley-emphasis theo phân phối nhị thức 

và đa thức; phương pháp tối thiểu phương sai; 

phân phối Rayleigh... 
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SUMMARY 

Application OTSU method for water surface extraction  
in the monitoring water surface changes of Dau Tieng lake  

by platform Google Earth Engine 

Nguyen Trong Nhan1, Le Thien Bao1 

1Department of Geodesy, Cartography and Geomatics, 

University of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City 

Google Earth Engine (GEE) is a platform, which has capable of powerful processing of big data, typically analysing 

satellite image on cloud-based. The OTSU method is used to automatically determine the threshold value for extracting 

the water of Dau Tieng lake with using radar image (Sentinel-1) and optical image. The paper also uses the ratio image 

method (Green/SWIR) to compare with the results water surface extraction of the OTSU method. The research results 

show that Google Earth Engine has great potential in processing and analyzing satellite images, specifically, extract ing 

water by OTSU method, which is better than ratio images method. Finally, Earth Engine Apps was built to monitor 

changes the water surface of Dau Tieng lake in the period 1988 - 2022. 

Keywords: Google Earth Engine, Earth Engine Apps, OTSU, ratio images, satellite images. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG  

CỦA CÂY LAU (Erianthus arundinaceus) TRÊN ĐẤT SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

MỎ THIẾC XÃ HÀ THƯỢNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN  

Nguyễn Ngọc Sơn Hải
1,3*

, Nguyễn Ngọc Nông
2*

, Đèo Văn Chung
1 

TÓM TẮT 

Thái Nguyên là tỉnh có nhiều mỏ khoáng sản như than, sắt, chì, kẽm, thiếc, vàng... Hoạt động khai thác khoáng 

sản trong thời gian dài đã dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, đặc biệt là kim loại nặng. Nghiên cứu nhằm đánh giá khả 

năng sinh trưởng, sinh khối và sự tích lũy kim loại nặng của cây Lau (Erianthus arundinaceus) một loại cây hoang dại để 

xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoảng sản khu vực mỏ thiếc xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hàm 

lượng kim loại nặng trong đất khu vực nghiên cứu ở mức cao, vượt ngưỡng cho phép tại QCVN 03-MT:2015/BTNMT, đặc 

biệt là As, Pb, Zn (giá trị trung bình As 1516 mg/kg, Pb 1224 mg/kg, Zn 1853 mg/kg). Kết quả thí nghiệm trồng cây Lau 

trên đất bãi thải mỏ thiếc trong chậu vại, sau 5 tháng, cây Lau sinh trưởng bình thường, sinh khối lớn, bộ rễ phát triển 

mạnh, giá trị trung bình số nhánh, chiều cao cây, sinh khối thân lá, rễ đạt khoảng 70 - 80% so với đối chứng đất không ô 

nhiễm kim loại nặng. Với đặc điểm sinh khối lớn, hàm lượng kim loại nặng tích lũy trong thân lá, rễ của cây Lau khá cao, 

kết quả nghiên cứu mở ra triển vọng sử dụng cây Lau để xử lý đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở các khu vực mỏ sau khai 

khoáng và cung cấp cơ sở dữ liệu đầu vào cho chuyển đổi số phục vụ đánh giá chất lượng và sử dụng đất bền vững. 

Từ khóa: Sự tích lũy kim loại nặng, cây Lau, ô nhiễm, bãi thải mỏ thiếc. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Đối với nhiều quốc gia, khai thác khoáng 

sản đã tạo ra nguồn lực rất quan trọng để phát 

triển kinh tế, tuy nhiên cũng dẫn đến vấn nạn 

gia tăng ô nhiễm môi trường đất và nước. Theo 

Naidu và cộng sự (2015), ước tính có hơn ba 

triệu điểm ô nhiễm trên toàn cầu, gây thiệt hại 

kinh tế rất lớn và rủi ro lớn cho môi trường cũng 

như sức khỏe con người. Sự tích lũy và ô 

nhiễm kim loại nặng (KLN) như As, Cd, Cu, Pb 

và Zn trong đất đang được quan tâm rộng rãi 

trên thế giới. Hàm lượng của KLN tích lũy tăng 

cao và tiếp tục tồn tại một thời gian dài sau khi 

được đưa vào đất. Một số nghiên cứu đã tập 

trung áp dụng công nghệ hiện đại để đánh giá 

hiện trạng môi trường đất và phục hồi các vị trí 

bị ô nhiễm và giải quyết vấn đề ô nhiễm KLN, 

trong đó, biện pháp sinh học được đánh giá 

                                                      
1
Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông lâm  

- Đại học Thái Nguyên 
2
Khoa Quản lý tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm 

- Đại học Thái Nguyên 
3
Trung tâm Toàn cầu về cải tạo môi trường (GCER), 

Đại học Newcastle, Australia 

* Email: nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn; 
             nguyenngocnong@tuaf.edu.vn 

như là một giải pháp hữu ích và thân thiện. 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá khả năng 

sinh trưởng, phát triển, sinh khối và tích lũy 

KLN của cây Lau (Erianthus arundinaceus), 

một loại cây bản địa tự nhiên trên đất khai thác 

mỏ thiếc xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (mỏ thiếc HT).  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Đặc điểm thành phần khoáng vật khu vực 

bãi thải mỏ thiếc HT bao gồm các mạch quặng 

thiếc sulfua nằm trong các đá granit, quặng tự 

nhiên chủ yếu là casiterit (SnO2), asenopyrit 

(FeAsS), pyrit (FeS2). Khu vực mỏ này đã được 

khai thác từ hàng chục năm nay, để lại một khối 

lượng rất lớn đất đá thải có kèm theo các 

khoáng vật sunfua chứa KLN gây ô nhiễm môi 

trường đất. 

2.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu 

đất, mẫu cây  

Thu thập lấy 3 mẫu đất tầng 0 - 20 cm khu 

vực mỏ thiếc HT (GPS: 21°40′N 105°50′E). Vị 

trí các mẫu đất được xác định bằng phương 

pháp ô tiêu chuẩn sinh thái (Nirola và cộng sự, 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn_Province&params=21_40_N_105_50_E_region:VN_type:adm1st
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2016). Xử lý mẫu đất theo phương pháp thông 

thường, loại bỏ sỏi, để khô tự nhiên trong 

không khí nhiệt độ phòng (23 - 30°C) và được 

nghiền qua rây 2 mm, lưu giữ trong túi nylon. 

Thu thập 3 mẫu cây Lau (thân lá) và rễ tại các 

điểm lấy mẫu đất tương ứng mỏ thiếc HT, mỗi 

điểm lấy mẫu thân, lá, rễ, rửa sạch, tách bóc 

từng bộ phận, sấy khô ở nhiệt độ 70
0
C, cắt 

nhỏ, nghiền mịn qua rây 2 mm.  

Phân tích định các thuộc tính hoá học trong 

đất theo các phương pháp phân tích tiêu chuẩn 

(Nirola và cộng sự, 2016, Nguyen Ngoc Son Hai 

và cộng sự, 2020). Hàm lượng KLN (As, Cd, Cu, 

Pb, Zn) trong đất được phân tích bằng máy ICP 

MS 7900 và ICP EOS Perkin tại Trung tâm Toàn 

cầu về cải tạo môi trường (GCER), Đại học 

Newcastle, Úc. Mẫu cây (thân lá, rễ) được phân 

tích tại Phòng thí nghiệm Khoa Môi trường, 

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái 

Nguyên, được kiểm chứng tại GCER.  

2.3. Phương pháp thí nghiệm chậu vại  

Thí nghiệm chậu vại đặt tại Trường Đại 

học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên để đánh 

giá khả năng sinh trưởng, sinh khối của cây 

Lau trên đất mỏ thiếc HT. Thí nghiệm gồm 4 

công thức, 3 lần nhắc lại, tổng cộng 12 chậu. 

Công thức 1, 2, 3 là 3 mẫu đất mỏ thiếc HT ở 

các vị trí theo thứ tự: Trung tâm, gần, rìa mỏ; 

Công thức 4 làm đối chứng là mẫu đất không ô 

nhiễm. Mỗi chậu 5 kg đất; tổng số 12 chậu  5 

kg/chậu = 60 kg đất. Giống cây Lau chọn loại 

mầm nhánh bao gồm rễ đạt tiêu chuẩn cao 30 - 

35 cm, trồng mỗi chậu 3 nhánh đều nhau. Tưới 

nước giữ ẩm bằng nước giếng khoan sạch. 

Thời gian thí nghiệm 5 tháng. Các chỉ tiêu theo 

dõi: Đo chiều cao cây theo phương pháp đo 

thẳng đứng; Lấy mẫu toàn bộ thân lá, rễ sau 5 

tháng trồng, tính trọng lượng sinh khối thân lá, 

rễ bằng cân đo thông thường.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số tính chất đất và sự tích lũy kim 

loại nặng trong đất bãi thải mỏ thiếc HT 

Kết quả phân tích mẫu đất bãi thải mỏ 

thiếc HT (Bảng 1) cho thấy: Độ pHKCl của đất ở 

dạng axit và axit yếu, tức là chua đến hơi chua 

(4,12 - 5,59). Khả năng trao đổi ion CEC ở mức 

trung bình. Hàm lượng sét tổng số từ trung 

bình đến khá nhưng kết cấu đất cơ bản vẫn là 

cát pha (7,50 - 35,00%). Carbon và nitơ tổng số 

dao động từ nghèo đến khá. Hàm lượng các 

oxit Fe, oxit Al và oxit Mn trung bình lần lượt là 

1,78; 1,12 và 3,51 g/kg.  

Bảng 1. Đặc điểm tính chất đất khu vực bãi thải 

mỏ thiếc HT 

Các chỉ tiêu Kết quả phân tích mẫu 

Vị trí mẫu theo GPS  (21°40′N 105°50′E) 

pHKCl 5,00 ± 0,63 (4,12 - 5,95) 

CECB (cmol/kg) 2,44 ± 0,54 (1,74 - 3,29) 

Cát (%) > 0,05 mm 53,75 ± 9,22 (42,50 - 67,50) 

Limon (%) 0,05 - 0,002 mm 25,29 ± 4,52 (18,75 - 30,00) 

Sét (%) < 0,002 mm 20,96 ± 9,68 (7,50 - 35,00) 

Kết cấu đất  Cát pha 

Carbon tổng số, TC (%) 5,41 ± 5,27 (0,24 - 10,98) 

Nitơ tổng số, TN (%) 0,02 ± 0,01 (0,02 - 0,04) 

As (mg/kg) 1516 (430,5 - 2604,62) 

Cd (mg/kg) 2,93 (2,90 - 10,20) 

Cu (mg/kg) 292,9 (151,39 - 602,95) 

Pb (mg/kg) 1224 (270,1 - 41401) 

Zn (mg/kg) 1853 (46,69 - 7863) 

Ôxít sắt (g/kg) 1,78 (0,35 - 4,23) 

Ôxít nhôm (g/kg) 1,12 (0,56 - 1,55) 

Ôxít mangan (g/kg)j 3,51 (1,54 - 7,59) 

Kết quả phân tích mẫu đất cũng cho thấy 

đất bãi thải mỏ thiếc HT có hàm lượng As rất 

cao (trung bình 1516 mg/kg), cao hơn nhiều so 

với đất bãi thải một số mỏ khoáng sản khác 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như mỏ sắt Trại 

Cau, mỏ chì kẽm Làng Hích đều ở huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, nồng độ As ở HT 

dao động từ 430,49 mg/kg đến 2604,62 mg/kg, 

trong khi ở mỏ sắt Trại Cau và mỏ chì kẽm 

Làng Hích trung bình lần lượt là 44,35 mg/kg và 

43,31 mg/kg. Điều đó cho thấy có mối liên quan 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn_Province&params=21_40_N_105_50_E_region:VN_type:adm1st
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trực tiếp giữa As trong bãi thải mỏ thiếc HT với 

hàm lượng asenopyrit rất cao trong quặng của 

mỏ thiếc này. Ngoài As, hàm lượng các KLN 

khác trong đất như Cd, Cu, Pb và Zn cũng đạt 

ở mức cao, trị số trung bình lần lượt là 2,93, 

289,9, 1224 và 1853 mg/kg, cao vượt ngưỡng 

cho phép. Hàm lượng KLN trong đất cao hơn 

nhiều so với ngưỡng tham chiếu được sử dụng 

cho kim loại trong đất bề mặt ở Việt Nam và thế 

giới (Cd 3 mg/kg, Cu 60 mg/kg, Pb 300 mg/kg, 

Zn 200 mg/kg (Nirola và cộng sự, 2016). So với 

Quy chuẩn môi trường đất của Việt Nam đối 

với loại đất công nghiệp (QCVN03-MT:2015 - 

BTNMT) quy định hàm lượng các KLN (mg/kg 

đất khô) As-25, Cd-10, Cu-300, Pb-300, Zn-300 

thì hàm lượng KLN tổng số như trên nói chung 

là cao, trong đó As cao gấp 60,6 lần, Zn cao gấp 

6,2 lần, Pb cao gấp 4,08 QCVN lần, không phân 

biệt vị trí mẫu đất bãi thải mỏ và đều có nguy cơ 

đáng kể đối với môi trường và sức khỏe con 

người. Kết quả này tương đồng với một số kết 

quả nghiên cứu có liên quan của tác giả khác tại 

tỉnh Thái Nguyên về hàm lượng KLN (As, Cd, 

Cu, Pb và Zn), độ pH và hàm lượng dinh dưỡng 

thấp (Phả và cộng sự, 2014). 

3.2. Đặc điểm sinh trưởng, sinh khối của 

cây Lau (sau trồng 5 tháng) trên đất bãi thải 

mỏ thiếc HT  

Cây Lau là cây mọc hoang dại ngoài tự 

nhiên, phù hợp với đất đồi bãi, chịu hạn rất tốt, 

thường thấy mọc um tùm thành từng bụi ngoài 

thực địa, ven đường đi, kể cả bãi thải các mỏ 

khai thác khoáng sản.Theo một số kết quả 

nghiên cứu đã có (Pha, T.T. và cộng sự, 2014) 

thì cây Lau, cây Sậy và một số cây khác là các 

loại cây hoang dại có khả năng sinh trưởng tốt 

trên đất đồi bãi, đất bãi thải mỏ khoáng sản, tuy 

nhiên mới chỉ có kết quả theo dõi một số chỉ 

tiêu trên cây Sậy mà chưa có nghiên cứu nào 

đối với cây Lau. Câu hỏi đặt ra là: cây Lau có 

khả năng thu hút KLN vào thân lá, rễ không? 

Khả năng sinh trưởng, sinh khối trên trên đất 

bãi thải mỏ thiếc HT? Nếu cây Lau tích lũy 

nhiều KLN ở thân lá, rễ cùng với sinh khối lớn 

thì sẽ là một hướng tích cực để xử lý KLN trên 

đất bãi thải mỏ khoáng sản. 

Số liệu theo dõi thí nghiêm trồng cây Lau 

trong chậu vại có đối chứng với đất đồi tự nhiên 

không ô nhiễm KLN thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Khả năng sinh trưởng, sinh khối của cây Lau trên đất bãi thải mỏ thiếc HT 

(trung bình + - độ lệch chuẩn, số mẫu = 3) 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả phân tích Độ tin cậy 

1 

Số nhánh 

+ Đất bãi thải mỏ 

+ Đất đồi tự nhiên (đ/c) 

 

nhánh 

 

8,0 (8,0 - 8,3) 

10,0 

 

LSD 05: 1,25 

CV%: 2,30 

2 

Chiều cao cây 

+ Đất bãi thải mỏ 

+ Đất đồi tự nhiên (đ/c) 

 

cm 

 

195,4 (175,6 - 217,0) 

238,3 

 

LSD 05: 11,20 

CV%: 2,30 

3 

Khối lượng thân lá tươi  

+ Đất bãi thải mỏ 

+ Đất đồi tự nhiên (đ/c) 

 

kg/chậu 

 

1,60 (1,37 - 1,87) 

2,31 

 

LSD 05: 0,39 

CV%: 2,30 

4 

Khối lượng rễ tươi 

+ Đất bãi thải mỏ 

+ Đất đồi tự nhiên (đ/c) 

 

kg/chậu 

 

0,60 (0,50 - 0,66) 

0,72 

 

LSD 05: 0,12 

Cv%: 2,30 

5 

Tổng sinh khối tươi 

+ Đất bãi thải mỏ 

+ Đất đồi tự nhiên (đ/c) 

 

kg/chậu 

 

2,20 (1,87 - 2,53) 

3,03 

 

- 
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Sau trồng 5 tháng, cây Lau sinh trưởng khá 

bình thường trên đất bãi thải mỏ HT, các trị số 

trung bình: Tổng số nhánh 8,0 nhánh/chậu (80% 

so với đối chứng); chiều cao cây 195,4 cm (82 % 

so với đối chứng); Khối lượng thân lá 1,6 

kg/chậu (69,2% so với đối chứng); khối lượng rễ 

0,6 kg/chậu (86% so với đối chứng); tổng sinh 

khối 2,2 kg/chậu (72 % so với đối chứng). Như 

vậy, sinh trưởng của cây Lau trên đất bãi thải 

mỏ thiếc HT đạt khoảng 70 - 80 % so với đối 

chứng (trên đất đồi tự nhiên). Đây có thể là 

hướng phát triển cây Lau trên đất bãi thải mỏ tạo 

ra tăng sinh khối, tăng sự thu hút tích lũy KLN 

trong cây, góp phần cải tạo ô nhiễm KLN. 

3.3. Hàm lượng KLN (As, Pb, Cd, Zn) tích lũy trong thân lá, rễ cây Lau trên đất bãi thải mỏ 

thiếc HT 

Bảng 3. Hàm lượng As, Pb, Cd, Zn tổng số tích luỹ trong thân lá rễ cây lau  

trên đất bãi thải mỏ thiếc HT (trung bình +- độ lệch chuẩn, số mẫu = 3) 

STT Các chỉ tiêu Kết quả phân tích (mg/kg) 

1 As  
Trong thân, lá 40,20 (9,81 - 56,18) 

Trong rễ 76,48 (35,90 - 129,09) 

2 Pb  
Trong thân, lá 9,20 (5,80 - 13,79) 

Trong rễ 20,08 (8,91 - 34,29) 

3 Cd  
Trong thân, lá 5,86 (3,66 - 8,17) 

Trong rễ 4,70 (3,98 - 5,99) 

4 Zn  
Trong thân, lá 96,56 (96,28 - 104,87) 

Trong rễ 72,27 (47,90 - 111,52) 

5 Cu  
Trong thân, lá 5,03 (2,61 - 8,39) 

Trong rễ 15,2 (6,88 - 23,31) 

 

Sự tích lũy KLN (As, Pb, Cd, Zn và Cu) 

trong thân lá, rễ của cây Lau bị chi phối rất lớn 

bởi hàm lượng KLN trong đất bãi thải ở hầu 

hết các mẫu đất. Với sự tích lũy KLN trong cây 

Lau chứng tỏ tiềm năng tích lũy sinh học KLN 

của cây. Hàm lượng As, Pb và Cu có xu 

hướng tích lũy cao ở trong rễ tương ứng là 

76,48; 20,08 và 15,20 mg/kg (so với trong thân 

lá là 40,20; 9,20 và 5,03), trong khi hàm lượng 

Cd và Zn trong rễ lại nhỏ hơn trong cây, tương 

ứng là 4,70 và 72,27 mg/kg (so với trong thân 

lá là 5,86 và 96,56). 

Bằng thí nghiệm chậu vại, số liệu phân tích 

sự tích lũy KLN trong thân lá và rễ cây Lau (As, 

Pb, Cd, Zn và Cu) cũng cho thấy sự có tương 

đồng với sự tích lũy KLN trong cây Lau sống tự 

nhiên ngoài thực địa. Do cây Lau có khả năng 

tích lũy lớn KLN nên có thể phù hợp với việc 

tách chiết KLN. Các loại thực vật có tỷ lệ tích 

lũy KLN trong rễ cao hơn so với thân lá có khả 

năng là những cây có tính tích lũy KLN ổn định 

lý tưởng (Nirola và cs., 2016). 

4. KẾT LUẬN 

Trên đất bãi thải mỏ thiếc HT, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên bị ô nhiễm KLN ở mức 

khá cao, hàm lượng kim loại nặng trong đất 

vượt ngưỡng cho phép tại QCVN 03-

MT:2015/BTNMT, đặc biệt là As, Pb và Zn, 

trong đó: As 1516 mg/kg, Pb 1224 mg/kg, Zn 

1853 mg/kg; Cu và Cd ở mức trung bình. 

Kết quả thí nghiệm trồng cây Lau trong 

chậu vại đất bãi thải mỏ thiếc HT, sau 5 tháng, 

cây Lau sinh trưởng bình thường, sinh khối lớn, 

bộ rễ phát triển mạnh, giá trị trung bình: Số 

nhánh, chiều cao cây, sinh khối thân lá, rễ đạt 

khoảng 70 - 80% so với đối chứng đất không ô 
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nhiễm. Khả năng tích lũy KLN trong thân lá, rễ 

khá cao. Với đặc điểm sinh khối lớn, hàm 

lượng kim loại nặng tích lũy cao trong thân lá, 

rễ của cây Lau, kết quả này mở ra triển vọng 

tốt trong việc sử dụng cây Lau để xử lý đất bị ô 

nhiễm kim loại nặng ở các khu vực mỏ sau khai 

khoáng và cung cấp cơ sở dữ liệu đầu vào cho 

chuyển đổi số phục vụ đánh giá chất lượng và 

sử dụng đất bền vững. 
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SUMMARY  

Study on growth characteristics and heavy metal accumulation  

of Lau (Erianthus arundinaceus) on soil after mining in Tin mine in Ha Thuong commune,  
Dai Tu district, Thai Nguyen province 

Nguyen Ngoc Son Hai1,3, Nguyen Ngoc Nong2, Deo Van Chung1 

1Faculty of Environmental, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry  
2Faculty of Resource Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry  
3Global Center for Environmental Remediation (GCER), Newcastle University, Australia 

Mining activities for a long time have led to soil pollution, especially heavy metals. The study aimed to evaluate the 

growth ability, biomass and heavy metal accumulation of Lau (Erianthus arundinaceus) to treat contaminated soil after 

mineral mining in Tin mine area, Ha Thuong commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province. The content of heavy 

metals in the soil of the study area, many times higher than QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Average As 1516 mg/kg; 

average Pb 1224 mg/kg; average Zn 1853 mg/kg; Cu and Cd are at medium level. Experimental results of planting 

Erianthus arundinaceus on Tin soil after mining in pots, after 5 months, reed plants have normal growth, large biomass, 

strong roots, average number equal to 70 - 80% compared to the control. Along with the relatively large biomass, the 

concentration of heavy metals accumulated in the leaves and roots of the Lau plant is quite high, the research results 

open up the prospect of using Lau plant to treat heavy metal contaminated soil in post-mining mine areas and provide 

input database for digital transormation for quality assessment and sustainable land use.    

Keywords: Heavy metal accumulation, Lau (Erianthus arundinaceus), pollution, mine dumps. 
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SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ RƠI LẮNG ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ XÓI MÒN  

TRÊN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK 

Nguyễn Thị Thảo Nhung
1*

, Trình Công Tư
1
, Nguyễn Văn Bình

1 

TÓM TẮT 

Khảo sát 180 điểm đại diện cho 5 cấp độ dốc và 4 loại hình sử dụng đất tại tỉnh Đắk Lắk, các mẫu đất đã được thu 
thập, phân tích đồng vị rơi lắng và tính toán xói mòn đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trung bình lượng đất mất do xói 
mòn trong 57 năm (1963 - 2020) biến động 4,83 - 33,40 tấn/ha/năm, tùy thuộc vào độ dốc và thảm phủ. Theo đó, độ 
dốc càng cao thì xói mòn xảy ra càng mạnh. Tốc độ xói mòn trên các loại hình sử dụng đất gia tăng theo thứ tự: cà phê 
< cao su < ngô < sắn. Hiện nay, đất trồng cà phê có mức độ xói mòn thấp hơn trung bình nhiều năm 0,51 - 2,71 tấn/ha. 
Tình trạng xảy ra ngược lại trên đất trồng cao su, ngô và sắn với các mức chênh lệch 1,82 - 9,06 tấn/ha, 2,09 - 13,48 
tấn/ha và 9,27 - 14,25 tấn/ha. 

Từ khóa: Che phủ, đất, đồng vị, độ dốc, xói mòn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây 

Nguyên, có diện tích tự nhiên 13.062 km
2
, trong 

đó hơn 3/4 nằm trên thế dốc. Đây là vùng chịu 

tác động của khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng 

mưa hàng năm 1.600 - 1.800 mm. Theo Viện 

Khoa học Khí thượng Thủy văn và Môi trường 

(2010), lượng mưa tại vùng Tây Nguyên sẽ 

tăng lên 6,5% vào năm 2050 và 12,4% vào 

năm 2100. Như vậy, trong điều kiện biến đổi 

khí hậu, mưa sẽ có xu hướng gia tăng trong 

những năm tới, chủ yếu ở mùa mưa, làm cho 

quá trình xói mòn trên đất dốc càng thêm 

nghiêm trọng. 

Định lượng xói mòn, làm cơ sở bảo vệ tài 

nguyên đất dốc là nhu cầu không thể thiếu 

trong sản xuất nông nghiệp hiện tại. Đánh giá 

xói mòn đất thông qua phân tích đồng vị rơi 

lắng được xem như một giải pháp tiên tiến cho 

việc khảo sát sự phân bố lại đất ở nhiều quốc 

gia, nhờ qui trình thực hiện đơn giản, chi phí 

thấp, mang lại độ chính xác cao, trên phạm vi 

rộng lớn. Bài báo này đề cập đến kết quả 

ứng dụng các đồng vị Cs-137 và Be-7 đánh giá 

tốc độ xói mòn đất sản xuất nông nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 4 loại cây 

trồng chính (cà phê, cao su, ngô, sắn), ở 5 cấp độ 

dốc ( < 3
o
, 3 - 8

o
, 8 - 15

o
, 15 - 20

o
, > 20

o
), tại 9 địa 

điểm của tỉnh Đắk Lắk (Ea H‘leo, Krông Năng, 

Buôn Hồ, Cư Mgar, Cư Kuin, Buôn Đôn, Krông 

Pắk, Krông Bông, Ea Kar). Tổng: 180 điểm. 

2.2. Điểm tham chiếu 

Có 3 điểm tham chiếu (đất bằng phẳng trên 

đỉnh đồi, ít chịu tác động của xói mòn hay bồi 

lắng) đại diện cho các khu vực phía bắc, trung 

tâm và phía nam của tỉnh Đắk Lắk (bảng 1).  

1
Bảng 1. Các điểm tham chiếu 

Điểm Địa danh X (m) Y (m) Độ cao (m) Thảm phủ 

1 Đèo Hà Lan, Buôn Hồ 471862 1417218 779 Thông 

2 Đồi Ea Chu Cap, Cư Kuin 458754 1392146 517 Cây bụi 

3 Đèo Giang Sơn, Krông Bông 464884 1384769 470 Cây bụi 

                                                      
1
Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên 

*Email: thaonhung.nguyen@gmail.com; ĐT: 0913 474 478 
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2.3. Lấy và phân tích mẫu đất 

Mẫu đất được lấy theo 2 dạng: hình trụ 

(đường kính 10 cm, sâu 30 cm) cho phân tích 

Cs-137 và hình hộp chữ nhật (diện tích 800 cm
2
, 

sâu 4 cm) để phân tích Be-7.  

Các đồng vị Cs-137 và Be-7 được xác định 

trên hệ phổ kế gamma phông thấp có hiệu suất 

tương đối khoảng 30%, tại Viện Nghiên cứu 

Hạt nhân Đà Lạt.  

2.4. Tính lượng đất xói mòn  

- Tính tốc độ xói mòn trung bình năm theo 

mô hình Tyler (2001):  

Y = 10.d.B.[1 - (1 - X/100)]
1/(t-1963).

  

Trong đó: Y: tốc độ mất đất (tấn/ha/năm); 

d: độ sâu lớp đất canh tác (m); B: dung trọng 

(kg/m
3
); t: năm khảo sát; X: mất tương đối  

Cs-137 (%);  

- Tính tốc độ xói mòn trong năm hiện tại 

theo mô hình Taylor (2019): h = 10.ln(A/Aref).ho. 

Trong đó h: lượng đất bị xói mòn (tấn/ha); A/Aref 

mật độ tồn lưu Be-7 tại vị trí nghiên cứu/tham 

chiếu (Bq/m
2
). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự phân bố Cs-137 trong đất  

3.1.1. Tại các điểm tham chiếu  

Theo chiều sâu phẫu diện, hàm lượng Cs-137 

tập trung chủ yếu ở lớp đất 0 - 4 cm, sau đó 

giảm dần đến 20 cm, từ vị trí này trở xuống hầu 

như không phát hiện được dấu vết Cs-137 

(Hình 1). 

 

Hình 1. Phân bố Cs-137 theo chiều sâu phẫu diện 

Ở phạm vi 0 - 30 cm, hàm lượng Cs-137 tại 

các điểm tham chiếu biến động 0,887 - 1,047 

Bq/kg, tương ứng với mật độ tồn lưu 314,7 - 

321,2 Bq/m
2
, có xu hướng giảm dần từ Bắc 

xuống Nam (Bảng 2). Kết quả này phù hợp với 

công bố của Trình Công Tư và Phan Sơn Hải 

(2005). 

Bảng 2. Hàm lượng và mật độ tồn lưu Cs-137 tại các điểm tham chiếu 

Thông số ĐVT 
Điểm 1: 

X = 471.862,  
Y = 1.417.218 

Điểm 2: 
X = 458.754,  

Y = 1.392.146 

Điểm 3: 
X = 464.884,  

Y = 1.384.769 

Độ dày  m 0,3 0,3 0,3 

Dung trọng kg/m
3
 1.022 1.114 1.182 

Hàm lượng Bq/kg 3,420 2,969 2,497 

Mật độ tồn lưu Bq/m
2
 321,2 317,2 314,7 

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000

19.0-30.0

15.0-17.0

11.0-13.0

8.0-9.0

6.0-7.0
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Độ sâu (cm) 
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3.1.2. Tại các vị trí khảo sát 

Hàm lượng Cs-137 biến động trong khoảng 

0,222 - 0,912 Bq/kg, khác nhau giữa các cấp độ dốc. 

Theo đó, cấp độ dốc < 3
o
 có hàm lượng Cs-137 cao 

nhất, với 0,619 - 0,912 Bq/kg. Hàm lượng Cs-137 

giảm xuống ở địa hình dốc lớn hơn, với cấp độ dốc 

> 20
o
 chỉ còn 0,222 - 0,407 Bq/kg. 

Ngoài ra, Cs-137 còn phân bố khác nhau 

theo loại hình sử dụng đất. Nhìn chung Cs-137 

ở đất trồng cây lâu năm nhiều hơn so với đất 

trồng cây hàng năm. Thứ tự giảm dần hàm 

lượng Cs-137 là: cà phê > cao su > ngô > sắn 

(Bảng 3). 

Bảng 3. Hàm lượng Cs-137 trong đất theo độ dốc và thảm phủ (Bq/kg) 

Độ dốc (
o
) Cà phê Cao su Ngô Sắn 

 < 3 0,912 0,680 0,649 0,619 

3 - < 8 0,811 0,579 0,533 0,486 

8 - < 15 0,718 0,490 0,472 0,408 

15 - 20 0,567 0,404 0,347 0,315 

 > 20 0,407 0,341 0,312 0,222 

 

3.2. Sự phân bố Be-7 trong đất  

3.2.1. Tại các điểm tham chiếu  

Hàm lượng Be-7 tập trung chủ yếu ở lớp 

đất 0 - 2 cm, với giá trị 9,892 - 10,179 Bq/kg 

cho lớp 0 - 1 cm và 5,939 - 7,356 Bq/kg cho lớp 

1 - 2 cm. Be-7 giảm rất nhanh theo chiều sâu 

phẫu diện, chỉ còn 0,031 - 0,421 Bq/kg ở lớp 

đất 3 - 4 cm và hầu như không phát hiện được 

Be-7 dưới độ sâu 4 cm (Hình 2).  

 

Hình 2. Phân bố Be-7 theo chiều sâu phẫu diện 

Hàm lượng Be-7 tại các điểm tham chiếu 

biến động 4,357 - 4,620 Bq/kg, tương ứng với 

mật độ tồn lưu 185,6 - 192,7 Bq/m
2
 ở tầng  

0 - 4 cm và xu hướng giảm dần từ Bắc xuống 

Nam (Bảng 4).  

Bảng 4. Hàm lượng và mật độ tồn lưu Be-7 tại các điểm tham chiếu 

Thông số ĐVT 

Điểm 1: 

X = 471.862,  

Y = 1.417.218 

Điểm 2: 

X = 458.754,  

Y = 1.392.146 

Điểm 3: 

X = 464.884,  

Y = 1.384.769 

Độ dày  m 0,04 0,04 0,04 

Dung trọng kg/m
3
 1.042,5 1.045,0 1.065,0 

Hàm lượng Bq/kg 4,620 4,518 4,357 

Mật độ tồn lưu Bq/m
2
 192,7 188,9 185,6 

0 5 10 15

>4

3-4

2-3

1-2

0-1

Độ sâu (cm) 
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3.2.2. Tại các vị trí khảo sát 

Lượng Be-7 trong đất sản xuất nông 

nghiệp tỉnh Đắk Lắk biến động 2,586 - 4,392 

Bq/kg. Sự phân bố đó thể hiện mức độ tồn lưu 

của Be-7 rất khác nhau giữa các loại hình sử 

dụng đất cũng như các kiểu địa hình. Theo đó, 

đất trồng cà phê có lượng Be-7 là 3,612 - 4,392 

Bq/kg; với đất trồng cao su là 3,089 - 3,616 

Bq/kg; đất trồng ngô có 2,761 - 3,580 Bq/kg; 

đất trồng sắn có 2,586 - 3,234 Bq/kg (bảng 5). 

Như vậy, hàm lượng Be-7 trong đất cây lâu năm 

cao hơn so với đất cây hàng năm. Theo thứ tự 

giảm dần thì: cà phê > cao su > ngô > sắn. 

Bảng 5. Hàm lượng Be-7 trong đất theo độ dốc và thảm phủ (Bq/kg) 

Độ dốc (
o
) Cà phê Cao su Ngô Sắn 

 < 3 4,392 3,616 3,580 3,234 

3 - < 8 4,319 3,507 3,327 3,191 

8 - < 15 3,964 3,225 3,166 3,139 

15 - 20 3,773 3,147 3,110 2,749 

 > 20 3,612 3,089 2,761 2,586 

 

Với cùng loại thảm phủ thực vật thì hàm 

lượng Be-7 trong đất có quan hệ nghịch với độ 

dốc. Trong khi với cấp độ dốc < 3
o
 có hàm 

lượng Be-7 dao động 3,324 - 4,392 Bq/kg, thì 

hàm lượng Be-7 ở đất có độ dốc > 20
o
 chỉ 

chiếm 2,586 - 3,612 Bq/kg. 

Biến động hàm lượng Be-7 theo độ dốc 

cũng như thảm phủ chỉ thị cho sự phân bố lại 

đất trong khu vực nghiên cứu (Wallbrink PJ and 

Murray, 1994; Tu and Hai, 2014). 

3.3. Thực trạng xói mòn trên đất sản xuất 

nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk  

3.3.1. Xói mòn đất trung bình năm 

Nhìn chung, lượng đất mất trung bình năm 

tại các điểm khảo sát có mối quan hệ nghịch 

với hàm lượng Cs-137 trong đất, tức đất càng 

nghèo Cs-137 thể hiện mức độ xói mòn xảy ra 

trong thời gian qua càng mạnh.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trung bình 

lượng đất mất hàng năm do xói mòn tại tỉnh 

Đắk Lắk biến động 4,83 - 33,40 tấn/ha, tùy 

thuộc vào độ dốc và thảm phủ. Cùng loại hình 

sử dụng đất, độ dốc càng cao thì mức độ xói 

mòn xảy ra càng mạnh. Với cấp độ dốc như 

nhau, mức độ xói mòn trên đất trồng cây lâu 

năm yếu hơn so với đất trồng cây hàng năm, 

theo thứ tự tăng dần như sau: cà phê < cao su 

< ngô < sắn (Hình 3). 

 

Hình 3. Lượng đất mất trung bình năm 

Tuy nhiên, tùy cấp độ dốc mà biên độ dao 

động về xói mòn giữa các loại hình sử dụng đất 

có thể khác nhau, theo đó độ dốc càng cao thì 

biên độ dao động càng ít. Ở cấp < 3
o
 ngưỡng 

đất mất là 4,83 - 16,96 tấn/ha, tương ứng với 

biên độ dao động 251,1%; cấp 3 - < 8
o
 mất 

<3o 3-<8o 8-<15o 15-20o >20o

Cà phê 4,830 11,130 14,200 20,140 25,720

Cao su 14,550 19,550 22,820 26,310 27,770

Ngô 16,300 21,250 23,220 27,030 29,500

Sắn 16,960 22,510 25,260 29,400 33,400
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11,38 - 22,51 tấn/ha, tương ứng biên độ 

102,2%; cấp 8 - < 15
o
 mất 14,20 - 25,26 tấn/ha, 

tương ứng biên độ 77,9%; cấp 15 - 20
o
 mất 

20,14 - 29,40 tấn/ha, tương ứng biên độ 46,0%; 

cấp > 20
o
 mất 25,72 - 33,40 tấn/ha, tương ứng 

biên độ 29,9% (Hình 4). 

 

Hình 4. Biến động lượng đất xói mòn theo cấp độ dốc 

Sở dĩ có hiện tượng trên là do phần đất có 

độ dốc cao mới được khai phá sử dụng trong 

những năm sau này, trước đây hầu hết là rừng, 

mức độ che phủ bề mặt gần như nhau nên 

trung bình lượng đất bị xói mòn trong 57 năm 

(1963 - 2020) khác nhau không nhiều. 

3.3.2. Xói mòn đất ở năm hiện tại 

Xét trên phương diện độ dốc và thảm phủ 
thì quy luật mất đất ở năm hiện tại cũng tương 
tự so với trung bình nhiều năm, tức: (i) độ dốc 
càng cào thì lượng đất mất càng lớn; (ii) đất 
cây lâu năm có khả năng hạn chế xói mòn tốt 
hơn so với đất cây hàng năm; (iii) thứ tự tăng 
dần mức độ xói mòn theo thảm phủ là cà phê  
 < cao su < ngô < sắn (Hình 5).  

 

Hình 5. Lượng đất mất ở năm hiện tại 

Lượng đất mất trong năm hiện tại biến 

động 3,74 - 47,65 tấn/ha. Qua so sánh cho 

thấy, với cùng cấp độ dốc thì đất trồng cà phê 

có mức độ xói mòn ở năm hiện tại thấp hơn so 

với trung bình nhiều năm 0,51 - 2,71 tấn/ha, 

do các kỹ thuật bảo vệ đất như tạo bồn quanh 

gốc, trồng xen... được thực hiện thường xuyên 

nên hạn chế xói mòn so với các kiểu sử dụng 

đất trước đó. 

Bảng 6. Chênh lệch lượng đất mất hiện tại và 

trung bình năm (tấn/ha) 

Độ dốc (
o
) Cà phê Cao su Ngô Sắn 

 < 3 -1,09 1,93 2,09 10,17 

3 - < 8 -0,71 4,51 5,71 9,27 

8 - < 15 -0,51 3,74 6,40 11,53 

15 - 20 -2,71 1,82 11,84 13,10 

 > 20 -1,04 9,06 13,48 14,25 
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Cao su 16,480 24,060 26,560 28,130 36,830

Ngô 18,390 26,960 29,620 38,870 42,980

Sắn 27,130 31,780 36,790 42,500 47,650
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Ngược lại, kiểu sử dụng đất trồng cao su có 
độ che phủ thấp, lại ít được quan tâm bảo vệ 
trước các tác nhân gây xói mòn nên lượng đất 
mất trong năm hiện tại cao hơn 1,82 - 9,06 
tấn/ha so với trung bình nhiều năm. Mức chênh 
lệch này ở đất trồng ngô và sắn tương ứng là 
2,09 - 13,48 tấn/ha và 9,27 - 14,25 tấn/ha, thể 
hiện khả năng bảo vệ đất chống xói mòn của 
phương thức sử dụng đất trong năm hiện tại 
kém hơn so với trước đây, đặc biệt là thời gian 
còn rừng che phủ. Hơn nữa quá trình biến đổi 
khí hậu gây tăng lượng mưa hàng năm cũng là 
nguyên nhân làm cho quá trình xói mòn ở năm 
hiện tại cao hơn so với trong quá khứ (Bảng 6). 

4. KẾT LUẬN  

Hàm lượng Cs-137 trong đất sản xuất 
nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk biến động 0,222 - 
0,912 Bq/kg, với Be-7 là 2,586 - 4,392 Bq/kg. 
Độ dốc càng cao, hàm lượng Cs-137 và Be-7 
trong đất càng thấp. Đất cà phê có hàm lượng  
Cs-137 và Be-7 > cao su > ngô > sắn. 

Trung bình lượng đất mất do xói mòn trong 

57 năm (1963 - 2020) biến động 4,83 - 33,40 

tấn/ha/năm, tùy thuộc độ dốc và thảm phủ. 

Cùng loại hình sử dụng đất, độ dốc càng cao 

thì mức độ xói mòn xảy ra càng mạnh. Với cấp 

độ dốc như nhau, mức độ xói mòn trên đất 

trồng cây lâu năm yếu hơn so với đất trồng cây 

hàng năm. Thứ tự tăng dần mức độ xói mòn là: 

cà phê < cao su < ngô < sắn. Độ dốc càng cao 

thì chênh lệch về mức độ xói mòn đất giữa các 

loại hình sử dụng càng ít.  

Lượng đất mất ở năm hiện tại biến động 

3,74 - 47,65 tấn/ha. Đất trồng cà phê có mức độ 

xói mòn hiện tại thấp hơn trung bình nhiều năm 

0,51 - 2,71 tấn/ha. Tình trạng xảy ra ngược lại 

trên đất trồng cao su, ngô và sắn với các mức 

chênh lệch tương ứng 1,82 - 9,06 tấn/ha,  

2,09 - 13,48 tấn/ha và 9,27 - 14,25 tấn/ha, do 

thảm phủ trước đây là rừng nhưng hiện tại bị 

thay thế bằng các loại cây trồng có độ che phủ 

thấp hơn.  
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SUMMARY 

Application of the radionuclides distribution method to assess soil erosion rates  

on agricultural land in Dak Lak province 

Nguyen Thi Thao Nhung1, Trinh Cong Tu1, Nguyen Van Binh1 
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At 180 survey sites, which were different from 5 slope levels and 4 land use types in Dak Lak province, soil 
samples were collected, analyzed of fallout radionuclides and soil erosion rate were estimated. The study results showd 
that, annual soil loss over 57 years (1963 - 2020) were 4.83 - 33.40 t.ha-1depending on topography or cover. Whereby, 
the higher sloping degree was, the more soil loss recorded; the soil erosion rate on farm types increased in the following 
order: coffee < rubber < maize < cassava. On coffee farms, actually, the soil loss was 0.51 - 2.71 t.ha-1 lower than the 
annual average, while soil loss were more in rubber, maize and cassava farms with higher than the annual average of 
1.82 - 9.06 t.ha-1, 2.09 - 13.48 t.ha-1 and 9,27 - 14.25 t.ha-1respectively. 
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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TRỒNG XEN CÂY ĐINH LĂNG, GỪNG  

KẾT HỢP VỚI CHUỐI TÂY NUÔI CẤY MÔ TRÊN ĐẤT DỐC  

TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 

Đàm Xuân Vận
1*

, Trần Thị Phả
1
, Nguyễn Ngọc Nông

1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu mô hình trồng xen cây đinh lăng, gừng với chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc nhằm khai thác sử dụng 

hiệu quả quỹ đất đồi núi dốc vùng núi phía Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức 2 (1 hàng chuối: 2 luống đinh 

lăng: 1 hàng chuối) có mật độ trồng xen tốt nhất trong mô hình trồng xen đinh lăng kết hợp với chuối tây nuôi cấy mô. 

Theo mô hình này, các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển tốt nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất, lãi thuần đạt 540,830 triệu 

đồng/ha và tỷ suất lãi so với vốn đầu tư là 2,18 lần. Mô hình trồng xen gừng với chuối tây nuôi cấy mô có mật độ tốt 

nhất ở công thức 5 (1 hàng chuối: 4 luống gừng: 1 hàng chuối), các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển tốt nhất, hiệu quả 

kinh tế cao nhất, lãi thuần đạt 243,654 triệu đồng/ha và tỷ suất lãi so với vốn đầu tư là 1,69 lần. Việc xây dựng mô hình 

tạo sự phát triển hài hòa giữa các cây dược liệu đinh lăng, gừng với chuối tây được trồng xen trên đất dốc, giúp cây có 

thể sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Việc áp dụng mô hình giúp cho người dân trong 

việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như bảo vệ môi trường, giảm xói mòn và thoái hóa đất tại địa phương. 

Kết quả nghiên cứu là một phần cơ sở dữ liệu về bảo vệ đất đai và môi trường sinh thái phục vụ cho chuyển đổi số 

trong nông nghiệp, phù hợp trong giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Từ khóa: Chuối tây, đất đốc, đinh lăng, gừng, trồng xen. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Thái Nguyên là tỉnh Đông - Bắc Việt Nam. 

Đất núi chiếm 48,4% diện tích tự nhiên. Đất đồi 

núi Thái Nguyên tập trung tại một số vùng như 

Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa, tập 

trung chính ở độ cao từ 150 m đến 200 m, độ 

dốc từ 5
0
 đến 20

0
.  

Việc nghiên cứu canh tác bền vững trên 

đất dốc mang lại hiệu quả kinh tế là vấn đề cần 

quan tâm nghiên cứu. Mô hình trồng cây dược 

liệu (đinh lăng, gừng) xen chuối tây nuôi cấy 

mô trên đất dốc có lợi thế là cây chuối với tán 

lá rộng làm giảm cường độ mưa, tán cây chuối 

che bóng và giữ ẩm cho đất, cây đinh lăng sinh 

trưởng phát triển tốt thích ứng với điều kiện ẩm 

và chịu bóng. Cây gừng là cây ưa sáng nhưng 

chịu bóng, được trồng dưới tán cây chuối giai 

đoạn đầu góp phần hạn chế cỏ dại, chống xói 

mòn đất. 

                                                      
1
Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

*Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn;  
 ĐT: 0982 166 696 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên 

cứu trồng xen cây dược liệu (đinh lăng, 

gừng) kết hợp cây chuối tây nuôi cấy mô có 

tổng diện tích 2000 m
2
 trên đất dốc (7

0
) tại 

xóm Đồng Niêng, xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

2.1. Mô hình trồng xen cây đinh lăng - chuối 

tây nuôi cấy mô  

- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh với 3 công thức và 3 lần nhắc 

lại, mỗi ô thí nghiệm trong một lần nhắc lại là 

100 m
2
. Dải bảo vệ 100 m

2
.  

+ Công thức 1 (CT1): Trồng xen theo tỷ 

lệ: "1 hàng chuối: 1 luống đinh lăng: 1 hàng 

chuối" (Trồng chuối khoảng cách 2 m  2 m. 

Khoảng cách giữa 2 m trồng xen đinh lăng, 

chừa ra 50 cm tính từ gốc chuối, luống rộng  

1 m, lên luống cao 20 - 25 cm, khoảng cách 

cây là 40 cm  40 cm, trồng so le nhau giữa 

các hàng. 

mailto:damxuanvan@tuaf.edu.vn
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+ Công thức 2 (CT2): Trồng xen theo tỷ lệ: 

"1 hàng chuối: 2 luống đinh lăng: 1 hàng chuối" 

(Trồng chuối khoảng cách 3 m  3 m. Khoảng 

cách giữa 3 m trồng xen đinh lăng, chừa ra 50 cm 

tính từ gốc chuối, luống rộng 1 m, lên luống cao 

20 - 25 cm, khoảng cách cây là 40 cm  40 cm, 

trồng so le nhau giữa các hàng. 

+ Công thức 3 (CT3): Trồng xen theo tỷ lệ: 

"1 hàng chuối: 3 luống đinh lăng: 1 hàng chuối" 

(Trồng chuối khoảng cách 4 m  4 m. Khoảng 

cách giữa 4 m trồng xen đinh lăng, chừa ra 50 cm 

tính từ gốc chuối, luống rộng 1 m, lên luống cao 

20 - 25 cm, khoảng cách cây là 40 cm  40 cm, 

trồng so le nhau giữa các hàng.  

2.2. Mô hình trồng xen cây gừng - chuối tây 

nuôi cấy mô  

- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh với 3 công thức và 3 lần nhắc 

lại, mỗi ô thí nghiệm trong một lần nhắc là 100 m
2
. 

Dải bảo vệ 100 m
2
. 

+ Công thức 4 (CT4): Trồng xen theo tỷ lệ: 

"1 hàng chuối: 2 luống gừng: 1 hàng chuối" 

(Trồng chuối khoảng cách 2 m  2 m. Khoảng 

cách giữa 2 m trồng xen gừng, chừa ra 50 cm 

tính từ gốc chuối, lên luống rộng 50 cm, cao 20 cm, 

trên luống trồng 2 hàng cây 20 cm  20 cm, 

trồng so le nhau giữa các hàng.  

+ Công thức 5 (CT5): Trồng xen theo tỷ lệ: 

"1 hàng chuối: 4 luống gừng: 1 hàng chuối" 

(Trồng chuối khoảng cách 3 m  3 m. Khoảng 

cách giữa 3 m trồng xen gừng, chừa ra 50 cm tính 

từ gốc chuối, lên luống rộng 50 cm, cao 20 cm, 

trên luống trồng 2 hàng cây 20 cm  20 cm, 

trồng so le nhau giữa các hàng. 

+ Công thức 6 (CT6): Trồng xen theo tỷ lệ: 

"1 hàng chuối: 6 luống gừng: 1 hàng chuối" 

(Trồng chuối khoảng cách 4 m  4 m. Khoảng 

cách giữa 4m trồng xen gừng, chừa ra 50 cm 

tính từ gốc chuối, lên luống rộng 50 cm, cao 20 

cm, trên luống trồng 2 hàng cây 20 cm  20 cm, 

trồng so le nhau giữa các hàng. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng 

và phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất thực thu và hạch toán kinh tế ở 

hai mô hình trồng xen. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của trồng xen chuối tây đến sinh trưởng của cây đinh lăng 

Bảng 1. Ảnh hưởng của trồng xen chuối tây đến động thái tăng trưởng cây đinh lăng 

Công 

thức 

Thời gian sau trồng 

3 tháng 6 tháng 9 tháng 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Đường 

kính 

thân 

(cm) 

Số 

nhánh/cây 

Tổng 

số 

lá/cây 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Đường 

kính 

thân 

(cm) 

Số 

nhánh/cây) 

Tổng 

số 

lá/cây 

Chiều 

cao 

cây 

(cm) 

Đường 

kính 

thân 

(cm) 

Số 

nhánh/cây 

Tổng 

số 

lá/cây 

CT1 27,29
b
 0,58

b
 2,70

b
 5,84

b
 36,05

b
 0,63

c
 3,50

b
 7,07

b
 45,54

b
 0,77

b
 4,39

b
 8,71

b
 

CT2 34,10
a
 0,76

a
 3,12

a
 6,51

a
 40,81

a
 0,83

a
 4,11

a
 7,82

a
 51,16

a
 0,91

a
 4,84

a
 9,34

a
 

CT3 27,77
ab

 0,61
ab

 2,87
ab

 5,16
c
 39,32

ab
 0,74

b
 3,81

ab
 7,19

b
 47,42

b
 0,82

b
 4,58

b
 8,69

b
 

LSD0,05 1,90 0,06 0,21 0,32 2,10 0,08 0,34 0,22 3,09 0,03 0,20 0,40 

CV (%) 2,81 4,16 3,21 2,42 2,39 5,05 3,93 1,35 2,89 3,77 1,95 1,35 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c theo cột dọc sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 
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Trồng xen có ảnh hưởng rõ rệt tới động 

thái tăng trưởng của cây đinh lăng ở cả ba 

công thức trong suốt thời gian theo dõi. Mức độ 

tăng trưởng của công thức CT2 trồng xen là tốt 

nhất, ổn định qua các lần theo dõi và cao hơn 

CT1 và CT3 có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%.  

3.2. Ảnh hưởng của trồng xen chuối tây đến sinh trưởng của cây gừng  

Bảng 2. Ảnh hưởng của trồng xen chuối tây đến thời gian sinh trưởng 

và tỷ lệ bật mầm của cây gừng 

Công thức 
Thời gian từ trồng đến... (ngày) Tỷ lệ bật mầm  

(%) bật mầm 50%  Thu hoạch 

CT4 21,83
a
 255 83,33 

CT5 19,87
b
 245 85,56 

CT6 18,82
c
 248 83,33 

LSD0,05 1,00 - - 

CV (%) 2,18 - - 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c theo cột dọc sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng xen 

đến thời gian sinh trưởng và tỷ lệ bật mầm  

ở Bảng 2, trong đó CT5 có tỉ lệ bật mầm  

cao nhất. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của trồng xen chuối tây đến động thái tăng trưởng của cây gừng 

Công 

thức 

Thời gian sau trồng 

3 tháng 5 tháng 7 tháng 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Số 

nhánh/khóm 

Số 

lá/nhánh 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Số 

nhánh/khóm 

Số 

lá/nhánh 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Số 

nhánh/khóm 

Số 

lá/nhánh 

CT4 45,34
c
 3,56

b
 13,17

b
 57,83

c
 9,25

b
 18,38

c
 63,30

b
 11,68

b
 25,99

c
 

CT5 49,69
a
 4,19

a
 15,05

a
 64,64

a
 11,03

a
 24,05

a
 71,03

a
 13,78

a
 30,13

a
 

CT6 46,84
b
 3,76

b
 13,76

b
 61,41

b
 9,98

b
 18,38

b
 69,57

a
 12,68

ba
 28,29

b
 

LSD0,05 1,20 0,24 0,69 2,86 0,91 2,37 3,69 1,94 1,50 

CV (%) 1,11 2,76 2,20 2,06 3,98 4,91 2,39 6,97 2,35 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c theo cột dọc sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

Chiều cao cây tăng mạnh vào giai đoạn 3 

tháng sau trồng và đạt cao nhất vào giai đoạn 7 

tháng sau trồng biến động trong khoảng từ 

63,30 cm đến 71,03 cm. Ở các công thức khác 

nhau, khả năng tăng trưởng về chiều cao, số 

nhánh, số lá có sự sai khác rõ rệt. Công thức 5 

cho thấy động thái tăng trưởng cao hơn hẳn 

các mật độ trồng của công thức 4 và 6. 
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3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng xen đinh lăng, gừng đến sinh trưởng của cây chuối tây 

Bảng 4. Ảnh hưởng xen đến động thái tăng trưởng của cây chuối tây 

Công thức 

Thời gian sau trồng (tháng) 

3 tháng 6 tháng 9 tháng 

Cao 

cây 

(cm) 

Đường 

kính (cm) 

Tổng 

số lá 

(lá)  

Cao 

cây (cm) 

Đường 

kính (cm) 

Tổng số 

lá  

(lá) 

Cao 

cây (cm) 

Đường 

kính (cm) 

Tổng số 

lá  

(lá) 

Mô hình trồng xen đinh lăng - chuối tây 

CT1 58,76
b
 5,93

b
 6,67

b
 258,97

b
 18,28

b
 20,40

b
 339,29

b
 21,63

b
 24,77

b
 

CT2 67,39
a
 7,03

a
 7,67

a
 274,01

a
 23,07

a
 23,63

a
 347,21

a
 28,48

a
 29,87

a
 

CT3 61,01
b
 6,26

b
 7,13

b
 264,02

b
 20,17

b
 20,06

b
 340,67

b
 24,27

b
 26,00

b
 

LSD0,05 5,29 0,60 0,58 8,22 3,05 2,42 3,95 3,42 2,32 

CV (%) 3,74 4,16 3,59 1,37 6,56 5,01 0,51 6,08 3,81 

Mô hình trồng xen gừng - chuối tây 

CT4 65,73
b
 6,50

b
 7,53

b
 268,26

b
 20,93

b
 21,53

b
 341,03

b
 26,03

b
 27,07

b
 

CT5 74,02
a
 7,53

a
 8,37

a
 281,32

a
 24,93

a
 25,07

a
 355,36

a
 32,23

a
 33,00

a
 

CT6 68,45
b
 6,70

b
 7,60

b
 271,03

b
 21,50

b
 22,53

b
 343,00

b
 28,87

ab
 29,63

ab
 

LSD0,05 5,28 0,49 0,33 7,81 2,28 2,56 10,88 4,83 5,23 

CV (%) 3,36 3,16 1,88 1,26 4,48 4,93 1,38 7,35 7,72 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c theo cột dọc sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy mật độ trồng 

xen có ảnh hưởng rõ rệt đến động thái tăng 

trưởng của cây chuối tây, tăng trưởng mạnh 

từ 3 tháng tới 6 tháng sau trồng. Mật độ 

trồng ở CT2 có khả năng tăng trưởng tốt 

nhất trong mô hình trồng xen đinh lăng - 

chuối tây và CT5 trong mô hình trồng xen 

gừng - chuối tây.  

Bảng 5. Ảnh hưởng trồng xen đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây chuối tây 

Công thức 
Số nải/buồng 

(nải) 

Số quả/nải 

(quả) 

Khối lượng quả tươi 

(gam) 

Khối lượng buồng tươi  

(kg) 

Mô hình trồng xen đinh lăng - chuối tây 

CT1 8,77
c
 20,38

c
 80,75

c
 20,71

c
 

CT2 10,72
a
 23,26

a
 83,78

a
 23,43

a
 

CT3 10,14
b
 21,63

b
 82,37

b
 21,87

b
 

LSD0,05 0,50 0,61 1,41 0,67 

CV (%) 3,01 1,23 0,76 1,35 

Mô hình trồng xen gừng - chuối tây 

CT4 9,43
c
 19,00

c
 82,24

c
 20,29

b
 

CT5 12,81
a
 22,10

a
 88,96

a
 24,71

a
 

CT6 9,43
b
 20,60

b
 82,59

b
 21,65

b
 

LSD0,05 0,72 1,51 1,83 1,64 

CV (%) 2,85 3,03 2,95 2,75 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c theo cột dọc sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. 
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Bảng 5 cho thấy, chỉ tiêu theo dõi các yếu 

tố cấu thành năng suất ở mật độ trồng CT2 đều 

vượt trội các công thức khác ở mô hình trồng 

xen đinh lăng - chuối tây. Kết quả thu được ở 

mô hình trồng xen gừng - chuối tây cũng cho 

thấy mật độ ở CT5 vượt trội so với các công 

thức còn lại, ở độ tin cậy 95%.  

3.4. Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen đinh lăng, gừng với chuối tây nuôi cấy mô trên 

đất dốc huyện Phú Lương 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen đinh lăng, gừng với chuối tây nuôi cấy mô  

trên đất dốc tại huyện Phú Lương 

Công 

thức 

Năng 

suất 

(kg/ha) 

Tổng 

thu 

(1000đ) 

Tổng 

chi 

(1000đ) 

Lãi 

thuần 

(1000đ) 

Tỷ suất 

lãi so vốn 

đầu tư 

(BCR) 

Công 

thức 

Năng 

suất 

(kg/ha) 

Tổng 

thu 

(1000đ) 

Tổng 

chi 

(1000đ) 

Lãi 

thuần 

(1000đ) 

Tỷ suất 

lãi so vốn 

đầu tư 

(BCR) 

Mô hình trồng xen đinh lăng - chuối tây Mô hình trồng xen gừng - chuối tây 

Cây chuối tây  Cây chuối tây 

CT1 13108 104864 41765 63099 1,51 CT4 13050 104400 44494 59906 1,35 

CT2 10598 84784 29521 55263 1,87 CT5 8859 70872 25764 45108 1,75 

CT3 5589 44712 21850 22862 1,05 CT6 6009 48072 22306 25766 1,16 

Đinh lăng ước tính khi thu hoạch (bình quân 1 năm) Cây gừng 

CT1 2137 534250 179138 355112 1,98 CT4 12356 247120 100810 146310 1,45 

CT2 2818 704500 218933 485567 2,22 CT5 15850 317000 118454 198546 1,68 

CT3 3007 751750 273756 477994 1,75 CT6 17052 341040 146294 194746 1,33 

Tổng cộng mô hình trồng xen đinh lăng - chuối tây Tổng cộng mô hình trồng xen gừng - chuối tây 

CT1 - 639114 220903 418211 1,89 CT4 - 351520 145304 206216 1,42 

CT2 - 789284 248454 540830 2,18 CT5 - 387872 144218 243654 1,69 

CT3 - 796462 295606 500856 1,69 CT6 - 389112 168600 220512 1,31 

 

Ở mô hình trồng xen đinh lăng - chuối tây: 

Hiệu quả của tổng cộng mô hình trồng xen đinh 

lăng - chuối tây đạt cao nhất ở CT2 với lãi 

thuần đạt 540,830 triệu đồng/ha và tỷ suất lãi 

so với vốn đầu tư là 2,18 lần. 

Ở mô hình trồng xen gừng - chuối tây: 

Hiệu quả của tổng cộng mô hình trồng xen 

gừng - chuối tây đạt cao nhất ở CT5 với lãi 

thuần đạt 243,654 triệu đồng/ha và tỷ suất lãi 

so với vốn đầu tư là 1,69 lần. 

Như vậy, các mật độ trồng xen khác 

nhau có ảnh hưởng đến năng suất và hiệu 

quả kinh tế.  

4. KẾT LUẬN 

- Đối với mô hình trồng xen đinh lăng với 

chuối tây nuôi cấy mô, công thức mật độ tốt 

nhất là CT2, các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển 

tốt nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất, lãi thuần đạt 

540,830 triệu đồng/ha và tỷ suất lãi so với vốn 

đầu tư là 2,18 lần. 

- Đối với mô hình trồng xen gừng với chuối 

tây nuôi cấy mô, công thức mật độ tốt nhất là 

CT5, các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển tốt 

nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất, lãi thuần đạt 

243,654 triệu đồng/ha và tỷ suất lãi so với vốn 

đầu tư là 1,69 lần.  
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- Việc xây dựng mô hình tạo sự hài hòa 
giữa các cây được trồng "đinh lăng - chuối", và 
"gừng - chuối" được trồng trên đất dốc giúp cây 
sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất và hiệu 
quả kinh tế cao. Từ đó giúp người dân trong việc 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường, giảm xói mòn, thoái hóa đất.  

- Kết quả nghiên cứu là một phần cơ sở dữ 

liệu về bảo vệ đất đai và môi trường sinh thái 

phục vụ cho chuyển đổi số trong nông nghiệp, 

phù hợp trong giai đoạn phát triển của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
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SUMMARY 

Research on intercroping of ming aralia (Polycias fructicosa),  

ginger (Zingiber officinale) and tissue cultivated banana (Musa sapientum)  
on slopping land in Phu Luong district, Thai Nguyen province 

Dam Xuan Van1, Tran Thi Pha1, Nguyen Ngoc Nong1 

1College of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University 

Research on intercropping of medicinal plants (Ming aralia, Ginger) in combination with growing tissue cultured 

banana in order to exploit and use effectively the slopping land area in the Northern mountainous region of Vietnam. 

The research results showed that treatment 2 (1 row of bananas: 2 beds of ming aralia: 1 row of bananas) had the best 

intercropping density in the model of growing ming aralia in combination with tissue cultured bananas. In this model the 

best growth and development indicators, the highest economic efficiency, the net profit reached 540.830 million VND/ha 

and the rate of return on investment capital was 2.18 times. The model of intercropping ginger with tissue cultured 

banana has the best density treatment 2 (1 row of bananas: 4 beds of ginger: 1 row of bananas), the best growth and 

development criteria, the highest economic efficiency, net profit is 243.654 million VND/ha and the rate of return on 

investment capital is 1.69 times. The construction of model to create a harmonious development between medicinal 

plants (ming aralia, ginger) and banana is intercropped on sloping land, helping the plants to grow and develop well, 

with high productivity and economic efficiency. Thereby, helping local people in economic development, poverty 

alleviation as well as environmental protection, reducing soil erosion and degradation in the locality. This research result 

is a part of the database on land and ecological environment protection for digital transformation in agriculture, suitable 

in the development phase of the 4th industrial revolution. 

Keywords: Banana, slopping land, ming aralia, ginger, intercropping. 
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ĐÁNH GIÁ SỰ HẤP THU CHÌ (Pb) VÀ KẼM (Zn) TRONG ĐẤT  

CỦA CÚC VẠN THỌ VÀ CỎ MẦN TRẦU 

Kim Lavane
1
, Nguyễn Trường Thành

1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng tích lũy Pb và Zn trong đất của cúc vạn thọ và cỏ mần trầu. Thí 

nghiệm được tiến hành trên mô hình chậu nhựa có đường kính miệng 25 cm, đường kính đáy 20 cm và chiều cao 30 cm. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hấp thu Pb và Zn của cỏ mần trầu là 899,4 và1052,6 mg/kg và cúc vạn thọ là 825,3 mg/kg 

và 880,8 mg/kg. Phần lớn Pb và Zn được tích lũy ở bộ rễ của cỏ mần trầu và cúc vạn thọ. Tuy nhiên, lá cây cúc vạn thọ 

tích lũy Zn cao gấp 2,75 lần so với phần thân. Pb và Zn hiện diện trong đất tự nhiên cũng được các loài thực vật hấp 

thu. Hàm lượng Pb tích lũy trong rễ dao động từ 23,0 - 28,4 mg/kg trọng lượng khô. Nghiên cứu này cho thấy cúc vạn 

thọ có triển vọng ứng dụng khi có thể cải tạo ô nhiễm kim loại nặng trong đất nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế. 

Từ khóa: Cúc vạn thọ, cỏ mần trầu, tích lũy, Pb, Zn. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Theo Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc 

gia năm 2016 - 2020, tổng diện tích đất nông 

nghiệp chiếm khoảng 27,98 triệu ha. Tại các 

khu canh tác nông nghiệp này, hàm lượng kim 

loại nặng (KLN) đang vượt ngưỡng đáng báo 

động tác động trực tiếp đến chất lượng đời 

sống con người. Hàm lượng kim loại nặng 

trong đất mặt canh tác nông nghiệp là vấn đề 

rất quan ngại vì có KLN đã vượt ngưỡng cho 

phép theo quy chuẩn Việt Nam (Nguyễn Thanh 

Giao và Trương Hoàng Đan, 2020). Thông tin 

tổng hợp bởi Phạm Thị Mỹ Phượng (2017) cho 

thấy môi trường đất nhiều khu vực nông nghiệp 

và phi nông nghiệp ở phía Bắc đang có dấu 

hiệu ô nhiễm bởi kim loại nặng như Cu, Pb, Zn.  

Sử dụng thực vật để làm sạch đất bị nhiễm 

kim loại (Phytoremedation) đã được nghiên cứu 

nhiều trong những năm gần đây. Nghiên cứu 

của Oh et al. (2014) khuyến nghị rằng sử dụng 

thực vật để xử lý KLN là một phương pháp hiệu 

quả và có chi phí thấp đối với đất nông nghiệp 

bị ô nhiễm chủ yếu ở lớp đất mặt. Loài thực vật 

được ứng dụng xử lý kim loại nặng trong đất là 

cỏ vetiver để loại bỏ asen trong đất (Lương Thị 

Thúy Vân và cs., 2009). Các nghiên cứu trước 

                                                      
1
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên  

- Trường Đại học Cần Thơ 
*
Email: klavane@ctu.edu.vn    

đây đã đánh giá một số loài thực vật như đậu 

rồng, đậu bắp, dọc mùng, rau ngót và kèo nèo 

(Võ Minh Hưng, 2018), cây bắp và cỏ voi (Đồng 

Thị Minh Hậu và cs. (2012). Oh et al. (2014) 

cho rằng các thực vật có thể cho sinh khối làm 

nhiên liệu sinh học, dung để trang trí nên được 

cân nhắc lựa chọn để vừa xử lý ô nhiễm vừa 

mang lại lợi ích về kinh tế.  

Cúc vạn thọ là loài thực vật sử dụng phổ 

biến để trưng bày. Cúc vạn thọ có tên khoa học 

là Tagetes erecta L. thuộc họ Cúc, được trồng 

tại Việt Nam với mục đích chính làm hoa kiểng. 

Nghiên cứu trước cho thấy cây cúc có khả 

năng hấp thu KLN trong đất (Choudhury et al., 

2016). Cỏ mần trầu có tên khoa học là Eleusine 

indaca L., sinh trưởng ở nhiều địa phương 

khác nhau và được biết đến có khả năng hấp 

thu KLN. Do đó, nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm đánh giá khả năng hấp thu kim loại 

nặng (Pb và Zn) của cỏ mần trầu và cúc vạn 

thọ nhằm định hướng phục hồi vùng đất nông 

nghiệp bị ô nhiễm KLN. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu ngiên cứu 

Mẫu đất thí nghiệm là đất trồng rau màu, 

được lấy tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long. Mẫu đất được thu thập một lần với 

khối lượng khoảng 50 kg. Đất sau khi được lấy 
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về được phơi khô, đập thành cục nhỏ, nhặt 

sạch rễ cây. 

Thực vật sử dụng là cỏ mần trầu, cúc vạn 

thọ. Đối với cỏ mần trầu thì được nhổ từ cỏ dại 

trong khu 2 Trường Đại học Cần Thơ. Cúc vạn 

thọ được gieo hạt từ hạt giống Công ty An Phú 

Nông. Cỏ mần trầu, cúc vạn thọ và cải xanh 

dùng trong thí nghiệm được ươm từ hạt không 

dùng thuốc kích thích nảy mầm. Cây trồng ươm 

được từ 3 - 4 lá mầm và đồng đều nhau, tiến 

hành trồng vào chậu đất thí nghiệm. 

Các kim loại nặng Pb và Zn trong thí 

nghiệm được bổ sung từ các muối Pb(NO3)2 và 

Zn(NO3)2.6H2O có xuất xứ Trung Quốc. Mỗi 

loại muối được hòa tan vào nước cất 2 lần 

trước khi phối trộn với đất. 

2.2. Mô hình thí nghiệm 

Mô hình thí nghiệm là chậu nhựa hình trụ 

tròn có chiều cao, đường kính đáy, đường kính 

miệng lần lượt là 30 x 20 x 25 cm. Thí nghiệm 

được thực hiện trong điều kiện nhà lưới và mỗi 

nghiệm thức được lặp lại 3 lần. KLN trong đất 

gồm Pb và Zn được bổ sung bằng cách hòa tan 

1,65 g PbNO3 và 6,8 g Zn(NO3)2.6H2O vào mỗi 

25 mL nước cất rồi sau đó trộn đều với 1 kg 

đất. Một thí nghiệm đối chứng có các các chậu 

chứa 3 kg đất đã được trộn với KLN (3 lần lặp 

lại) nhưng không trồng thực vật. Thí nghiệm đối 

chứng khác là sử dụng đất tự nhiên (không bổ 

sung KLN) để trồng cỏ mần trầu và cúc vạn thọ.  

2.3. Phương pháp phân tích mẫu 

Mẫu đất được thu thập theo TCVN 7538 - 

2:2005. Chỉ tiêu pH được đo trực tiếp bằng máy 

đo AQUA LYTIC AL15 theo TCVN 4559:1988, 

EC được đo bằng máy đo GMH 3400 theo 

TCVN 6550 - 2000, nồng độ N-NO3
-
 được xác 

định bằng phương pháp Salicylate Sodium theo 

ISO 10304 - 1:2007. Định lượng Pb và Zn trong 

đất bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

nguyên tử (AAS) theo US EPA Method 3050B: 

SMEWW 3111B:2012. 

Mẫu thực vật được lấy theo TCVN 

9016:2011. Cây được rửa sạch và được tách 

riêng từng phần rễ, thân và lá để phân tích. Các 

phần thực vật được cắt nhỏ và chuyển vào đĩa 

cân để ghi nhận trọng lượng ướt. Sau đó, các 

mẫu thực vật được sấy ở nhiệt độ 70°C trong 

khoảng 3 - 5 ngày và ghi lại trọng lượng khô. 

Mẫu sấy khô sau đó tiếp tục được cắt nhỏ, 

nghiền mịn và rây sàng bằng rây số 70 với 

đường kính lọt rây là 0.21 mm. Sau đó, 1,0 g 

các phần mẫu rễ, thân và lá được cho vào bình 

tam giác 250 mL để chiết xuất bằng axit. 6 mL 

HNO3 (đậm đặc) và 18 mL HCl (đậm đặc) được 

thêm vào bình tam giác và gia nhiệt ở 95
o
C 

trong 30 phút. Sau đó, mẫu được làm lạnh mẫu 

và chuyển vào bình định mức 100 mL và lắc 

đều. Dung dịch chiết xuất được lọc qua giấy lọc 

có kích thước lỗ 0,45 µm. Phần dịch lọc sẽ 

được định lượng trên hệ thống quang phổ phát 

xạ nguyên tử kết hợp cảm ứng từ (ICP-OES). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá sự hấp thu kim loại nặng 

Sự tích lũy Pb và Zn ở các phần rễ, thân 

và lá của cỏ mần trầu được trình bày trong 

Hình 1. Nghiên cứu cho thấy rằng Pb và Zn tích 

lũy chủ yếu ở bộ rễ. Khả năng hấp thu Pb và 

Zn trong đất bởi cỏ mần trầu giảm dần từ bộ rễ, 

đến thân và lá. Trong cùng điều kiện môi 

trường, cỏ mần trầu có khả năng tích lũy Zn 

cao hơn Pb. Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Oh et al. (2014). Nghiên cứu trước chỉ 

ra rằng khả năng hấp thu KLN của thực vật là 

liên tục và hàm lượng KLN tích lũy trong thực 

vật tăng dần theo thời gian (Đồng Thị Minh Hậu 

và cs., 2017).  

 

Hình 1. Hàm lượng Pb, Zn tích lũy trong cây cỏ 

mần trầu sau thời gian (t = 3 tháng) thí nghiệm 

Hình 2 cho thấy khả năng hấp thu KLN 
giữa Pb và Zn chủ yếu tập trung ở bộ phận rễ. 
Tuy nhiên, khả năng tích lũy Zn của cúc vạn 
thọ ở trong lá cao hơn bộ phận thân. Kết quả 
thí nghiệm cho thấy, xu hướng tích lũy Pb và 
Zn của cúc vạn thọ khác nhau. Kết quả này 
phù hợp với các nghiên cứu của Choudhury et 
al. (2016) trong đó Zn tích lũy phần lớn ở bộ rễ 
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nhưng chúng sẽ chuyển dần lên thân và lá 
nếu thực vật sinh trưởng trong thời gian dài 
sau đó. Kết quả này có thể là do Zn là nguyên 
tố vi lượng và ít độc đối với thực vật khi nồng 
độ thấp (Đồng Thị Minh Hậu và cs., 2008). 
Choudhury et al. (2016) cũng cho rằng Zn 
được cây hoa cúc hấp thu cao hơn nhiều hơn 
so với Pb.  

 

Hình 2. Hàm lượng Pb, Zn tích lũy trong cây 

cúc vạn thọ 

3.2. Hàm lượng kim loại nặng trong đất 
trước và sau thí nghiệm  

Bảng 1 cho thấy hàm lượng Pb giảm sau 
thời gian thí nghiệm. Hiệu suất loại bỏ Pb bởi 
cỏ mần trầu là 8,2% và cúc vạn thọ là 3,4% sau 
3 tháng thí nghiệm. Do thời gian thực nghiệm 
ngắn nên hiệu suất tách KLN khỏi đất khá thấp. 
Kết quả cho thấy cỏ mần trầu loại bỏ Pb cao 
gấp 3,4 lần so với cúc vạn thọ. Tuy nhiên, 
nghiên cứu trước cũng cho thấy rằng cây cúc 
hấp thu Pb cao hơn so với cải xanh 
(Choudhury et al., 2016). Kết quả này có thể là 
do sự phát triển không tốt của của cúc vạn thọ 
trong điều kiện không bón phân. 

Bảng 1. Hàm lượng Pb trong đất  

trước và sau thí nghiệm 

Tên thực vật 
Trước thí 

nghiệm (mg/kg) 
Đất sau thí 

nghiệm (mg/kg) 

Cỏ mần trầu  1346,3 ± 23,8 

Cúc vạn thọ 1467 ± 2,3 1416,6 ± 25,7 

Đối chứng - không 
thực vật 

 1453,7 ± 32,1 

Bảng 2. Hàm lượng Zn trong đất trước và sau 

thí nghiệm 

Tên thực vật 
Trước thí nghiệm 

(mg/kg) 
Đất sau thí 

nghiệm (mg/kg) 

Cỏ mần trầu  1000,6 ± 35,7 

Cúc vạn thọ 1317 ± 2,1 1006,7 ± 25,5 

Đối chứng - không 
thực vật 

 1317 ± 2,45 

Đối với Zn, hàm lượng Zn trong đất giảm 

24% đối với cây cỏ mần trầu và 23,6% đối với cúc 

vạn thọ sau thời gian 3 tháng thí nghiệm (Bảng 

2). Kết quả nghiên cứu này cho thấy cỏ mần trầu 

và cúc vạn thọ có thể hấp thu và tách KLN ra khỏi 

đất. Hiệu suất loại bỏ Zn bởi cúc vạn thọ thấp hơn 

so với cỏ mần trầu nhưng không khác biệt có ý 

nghĩa (α > 5%). Nghiên cứu của Choudhury et al. 

(2016) cho thấy rằng mặc dù cây cúc có ưu thế 

trong hấp thu Cu, Cr, Pb nhưng khả năng hấp thu 

Zn của chúng lại thấp hơn 1,42 lần so với cải 

xanh (Indian mustard). 

3.3. Đánh giá khả năng tích lũy Pb trong đất 

nông nghiệp của rễ thực vật 

Đất tự nhiên sử dụng trong nghiên cứu có 

11,3 mgPb/kg và 42,6 mgZn/kg. Đối với các 

mẫu thực vật được trồng tự nhiên không bổ 

sung KLN từ hóa chất thì bộ rễ của chúng vẫn 

chứa một lượng KLN từ đất. Cụ thể, Pb tích lũy 

trong rễ cỏ mần trầu là 23 ± 0,4 mg/kg khô và 

cúc vạn thọ 25,8 ± 1,06 mg/kg khô. Sự tích lũy 

Zn trong rễ cỏ mần trầu là 38 ± 1,3 mg/kg khô 

và cúc vạn thọ 55,6 ± 2,5 mg/kg khô. So sánh 

với các chậu trồng cây có bổ sung KLN ta thấy 

sự tích lũy KLN trong rễ thực vật trồng trong đất 

tự nhiên chứa KLN thấp hơn. Điều này có thể 

là do trường hợp đất không bổ sung KLN chứa 

hàm lượng KLN thấp. Điểm đáng lưu ý là cả cỏ 

mần trầu và cúc vạn thọ đều tích lũy Pb và Zn 

trong bộ rễ của chúng cả hai trường hợp. 

Bảng 3. Khả năng hấp thu Pb  

trong đất nông nghiệp của rễ thực vật 

Tên thực vật 
Tích lũy Pb  

(mg/kg) 
Tích lũy Zn  

(mg/kg) 

Cỏ mần trầu 23 ± 0,42 38,5 ± 1,3 

Cúc vạn thọ 25,8 ± 1,06 55,6 ± 2,5 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng cỏ 

mần trầu và cây cúc vạn thọ có thể hấp thu và 

tích tụ KLN trong các bộ phận của chúng. 

Lượng Pb và Zn hấp thu bởi cỏ mần trầu là 

899,4 và1052,6 mg/kg và cúc vạn thọ là 825,3 
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mg/kg và 880,8 mg/kg. Rễ là bộ phận tích lũy 

KLN cao nhất so với các bộ phận khác. Cỏ mần 

trầu và cây cúc vạn thọ có thể chống chịu được 

trong điều kiện môi trường đất chứa hàm lượng 

Pb và Zn cao và tích lũy chúng trong cây. Do 

đó, những thực vật này, đặc biệt là cúc vạn thọ 

mang đến triển vọng áp dụng để ly trích và loại 

bỏ KLN trong môi trường đất trong khi vẫn 

mang lại giá trị kinh tế. 

Lời cám ơn: Đề tài này được tài trợ bởi Dự 

án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ VN14-P6 

bằng nguồn vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản. 
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SUMMARY 

Assesment the absorption of lead and zinc in soil  

by Tagetes erecta L. and Eleusine indaca L. 

Kim Lavane1, Nguyen Truong Thanh1 

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University 

The objective of this study aimed to examine the potential remediation of lead (Pb) and Zinc (Zn) contaminated 

soil by using Eleusine indaca L. and Tagetes erecta L. The experiment was conducted on a plastic pot with a mouth 

diameter of 25 cm and a bottom diameter of 20 cm and a height of 30 cm. The results showed that the absorption of Pb 

and Zn of Eleusine indaca L. were 899.4 and 1052.6 mg/kg and Tagetes erecta L. were 825.3 mg/kg and 880.8 mg/kg. 

Most of Pb and Zn were accumulated in the roots of Eleusine indaca L. and Tagetes erecta L. However, the leaves of 

Tagetes erecta L. accumulated Zn 2.75 times higher than the stem. Pb and Zn in natural soils were also uptaken by 

plants. The accumulated Pb in the roots ranges from 23.0 - 28.4 mg/kg dry weight. This study showed that Tagetes 

erecta L. has potential application in remediation of heavy metal contaminated soil but still brings economic value. 

Keywords: Accumulate, Eleusine indaca L. and Tagetes erecta L., Pb, Zn. 
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HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC KIẾN AN, 

HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

Trần Thị Kim Hồng
1
, Nguyễn Thanh Giao

1*
  

TÓM TẮT  

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất khu vực bãi chôn lấp rác Kiến An 

thông qua bốn kim loại nặng Cu, Zn, Pb và As tại 24 vị trí quan trắc. Kết quả cho thấy, các kim loại nặng xuất hiện trong đất 

khu vực nghiên cứu theo thứ tự tăng dần từ As < Pb < Cu < Zn với hàm lượng trung bình lần lượt là 12,29 ± 1,9 mg/kg,  

21,9 ± 4,83 mg/kg, 33,02 ± 49,32 mg/kg và 53,99 ± 12,68 mg/kg. Hầu như các kim loại nặng này đều nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN 03-MT:2015/BTNMT, chỉ riêng Cu tại vị trí D3, D7, D22 và As tại vị trí D2 và D19 vượt giới hạn lần 

lượt từ 1,10 - 1,82 lần và 1,05 - 1,10 lần. Có hai nguồn được coi là góp phần hình thành các kim loại nặng trong đất là 

chất thải, nước rỉ rác khu vực bãi chôn lấp và hoạt động canh tác nông nghiệp. Cần tiếp tục theo dõi đánh giá chất 

lượng đất để có thể đưa ra các biện pháp khắc phục sự suy giảm chất lượng đất kịp thời. Đặc biệt, đánh giá rủi ro sinh 

thái tiềm ẩn và rủi ro sức khoẻ con người do sự xuất hiện của kim loại nặng. 

Từ khóa: Bãi rác lộ thiên, kim loại nặng, ô nhiễm. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Việc quản lý chất thải rắn không đúng cách 

đã và đang là một thách thức lớn đối với tất cả 

các nước trên thế giới. Vấn đề này đã dẫn đến 

sự xâm nhập của các vật liệu nguy hiểm tiềm 

tàng vào môi trường, gây ô nhiễm hệ sinh thái 

(Karimian et al., 2021). Trong đó, ô nhiễm kim 

loại nặng là vấn đề chính tại các bãi chôn lấp 

hiện nay (Hussein et al., 2021). Và các kim loại 

nặng như asen (As), crom (Cr), cadimi (Cd), 

thủy ngân (Hg) và chì (Pb) là những chất ô 

nhiễm có thể gây ra tác dụng độc hại, ngay cả 

ở nồng độ rất thấp. Tính chất của các kim loại 

nặng là không phân hủy sinh học, tồn tại lâu 

trong môi trường và có thể tồn tại trong các bãi 

chôn lấp khoảng 150 năm nếu nó bị rửa trôi với 

tốc độ 400 mm/năm (Hussein et al., 2021). Đặc 

biệt, chúng có khả năng tích tụ sinh học cao 

trong hệ sinh thái, thực vật, động vật và cuối 

cùng là đến con người thông qua quá trình tiêu 

thụ thực phẩm (Vongdala et al., 2019). Bãi 

chôn lấp xã Kiến An, tỉnh An Giang là một bãi 

rác lộ thiên, không hợp vệ sinh, tiếp nhận ước 

tính khoảng 24 tấn rác mỗi ngày với hình thức 

                                                      
1
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên  

- Trường Đại học Cần Thơ 
*Email: ntgiao@ctu.edu.vn 

xử lý chính là đổ đống, đốt và phun thuốc diệt 

côn trùng. Mặc khác, công tác quản lý rác trên 

địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng 

của việc phân loại rác tại nguồn không được 

thực hiện tốt dẫn đến vấn đề ô nhiễm môi 

trường có thể gia tăng. Ngoài ra, xung quanh 

bãi chôn lấp là khu vực dân cư, canh tác nông 

nghiệp như rau màu, cây ăn trái, đất trồng 

lúa,... do tính di động và khả năng tích lũy sinh 

học cao của kim loại nặng có thể ảnh hưởng 

các vùng lân cận. Trước thực trạng này, việc 

điều tra hàm lượng kim loại nặng trong môi 

trường tại bãi chôn lấp rác xã Kiến An trở thành 

vấn đề thiết yếu.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng kim loại 

nặng trong đất thông qua 24 vị trí quan trắc 

(D01 - D24) tại bãi rác xã Kiến An (Hình 1). 

Các mẫu đất được thu tại tầng mặt, độ sâu từ 

0 - 20 cm, đặc trưng cho khu vực chịu tác động 

từ các nguồn thải, khu vực hoạt động của bãi 

rác. Thời gian lấy mẫu từ 06 - 22/01/2020. Sau 

đó, mẫu đất được phơi khô trong không khí, 

nhặt sạch xác bả thực vật và tiến hành nghiền 

sàng qua rây 0,05 mm để phân tích các kim loại 

nặng Cu, Zn, Pb và As. Cân 0,5g đất đã được 



34 

sàng đem đi công phá bằng cách thêm 10 mL 

acid nitric 65% và hoạt động dưới điều kiện 

công suất 1000W, nhiệt độ xung quanh 175
o
C 

trong 5 phút 30 giây, sau đó duy trì nhiệt độ 

175
o
C trong 10 phút. Phân tích kim loại nặng 

theo phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên 

thử (ASS). Kết quả phân tích mẫu đất được so 

sánh với QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Đất 

nông nghiệp, để đánh giá hàm lượng kim loại 

nặng trong đất chịu ảnh hưởng từ bãi rác.  

 

Hình 1. Vị trí thu mẫu đất 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng đồng (Cu) 

Kết quả quan trắc Cu tại 24 mẫu đất xung 

quanh bãi rác Kiến An cho thấy, hàm lượng Cu 

biến động khá lớn từ 6,45 - 182,2 mg/kg với trung 

bình 33,02 ± 49,32 mg/kg (Hình 1a). Nhìn chung, 

Cu trong đất khu vực bãi rác vẫn nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN 03-MT:2015/BTNMT (Đất 

nông nghiệp). Tuy nhiên, có ba vị trí xuất hiện 

hàm lượng Cu vượt ngưỡng cho phép là D3 

(175 mg/kg), D7 (182,20 mg/kg) và D22 

(110,40 mg/kg), vượt từ 1,10 - 1,82 lần quy 

chuẩn. Nguyên nhân, do các vị trí này nằm 

ngay khu vực tiếp nhận lượng lớn nước rỉ rác, 

đồng thời thuộc khu vực trồng rau màu và trồng 

lúa nên việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật trong canh tác nông nghiệp cũng khiến 

cho hàm lượng Cu trong đất tăng cao. Cu phát 

sinh chủ yếu từ các chất thải có nguồn gốc hợp 

kim, dây điện, dụng cụ nấu nướng nhà bếp, tro 

lò đốt, chất thải nhựa và giấy,... tại các bãi chôn 

lấp (Karimian et al., 2021). Bên cạnh đó, việc 

sử dụng phân bón và nông dược trong canh tác 

nông nghiệp cũng đưa một lượng đáng kể kim 

loại nặng trong đất. Một số nghiên cứu trước 

đây cũng chỉ ra rằng, chất hữu cơ có khả năng 

lưu giữ tốt các kim loại nặng và Cu dễ dàng tạo 

phức với các hợp chất hữu cơ hay sulphide tạo 

nên các phức bền vững, dẫn đến việc Cu tích 

lũy ngày càng nhiều trong vùng đất chứa nhiều 

hợp chất hữu cơ. Theo Hoàng Thị Hà (2018), 

hàm lượng Cu tại bãi rác Kiêu Kỵ thấp hơn 

nghiên cứu hiện tại chỉ từ 29 - 94 mg/kg. 

Tương tự, tại bãi rác Đông Thắng, hàm lượng 

Cu tương đối thấp dao động từ (18,43 ± 0,61) - 

(26,7 ± 0,89) mg/kg (Nhien & Giao, 2019). Có 

thể thấy, tùy thuộc vào điều kiện địa chất cũng 
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như lượng rác thải tiếp nhận mà hàm lượng Cu 

trong đất tại các khu vực khác nhau.  

3.2. Hàm lượng kẽm (Zn) 

Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng Zn 

tại 24 vị trí quan trắc chênh lệch không nhiều, 

biến thiên trong khoảng 25,78 - 71,33 mg/kg 

đạt trung bình 53,99 ± 12,68 mg/kg, thấp nhất 

tại vị trí D8 và cao nhất tại vị trí D5 (Hình 2b). 

Và hàm lượng Zn tại tất cả các điểm quan trắc 

đều nằm trong ngưỡng cho phép QCVN 03-

MT:2015/BTNMT (Đất nông nghiệp). Tuy 

nhiên, sự hiện diện Zn trong đất cho thấy việc 

chôn lấp rác và canh tác nông nghiệp đã góp 

phần hình thành kim loại nặng trong đất. So 

với bãi chôn lấp rác Kpone, Ghana có hàm 

lượng Zn trong đất khá cao, dao động từ 

145,20 ± 28,14 - 1.875,67 ± 1.049,13 mg/kg và 

Zn có tính di động trong hầu hết các loại đất 

và dễ dàng tích lũy sinh học trong thực vật 

(Obiri-Nyarko et al., 2021). Zn được tìm thấy 

trong pin thải, xăng pha chì, đèn huỳnh quang, 

vỏ cáp, vật liệu dẫn ống nước, phân bón, 

thuốc trừ sâu, hóa chất để xử lý ảnh,... (Obiri-

Nyarko et al., 2021). Những vật liệu này là 

thành phần phổ biến của các vật liệu phế thải 

được lắng đọng tại các bãi chôn lấp. Theo 

Karimian et al. (2021), Zn đặc biệt liên quan 

đến chất thải điện tử, tro lò đốt, chất thải nhựa 

và giấy tại các bãi chôn lấp, tương tự như Cu. 

Bên cạnh đó, Zn còn là một chỉ số quan trọng 

trong việc đánh giá mức độ ô nhiễm đất tại bãi 

rác và có thể là kết quả của việc xả nước rỉ rác 

không kiểm soát. Tại một số bãi chôn lấp khác 

như bãi rác Kiêu Kỵ, Đông Thắng, hàm lượng 

Zn có xu hướng cao hơn bãi rác Kiến An, với 

giá trị lần lượt là 94 - 259 mg/kg và 63,93 - 

84,33 mg/kg (Hà, 2018; Nhien & Giao, 2019). 

Mặc dù, kẽm được xem là một trong những vi 

chất dinh dưỡng quan trọng góp phần vào các 

hoạt động sinh lý và trao đổi chất trong cơ thể 

sống, tuy nhiên, hàm lượng kẽm cao có thể 

gây hại cho cả con người và sinh vật sống và 

xung quanh bãi chôn lấp, có canh tác nông 

nghiệp, hàm lượng Zn trong đất có thể được 

tích lũy trong thực vật ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người qua chuỗi thức ăn.  

3.3. Hàm lượng chì (Pb) 

Qua Hình 2c, hàm lượng Pb trong tất cả 

các mẫu đất xung quanh bãi chôn lấp rác Kiến 

An đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 

03-MT:2015/BTNMT (Đất nông nghiệp). Giá trị 

Pb tại 24 vị trí quan trắc dao động từ 14,32 - 

28,82 mg/kg, trung bình khoảng 21,90 ± 4,83 

mg/kg, lần lượt thấp nhất và cao nhất tại vị trí 

D23 và D9 và hầu hết các vị trí lấy mẫu trên 

khu vực chịu ảnh hưởng canh tác nông nghiệp 

có hàm lượng Pb trong đất cao hơn. Việc sử 

dụng bón phân cũng như các loại thuốc trừ 

sâu trong nông nghiệp sẽ làm tăng nồng độ 

Pb, đặc biệt là thuốc cỏ và thuốc diệt chuột. 

Tại bãi rác lộ thiên, hàm lượng Pb biến thiên 

từ 10,91 - 171,72 mg/kg, cao hơn rất nhiều so 

với khu vực nghiên cứu hiện tại (Hussein et al. 

2021). Tương tự, hàm lượng Pb tại bãi chôn 

lấp Viêng Chăn, Lào cũng cao hơn bãi rác 

Kiến An, với giá trị từ 16,03 ± 5,40 - 80,17 ± 

19,33 mg/kg (Vongdala et al., 2019). Không 

những thế, hàm lượng Pb còn được phát hiện 

cao trong nước ngầm và trong các bộ phận ăn 

được của thực vật (Vongdala et al., 2019). 

Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 

khỏe cho những người sống xung quanh bãi 

rác và khu vực lân cận. Ngoài ra, Pb cũng ở 

dạng hợp chất hữu cơ do quá trình Mety hóa 

sinh học tạo thành sản phẩm dễ bay hơi như 

(CH3)4Pb đi vào không khí. Tương tự như Zn, 

Pb cũng được tìm thấy trong pin thải, xăng 

pha chì, đèn huỳnh quang, vỏ cáp, vật liệu dẫn 

ống nước, phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất 

để xử lý ảnh,... (Obiri-Nyarko et al., 2021). Bên 

cạnh đó, Karimian et al. (2021) cũng nhận định 

rằng, Pb được thải ra ngoài thông qua chất 

thải y tế, chất thải điện tử, quá trình xử lý các 

mảnh kim loại.  
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Hình 2. Hàm lượng các kim loại nặng trong đất 
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3.4. Hàm lượng asen (As)  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hàm lượng 

As tại 24 vị trí quan trắc chênh lệch không 

nhiều giữa vị trí thấp nhất và cao nhất từ 9,42 - 

16,56 mg/kg, với trung bình khoảng 12,29 ± 1,9 

mg/kg (Hình 2d). Nhìn chung, As xuất hiện 

trong mẫu đất tại khu vực nghiên cứu vẫn nằm 

trong giới hạn cho phép QCVN 03-

MT:2015/BNTMT, trừ hai vị trí D2 và D19 vượt 

giới hạn từ 1,05 - 1,10 lần. Hàm lượng As cao 

và vượt chuẩn có thể do ảnh hưởng của nước 

rỉ rác chảy tràn liên tục thấm vào đất. Tại bãi 

rác Tehran, hàm lượng As trong đất tương đối 

thấp hơn khu vực nghiên cứu hiện tại, dao 

động từ 3,9 - 10,9 mg/kg, và chúng được cho là 

có nguồn gốc từ tự nhiên (Karimian et al., 

2021). Tuy nhiên, các mẫu đất được thu thập 

tại bãi rác mở ở Malaysia, chịu ảnh hưởng từ 

chất thải khu vực nghiên cứu có hàm lượng As 

khá cao, dao động từ 41,07 - 153,21 mg/kg 

(Hussein et al., 2021). Tương tự, tại một nghiên 

cứu khác, hàm lượng As trong đất tương đối 

cao dao động từ 195,70 ± 169,78 - 390,75 ± 

93,81 mg/kg, có nguồn gốc từ các hoạt động 

của con người bao gồm chất bảo quản gỗ, chất 

thải từ các nhà máy xử lý hóa chất và nấu chảy 

kim loại (Obiri-Nyarko et al., 2021).  

Nhìn chung, hàm lượng các kim loại nặng 

trong đất tại bãi chôn lấp rác Kiến An vẫn nằm 

trong giới hạn cho phép QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. Chỉ riêng một số vị trí như 

D3, D7 và D22 có hàm lượng Cu vượt giới hạn 

và vị trí D2 và D19 có hàm lượng As vượt 

ngưỡng. Thứ tự mức kim loại nặng tại các điểm 

lấy mẫu tại bãi rác là As < Pb < Cu < Zn. Và sự 

hiện diện của các kim loại này trong đất cho 

thấy khu vực nghiên cứu đã bị ảnh hưởng bởi 

bãi rác hở và các hoạt động canh tác nông 

nghiệp, có thể dẫn đến nhiều tác động tiêu cực 

đến môi trường và con người. 

3.5. Công tác chuyển đổi số trong quản lý 

môi trường 

Nghiên cứu đã đánh giá được hàm lượng 

kim loại nặng trong đất tại bãi rác Kiến An, đây 

chỉ chiếm một phần nhỏ đại diện cho tỉnh An 

Giang. Tuy nhiên, kết quả này có thể cung cấp 

một dữ liệu khoa học quan trọng vào công tác 

quản lý kim loại nặng phát sinh từ chất thải, 

nước rỉ rác từ bãi rác, bãi chôn lấp tại Việt 

Nam. Đặc biệt, dữ liệu kim loại nặng có thể ứng 

dụng vào công tác đánh giá tổng hợp mức độ ô 

nhiễm và rủi ro sinh thái tiềm ẩn mà chúng 

mang lại thông qua các chỉ số như chỉ số 

Nemerow (PIN-Nemerow Pollution Index), chỉ số 

tích luỹ địa lý (Igeo-Geoaccumulation Index), 

chỉ số tải ô nhiễm (PLI-Pollution Load Index), 

chỉ số rủi ro sinh thái tiềm ẩn (RI-Potential 

Ecological Risk) và rủi ro sức khoẻ con người 

với chỉ số nguy hại (HI-Hazard Index). Từ đó, 

giúp chính quyền địa phương đưa ra được các 

giải pháp ngắn hạn và dài hạn trong công tác 

quản lý chất thải rắn, kim loại nặng phát sinh 

trên địa bàn dựa trên cơ sở đã xác định được 

mức độ nguy hại mà chúng có thể tác động đến 

môi trường và sức khoẻ con người. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu, hàm lượng kim loại 

nặng Cu, Zn, Pb và As trong đất khu vực bãi 

chôn lấp xã Kiến An vẫn nằm trong ngưỡng 

quy định QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Đặc biệt, 

tại vị trí D3, D7 và D22 xuất hiện hàm lượng Cu 

vượt từ 1,10 - 1,82 lần quy chuẩn, hàm lượng 

As vượt chuẩn từ 1,05 - 1,10 lần tại vị trí D2 và 

D19. Các nguồn hình thành kim loại nặng trong 

đất có thể đến từ rác thải, nước rỉ rác tại bãi 

chôn lấp và quá trình sử dụng phân bón thuốc 

bảo vệ thực vật trong nông nghiệp. Kết quả 

nghiên cứu này còn là một dữ liệu khoa học 

quan trọng có thể ứng dụng vào công tác đánh 

giá mức độ nguy hại và rủi ro tiềm ẩn mà kim 

loại nặng gây ra cho môi trường và sức khoẻ 

con người. Từ đó, có thể giúp chính quyền địa 

phương đưa ra chiến lược quản lý và kiểm soát 

tốt hơn các bãi chôn lấp trên địa bàn, hạn chế 

nguy cơ ô nhiễm môi trường và sức khỏe con 

người trong tương lai.  

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành 

cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 

Giang đã cung cấp số liệu quan trắc. Những ý 

kiến phân tích khoa học về số liệu trong bài viết 

này là ý kiến riêng của nhóm tác giả, không đại 

diện cho ý kiến của cơ quan cung cấp số liệu. 
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SUMMARY 

Heavy metal concentrations in soil  
at Kien An landfill, Cho Moi district, An Giang province 

Tran Thi Kim Hong1, Nguyen Thanh Giao1 

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University 

The study was conducted to evaluate the heavy metal concentration in the soil in the Kien An’s landfill through 

four heavy metals of Cu, Zn, Pb and As at 24 monitoring locations. The results showed that, heavy metals appeared in 

the soil in the study area in increasing order from As < Pb < Cu < Zn with the average concentrations of 12.29 ± 1.9 

mg/kg, 21.9 ± 4.83 mg/kg, 33.02 ± 49.32 mg/kg and 53.99 ± 12.68 mg/kg, respectively. Almost all of these heavy 

metals are within the allowable limits of QCVN 03-MT:2015/BTNMT, only Cu at positions D3, D7, D22 and As at positions 

D2 and D19 exceeded the limits from 1.10 - 1.82 times and 1.05 - 1.10 times, respectively. Two sources are considered 

to contribute to the formation of heavy metals in the soil are wastes from landfill leachate and agricultural practices. It is 

necessary to continue to monitor and evaluate soil quality so that measures can be taken to correct the deterioration of 

soil quality in a timely manner. Especially, assess the potential ecological risks and human health risks due to the 

presence of heavy metals. 

Keywords: Open landfill, heavy metals, pollution. 
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HIỆU QUẢ KỊCH BẢN GIẢM THIỂU PHÁT THẢI KHÍ METAN (CH4)  

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TỪ BÃI CHÔN LẤP KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN 

Lại Thị Ngọc Hân
1,2

, Lê Khánh Uyên
1,2

,  

Nguyễn Hoàng Phong
1,2*

 và Bùi Tá Long
1,2*

 

TÓM TẮT 

Phần lớn các bãi chôn lấp (BCL) hiện nay đã và đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, 

hoạt động cộng đồng lân cận. Việc vận hành và quản lý hiệu quả hoạt động của BCL là góp phần thực hiện hiệu quả sử 

dụng đất và góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích hiệu 

quả đạt được từ việc áp dụng một hệ thống thông tin và mô hình toán tích hợp có tên là EnLandFill 2019 

(ENvironmental information - model integrated system for air emission and dispersion estimation from LandFill) để dự 

báo tải lượng phát thải khí CH4 theo kịch bản giảm thiểu phát thải từ 2021 đến 2030 cho BCL Kiến Tường, Long An dựa 

trên quy hoạch của tỉnh (Quyết định số 2616/QĐ-UBND). Kết quả dự báo từ mô hình đã cho thấy được sự thành công 

của kịch bản giảm thiểu theo hướng thu hồi với hiệu suất khoảng 80% thì tổng tải lượng khí CH4 phát sinh vào khí 

quyển là 1.281,6 nghìn m3 CH4 thấp hơn đáng kể so với kịch bản nền (không thu hồi) với khoảng 5.054,8 nghìn m3 CH4 

tính đến năm 2030.  

Từ khóa: EnLandFill, Kiến Tường, khí metan và tải lượng phát thải. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 109 

bãi chôn lấp (BCL), chỉ có 18 BCL là hợp vệ 

sinh và có đến 91 BCL không hợp vệ sinh chủ 

yếu với quy mô từ 1 - 20 ha. Hàng năm, các 

BCL phải tiếp nhận và xử lý một khối lượng 

chất thải rắn (CTR) khoảng 821.828 tấn/năm, 

trung bình khoảng 2.252 tấn/ngày. Riêng ở tỉnh 

Long An, kể từ năm 2014 đến nay, trung bình 

mỗi năm khối lương CTR sinh hoạt đô thị phát 

sinh đều đạt trên 100.000 tấn/năm và ngày 

càng tăng dần (Sở Tài nguyên và Môi trường 

Long An, 2017). CTR sinh hoạt phát sinh ở 

Long An hầu hết chưa được phân loại tại 

nguồn, được thu gom trộn lẫn với nhau, sau đó 

vận chuyển trực tiếp đến nhà máy xử lý hoặc 

các BCL hở. Hiện nay, những vấn đề trong 

công tác quản lý môi trường ở cấp huyện cùng 

với việc mạng lưới thu gom CTR chưa được 

phủ kín đã phát sinh rất nhiều BCL hở và nhiều 

bãi đổ tự phát tại các khu đất trống. Chính các 

phản ứng sinh hóa xảy ra trong BCL đã chuyển 

đổi các hợp chất hữu cơ thành các hợp chất 

                                                      
1
Phòng Thí nghiệm Mô hình hóa môi trường, Khoa 

Môi trường và Tài nguyên, Đại học Bách khoa  
TP. Hồ Chí Minh (HCMUT) 
2
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

*
Email: nhphong@dcselab.edu.vn;    
            longbt62@hcmut.edu.vn. 

khí khác nhau, có tên gọi là khí sinh học. Thành 

phần khí sinh học phát sinh chủ yếu gồm khí 

metan (CH4) và khí carbon dioxide (CO2) chiếm 

tỷ lệ trong khoảng từ 40 - 60% (Williams, 2005). 

Phát thải khí CH4 từ quá trình phân hủy kỵ khí 

BCL là một trong những yếu tố chính gây ra 

hiệu ứng nhà kính. Do đó, mục tiêu của nghiên 

cứu này là ứng dụng mô hình EnLandFill 2019 

để ước tính và dự báo tải lượng phát thải khí 

CH4 cho BCL Kiến Tường thuộc tỉnh Long An 

theo kịch bản giảm thiểu phát thải định hướng 

đến năm 2030.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Mô tả khu vực nghiên cứu  

BCL hở Kiến Tường tọa lạc tại ấp Gò 

Tranh, xã Bình Tân, thị xã (TX.) Kiến Tường, 

tỉnh Long An (Hình 1). Diện tích BCL khoảng 

0,3 ha (theo quy hoạch sử dụng là 5,0 ha) và 

bắt đầu chôn lấp CTR từ năm 2013. BCL Kiến 

Tường là nơi tập kết CTR của các xã, phường 

trên địa bàn TX. Kiến Tường, do Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến 

Tường vận hành. Tuy nhiên trong thực tế, quá 

trình xử lý đã phát sinh mùi hôi và nước rỉ rác 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường 

xung quanh khu vực.  

mailto:nhphong@dcselab.edu.vn
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Hình 1. Khu vực nghiên cứu tại BCL hở Kiến Tường 

2.2. Mô hình dự báo tải lượng phát thải 

khí CH4 

Tải lượng phát thải CH4 từ BCL Kiến 

Tường được dự báo đến năm 2030 bằng mô 

hình EnLandFill 2019 (Ta Bui et al., 2021), mô 

hình đã được xây dựng theo lý thuyết của mô 

hình LandGEM ở công thức (1) như sau:  
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Với giá trị tiềm năng phát sinh khí CH4 (L0, 

m
3
/tấn) ở công thức (1) được ước tính theo 

công thức (2) như sau:  
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Trong đó: i là tuổi thọ của CTR chôn lấp 

(năm); n là tuổi thọ của BCL; j là tuổi của CTR 

được chôn lấp (0,1 năm); Mi là khối lượng CTR 

năm thứ i (tấn); tij là tuổi của CTR phần thứ j 

trong năm thứ i của khối lượng chất thải Mi (năm 

số thập phân); k là hằng số tốc độ phát sinh khí 

CH4 (năm
-1
); OX là hệ số oxy hóa lớp phủ bề mặt 

(%); DOCm là giá trị carbon cố định của từng 

thành phần CTR hữu cơ có khả năng phân hủy 

sinh học (%); Wm là tỷ lệ khối lượng của thành 

phần m trong CTR chôn lấp (%); DOCf là giá trị 

DOC có thể tự phân hủy; MCF là hệ số hiệu 

chỉnh khí CH4 (phân hủy kị khí); (16/12) là tỷ lệ 

trọng lượng phân tử CH4/C; DCH4 là trọng lượng 

riêng của khí CH4 (tấn/m
3
) và F là tỷ lệ khí CH4 

trong tổng khí BCL phát sinh (%).  

Kịch bản giảm thiểu phát thải khí CH4 trong 

giai đoạn 2021 - 2030 (KB1) được xây dựng 

dựa trên cơ sở Quyết định số 2616/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Long An về vấn 

đề Điều chỉnh quy hoạch địa điểm xử lý rác thải 

tỉnh Long An giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025, cụ thể BCL sẽ bố trí hệ thống 

thu gom khí phát sinh và khí thu gom sẽ được 

đốt (flaring) để loại bỏ. Kết quả KB1 được so 

sánh với kịch bản nền khi BCL không tổ chức 

thu gom và xử lý khí phát sinh (KB0).  

2.3. Dữ liệu hiện trạng nguồn phát sinh và 

thành phần CTR  

Dữ liệu hiện trạng nguồn thải và thành 

phần CTR phát sinh trong nghiên cứu này đã 

được thu thập và tổng hợp từ Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Long An thông qua “Báo cáo 

tổng hợp - Dự án Điều chỉnh quy hoạch địa 

điểm xử lý rác thải tỉnh Long An giai đoạn 2010 

- 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (Sở Tài 

nguyên và Môi trường Long An, 2017). Nguồn 

phát sinh CTR tại TX. Kiến Tường rất đa dạng, 

được phân loại theo các đối tượng kinh tế - xã 

hội khác nhau, gồm hộ gia đình; khu thương 
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mại (nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ); công 

sở (cơ quan, trường học, trung tâm và viện 

nghiên cứu, bệnh viện); khu vực công cộng 

(nhà ga, bến tàu, sân bay, công viên, khu vui 

chơi giải trí, đường phố); công trình xây dựng; 

trạm xử lý chất thải; nhà máy, xí nghiệp, cụm 

công nghiệp và khu công nghiệp trong khu vực 

đô thị. Mặt khác, từ dữ liệu thu thập cũng cho 

thấy hành phần chất thải hữu cơ dễ phân hủy 

tại BCL Kiến Tường chiếm tỷ lệ cao nhất từ 

60,10 - 67,43% (trung bình 63,47%). Các thành 

phần có khả năng phân hủy sinh học và phân 

hủy chậm (giấy, bìa carton và gỗ, cành cây, tre, 

rơm rạ) cũng chiếm tỷ lệ ở mức khá cao từ 

6,76 - 15,91% trong đó cao nhất là thành phần 

giấy, bìa carton chiếm trung bình 6,30% (Bảng 1).  

2.4. Dữ liệu hiện trạng khối lượng CTR  

phát sinh  

Theo dữ liệu được thu thập và tổng hợp từ 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An 

thông qua “Báo cáo hiện trạng Môi trường tỉnh 

Long An giai đoạn 2016 - 2020” (Sở Tài nguyên 

và Môi trường Long An, 2020), từ năm 2014 

đến 2020, BCL Kiến Tường đã tiếp nhận và xử 

lý cho CTR phát sinh trên địa bàn TX. Kiến 

Tường và huyện Mộc Hóa. Từ năm 2013 đến 

2020, tổng khối lượng CTR phát sinh là 

110.643,6 tấn (trung bình khoảng 37,9 

tấn/ngày), trong đó TX. Kiến Tường có khoảng 

67.888,6 tấn (chiếm 61.4%) và huyện Mộc Hóa 

có 42.755,0 tấn (chiếm 38.6%). Với tỷ lệ thu 

gom chỉ khoảng 95% đối với TX. Kiến Tường 

và 40% đối với huyện Mộc Hóa thì tổng khối 

lượng CTR thu gom và xử lý tại BCL lần lượt là 

64.494,14 tấn và 17.102,0 tấn.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả xác định giá trị L0 và hệ số k tối 

ưu cho dự báo phát thải CH4 

Tiềm năng phát sinh khí CH4 (L0) đã được 

ước tính dựa trên thành phần CTR và giá trị 

carbon cố định (DOCm) theo (IPCC, 2006) của 

từng thành phần tại BCL Kiến Tường (Bảng 1). 

Có thể nhận thấy rằng giá trị DOCm cao nhất ở 

BCL Kiến Tường là đối với thành phần giấy các 

loại, bìa carton với 54,1% (so sánh với giá trị 

mặc định của IPCC là 44,0%); trong khi đó, giá 

trị DOCm thấp nhất vào khoảng 24,4% (so sánh 

với giá trị mặc định của IPCC là 38,0%) ở thành 

phần chất thải hữu cơ/thực phẩm thừa. Kết 

hợp với các thông số DOCf = 0,5; hệ số hiệu 

chỉnh khí CH4 là MCF = 0,4 và tỷ lệ F của khí 

CH4 trong tổng khí BCL phát sinh có giá trị từ 

50 - 53%. Kết quả ước tính giá trị tiềm năng 

phát sinh khí CH4 (L0) cho BCL Kiến Tường giá 

trị từ 51,6 - 54,7 m
3
/tấn CTR và giá trị tối ưu là 

53,7 m
3
/tấn CTR. Mặt khác, giá trị hằng số k 

đầu vào tối ưu cho mô hình dự báo phát thải 

CH4 được xác định bằng phương pháp thực 

nghiệm dựa trên khoảng giá trị k ban đầu. Kết 

quả từ việc chạy các phép lặp tính toán xác 

định tải lượng, nồng độ chất lan truyền tại các 

vị trí đo đạc có sự so sánh, kiểm định trong mô 

hình EnLandFill 2019 đã xác định được giá trị k 

tối ưu là 0,40 năm
-1

. L0 và hệ số k là hai giá trị 

đầu vào quan trọng, có tính quyết định cho mô 

hình dự báo tải lượng khí CH4 phát sinh ở giai 

đoạn 2021 - 2030 trong mô hình EnLandFill 

như ở công thức (1).  

Bảng 1. Thành phần vật lý và giá trị DOCm của CTR sinh hoạt tại BCL Kiến Tường  

Thành phần CTR xử lý 
Giá trị Wm (%)  

(Khoảng giá trị) 

Giá trị Wm (%) 

(Trung bình) 

Giá trị DOCm 
(%) 

Giá trị DOCm mặc 
định IPCC (%) 

Chất thải hữu cơ/Thực phẩm thừa  60,10 - 67,43 63,47 24,36 38,00 

Gỗ, cành cây, tre, rơm rạ  3,62 - 7,46 5,38 43,05 50,00 

Túi nylon các loại 5,04 - 12,20 8,43 - - 

Nhựa 1,52 - 10,10 3,80 - - 

Kim loại 1,29 - 5,56 3,46 - - 

Giấy các loại, bìa carton 3,14 - 8,45 6,30 54,09 44,00 

Thủy tinh, sành/sứ 0,49 - 1,62 1,04 - - 

Chất trơ  4,35 - 11,53 8,12 - - 

Ghi chú: “-” không xác định đối với các thành phần khó hoặc không phân hủy sinh học theo IPCC. 
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3.2. Kết quả dự báo tải lượng phát thải khí 

CH4 đến năm 2030 

Giai đoạn 2021 - 2030, với kết quả dự báo 

theo kịch bản giảm thiểu phát thải CH4 (KB1), 

nhìn chung tải lượng phát thải khí CH4 có xu 

hướng tăng dần theo thời gian. Cụ thể, với 

mức độ phát sinh CTR trong giai đoạn này là 

0,9 - 1,2 kg.người
-1

.ngày
-1

; các thông số L0 tối 

ưu = 53,7 m
3
/tấn CTR (F = 52%), hệ số k = 

0,40 năm
-1

, hệ số oxy hóa (OX) là 0,1 và hiệu 

quả thu hồi khí là E = 80%, thì tổng tải lượng 

khí CH4 tích lũy là 1.281,6 nghìn m
3 

CH4/2.464,7 nghìn m
3
 tổng khí BCL (Bảng 2). 

Trong đó, tải lượng phát thải khí CH4 cực đại 

sinh ra vào năm 2030 với giá trị khoảng 147,6 

nghìn m
3
 CH4/năm. Kết quả tính toán được so 

sánh với kịch bản nền (KB0) khi không thực hiện 

thu hồi (E = 0%) và xử lý khí phát sinh cũng 

trong giai đoạn 2021 - 2030 cho thấy tổng tải 

lượng phát thải khí CH4 tích lũy cũng trong giai 

đoạn này là 5.054,8 nghìn m
3 

CH4/9.720,7 nghìn 

m
3
 tổng lượng khí BCL; đồng thời, khí CH4 cũng 

phát sinh cực đại vào năm 2030 với giá trị 

khoảng 512,5 nghìn m
3
 CH4/năm (Bảng 2).  

Như vậy, kết quả dự báo từ hai kịch bản 

KB1 và KB0 có thể thấy được rõ hiệu quả rõ rệt 

của kịch bản giảm thiểu đóng góp phát thải CH4 

từ BCL Kiến Tường vào khí quyển khi mức 

tổng tải lượng khí CH4 phát sinh được tích lũy 

từ 2021 - 2030 ở KB1 là thấp hơn so với KB0 

khoảng 3,94 lần. Mặt khác, hiệu quả của kịch 

bản giảm thiểu cũng được chứng minh thông 

qua giá trị tiềm năng ấm lên toàn cầu GWP 

(Global Warming Potential) được ước tính. Cụ 

thể, kết quả ước tính mức tiềm năng ấm lên 

toàn cầu GWP của KB1 khoảng 16 nghìn tấn 

CO2 - eq; trong khi đó, giá trị này đối với kịch 

bản nền KB0 là khoảng 81 nghìn tấn CO2 - eq 

(cao hơn 5.1 lần), với riêng giá trị GWP của 

năm 2030 khi phát thải CH4 đạt cực đại là 

khoảng 8 nghìn tấn CO2 - eq. Bảng 2 và Hình 2 

bên dưới trình bày kết quả ước tính tải lượng 

phát thải khí CH4 theo hai kịch bản KB0 và KB1 

trong nghiên cứu.  

Bảng 1. Phát thải CH4 từ BCL Kiến Tường trong giai đoạn 2021 - 2030 theo hai kịch bản 

Năm 
Kịch bản nền, KB0 Kịch bản giảm thiểu, KB1 

Tấn/năm  Nghìn m
3
/năm Tấn/năm  Nghìn m

3
/năm 

2021 325,12 487,32 65.02 97.46 

2022 330,80 495,84 73.18 109.69 

2023 334,61 501,56 78.83 118.16 

2024 337,17 505,39 82.79 124.10 

2025 338,88 507,95 85.62 128.34 

2026 340,03 509,67 87.65 131.39 

2027 340,80 510,83 91.83 137.65 

2028 341,31 511,60 94.77 142.06 

2029 341,66 512,12 96.89 145.23 

2030 341,89 512,47 98.45 147.57 

  

Hình 1. Phát thải CH4 dự báo cho giai đoạn từ 2021 - 2030 từ BCL Kiến Tường  
theo KB0 (trái) và KB1 (phải) 
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4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu đã được thực hiện cho trường 

hợp BCL hở Kiến Tường thuộc tỉnh Long An 

với mục tiêu ứng dụng phần mềm EnLandFill 

2019 nhằm xác định các thông số tính toán tối 

ưu (L0, hệ số k) và dự báo được mức tải lượng 

phát thải khí CH4 trong giai đoạn 2021 - 2030. 

Từ kết quả nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả 

của kịch bản giảm thiểu phát thải (KB1) khi tiến 

hành thu hồi và xử lý khi phát sinh so với kịch 

bản nền (KB0) khi tổng mức tích lũy tải lượng 

khí CH4 phát sinh từ 2021 - 2030 thấp hơn xấp 

xỉ 4,0 lần và mức tiềm năng ấm lên toàn cầu 

GWP cũng thấp hơn 5,1 lần. Do đó, có thể thấy 

việc thu hồi khí trong giai đoạn này sẽ tối ưu 

cho vấn đề kiểm soát, giảm thiểu đóng góp khí 

nhà kính phát sinh khi xử lý CTR tại BCL Kiến 

Tường. Hơn thế nữa, các nghiên cứu tương lai 

sẽ tiếp tục sử dụng các dữ liệu quan trắc để 

kiểm định cho kết quả mô phỏng, dự báo có xét 

kỹ đến nồng độ nền và đóng góp ô nhiễm từ 

các khu vực khác trong khu vực xử lý nhằm 

làm chính xác hơn kết quả dự báo tải lượng 

phát thải các khí BCL, trong đó đặc biệt lưu ý 

đến khí CH4.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ 
bởi Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc 
gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). 
Chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Bách 
Khoa, ĐHQG-HCM đã hỗ trợ thời gian, phương 
tiện và cơ sở vật chất cho nghiên cứu này.  
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Most of the current landfills have been a source of environmental pollution, affecting the human health and 

activities of neighboring communities. The effective operation and management of landfills are to contribute to effective 

land use, environmental protection, and reduction of greenhouse gas emissions. The objective of the study is to analyze 

the benefits obtained from applying an integrated information system and mathematical model called EnLandFill 2019 

(ENvironmental information - model integrated system for air emission and dispersion estimation from LandFill) to 

predict CH4 emissions according to the emission reduction scenario from 2021 to 2030 for the Kien Tuong landfill sit e in 

Long An province based on the local planning (Decision No. 2616/QD-UBND). The forecast results from the model have 

shown that the success of the reduction scenario towards recovery with a recovery efficiency of roughly 80%, the total 

amount of CH4 gas generated into the atmosphere is 1,281.6 thousand m3 CH4 which is significantly lower, compared 

with the baseline scenario (no recovery) with around 5,054.8 thousand m3 CH4 by 2030.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH  

NÔNG LÂM NGHIỆP CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG 

Phan Thị Ngọc Thuận
1,4*

, Lê Thanh Huy
2
,  

Lý Trung Nguyên
2
, Văn Phạm Đăng Trí
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến các mô hình sản xuất nông lâm 

nghiệp chính tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nội suy từ số liệu đo độ mặn từ các trạm quan trắc năm 

2016, 2018 và 2020 nhằm so sánh mức độ lan truyền mặn, sau đó nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô 

hình dựa vào phương pháp phỏng vấn nông hộ. Mức độ lan truyền mặn cho thấy độ mặn có xu hướng gia tăng và lấn 

sâu vào nội đồng vào năm 2020 so với năm 2018. Từ đó xâm nhập mặn đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế một số 

mô hình sản xuất nông lâm nghiệp chính. Cụ thể là hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp năm 2020 

giảm hơn so với năm 2018. Do đó, nông hộ cần chuyển đổi một số mô hình canh tác trong vùng bị ảnh hưởng bởi xâm 

nhập mặn để thích ứng với việc nước bị nhiễm mặn. Chính quyền địa phương và nông hộ cần phối hợp trong công tác 

dự báo xâm nhập mặn và có lịch thời vụ hợp lý để giảm thiểu thiệt hại cho kinh tế nông hộ.  

Từ khóa: Xâm nhập mặn, nông lâm nghiệp chính, hiệu quả kinh tế, ven biển Sóc Trăng. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Nóng lên toàn cầu dẫn đến hiện tượng 

nước biển dâng và xâm nhập mặn vào sâu 

trong nội đồng, đặc biệt là ở các đồng bằng 

thấp như Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

(IPCC, 2014). Vào mùa khô, xâm nhập mặn trở 

nên nghiêm trọng hơn ở vùng ven biển ĐBSCL; 

thiếu nước thượng nguồn cũng là một trong 

những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình 

trạng xâm nhập mặn tại ĐBSCL trở nên nghiệm 

trọng hơn (Mai & Trung, 2017; Tuấn, 2017; 

Tuấn và ctv., 2014). Đối với vùng ven biển, sản 

xuất nông lâm nghiệp ven biển có vai trò quyết 

định đến khả năng phát triển kinh tế - xã hội 

của vùng ven biển (Trung và ctv., 2012). Xâm 

nhập mặn kéo dài ở vùng ven biển, một số mô 

hình sản xuất nông lâm nghiệp của vùng chịu 

nhiều thiệt hại và làm thay đổi tính chất đất và 

nước ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và 

phát triển của sinh vật trong vùng (Vũ và ctv., 

                                                      
1
NCS ngành Môi trường đất và nước 2017, Khoa 

Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ  
2
Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ  

3
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Trường Đại học 

Cần Thơ  
4
Khoa Kỹ thuật - Công Nghệ - Môi trường, Trường 

Cao đẳng Cần Thơ  

*Email: ngocthuan.phan0989@gmail.com 

2016); trong đó, tỉnh Sóc Trăng được dự báo là 

khu vực ven biển sẽ chịu tác động nặng nề 

trước thực trạng nước biển dâng và xâm nhập 

mặn. Trước những thuận lợi và khó khăn trong 

việc thay đổi các mô hình sản xuất nông lâm 

nghiệp dưới tác động của xâm nhập mặn tại 

tỉnh Sóc Trăng nói riêng và ĐBSCL nói chung, 

nghiên cứu đánh giá “Ảnh hưởng của xâm nhập 

mặn đến các mô hình sản xuất nông lâm 

nghiệp chính tỉnh Sóc Trăng” nhằm đánh giá 

thực trạng các mô hình sản xuất nông lâm 

nghiệp, làm cơ sở cho các nhà nghiên cứu, 

chính quyền địa phương đưa ra các giải pháp 

giảm thiểu ảnh hưởng của mặn đến các mô 

hình sản xuất. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu  

 Số liệu độ muối hòa tan trong nghiên cứu 

tại các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng (Hình 1) được thu thập từ Đài khí tượng 

thủy văn Nam Bộ và Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Sóc 

Trăng. Đánh giá ngưỡng chịu mặn của các loại 

mô hình nông lâm nghiệp bao gồm: Quyết định 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành 

tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp 

120/2001/QĐ-BNN và các báo cáo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Hình 2. Bản đồ thể hiện vị trí các điểm đo mặn tỉnh Sóc Trăng 

2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

2.2.1. Phương pháp xây dựng bản đồ xâm 

nhập mặn dựa trên lan truyền mặn 

Bản đồ xâm nhập mặn được xây dựng dựa 

trên phương pháp nội suy Spline, một dạng nội 

suy bằng cách xây dựng các hàm mũ đi qua 

tập hợp điểm của chúng (Bartels et al., 1987). 

Cubic Spline là một dạng nội suy bằng phương 

trình bậc 3 của hàm số. Số liệu đầu vào của 

quá trình nội suy bản đồ gồm độ mặn trung 

bình của 8 trạm quan trắc: An Lạc Tây, Đại 

Ngãi, Long Phú, Trần Đề, Sóc Trăng, Thạnh 

Phú, Tham Đôn, Ngã Năm. Các số liệu thu thập 

được dựa theo quá trình đo mặn trong nước 

liên tục 6 tháng mùa khô tại các trạm đo cố định 

thuộc các huyện của khu vực nghiên cứu nhầm 

hỗ trợ công tác vận hành công trình (cống) 

trong việc lấy nước tưới tiêu cho các mô hình 

canh tác đã đảm bảo độ tin cậy cao do Đài Khí 

tượng thủy văn Nam Bộ và Chi cục Thủy lợi 

Sóc Trăng cung cấp, do đó đề tài không đo đạc 

lại mà sử dụng trực tiếp các số liệu này để xây 

dựng bản đồ.  

Các số liệu nồng độ muối tan thu thập tại 

các trạm đo mặn với các mốc như sau: 1,8; 3,6; 

5,4 và 7,2 g/l (Bảng 1). Theo giải thích của các 

trạm đo mặn tại địa phương, mốc 1,8 g/l được 

chọn dựa trên trung bình mặn thấp nhất của 

trạm đo Kế Sách vào 6 tháng mùa khô năm 

2016 (Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng và Đài 

Khí tượng thủy văn Nam Bộ). Vì giới hạn 

nghiên cứu không thể thu thập số liệu mặn theo 

thời gian, do đó nghiên cứu phải sử dụng các 

số liệu cung cấp từ các trạm đo của Đài Khí 

tượng thủy văn Nam Bộ. Tuy nhiên, khi đối 

sánh các mốc này với các mốc phân loại nước 

mặn được thế giới thừa nhận thì độ mặn trong 

đất sẽ được phân loại theo các mức độ khác 

nhau: Tổng số muối tan (TSMT) < 0,15% là đất 

không mặn, TSMT = 0,15 - 0,35% là đất mặn 

nhẹ, TSMT = 0,35 - 0,65% là đất mặn trung 

bình, TSMT > 0,65% là đất mặn nặng. Do đó, 

ta quy ước mốc thứ 2 (3,6 g/l) là mốc của xâm 

nhập mặn. Vì vậy, đường 3,6 g/l là đường đẵng 

mặn, nếu nồng độ muối tan trong nước lớn hơn 

3,6 g/l là nước đã bị nhiễm mặn.  

2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế  

Hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất 

nông lâm nghiệp được đánh giá dựa trên 

phương pháp phỏng vấn trực tiếp nông hộ sản 

xuất với hơn 120 hộ sản xuất 4 mô hình nông 

lâm nghiệp khi xâm nhập mặn xảy ra vào năm 

2018 và năm 2020. Phân tích hiệu quả kinh tế 

của các loại hình sử dụng đất bao gồm: tổng 

chi phí, tổng thu nhập, lợi nhuận, hiệu quả đồng 

vốn để đánh giá sự khác biệt cơ bản về hiệu 

quả kinh tế của các mô hình sản xuất nông lâm 

nghiệp chính.  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến xâm  

nhập mặn 

Phần lớn nông hộ đánh giá nguyên nhân 

gây ra gia tăng xâm nhập mặn tại địa phương 

là do lượng nước ở thượng nguồn đổ về giảm, 

mưa ít và nước biển dâng; ngoài ra, nguyên 

nhân khác gây xâm nhập mặn là do cống ngăn 

mặn hiện nay không đảm bảo dẫn đến nước 

mặn có thể xâm nhập vào bên trong mặc dù 

cống đã được đóng; bên cạnh đó, hệ thống đê 

bao tại địa phương chưa được hoàn chỉnh nên 

nước mặn có thể xâm nhập dễ dàng vào nội 

đồng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của 

nông hộ (Hình 2). 

 

Hình 2. Nguyên nhân gây ra xâm nhập mặn tại tỉnh Sóc Trăng 

3.2. Tác động của xâm nhập mặn đến các 

mô hình sản xuất nông lâm nghiệp 

Các trạm quan trắc tỉnh Sóc Trăng được 

phân bố đều về mặt không gian nên kết quả nội 

suy bản đồ đánh giá cơ bản được tình trạng 

xâm nhập mặn tỉnh Sóc Trăng. Dựa trên các 

ngưỡng chịu mặn của các loại mô hình sản 

xuất khác nhau từ đó phân chia thành các mức 

độ mặn khác nhau; từ đó, đánh giá được tình 

trạng xâm nhập mặn của 6 tháng đầu năm 

2016, 2018 và 2020 (Bảng 1). 

Bảng 1. Tổng hợp các địa phương bị ảnh hưởng bởi mức độ xâm nhập mặn khác nhau 

Nồng độ muối tan 
(g/l) 

Ranh giới xâm nhập mặn (km) Các huyện bị ảnh hưởng bởi lan truyền mặn 
trong nước 2016 2018 2020 

> 7.2 20 6 20 Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên 

5.4 24 11 27 Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên 

3.6 27 18 32 Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Long Phú, Ngã Năm 

< 1.8 30 25 40 Mỹ Tú, Châu Thành, Sóc Trăng, Kế Sách 

 

Kết quả nội suy cho thấy tình trạng xâm 

nhập mặn của Sóc Trăng qua từng giai đoạn có 

sự khác nhau (Hình 3 và Bảng 1). Năm 2016 là 

năm xảy ra xâm nhập mặn cao, tình trạng xâm 

nhập mặn có nồng độ > 7.2 g/l xuất hiện ở cả 3 

huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và Long Phú và có 

ranh mặn lên đến trung bình 20 km tính từ biển 

vào đất liền. Với nồng độ mặn tương tự ranh mặn 

trung bình năm 2018 là 6 km và 2020 là 20 km; 

tuy nhiên, về tổng quan về ranh giới mặn của 

cả 3 năm cho thấy năm 2020 có độ mặn đi sâu 

hơn ở sông Hậu, ranh giới mặn ở năm 2020 

cũng phức tạp hơn 2 năm còn lại. Qua đó cho 

thấy, mức độ xâm nhập diễn ra là khác nhau 

qua các năm, nhưng nhìn chung có xu hướng 

gia tăng dưới tác động của thời tiết cực đoan 

và nước biển dâng. 
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Hình 3. Bản đồ thể hiện mức độ xâm nhập mặn 6 tháng đầu năm (a) 2016, (b) 2018  

và (c) 2020 tại tỉnh Sóc Trăng (ranh giới mặn trên bản đồ ứng với độ mặn (nồng độ muối tan)  

trong phần chú thích, ranh mặn có xu hướng giảm khi đi sâu vào nội địa)

3.3. Hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất 

nông lâm nghiệp dưới tác động của xâm 

nhập mặn 

3.3.1. Mô hình sản xuất tôm - rừng 

Rừng ngập mặn giúp bảo vệ bờ biển, đê 

biển, hạn chế xói lở và các tác hại của bão lụt. 

Mô hình nuôi tôm - rừng, tôm sinh thái - tôm 

sạch hiện được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn khuyến khích rộng rãi. Là mô hình 

không mới, nhưng ưu điểm của mô hình này là 

giải pháp để đối phó tình hình biến đổi khí hậu 

trong thời gian không xa. Theo số liệu khảo sát 

về hiệu quả kinh tế của mô hình tôm - rừng cho 

thấy lợi nhuận cao chiếm đến 72,31% tổng thu 

nhập. Đây là mức thu nhập khá hấp dẫn đố với 

những hộ kinh doanh. Với mô hình tôm - rừng 

giúp các hộ nuôi có lãi với lợi nhuận bình quân 

khoảng 62 triệu đồng/hanăm. Mô hình nuôi tôm - 

rừng ngập mặn vừa đảm bảo thu nhập cho 

người dân, phát triển bền vững, vừa đi đôi với 

bảo vệ môi trường sinh thái. Theo điều tra đánh 

giá nhận thấy mô hình này đầu tư ít vốn vào 

khoảng 24 triệu/ha/năm, vì nuôi quảng canh nên 

dưới tán rừng ngập mặn nên không sợ nước bị 

ô nhiễm, không sợ nắng nóng kéo dài mà lại thu 

lợi nhuận khá, đó là những lợi ích của mô hình 

nuôi tôm dưới tán rừng đem lại. Nhìn chung, mô 

hình Tôm rừng ít bị ảnh hưởng bởi xâm nhập 

mặn, do đó lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn 

không thay đổi nhiều giữa 2 năm (Bảng 2). 

3.3.2. Mô hình sản xuất lúa 2 vụ  

Qua bảng thống kê hiệu quả kinh tế (Bảng 2) 

của mô hình trồng lúa 2 vụ cho thấy, tổng chi 

phí trung bình của 2 vụ lúa khoảng 35.240.000 

VNĐ. Năng suất lúa trung bình vào khoảng  

7,2 tấn/ha, giá bán trung bình khoảng 

4.9000.000 VNĐ/tấn; vậy trung bình người dân 

có thu nhập từ 2 vụ lúa là 41.680.000 VNĐ. 

Điều đó cho thấy tuy nông dân sản xuất 2 vụ 

lúa nhưng lợi nhuận của người dân thu nhập từ 

mô hình này chỉ vào mức thu nhập trung bình, 

chưa đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của gia 

đình; Nhìn chung lợi nhuận và hiệu quả đồng 

vốn của mô hình lúa 2 vụ đã bị suy giảm vào 

năm 2020 do tác động của xâm nhập mặn. 
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3.3.3. Mô hình sản xuất chuyên màu 

Bảng 2 thể hiện hiệu quả kinh tế mô hình 

sản xuất màu năm 2018 và năm 2020. Vào 

năm 2018 tổng thu nhập trung bình từ mô hình 

trồng màu là 15.417.000 đồng/ha/năm. Lợi 

nhuận mang lại là 7.641.000 đồng/ha/năm và 

chi phí bỏ ra là 7.778.000 đồng/ha/năm. Năm 

2020 tổng thu nhập trung bình từ mô hình trồng 

màu là 33.821.000 đồng/ha/năm. Lợi nhuận 

mang lại là 12.873.000 đồng/ha/năm và chi phí 

bỏ ra là 20.948.000 đồng/ha/năm. 

Lợi nhuận và chi phí trên tổng trung bình 

doanh thu năm 2020 của mô hình sản xuất rau 

màu năm 2020. Lợi nhuận đạt 38% trên tổng 

doanh thu và chi phí bỏ ra là 62% trên tổng 

trung bình doanh thu từ mô hình sản xuất rau 

màu năm 2020. Có thể thấy được so với năm 

2018 thì tỷ lệ lợi nhuận đạt được vào năm 2020 

thấp hơn 12% và tỷ lệ chi phí bỏ ra từ sản xuất 

rau màu năm 2020 cũng cao hơn so với năm 

2018 là 12%. Do ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn 

nông hộ sản xuất màu cần có khâu chuẩn bị 

thật kỹ trước khi sản xuất vì thế chi phí sản 

xuất tăng cao. Nồng độ mặn trong nước mặt 

cao nông hộ không thể sử dụng nguồn nước 

mặt để phụ vụ sản xuất, tưới tiêu, họ thường 

sử dụng nước dưới đất để thay thế. Việc bơm 

nước, trữ nước, phủ bạt nông nghiệp làm tăng 

chi phí sản xuất. Đổi lại khi chi phí tăng cao thì 

giá nông sản cũng tăng cao và có công tác 

chuẩn bị tốt, cây giống chất lượng năng suất 

cũng được cải thiện. Có sự chênh lệch cụ thể 

sản xuất màu năm 2018 mang lại hiệu quả 

đồng vốn cao hơn năm 2020. 

3.3.4. Mô hình sản xuất chuyên tôm  

Hiệu quả kinh tế mô hình chuyên tôm năm 

2018 và năm 2020 được trình bày trong Bảng 

2. Năm 2018 tổng thu nhập trung bình từ mô 

hình chuyên tôm là 359.430.000 đồng/ha/năm, 

lợi nhuận mang lại là 209.216.000 đồng/ha/năm 

và chi phí bỏ ra là 150.214.000 đồng/ha/năm. 

Năm 2020 tổng thu nhập trung bình từ mô hình 

nuôi trồng thủy sản nước mặn là 246.690.000 

đồng/ha/năm, lợi nhuận mang lại là 

104.170.000 đồng/ha/năm và chi phí bỏ ra là 

142.520.000 đồng/ha/năm. Lợi nhuận trung 

bình đạt được từ sản xuất mô hình chuyên tôm 

là 58% trên tổng trung bình doanh thu cao hơn 

16% so với lợi nhuận năm 2020. Chi phí bỏ ra 

trung bình cho sản xuất nuôi trồng thủy sản 

năm 2018 là 42% trên tổng doanh thu sản xuất 

mô hình nuôi trồng thủy sản nước mặn năm 

2018. Tỷ lệ chi phí trung bình năm 2018 thấp 

hơn so với năm 2020 là 16%, tuy nhiên sự 

chênh lệch về chi phí sản xuất là không đáng 

kể. Nhìn chung, kết quả phỏng vấn nông hộ lại 

cho thấy hiệu quả đồng vốn của mô hình nuôi 

tôm đã bị tác động, trong đó năm 2020 có hiệu 

quả giảm hơn so với năm 2018. Nguyên nhân 

được đánh giá là do dưới tác động của xâm 

nhập mặn, hiệu quả kinh tế của mô hình này đã 

bị tác động (Bảng 2). 

Bảng 2. Thống kê chi phí đầu tư và lợi nhuận của các mô hình (Đơn vị: 1000 VNĐ/ha/năm) 

Chỉ tiêu 
2018 2020 

Tôm rừng Lúa 2 vụ Màu Tôm Tôm rừng Lúa 2 vụ Màu Tôm 

Chi phí giống 13.121 4.200 3.000 30.000 14.775 2.656 4.000 30.000 

Chi phí vật tư 2.227 9.800 1.000 1.000 4.500 10.415 7.000 2.000 

Chi phí công lao động 4.230 5.200 1.000 3.000 2.680 5.142 4.000 2.500 

Chi phí mướn máy móc 3.991 16.040 2.778 116.214 4.650 4.533 5.948 108.020 

Tổng chi phí 23.900 35.240 7.778 150.214 26.605 22.747 20.948 142.520 

Tổng thu 86.300 76.920 15.419 359.430 92.350 36.864 33.821 246.690 

Lợi nhuận 62.400 41.680 7.641 209.216 65.744 14.116 12.873 104.170 

Hiệu quả đồng vốn (số lần) 2,61 1,18 0,98 1,39 2,47 0,62 0,61 0,73 

(Nguồn: Số liệu điều tra thực tế, 2020). 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Xâm nhập mặn đi sâu vào nội đồng làm 

giảm hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất 

nông lâm nghiệp của tỉnh Sóc Trăng, tuy nhiên 

mô hình sản xuất tôm rừng cho thấy ít bị tác 

động bởi xâm nhập mặn. Trong cả 3 năm 2016, 

2018 và năm 2020 tình trạng mặn luôn đạt mức 
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cao ở 3 huyện Vĩnh Châu Trần Đề và Cù Lao 

Dung, tuy nhiên năm 2016 và năm 2020 tình 

trạng xâm nhập mặn còn ảnh hưởng một phần 

diện tích trồng lúa của huyện Long Phú vì vậy 

cần chuyển đổi sản xuất nông lâm nghiệp phù 

hợp với điều kiện tự nhiên kết hợp định hướng 

thay đổi mô hình sản xuất nông lâm nghiệp ở 

các huyện này. 

Chính quyền địa phương cần phối hợp với 
nông hộ và có lịch thời vụ thích hợp dự báo kịp 
thời khi xâm nhập mặn xảy ra. Những vùng 
thường xuyên có nồng độ mặn trong nước cao 
cần có chính sách chuyển đổi mô hình sản xuất 
phù hợp với điều kiện tự nhiên. Cần có nghiên 
cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của xâm nhập 
mặn trong đất để có thể phân vùng sản xuất 
nông lâm nghiệp phù hợp cho địa bàn tỉnh. 
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Effects of saline intrusion on the main agricultural - forestry models  
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The study was carried out to assess the effects of saline intrusion to the main agricultural - forestry farming 
systems of Soc Trang province. The study used the interpolation method from salin ity measurement data in 2016, 2018 
and 2020 to compare the levels of salinity transmission. The economic efficiency of the these farming systems was 
surveyed based on the household interview method. The research results showed that the economic efficiency of the 
number of agricultural farming models in 2020 is reduced compared to 2018 because the level of salinity in 2020 is 
higher than in 2018. Farmers should change the farming systems in regions affected by saline intrusion to adapt to the 
level of saline water. Local authorities and farmers need to coordinate forecasting saltwater intrusion and have a 
reasonable seasonal schedule to avoid salinity and minimize damage to the household economy. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN LOẠI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH TÍCH HỢP LANDSAT-MODIS 

Huỳnh Thị Thu Hương
1*

, Phan Kiều Diễm
1
,  

Nguyễn Kiều Diễm
1
, Nguyễn Trọng Cần

2
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của ứng dụng chuỗi ảnh viễn thám tích hợp trong xây dựng bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất nông nghiệp (HT SDĐ NN) và cơ cấu mùa vụ lúa ở chi tiết cấp tỉnh. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu gồm 

chuỗi ảnh Landsat_NDVI độ phân giải thời gian 16 ngày, không gian 30m tích hợp với chuỗi ảnh MODIS_NDVI độ phân 

giải thời gian 8 ngày, độ phân giải không gian 250m chụp ở thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2020 - 2021. Phương 

pháp phân loại chuỗi ảnh sử dụng thuật toán Kmean trong phân loại không điểm định. Định danh đối tượng được phân 

loại dựa trên qui luật biến động chuỗi giá trị NDVI theo thời gian. Đánh giá độ tin cậy kết quả phân loại dựa trên 262 

điểm kiểm tra thực địa có định vị GPS sử dụng bảng ma trận sai số ước tính độ chính xác toàn cục (T) và hệ số Kappa 

(K). Kết quả nghiên cứu cho thấy bản đồ HT SDĐ NN và cơ cấu canh tác lúa được xây dựng đạt độ chính xác khá cao 

(Kappa = 0,75) và kết quả tính toán diện tích đất nông nghiệp được giải đoán phù hợp với kết quả từ niên giám thống 

kê (chênh lệch < 8%). Việc ứng dụng chuỗi ảnh tích hợp là giải pháp hiệu quả, hỗ trợ công tác xây dựng bản đồ HT 

SDĐ NN và cơ cấu mùa vụ lúa phục vụ công tác thống kê, kiểm kê sử dụng đất nông nghiệp ở cấp tỉnh khu vực ĐBSCL 

được hiệu quả hơn.  

Từ khóa: Chuỗi ảnh tích hợp Landsat và MODIS, chỉ số thực vật (NDVI), thành phố Cần Thơ. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Thành phố Cần Thơ (TPCT) là một trong 

những thành phố trực thuộc trung ương của 

Việt Nam, có vị trí địa lý phân bố ở trung tâm và 

cũng là thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng 

điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL). Với phương hướng khai thác và phát 

triển TPCT toàn diện và lâu dài, việc thành lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất hàng năm ở cấp 

tỉnh phục vụ công tác quản lý và quy hoạch sử 

dụng đất của địa phương là hết sức cần thiết. 

                                                      
1
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường 

Đại học Cần Thơ  
2
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ không gian,  

Cơ quan Phát triển Công nghệ không gian và Địa tin 
học (GISTDA), Chonburi 20230, Thailand 

*Email: htthuong@ctu.edu.vn 

Vì vậy, việc nghiên cứu khai thác và ứng dụng 

hiệu quả dữ liệu ảnh viễn thám để thành lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất sẽ rất cần thiết. 

Hiện nay, các ứng dụng chuỗi ảnh đa thời gian 

(MODIS) phục vụ xác định cơ cấu mùa vụ, xây 

dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực 

hiện khá nhiều, tuy nhiên các dữ liệu chuỗi này 

thường có độ phân giải thấp từ 250 m đến 500 m 

(Huỳnh Thị Thu Hương và ctv., 2016; Trần Thị 

Hiền và ctv., 2010) vì thế sẽ có hạn chế khi 

nghiên cứu cần thực hiện ở cấp tỉnh hay cấp 

huyện. Do vậy, nghiên cứu thử nghiệm thực 

hiện trên dữ liệu tích hợp ảnh Landsat (độ phân 

giải 30 m, 16 ngày) với ảnh MODIS (250m, 8 

ngày) nhằm tạo chuỗi ảnh tích hợp 

Landsat_MODIS (độ phân giải 30 m, 8 ngày) để 

tìm giải pháp giúp khai thác thế mạnh của cả 

hai loại ảnh viễn thám, nâng cao hiệu quả phân 

Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ ĐẤT - QUẢN LÝ ĐẤT -  

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
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loại hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp cấp 

tỉnh phục vụ hỗ trợ công tác thống kê, kiểm kê 

và chỉnh lý hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

hàng năm tại địa phương được thực hiện 

nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí. 

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương tiện nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung phân tích về hiện 

trạng đất nông nghiệp đặc biệt là sự phân bố 

mô hình canh tác lúa 2 và 3 vụ của Thành phố 

Cần Thơ trong năm 2020. 

2.1.2. Dữ liệu nghiên cứu 

- Dữ liệu ảnh viễn thám gồm chuỗi 46 ảnh 

chỉ số thực vật NDVI được tích hợp từ bộ dữ 

liệu Landsat_NDVI và MODIS_NDVI thu thập 

từ ngày 8/10/2019 đến ngày 29/9/2020. Thông 

tin về dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu 

thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thông tin dữ liệu ảnh viễn thám được sử dụng trong nghiên cứu 

Thông tin dữ liệu Landsat MODIS Tích hợp Landsat_MODIS 

Độ phân giải không gian 30m 250m 30m 

Độ phân giải thời gian - 8 ngày 8 ngày 

Kênh ảnh NDVI NDVI NDVI 

Số lượng ảnh tham gia chuỗi ảnh 6 46 46 

 

- Dữ liệu thu thập gồm 262 điểm điều tra, 

khảo sát hiện trạng đất nông nghiệp TPCT năm 

2020 thu thập có hỗ trợ của công cụ GPS và 

Google Earth. 

- Dữ liệu niên giám thống kê về diện tích 

đất nông nghiệp TPCT năm 2019 thu thập từ 

Cục thống kê. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập và tiền xử lý 
dữ liệu ảnh MODIS và Landsat trên GEE 

Các dữ liệu ảnh đầu vào (MODIS MOD09Q1 

và Landsat 8 OLI) được thu thập trên ứng dụng 

GEE (https://earthengine.google.com/) thông qua 

các dòng lệnh (code). Công tác tiền xử lý bao 

gồm xóa mây, tính chỉ số NDVI, tạo thuộc tính 

dữ liệu ảnh thu thập cũng được thực hiện trên 

ứng dụng GEE qua các lệnh code. Kết quả thu 

được gồm: 

- 01 bộ dữ liệu 06 ảnh Landsat_NDVI 30m 

(chuỗi ảnh dạng *.tiff). 

- 01 bộ dữ liệu 46 ảnh MODIS 250m, 8 

ngày lặp (chuỗi ảnh dạng *.tiff). 

- 01 file thông tin các dữ liệu thu thập (định 

dạng *.csv) về ngày tháng thu thập ảnh. 

Đối với nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho 

mô hình tích hợp STARFM, điều kiện để thực 

hiện tích hợp cần có ít nhất 2 ảnh Landsat chất 

lượng cao (tỉ lệ mây ở mức tối thiểu 10%) ở vị 

trí đầu và cuối của danh sách chuỗi dữ liệu 

phục vụ tích hợp. Trong nghiên cứu này, tổng 

số ảnh Landsat tham gia chuỗi ảnh tích hợp là 

6 ảnh tương ứng 6 thời điểm ở các ngày 

14/07/2019, 06/01/2020, 07/02/2020, 23/02/2020, 

10/03/2020 và 28/02/2021. 

2.2.2. Phương pháp tích hợp dữ liệu ảnh 

MODIS và Landsat bằng mô hình STARFM 

Mô hình tích hợp sự phản xạ thích ứng 

không gian-thời gian STARFM (The spatial-

temporal adaptive reflectance fusion model 

(ledaps.nascom.nasa.gov/tools)) được áp 

dụng để tích hợp chuỗi ảnh LANDSAT_NDVI 

và MODIS_NDVI (Gao et al., 2006; Nguyen 

Thanh Son et al., 2017) nhằm tạo chuỗi ảnh 

đa thời gian vừa có độ phân giải không gian 

30m và vừa có độ phân giải thời gian 8 

ngàycao. Quá trình tích hợp ảnh STARFM 

được xử lý trên phần mềm R thông qua các 

lệnh code. Mô hình STARFM được áp dụng 

theo công thức bên dưới: 

https://earthengine.google.com/


52 

 

Trong đó:  

- L và M là giá trị phản xạ các kênh ảnh 
LANDSAT và MODIS 

- ω: cửa sổ tìm kiếm giá trị thay thế 

- : là điểm ảnh trung tâm 
của cửa sổ tìm kiếm 

- : vị trí của điểm ảnh của cặp ảnh 
LANDSAT và MODIS 

- tk: là ngày thu nhận ảnh của cặp ảnh  

- t0 : là ngày thu nhận ảnh cho ngày mô 
phỏng (dự đoán) 

- Wijk : là trọng số quyết định sự ảnh hưởng 
của các điểm ảnh xung quanh đến giá trị phản 
xạ của điểm ảnh trung tâm (xω/2 , yω/2). 

2.2.3. Phương pháp phân loại không kiểm 

soát chuỗi ảnh tích hợp xây dựng bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và cơ 

cấu mùa vụ lúa 

Sử dụng phương pháp phân loại không 

kiểm soát bằng thuật toán K-Means trong phần 

mềm ENVI để phân tách nhóm tự động. Bản đồ 

kết quả sau phân loại được thực hiện định 

danh và gộp nhóm dựa vào qui luật biến động 

chuỗi giá trị NDVI của các loại hiện trạng sử 

dụng đất tương ứng như Hình 1. 

 

Đất mặt nước và nuôi trồng thuỷ sản 

 

Lúa 2 vụ 

 

Đất ở 

 

Lúa 3 vụ 

 

Cây hằng năm 

 

Cây lâu năm 

Hình 1. Khoá giải đoán ảnh dựa trên sự biến động giá trị NDVI theo thời gian 
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2.2.3. Phương pháp khảo sát thực địa và 

đánh giá độ chính xác kết quả giải đoán  

Tổng số có 262 điểm kiểm tra ở thành phố 

Cần Thơ trong đó 133 điểm từ khảo sát thực 

địa cho đất canh tác lúa 2 và 3 vụ, còn lại 162 

điểm khảo sát cho các hiện trạng sử dụng đất 

khác được chấm điểm từ ứng dụng Google 

Earth. Các điểm kiểm tra được phân bố ngẫu 

nhiên như trên Hình 2. Trong đó, số lượng các 

điểm nhiều hay ít phụ thuộc tỷ lệ (%) diện tích 

mỗi loại hiện trạng được giải đoán so với tổng 

diện tích vùng nghiên cứu, cụ thể có 101 điểm 

lúa 3 vụ, 32 điểm lúa 2 vụ, 35 điểm cây hàng 

năm, 32 điểm cây lâu năm, 24 điểm đất ở, 26 

điểm đất mặt nước, và 12 điểm đất nuôi trồng 

thủy sản. 

 

Hình 2. Bản đồ phân bố điểm khảo sát thực địa 

Từ kết quả khảo sát, thực hiện lập bảng 

ma trận sai số và tính toán hệ số Kappa (K) để 

đánh giá mức độ tin cậy (Lê Văn Trung, 2005). 

2.2.4. Phương pháp đối chiếu kết quả giải 

đoán với số liệu niên giám thống kê 

So sánh, đối chiếu số liệu diện tích giữa 

kết quả giải đoán với số liệu niên giám thống kê 

nhằm xác định mức độ phù hợp (%) giữa hai 

bộ dữ liệu với 2 cách tiếp cận khác nhau từ đó 

đánh giá khả năng, vai trò của ứng dụng ảnh 

viễn thám tích hợp Landsat - MODIS trong 

công tác giám sát hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp và cơ cấu canh tác lúa. 

2.2.5. Phương pháp phân tích ưu và nhược 

điểm của việc ứng dụng dữ liệu ảnh viễn 

thám tích hợp và đề xuất giải pháp 

Từ kết quả đánh giá độ chính xác giải đoán 

và kết quả đối chiếu niên giám thống kê, thực 

hiện phân tích ưu và nhược điểm của việc ứng 

dụng dữ liệu ảnh viễn thám tích hợp và đề xuất 

những giải pháp nhằm khai thác dữ liệu ảnh 

viễn thám hiệu quả hơn. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất nông nghiệp thành phố Cần Thơ 

từ dữ liệu ảnh tích hợp Landsat-MODIS 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp Thành phố Cần Thơ năm 2020 được 

giải đoán từ chuỗi ảnh tích hợp đã phân tách 

được 7 loại hiện trạng cơ bản (Hình 3).  

 

Hình 3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp TPCT năm 2020  

được xây dựng từ dữ liệu chuỗi ảnh viễn thám tích hợp Landsat_MODIS 

Hiện trạng đất lúa: Kết quả cho thấy đến 

năm 2020, ở thành phố Cần Thơ, đất lúa chiếm 

diện tích lớn nhất (40% tổng diện tích đất tự 

nhiên) và chủ yếu là đất lúa 3 vụ chiếm 

75.470ha (35,2%) phân bố phần lớn tại các 

huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, còn lại 

phân bố ít ở quận Thốt Nốt và Ô Môn. Đất lúa 2 

vụ chiếm diện tích nhỏ 10.253ha (4,8%) phân 

bố tập trung ở huyện Vĩnh Thạnh và rãi rác ở 

huyện Cờ Đỏ.  

Hiện trạng đất cây hàng năm (CHN): 

Chiếm diện tích 82.454ha (38,5% tổng diện tích 

đất tự nhiên). Quận Ô Môn và Thốt Nốt phát 

triển theo hướng chuyên canh rau màu nên 

CHN phân bố tập trung ở hai huyện này. Ngoài 

ra, bản đồ kết quả cũng cho thấy CHN chiếm 

diện tích lớn ở nông trường sông Hậu của huyện 

Cờ Đỏ và xã Trường Thành của huyện Thới Lai. 

Hiện trạng cây lâu năm (CLN): Chiếm diện 

tích 24.677ha (11,5% tổng diện tích đất tự 

nhiên). Huyện Phong Điền nổi tiếng với nhiều 

loại trái cây mang lại hiệu quả kinh tế cao nên 

diện tích CLN phân bố tập trung ở huyện này 

là chủ yếu. Ngoài ra, CLN còn phân bố rải rác 

ở các quận Cái Răng, Ô Môn, Bình Thủy và 

Thốt Nốt.  
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Hiện trạng đất ở: Chiếm diện tích 10.527ha 

(4,9% tổng diện tích đất tự nhiên)Các công 

trình xây dựng như nhà ở tập trung chủ yếu ở 

vị trí trung tâm thị trấn, ven sông và đường giao 

thông phân bố đều khắp địa bàn thành phố Cần 

Thơ, tập trung đông nhất là ở 3 quận Ninh kiều, 

Bình Thủy và Cái Răng. 

Kết quả đánh giá độ chính xác giải đoán 

(bảng 3) cho thấy độ chính xác toàn cục đạt 

80,15% với hệ số Kappa đạt 0,75 là khá tốt. Ma 

trận cho thấy kết quả đã phân tách đất lúa 2 vụ 

và 3 vụ khá tốt với sai số trong khoảng 0,1 - 

0,2%. Các hiện trạng sử dụng cho sai số cao 

hơn do sự giải đoán nhầm giữa các cặp hiện 

trạng như giữa cây hàng năm và cây lâu năm 

(0,2 - 0,4%), giữa đất mặt nước và nuôi trồng 

thuỷ sản (0,2 - 0,5%). Sự khác biệt là do chuỗi 

NDVI giữa các cặp hiện trạng nói trên không 

cao (Hình 1). 

Bảng 3. Ma trận đánh giá độ chính xác của các điểm khảo sát  

so với kết quả giải đoán ảnh chuỗi ảnh tích hợp Landsat_MODIS 

T
h

ự
c
 đ

ịa
 

Giải đoán 

 Lúa 2 vụ Lúa 3 vụ CHN CLN ĐMN NTTS OĐT Tổng Sai số thừa 

Lúa 2 vụ 27 9 0 0 0 0 0 39 0,23 

Lúa 3 vụ 5 89 5 0 0 0 0 94 0,11 

CHN 0 3 20 4 0 0 0 29 0,24 

CLN 0 0 10 28 0 0 0 38 0,26 

ĐMN 0 0 0 0 13 4 4 21 0,38 

NTTS 0 0 0 0 3 8 0 11 0,27 

OĐT 0 0 0 0 10 0 20 30  0,30 

Tổng 32 101 35 32 26 12 24 262  

Sai số bỏ sót (%) 0,16 0,12 0,43 0,13 0,50 0,30 0,17   

Hệ số Kappa 0,75 

ĐCX toàn cục (%) 80,15% 

 

Qua đối chiếu với dữ liệu niêm giám thống 

kê (Hình 4), nhìn chung cho thấy diện tích đất 

nông nghiêp như đất lúa, cây hàng năm và cây 

lâu năm, nuôi trồng thủy sản và đất mặt nước 

có kết quả giải đoán chênh lệch không nhiều so 

với số liệu niên giám thống kê thành phố Cần 

Thơ (< 8%). 

 

Hình 4. Biểu đồ so sánh diện tích hiện trạng sử dụng đất giải đoán bằng ảnh viễn thám  

so với niên giám thống kê của thành phố Cần Thơ năm 2019 

Lúa Cây hàng năm Cây lâu năm Đất ở 
Đất mặt nước 

và NTTS 

Giải đoán (ha) 85.723 82.454 24.677 10.527 10.648

Thống kê (ha) 87.774 89.179 22.988 8.314 11.012

Chênh lệch (%) -2,337 -7,541 7,347 26,618 -3,305
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Một trong những nguyên nhân chính của 

sự chênh lệch diện tích là do đặc điểm canh 

tác tại địa phương với diện tích nhỏ lẻ, không 

đồng loạt của mô hình cây hàng năm và cây 

lâu năm và xen lẫn giữa các mô hình canh 

tác lúa đã đóng góp vào sai số trong quá 

trình phân loại và giải đoán. Tuy nhiên, việc 

xác định được diện tích của đất lúa 2 vụ và 

đất lúa 3 vụ cho thấy ưu thế của chuỗi ảnh 

viễn thám tích hợp so với dữ liệu niên giám 

thống kê. 

3.2. Những ưu và nhược điểm khi sử dụng 

chuỗi ảnh tích hợp Landsat_MODIS và các 

đề xuất 

Dữ liệu ảnh tích hợp Landsat_MODIS có 

cả hai ưu điểm về chu kỳ lặp 8 ngày của ảnh 

MODIS và độ phân giải không gian 30 m của 

ảnh Landsat nên có những thuận lợi như: 

- Với chu kỳ lặp 8 ngày của chuỗi ảnh, 

nhờ đó sự khác biệt của biến động chuỗi giá 

trị NDVI đã giúp tách biệt tốt cho nhiều đối 

tượng gồm đất trồng cây hằng năm, cây lâu 

năm và đất lúa và đặc biệt là cơ cấu mùa vụ 

lúa (lúa 3 vụ và lúa 2 vụ) trong khi ở các ảnh 

đơn lẻ như Landsat và MODIS chưa phân 

loại được.  

- Với độ phân giải 30 m của chuỗi ảnh, việc 

xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất với 07 

loại hiện trạng chính trên bản đồ cấp tỉnh là khả 

thi với độ chính xác chấp nhận được. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho 

thấy việc sử dụng chuỗi ảnh tích hợp vẫn còn 

những nhược điểm nhất định như: 

- Độ chính xác của kết quả giải đoán phụ 

thuộc nhiều vào số lượng và chất lượng ảnh 

Landsat tham gia vào chuỗi ảnh tích hợp, số 

lượng ảnh Landsat chất lượng cao tham gia 

vào chuỗi ảnh càng lớn thì độ chính xác của 

bản đồ kết quả càng tăng.  

- Dữ liệu ảnh Landsat đóng góp vào việc 

cải thiện độ phân giải không gian của chuỗi ảnh 

tích hợp để phù hợp cho xây dựng bản đồ cấp 

tỉnh vẫn còn bị giới hạn do đặc điểm hiện trạng 

canh tác với diện tích nhỏ lẻ đòi hỏi độ phân 

giải không gian cao hơn. 

Do đó, để cải thiện nhược điểm trong việc 

sử dụng ảnh tích hợp cần:  

- Nghiên cứu khai thác dữ liệu ảnh có độ 

phân giải cao hơn để xây dựng chuỗi ảnh tích 

hợp, ví dụ với dữ liệu Sentinel 2 độ phân giải 

10 m, phù hợp cho việc phân tách đối tượng có 

độ chi tiết hơn. 

- Số lượng và chất lượng dữ liệu ảnh độ 

phân giải cao tham gia vào chuỗi ảnh nên 

nhiều nhất có thể và thời gian quan sát phân 

bố đều trong cả chuỗi ảnh sẽ phục vụ tốt 

cho việc nâng cao độ chính xác của kết quả 

giải đoán. 

- Khai thác dữ liệu thực địa và dữ liệu niên 

giám thống kê cũng sẽ hỗ trợ tốt cho công tác 

giải đoán hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

và cơ cấu mùa vụ hiệu quả hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử 

dụng chuỗi ảnh tích hợp giữa Landsat_NDVI 

và MODIS_NDVI trong xây dựng bản đồ HT 

SDĐ NN và cơ cấu mùa vụ lúa cho hiệu quả 

cao do đã khai thác được thế mạnh cũng như 

khắc phục điểm yếu của 02 bộ dữ liệu ảnh 

Landsat và MODIS. Kết quả đề tài là cơ sở 

đề xuất ứng dụng chuỗi ảnh tích hợp như là 

một giải pháp hiệu quả trong công tác xây 

dựng bản đồ HT SDĐ NN cũng như cơ cấu 

mùa vụ nhằm hỗ trợ công tác thống kê, kiểm 

kê sử dụng đất nông nghiệp ở cấp tỉnh khu 

vực ĐBSCL một cách nhanh chóng, chính 

xác và tiết kiệm chi phí. 
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SUMMARY 

Assessing efficiency in classification of agriculture land  

use by fusion multi-temporal landsat-MODIS images 

Huynh Thi Thu Huong1, Phan Kieu Diem1,  

Nguyen Kieu Diem1, Nguyen Trong Can2 

1College of Environment and Natural Rssources, Can Tho University 
2Space Technology Research Center, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA),  

Chonburi 20230, Thailand 

This study aims to evaluate the effectiveness of the integrated remote sensing image series in mapping of 

agricultural land use and rice crop at the provincial level. Time-series of fusion Landsat-MODIS NDVI 8 - days, 30m in 

Can Tho city in the period of 2020 - 2021 were applied in this suty. The Kmean algorithm was used for classification 

based on the variation of the NDVI value over the period of study. The accuracy assessment for classified map was 

conducted using 262 points. The classified agricultural land use map has high accuracy (Kappa = 0.75), and agricultural 

land use areas was consistent with the statistical yearbook data with the difference less than 8%. The fusion Landsat-

MODIS NDVI imagery provides an effective solution in mapping agricultural land use and rice crop mapping at the 

provincial level. 

Keywords: NDVI, fusion Landsat-MODISI, Can Tho city. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ số TPCT_CLNM quản lý chất lượng nước mặt của thành phố Cần 

Thơ (TPCT) trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Java, cơ sở dữ liệu không gian được đưa vào hệ quản trị Geo-Server. Bản 

đồ nền là bản đồ hành chính và bản đồ hệ thống thủy lợi TPCT (tỷ lệ 1/5.000) và xử lý bằng phần mềm QGIS. Số liệu 

quan trắc chất lượng nước mặt từ năm 2014 đến 2018 thu thập từ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

TPCT. Hiển thị kết quả trên nền WebGIS, ứng dụng cho phép truy cập số liệu, xem thông tin tại một điểm quan trắc, 

hiển thị và truy xuất các bản đồ chuyên đề, bật/tắt các lớp bản đồ. Người dùng được phân quyền có thể cập nhật cơ sở 

dữ liệu với những thông tin đã có hoặc thông tin mới. Cơ sở dữ liệu cần được vận hành thử nghiệm để đánh giá độ tin 

cậy trước khi đưa vào khai thác. 

Từ khóa: Chỉ số chất lượng nước WQI, nước mặt, thành phố Cần Thơ, WebGIS. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Thành phố Cần Thơ (TPCT) là đô thị loại I 

trực thuộc trung ương, là trung tâm kinh tế, văn 

hóa, xã hội, y tế, giáo dục và thương mại của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy 

nhiên bên cạnh những thành quả phát triển 

kinh tế - xã hội, thành phố đang đối mặt với 

nhiều vấn đề môi trường phát sinh, đặc biệt là ô 

nhiễm nguồn nước mặt do các hoạt động sản 

xuất kinh doanh; nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi 

gia súc, gia cầm; từ sinh hoạt của người dân... 

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước 

(CLN) mặt tại TPCT đã bị ô nhiễm hữu cơ và vi 

sinh; mức độ ô nhiễm có xu hướng tăng dần 

trong khoảng 2015 - 2017 (Sở Tài nguyên và 

Môi trường, 2021). Do đó, thành phố cần cải 

thiện công tác quản lý nguồn nước mặt, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Những năm gần đây hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) đã trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ 

công tác quy hoạch và quản lý. Sự phát triển 

của cơ sở dữ liệu (CSDL) được thúc đẩy bởi 

công nghệ GIS giúp truyền phát dữ liệu có cấu 

trúc không gian trên nền tảng Internet. Thông 

                                                      
1
Bộ môn Tài nguyên nước, Đại học Cần Thơ  

2
Bộ môn Khoa học Môi trường, Đại học Cần Thơ  

*Email: nvcngan@ctu.edu.vn 

qua nguồn dữ liệu GIS và các chức năng của 

internet, công nghệ WebGIS là một giải pháp 

hữu hiệu để quản lý dữ liệu và truyền tải thông 

tin đến mọi người (Kiehle et al., 2007). Xuất 

phát từ những nhu cầu cấp thiết trên, nghiên 

cứu này tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu 

TPCT_CLNM qua ứng dụng WebGIS để hỗ trợ 

các cơ quan ban ngành thành phố trong việc 

cập nhật, quản lý dữ liệu tài nguyên nước mặt, 

đồng thời chia sẻ thông tin về về chất lượng 

nguồn nước mặt đến cộng đồng một cách 

nhanh chóng, trực quan. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng bản đồ nền được số 

hóa từ bản đồ hành chính và bản đồ thủy lợi 

TPCT tỷ lệ 1/5000 bằng phần mềm QGIS, với mô 

hình vector hệ quy chiếu UTM Zone 48 - Northern 

Hemisphere với kiểu dữ liệu không gian dạng 

vùng (polygon).  

Số liệu CLN thu thập từ 29/38 điểm quan 

trắc trên địa bàn TPCT từ Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường TPCT từ năm 2014 

đến 2018 (4 lần đo/năm). Các thông số CLN 

bao gồm: nhiệt độ, độ đục, pH, TSS, DO, 

BOD5, COD, N-NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, PO4

-
, As, Pb, 

Cr
6+

, Hg, Fe, F
-
, Coliform. 
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2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Số liệu CLN thu thập được đánh giá về độ 
tin cậy (dựa vào vị trí thu mẫu và đặc trưng 
phát triển kinh tế xã hội của khu vực thu mẫu), 
sự sẵn có của số liệu, sự phù hợp để tính toán 
chỉ số chất lượng nước WQI theo hướng dẫn 
của Tổng cục Môi trường (2019).  

- Dữ liệu điểm quan trắc: Tọa độ các điểm 
quan trắc được tổng hợp trên Excel và thêm 
vào QGIS với mô hình vector kiểu dữ liệu 
không gian dạng điểm (Point) chuyển đổi đồng 
bộ với hệ tọa độ và hệ quy chiếu với lớp bản 
đồ nền. 

- Dữ liệu chất lượng nước: Thông số CLN 
tổng hợp trên Excel. Dữ liệu được xử lý đồng 
bộ và thống kê theo từng chỉ tiêu, từng đợt 
quan trắc, theo mùa và theo năm. Các trường 
thuộc tính của lớp dữ liệu điểm bao gồm: mã 
điểm, tên điểm, tên quận/huyện, các trường chỉ 
tiêu chất lượng nước và trường WQI. 

Mô hình tính toán chỉ số chất lượng nước 
VN-WQI: Sử dụng Excel lập công thức tính giá trị 
VN_WQI theo Quyết định số 1460/QĐ-TCMT của 
Tổng Cục Môi trường. Giá trị WQI tính theo thang 
điểm tương ứng với biểu tượng và các màu sắc 
để đánh giá CLN đáp ứng cho những mục đích 
sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại dữ liệu 
CLN thu thập không bao gồm các thông số ô 
nhiễm thuốc bảo vệ thực vật (thuộc nhóm II).  

Xây dựng bản đồ nội suy không gian: từ 
kết quả tính toán WQI, xây dựng bản đồ phân 
vùng CLN bằng phương pháp nội suy IDW 
(Inverse Distance Weighted) trên phần mềm 
QGIS (Mitas & Mitasova, 1999). Phương pháp 

IDW xác định giá trị của những điểm chưa biết 
bằng cách tính trung bình trọng số khoảng cách 
các giá trị của những điểm đã biết trong vùng 
lân cận của mỗi pixel. Số lượng các điểm chi 
tiết, hoặc tất cả những điểm nằm trong vùng 
bán kính xác định có thể được sử dụng để xác 
định giá trị đầu ra cho mỗi vị trí. 

Sử dụng phần mềm QGIS để số hóa bản 
đồ nền, cập nhật tọa độ điểm GPS vào bản đồ 
và chuyển các lớp bản đồ không cùng hệ quy 
chiếu về một hệ quy chiếu UTM Zone 48 - 
Northern Hemisphere. Dữ liệu bản đồ trên 
QGIS được nạp vào PostgreSQL/PostGIS, 
mỗi thay đổi về dữ liệu thực hiện trên QGIS sẽ 
tự động cập nhật lên máy chủ GeoServer. Để 
hoàn thiện cơ sở dữ liệu, dữ liệu không gian 
và dữ liệu thuộc tính được liên kết với nhau 
bằng thuộc tính từ tập tin *.csv vào QGIS. 
Giữa bảng thuộc tính và tập tin *.csv có một 
trường dữ liệu chung (trường ID) để có thể sử 
dụng chức năng liên kết trong QGIS. Ngôn 
ngữ Java được sử dụng để soạn thảo các mã 
lệnh giúp truy xuất các dữ liệu theo yêu cầu 
của người dùng. 

Cơ sở dữ liệu TPCT_CLNM được xây 
dựng dựa trên ba lớp chính bao gồm lớp web, 
lớp ứng dụng, và lớp cơ sở dữ liệu. Người 
dùng sẽ thao tác trên giao diện web để gửi các 
yêu cầu đến máy chủ thông qua kết nối mạng. 
Sau khi nhận được yêu cầu, máy chủ sẽ truy 
cập cơ sở dữ liệu để thu thập số liệu mong 
muốn và phản hồi đến người dùng. Dựa trên 
những hợp phần quản lý dữ liệu, máy chủ ứng 
dụng và máy chủ mô hình sẽ thực hiện các tính 
toán theo yêu cầu và truy xuất dưới dạng bản 
đồ trên nền QGIS.  

 

Hình 1. Sơ đồ các bước xây dựng ứng dụng WebGIS 
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3. KẾT QUẢ 

3.1. Kết quả xây dựng mô hình tính toán giá 

trị WQI 

Giá trị VN_WQI trong tínnh toán này bổ sung 
một số thông số so với hướng dẫn năm 2011: bổ 
sung nhóm thông số kim loại nặng và hóa chất 

bảo vệ thực vật - hai nhóm ảnh hưởng trực tiếp 
đến hệ sinh thái và sức khỏe con người; không 
sử dụng thông số độ đục, TSS do những nguồn 
nước mặt ở ĐBSCL bị ảnh hưởng bởi phù sa là 
đặc trưng của độ đục và TSS; quy định số lượng 
nhóm thông số tối thiểu trong công thức tính. 
Trong nghiên cứu này, kết quả tính WQI chưa 
bao gồm thông số thuốc bảo vệ thực vật. 

  

Hình 2. Giao diện tính toán chỉ số chất lượng nước (VN_WQI) 

3.2. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu 
TPCT_CLNM 

3.2.1. Trang chủ quản lý cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu TPCT_CLNM được thiết kế 
với ba cấp độ người dùng: (i) Quản trị có toàn 
quyền tạo mới người dùng, thay đổi thông tin 
người dùng và quyền truy cập của từng nhóm 
người dùng; (ii) Người nhập liệu có thể xem và 
chỉnh sửa những thông tin được cho phép;  
(iii) Khách cần tạo một tài khoản sử dụng và chỉ 

xem dữ liệu được cho phép. Cán bộ quản lý ở 
các đơn vị hành chính quận/huyện được cấp 
quyền nhập liệu để cập nhật dữ liệu CLN của 
đơn vị mình, đồng thời có thể chia sẻ thông tin, 
dữ liệu cho các đơn vị cùng cấp hoặc cấp cao 
hơn. Các cơ quan quản lý có thể dễ dàng phân 
cấp cho các cán bộ quản lý dữ liệu CLN tại 
từng địa phương, mỗi quận/huyện sẽ tự động 
cập nhật dữ liệu CLN mới và tự động đồng bộ 
vào giao diện quản lý chính của cấp cao hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Cấu trúc các module trong ứng dụng WebGIS  
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3.2.2. Nhập và cập nhật dữ liệu 

Chức năng nhập và cập nhật dữ liệu cho 

phép người nhập liệu thêm mới thông tin và giá 

trị của các thông số CLN trực tiếp trên nền web 

và cập nhật dữ liệu tại từng vị trí quan trắc cụ 

thể sẵn có. 

Riêng dữ liệu dạng điểm - vùng - raster 

(bản đồ vị trí, bản đồ chuyên đề) thì ứng dụng 

không hỗ trợ cập nhật trực tiếp trên web mà dữ 

liệu cập nhật bằng cách sử dụng kết hợp QGIS 

và hệ quản trị CSDL không gian để chuẩn hóa 

dữ liệu ban đầu, từ đó nhập vào hệ thống. 

   

Hình 4. Giao diện nhập và cập nhật dữ liệu 

3.2.3. Xem và tìm kiếm thông tin 

Bản đồ chuyên đề phân vùng CLN được 

xây dựng nhằm thể hiện trực quan những khu 

vực có mức độ ô nhiễm khác nhau thông qua 

màu sắc của từng đoạn sông. Các dữ liệu này 

được tích hợp với bản đồ thủy lợi (Hình 5). 

Thông qua các bản đồ phân vùng CLN, người 

dùng dễ dàng nhận biết và đánh giá tổng thể 

CLN tại từng thời điểm khác nhau, cũng như 

khi chồng các lớp bản đồ sẽ thấy được sự thay 

đổi CLN theo thời gian của từng khu vực, kể cả 

khi người dùng không có chuyên môn về tài 

nguyên nước. 

Đây là kết quả tính toán giá trị WQI tại 

những vị trí quan trắc kết hợp với xây dựng bản 

đồ nội suy không gian. Tuy nhiên, tại những 

khu vực có mật độ các điểm quan trắc CLN 

thấp như Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ..., kết quả nội suy 

theo phương pháp IDW còn hạn chế. Theo đề 

xuất của Ziary & Safari (2007), có thể áp dụng 

phương pháp Kriging để gia tăng độ chính xác 

của bản đồ nội suy. 

Khi sử dụng cơ sở dữ liệu TPCT_CLNM, 

người dùng sẽ thao tác trên giao diện web để 

yêu cầu cung cấp dữ liệu CLN. Yêu cầu này 

sẽ được gửi đến máy chủ để chọn số liệu, 

thực hiện và phản hồi. Nếu yêu cầu không 

hợp lệ, máy chủ sẽ phản hồi tin nhắn báo lỗi 

để người dùng gửi lại yêu cầu khác. Trường 

hợp yêu cầu hợp lệ, máy chủ sẽ truy cập số 

liệu, truy xuất, tính toán và phản hồi kết quả 

đến người sử dụng. 



62 

 

Hình 5. Bản đồ CLN đợt 1 năm 2015 và năm 2016 

3.2.4. Truy xuất dữ liệu 

Khi đánh giá nhanh CLN tại một khu vực 

trong một thời điểm, cơ quan quản lý có thể dễ 

dàng ra quyết định trong việc quan trắc và đánh 

giá sâu, kịp thời cho những vùng có nguy cơ ô 

nhiễm (Hình 6). Tại giao diện này, mỗi trạm 

quan trắc cho phép truy xuất các thông tin: tên 

trạm, mã trạm, vị trí trạm, tọa độ, đơn vị, quận 

huyện, giá trị WQI, thông số CLN. Ngoài ra, cán 

bộ quản lý có thể cập nhật trực tiếp khi cần 

chỉnh sửa, bổ sung hay cập nhật thêm thông tin 

khác như đặc điểm, loại hình quan trắc của 

từng vị trí. 

Các thuộc tính như các thông số chất 

lượng nước được biểu diễn thông qua các 

dạng biểu đồ khác nhau, các giá trị đo đạc cũng 

được thể hiện tại mỗi thời điểm quan trắc như 

CSDL đã thiết lập. Tại giao diện này ứng dụng 

cho phép trích xuất dữ liệu từ hệ thống, cho 

phép người dùng lưu ảnh, tập tin dạng PDF và 

in xuất file trực tiếp từ web tại một vị trí hay một 

vùng được chọn trên hệ thống. 

 

Hình 6. Trích xuất dữ liệu từ hệ thống 
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4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng cơ sở dữ liệu 

TPCT_CLNM mã nguồn mở có khả năng mở 

rộng các tiện ích, cho phép truy cập từ xa trên 

ứng dụng WebGIS giúp việc quản lý và giám 

sát, truy xuất công khai thông tin nguồn nước 

mặt tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm tiền bạc, 

thời gian và công sức. Cơ sở dữ liệu 

TPCT_CLNM đã hỗ trợ cập nhật, hệ thống hóa 

số liệu, dữ liệu liên ngành theo định hướng 

phát triển công nghệ 4.0 của Chính phủ. 

Ở thời điểm hiện tại nhóm tác giả chỉ mới 

hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và vận 

hành thử với số liệu CLN từ năm 2014 đến 

2018. Ứng dụng cần được triển khai thử 

nghiệm tại cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường nước mặt (Sở Tài nguyên và Môi 

trường) để hoàn thiện thêm các yêu cầu về truy 

xuất cũng như cập nhật thêm số liệu CLN trước 

khi đưa vào khai thác. 
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SUMMARY 

Building a digital database to support the surface water quality sustainable 
management in Can Tho city 

Nguyen Dinh Giang Nam1, Le Nhu Y1, Huynh Vuong Thu Minh1, 

Nguyen Cong Thuan2, Nguyen Vo Chau Ngan1 

1Department of Water Resources, Can Tho University 
2Department of Environmental Science, Can Tho University 

In this study, a surface water quality digital database TPCT_CLNM was built by using Java programming language 

and the spatial database on GeoServer. The base map is created on the 1/5000 administration map and irrigation map 

and processed on QGIS software. The surface water quality data of 2014 to 2018 were collected at the Center for 

Environmental and Natural Resources Monitoring. The WebGIS platform allows users to access data, read the 

information at one water quality monitoring point, display online thematic maps, and enable/disable the map layers. The 

authorized users could adjust and update data through a friendly interface. This platform needs to be tested for its 

reliability before being put into practice. 

Keywords: Water quality index WQI, surface water source, Can Tho city, WebGIS. 
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ỨNG DỤNG GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI LÀM CƠ SỞ 

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG 

Nguyễn Ngọc Huyền
1*

, Lê Cảnh Định
2*

 

TÓM TẮT 

Đánh giá thích nghi đất đai làm cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long liên 

quan đến nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, xã hội và môi trường, đây là bài toán đánh giá đa tiêu chuẩn. Trong nghiên cứu 

này, tiến trình thực hiện như sau: 1). Ứng dụng mô hình tích hợp ALES - GIS để đánh giá thích nghi tự nhiên theo 

phương pháp hạn chế lớn nhất (FAO, 1976); 2). Ứng dụng mô hình GIS - AHP để đánh giá thích nghi bền vững (FAO, 

2007) đối với những LUS thích nghi tự nhiên (S1, S2, S3); 3). Chồng xếp bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 với 

bản đồ thích nghi đất đai bền vững và bản đồ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 từ đó đề 

xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính trên địa bàn huyện Long Hồ đến năm 2030. Kết quả đề xuất chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng đến năm 2030: lúa 3 vụ: 3.674 ha, giảm 230 ha so với năm 2020; lúa 2 vụ: 1.338, giảm 50ha; 2 lúa - 1 màu: 

543 ha, tăng 30ha; dừa: 49 ha, giảm 287 ha; cây ăn quả: 5.309 ha, giảm 2.732ha. Kết quả nghiên cứu (dữ liệu số, bản 

đồ số với hệ tọa độ VN2000) phù hợp với nền bản đổ quy hoạch tỉnh, dễ tích hợp vào hê thống cơ sở dữ liệu chung toàn 

tỉnh, phục vụ chuyển đổi số trong công tác quản lý quy hoạch tỉnh. 

Từ khóa: Sử dụng đất bền vững, đánh giá đất đai, chuyển đổi số, GIS, AHP. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Hiện nay, các nghiên cứu về đánh giá đất 

đai ở tỉnh Vĩnh Long nói chung và huyện Long 

Hồ nói riêng, phần lớn chỉ tập trung vào đánh 
giá thích nghi điều kiện tự nhiên, một số nghiên 

cứu có xem xét thêm về yếu tố kinh tế nhưng 

chưa đi sâu vào nghiên cứu đánh giá tổng hợp 

cả điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 

trường ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững 

các hệ thống sử dụng đất (LUS). Kết quả đánh 
giá thích nghi bền vững cung cấp thông tin về 

khả năng thích nghi đất đai, hiệu quả sản xuất 

và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của 

từng hệ thống sử dụng đất (LUS); đây là những 

thông tin rất quan trọng hỗ trợ cho việc quyết 
định phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

bố trí quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 

Giai đoạn 2010 - 2020, Huyện Long Hồ có 

tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh, tốc độ tăng 

trưởng bình quân ngành thương mại-dịch vụ: 

19,28%/năm, công nghiệp: 14,08%/năm, nông 
nghiệp (nông, lâm nghiệp, thủy sản): 2,92%/năm; 

tốc độ đô thị hóa nhanh, đất đô thị tăng 

2.562ha; đất sản xuất sản xuất nông nghiệp 

giảm khoảng 2.600ha, dân số tăng gần 7.000 

                                                      
1
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long

 

2 
Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp 

*Email: nnhuyen1310@gmail.com; lecanhdinh@gmail.com 

người, gây áp lực lớn đối với việc bố trí sử 

dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Huyện. 

Xuất phát từ các vấn đề nêu trên, nghiên 
cứu “Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá 

thích nghi đất đai làm cơ sở chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng chính huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long”, cơ sở dữ liệu bản đồ được xây dựng 

trên hệ tọa độ quốc gia (VN2000) phù hợp cho 

tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung toàn tỉnh, 

phục vụ quá trình chuyển đổi số trong công tác 

lập quy hoạch, kế hoạch phất triển nông 
nghiệp, quản lý quy hoạch của huyện, tỉnh.  

2. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI  

2.1. Mô hình 

Trên cơ sở đánh giá thích nghi bền vững 

(FAO, 2007), ứng dụng mô hình GIS-MCA (Lê 
Cảnh Định, 2011) để đánh giá thích nghi đất đai 

trên địa bàn huyện Long Hồ được thực hiện 

theo 3 bước sau (Hình 1).  

Bước 1: Ứng dụng mô hình tích hợp 

ALES - GIS (L.C. Định, 2005) để đánh giá thích 

nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn 
nhất (FAO, 1976). Từ kết quả đánh giá thích 

hợp đất đai tự nhiên của huyện, những LUS 

thích nghi tự nhiên (S1, S2, S3) được chọn để 

đánh giá thích nghi kinh tế và tính bền vững. 

Còn những LUS không thích nghi không được 

lựa chọn để đánh giá. 
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Hình 1. Mô hình GIS và AHP-GDM trong đánh giá đất đai bền vững (L.C.Định, 2011) 

 

Hình 2. AHP-GDM trong xác định trọng số  

các yếu tố 

Bước 2: Đánh giá thích nghi kinh tế và 

tính bền vững được xem xét với các yếu tố kinh 

tế, xã hội, môi trường với kỹ thuật AHP - GDM 

(Hình 2) để tính trọng số các yếu tố, phân loại 

chỉ số thích nghi (Si) để đánh giá thích nghi bền 

vững. Công thức tính Si như sau: 

 

Trong đó, Si: chỉ số thích hợp; wi: trọng số 

của tiêu chuẩn i; xi: điểm của tiêu chuẩn; cj: giá 

trị boolean của yếu tố hạn chế. 

Mô hình xác định trọng số trong ra quyết 

định nhóm chuyên gia (AHP-GDM), gồm các 

bước sau (Lu et al., 2007) (Hình 2): 

+ Thiết lập thứ bậc các yếu tố, các chuyên 

gia đánh giá riêng rẽ (k ma trận so sánh cặp 

của k chuyên gia), aijk là mức độ quan trọng của 

tiêu chuẩn i so với tiêu chuẩn j của chuyên gia 

k; tiêu chuẩn j so với tiêu chuẩn i: ajik = 1/aijk; aijk 

 [1/9,1]  [1,9]. 

+ Tính tỷ số nhất quán (CR) của từng ma 

trận so sánh, những ma trận so sánh của các 

chuyên gia có tỷ số nhất quán (CR) ≤ 10% thì 

đưa vào tính toán tổng hợp. 

+ Tổng hợp các ma trận so sánh cặp của 

các chuyên gia (K. Goepel, 2010): 

A𝑖𝑗 = (∏ 𝑎𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

)

1/𝑛

 

+ Trên cơ sở ma trận so sánh tổng hợp của 

k chuyên gia [Aij], tính trọng số các yếu tố [w] theo 

phương pháp vector riêng (eigen vector). 

Bước 3: Căn cứ vào định hướng phát triển 

của khu vực nghiên cứu, chồng xếp bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất với bản đồ đánh giá 

thích nghi bền vững và bản đồ quy hoạch sử 

)1()(
1 1
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dụng đất để đề xuất sử dụng đất bền vững đến 

năm 2030. 

2.2. Phương pháp điều tra 

a) Điều tra phỏng vấn nông hộ: Phỏng vấn 

trực tiếp các hộ sử dụng đất về các đặc điểm 

môi trường tự nhiên, tình hình sản xuất, các chi 

phí đầu tư, các biện pháp kỹ thuật, năng suất, 

sản lượng, về vốn và thị trường tiêu thụ đối với 

từng loại hình sử dụng đất. Số lượng mẫu điều 

tra được xác định theo công thức Yamane 

(1967): 

21 eN

N
n




 

Trong đó:  

+ n: Số lượng mẫu cần xác định cho nghiên 

cứu điều tra. 

+ N: Tổng số quan sát trong vùng nghiên cứu. 

+ e: Sai số chấp nhận (5%), độ chính xác 

mong muốn là 95%. 

Với tổng số hộ sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn huyện Long Hồ năm 2020 là 29.582 hộ 

thì áp dụng công thức Yamane, tính được số 

phiếu cần điều tra là trên toàn huyện là 395 

phiếu. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, 

phỏng vấn nông hộ với số phiếu/mô hình canh 

tác được phân bố theo diện tích và số hộ sản 

xuất nông nghiệp theo từng loại hình canh tác, 

các phiếu khảo sát được phân bố hoàn toàn 

ngẫu nhiên theo số phiếu của từng mô hình 

thuộc từng xã của huyện Long Hồ. 

b) Điều tra, tham vấn ý kiến của các 

chuyên gia theo phương thức so sánh cặp 

(Saaty, 1980) các yếu tố ảnh hưởng đến sản 

xuất bền vững. Được thực hiện với 04 nhóm 

đối tượng là người am hiểu và có kinh nghiệm 

về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và sản 

xuất nông nghiệp đối với từng nhóm yếu tố 

riêng biệt để xác định mức độ tác động của 

từng yếu tố, đối tượng khảo sát như sau: i). 

Người sản xuất: 395 hộ; trong lúc điều tra về 

tình hình sản xuất, đồng thời điều tra mức độ 

quan trọng các yếu tố (về hiệu quả kinh tế - xã 

hội và tự nhiên-môi trường); ii). Kinh doanh : 03 

chuyên gia Phòng Kinh tế, 15 thương lái (15 

xã); iii). Quản lý: 03 chuyên gia Phòng Nông 

nghiệp, 15 cán bộ nông nghiệp của xã (15 xã); 

iv). Môi trường: 03 chuyên gia Sở TN-MT, 03 

chuyên gia Phòng TN-MT, 03 cán bộ nghiên 

cứu về môi trường đất của phân viện. 

3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀO ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI 

ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG HỒ 

3.1. Đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên 

(FAO, 1976) 

Qua khảo sát thực tế kết hợp với việc kế 

thừa dữ liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Vĩnh Long, chọn 4 tính chất đất đai (LC) để 

xây dựng Bản đồ đơn vị đất đai (LMU), bao 

gồm: Loại đất (ký hiệu So), Độ dày tầng canh 

tác (ký hiệu De), Địa hình tương đối (ký hiệu 

To) và Độ phì (ký hiệu Dp). Xây dựng các lớp 

thông tin tính chất đai trong hệ GIS, chồng xếp 

4 lớp thông tin tính chất đất, kết quả bản đồ 

đơn vị đất đai gồm 12 đơn vị đất đai (LMU). 

Chọn 5 LUT có triển vọng phát triển để đánh 

giá thích nghi đất đai đề xuất sử dụng đất, 

LUT1: 3 vụ lúa, LUT2: 2 vụ lúa, LUT3: 2 vụ lúa - 

1 vụ màu, LUT4: dừa, LUT5: cây ăn quả. 

Tham khảo ý kiến các Chuyên gia nông 

nghiệp thuộc Phân viện Quy hoạch và Thiết kế 

Nông nghiệp miền Nam để xác định yêu cầu sử 

dụng đất của 5 LUT. Ứng dụng mô hình tích 

hợp ALES - GIS (L.C. Định, 2005) trong đánh 

giá thích nghi đất đai. Kết quả, có 5 vùng thích 

nghi đất đai.  

3.2. Đánh giá thích nghi đất đai phục vụ 

quản lý sử dụng đất bền vững (FAO, 2007) 

Kết quả đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên 

đã cung cấp các thông tin về tính thích nghi của 

các hệ thống sử dụng đất (LUS) về mặt tự nhiên 

nhưng chưa xem xét đầy đủ đến tính thích nghi 

về kinh tế, xã hội và môi trường. Do đó, khi đề 

xuất sử dụng đất tính khả thi chưa cao. Do vậy, 

tiếp tục hoàn thiện quá trình đánh giá thích nghi 

đất đai theo quan điểm bền vững (FAO, 2007). 

Theo hướng dẫn của FAO (1993b, 2007) kết 

hợp với phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 

hội huyện Long Hồ, nghiên cứu đã xác định 

được 11 yếu tố ảnh hưởng đến tính bền vững, 

ứng dụng mô hình AHP - GDM (Hình 2) để tính 

trọng số các yếu tố, kết quả ứng dụng mô hình 

được thể hiện trong Bảng 2. 
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3.2.1. Đối với các tiêu chuẩn cấp 1 

Để tính trọng số các yếu tố, tác giả tiến 

hành thiết lập ma trận so sánh tổng hợp các 

yếu tố (tiêu chuẩn cấp 1): Kinh tế (KT), Xã hội 

(XH), Tự nhiên và Môi trường (TN-MT) tham 

vấn ý kiến chuyên gia rồi tính trọng số các yếu 

tố đó. 

- Đầu tiên, điều tra 440 chuyên gia thuộc 

04 nhóm đối tượng người sản xuất, kinh doanh, 

quản lý, môi trường, kết quả điều tra có 22 kết 

quả đánh giá khác nhau. 

- Tiếp theo, xác định ma trận so sánh tổng 

hợp các chuyên gia: 
22/1

22

1









 

k

ijkij
aA   trên cơ 

sở đó tính trọng số các yếu tố theo phương 

pháp vector riêng, kết quả như Bảng 1. 

Bảng 1. Ma trận so sánh tổng hợp yếu tố cấp 1 và trọng số các yếu tố 

Chỉ tiêu Kinh tế Xã hội Tự nhiên - Môi trường Trọng số 

Kinh tế (KT) 1/1 2/1 33/8 0,5459 

Xã hội (XH) 1/2 1/1 22/5 0,3513 

Tự nhiên - Môi trường (TN-MT) 8/33 5/22 1/1 0,1028 

 

Kết quả đạt được vector trọng số: [WKT; 

WXH; WTN-MT] = [0,5459; 0,3513; 0,1028]. 

3.2.2. Đối với các tiêu chuẩn cấp 2 

Cấu trúc thứ bậc các yếu tố như Bảng 2, 

tham vấn ý kiến chuyên gia, đấnh giá mức độ 

quan trọng các yếu tố theo từng nhóm: i). 

Nhóm các tiêu chuẩn về kinh tế: Điều tra 03 

nhóm đối tượng: Người sản xuất, kinh doanh, 

quản lý, 431 phiếu. Kết quả điều tra có 17 kết 

quả đánh giá khác nhau; ii). Nhóm các tiêu 

chuẩn về xã hội: Điều tra 03 nhóm đối tượng: 

người sản xuất, kinh doanh, quản lý, 431 

phiếu. Kết quả điều tra có 10 kết quả đánh 

giá khác nhau; iii). Yếu tố cấp 2 thuộc nhóm 

Tự nhiên - Môi trường: Điều tra 02 nhóm đối 

tượng người sản xuất, môi trường, 404 

phiếu. Kết quả điều tra có 13 kết quả đánh 

giá khác nhau. Áp dụng phương pháp tính 

tương tự như mục 3.2.1, trọng số của các 

yếu tố cấp 2 (Bảng 2). 

Kết quả trọng số toàn cục (Bảng 2) cho 

thấy, về tổng thể, phát triển nông nghiệp bền 

vững ở huyện Long Hồ bị tác động nhiều bởi 

yếu tố tổng giá trị sản phẩm, kế tiếp là lãi 

thuần và phù hợp với chính sách nhà nước 

(quy hoạch sử dụng đất, hỗ trợ trong sản 

xuất, tiêu thụ,...). Ngược lại, các yếu tố về 

môi trường như thoái hóa đất, đa dạng hóa 

cây trồng và lượng thuốc trừ sâu và phân bón 

đưa vào trong đất chưa được người dân 

quan tâm đúng mức.  

Mỗi yếu tố là một một lớp thông tin, chồng 

xếp 11 lớp thông tin để tính chỉ số thích hợp 

(Si). Phân loại chỉ số thích nghi, được kết quả 

thích nghi (S1, S2, S3) và không thích nghi (N). 

So sánh kết quả đánh giá thích nghi tự nhiên 

với thích nghi kinh tế và bền vững (Hình 4): 

- LUT1 (Lúa 3 vụ): Diện tích thích nghi tự 

nhiên (S1+S2) là 6.954 ha, không có thích 

nghi S3; đánh giá thích nghi kinh tế, bền 

vững thì diện tích thích nghi vẫn không tăng, 

nguyên nhân do những khu vực có thích nghi 

tự nhiên (S1, S2), đất lúa 3 vụ đã được khai 

thác sử dụng lâu đời, hình thành nên tập 

quán canh tác tối ưu với điều kiện sản xuất 

tại địa phương. 

- LUT2 (Lúa 2 vụ): Hầu hết đất lúa 2 vụ 

đều được sản xuất trên vùng rất thích nghi (S1) 

tự nhiên, không có thích nghi S2, S3, mặc dù 

lúa 2 vụ có hiệu quả kinh tế trung bình nhưng 

thân thiện với môi trường, đã được canh tác 

lâu dài tại những khu vực có điều kiện sản xuất 

phù hợp, hình thành nên tập quán canh tác 

nhất định. 
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Bảng 2. Cấu trúc thứ bậc và trọng số các yếu tố bền vững. 

Tiêu chuẩn cấp 1 Tiêu chuẩn cấp 2 
Trọng số 
toàn cục 

STT Chỉ tiêu w1 STT Chỉ tiêu w2 w3 = w1*w2 

1  Kinh tế (KT) 0,5459  

1.1 Tổng giá trị sản phẩm (BO) 0,4853 0,2649 

1.2 Lãi thuần (GM) 0,3917 0,2138 

1.3 Lợi ích/Chi phí (B/C) 0,1230 0,0671 

2 Xã hội (XK) 0,3513 

2.1 Tập quán sản xuất 0,2191 0,0770 

2.2 Phù hợp với chính sách của nhà nước 0,3732 0,1311 

2.3 Phù hợp với khả năng vốn 0,2678 0,0941 

2.4 Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 0,1399 0,0491 

3 
Tự nhiên - Môi 
trường (T-MT) 

0,1028  

3.1 Khả năng thích nghi tự nhiên 0,4643 0,0477 

3.2 Thoái hóa đất 0,3310 0,0340 

3.3 Đa dạng hóa cây trồng 0,1024 0,0105 

3.4 Lượng thuốc trừ sâu và phân bón đưa vào đất 0,1023 0,0105 

 

 - LUT3 (2 vụ lúa - 1 vụ màu): Hiệu quả 

kinh tế cao hơn 3 vụ lúa (khoảng 5 - 6%), 

chưa đủ lớn để nâng từ thích nghi S2 lên S1 

khi đánh giá thích nghi kinh tế; mặc dù có mức 

độ đa dạng hóa cây trồng cao hơn loại Hình 3 

vụ lúa (độc canh cây lúa) nhưng do trọng số 

đa dạng hóa cây trồng rất nhỏ (w = 0,0105) 

nên đánh giá bền vững (tổng hợp KT, XH,  

TN-MT) thì diện tích S2 ổn định, không thể 

nâng lên S1. 

 

Hình 4. So sánh thích nghi tự nhiên (TN), kinh tế (KT), bền vững (BV) 

- LUT4 (Dừa): Đánh giá thích nghi tự nhiên 

thì diện tích thích nghi S2 là 6.216 ha. Khi đánh 

giá thích nghi kinh tế, do loại hình sử dụng đất 

trồng dừa có hiệu quả kinh tế ở mức trung bình 

nên các diện tích thích nghi tự nhiên (S2) đều 

hạ xuống một bậc (thích nghi kinh tế là S3). 

Đánh giá thích nghi bền vững thì các diện tích 

thích nghi kinh tế (S3) được nâng lên cấp thích 

nghi cao hơn là S2 (do cây dừa đáp ứng khá 

tốt 2 tiêu chí thoái hóa đất và rất ít lượng thuốc 

trừ sâu và phân bón đưa vào đất).  

- LUT5 (Cây ăn quả): Cho hiệu quả kinh tế 

rất cao, do vậy trồng trên vùng thích nghi tự 

nhiên trung bình (S2) cũng cho thích nghi kinh 

tế cao (S1); do đáp ứng tốt yêu cầu về môi 

trường nên thích nghi bền vững cũng cao (S1). 
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3.3. Đề xuất khả năng chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng chính trên quan điểm bền vững 

Chồng xếp bản đồ thích nghi đất đai bền 

vững, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020, 

bản đồ ranh giới đất sản xuất nông nghiệp 

(trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 của huyện). Nếu hiện trạng là đất sản 

xuất nông nghiệp nhưng nằm trong khu vực 

quy hoạch đất phi nông nghiệp thì chuyển sang 

đất phi nông nghiệp; nếu thuộc vùng quy hoạch 

sử dụng đất nông nghiệp thì xem xét đến mức 

độ thích nghi đất đai bền vững, những LUT 

thích nghi thấp (S3) hoặc không thích nghi (N) 

thì đề xuất chuyển đổi sang LUT khác có mức 

thích nghi cao hơn (S2, S1), nếu không có LUT 

nào thích nghi cao hơn thì chuyển sang đất phi 

nông nghiệp. Theo nguyên tắc này, kết quả đề 

xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng như sau:  

 

Hình 5. Bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp  

Kết quả đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng đến năm 2030: LUT1(lúa 3 vụ): 3.674 ha, 

giảm 230 ha so với năm 2020; LUT2 (lúa 2 vụ): 

1.338, giảm 50ha; LUT3 (2 lúa - 1 màu): 543 ha, 

tăng 30 ha; LUT4 (dừa): 49 ha, giảm 287 ha 

chuyển sang đất phi nông nghiệp chủ yếu ở thị 

trấn Long Hồ; LUT5 (cây ăn quả): 5.309 ha, 

giảm 2.732 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp.  

Bản đồ (Hình 5) được xây dựng trong hệ 

GIS, tọa độ VN-2000 nên thuận lợi trong việc 

tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung của quy 

hoạch tỉnh, quốc gia; có vai trò quan trọng trong 

xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian phục vụ 

xây dựng chính quyền điện tử; đáp ứng các 

nhu cầu quản lý, cập nhật, khai thác đồng bộ, 

tập trung dữ liệu; đảm bảo yêu cầu chia sẻ, kết 

nối, dùng chung dữ liệu trong lộ trình chuyển 

đổi số. 

4. KẾT LUẬN 

Ứng dụng mô hình tích hợp GIS và AHP 

nhóm trong đánh giá thích nghi đất đai theo 

quan điểm bền vững làm cơ sở chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

là hợp lý, kết quả hỗ trợ người ra quyết định 

(nhà quản lý, nhà quy hoạch,...) không những 

số liệu về diện tích mà còn hỗ trợ trực quan 

trên bản đồ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp, 

giúp lập quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng đến năm 2030 trên địa huyện 

Long Hồ một cách khoa học và khách quan.  

Kết quả đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng đến năm 2030: LUT1 (lúa 3 vụ): 3.674 ha, 

giảm 230 ha so với năm 2020; LUT2 (lúa 2 vụ): 

1.338, giảm 50 ha; LUT3 (2 lúa - 1 màu): 543 ha, 

tăng 30 ha; LUT4 (dừa): 49 ha, giảm 287 ha 

chuyển sang đất phi nông nghiệp chủ yếu ở thị 

trấn Long Hồ; LUT5 (cây ăn quả): 5.309 ha, 

giảm 2.732 ha chuyển sang đất phi nông 

nghiệp. Đề xuất không gian phân bố đất sản 

xuất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất đai đến năm 2030, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long. 

Kết quả nghiên cứu (bản đồ số, dữ liêu 

thuộc tính) được xây dựng trong hệ GIS, tọa độ 

VN-2000 có vai trò quan trọng trong xây dựng 

hạ tầng dữ liệu không gian phục vụ xây dựng 

chính quyền điện tử; đảm bảo yêu cầu chia sẻ, 

kết nối, dùng chung dữ liệu trong lộ trình 

chuyển đổi số. 
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SUMMARY 

Application of the integrated model of GIS and AHP to evaluate land suitability  

for changing land-use of plants in Long Ho district, Vinh Long province 

Nguyen Ngoc Huyen1, Le Canh Dinh2 

1Vinh Long Department of Natural Resources and Environment 
2Sub-National Institute of Agricultural Planning and Projection (Sub-NIAPP) 

Land evaluation for changing land-use of plants in Long Ho district, Vinh Long province is a multi-criteria decision 

making (MCDM) problem, that relates to various fields (economy, society and environment) . In this research, the 

process is as follows: 1). Application of the integrated model ALES - GIS to evaluate land suitability by FAO(1976) 

method; 2). Application of GIS - AHP model to assess sustainable land-use by (FAO, 2007) method for LUSs with S1, S2, 

S3; 3). Union the actual map in 2020 and suitable map, land-use planning map in 2030 to propose the map of land-use 

of plants in 2030. Proposed results of land-use of plants in 2030: 3 - crops rice: 3,674 ha, a decrease of 230ha 

compared to 2020; 2 - crops rice: 1,338, down 50ha; 2 - crops rice - crop of annual tree: 543 ha, increase of 30 ha; 

coconut: 49 ha, down 287 ha; fruit trees: 5,309 ha, down 2,732 ha. The result of this research includes digital data, 

digital map with VN-2000 coordinate system. That is appropriate for base map of the provincial map, so that is easy to 

integrate into the general database system of province, which is supporting digital transformation in the plan 

management of province. 

Keywords: Sustainable land-use, land evaluation, digital transformation, GIS, AHP. 
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KHAI THÁC DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH  

TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

(NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG) 

Phạm Thị Chinh
1*

, Phạm Thanh Vũ
2
, Phan Hoàng Vũ

2
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chứng minh việc áp dụng hệ thống thông tin dữ liệu về tài nguyên đất để hỗ 

trợ quá trình ra quyết định sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Phương pháp khảo sát tư vấn 

được sử dụng với những người tham gia tham vấn từ các nhà quản lý nông nghiệp cấp huyện. Mô hình CLUMondo được 

ứng dụng để mô phỏng các kịch bản sử dụng đất đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ sở dữ liệu đất đai về 

thông tin kinh tế - xã hội của các hệ thống canh tác nông nghiệp chính của huyện Hòn Đất đã được xây dựng với 7 lớp 

dữ liệu là các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất bao gồm: giao thông, sông ngòi, khả năng nước ngọt, thời gian mặn, 

các loại đất, độ dốc và dân số. Hệ thống thông tin này được ứng dụng trong 3 kịch bản sử dụng đất nhằm giúp các cơ 

quan chức năng nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tái cơ cấu nông 

nghiệp trên địa bàn huyện 

Từ khoá: CLUMondo, dữ liệu, Hòn Đất, sử dụng đất, tài nguyên đất đai. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Sản xuất nông nghiệp hiện tại, đặc biệt là 

vùng ven biển đang đối mặt với nhiều thách 

thức do sự thay đổi nhanh chóng về tự nhiên, 

kinh tế, xã hội và môi trường (Hoanh và ctv., 

2003) và gây nên sự thay đổi mạnh mẽ về cơ 

cấu sử dụng đất nông nghiệp (Vũ và ctv., 

2016). Đất nhiễm phèn, xâm nhập mặn, chất 

lượng và môi trường nước đang là vấn đề khó 

khăn đối với nhiều mô hình canh tác chủ lực 

(Kam và ctv., 2006). Hệ quả của những vấn đề 

nêu trên dẫn đến việc nhiều bất cập trong quản 

lý đất đai và phát triển nông nghiệp. Việc đa 

dạng hóa sản xuất đôi khi dẫn đến sự chi phối 

của thị trường, giá thành giảm sút khi lượng 

cung vượt quá nhu cầu, sử dụng đất không 

đúng mục đích, biến động thường xuyên không 

theo định hướng của cơ quan chức năng, phân 

chia vùng sản xuất chưa rõ ràng và hợp lý, khả 

năng liên kết, cạnh tranh yếu. Thực trạng đó, 

dẫn đến nhiều bất cập trong việc sử dụng đất 

nông nghiệp tại nhiều địa phương (Hoanh và 

ctv., 2003; Trung, 2006), trong đó có huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Việc định hướng sử 

dụng đất nông nghiệp thích hợp sẽ giảm thiểu 

                                                      
1
Học viên cao học ngành Quản lý đất đai Khóa 27  

2
Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại học Cần Thơ 

*Email: chinhpham2504@gmail.com 

các ảnh hưởng bất lợi, thích ứng với những tác 

động bất thường của tự nhiên và kinh tế, xã hội 

là giải pháp chiến lược trong phát triển bền 

vững của địa phương (Veerman, 2013). Song, 

để có thể hỗ trợ có hiệu quả việc đưa ra quyết 

định hợp lý trong sử dụng đất đai thì cần áp 

dụng các công cụ của toán học và công nghệ 

thông tin (Matthews và ctv., 1999). Do đó, việc 

khai thác thông tin và dữ liệu tài nguyên đất đai 

cũng như ứng dụng mô hình toán trong mô 

phỏng hỗ trợ lâp các phương án sử dụng đất 

nhằm hỗ trợ ra quyết định sử dụng đất là cần 

thiết cho huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu 
được thu thập từ nhiều nguồn gồm: 

- Dữ liệu lớp phủ bề mặt được cung cấp từ 

Cơ quan Thăm dò Hàng không Vũ trụ Nhật Bản 

(JAXA). Từ dữ liệu này, thông qua khảo sát 

thực địa và làm việc với các chuyên gia tại địa 

phương, nghiên cứu đã điều chỉnh và thành lập 

được lớp dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất 

nông nghiệp cho huyện Hòn Đất năm 2020; 

- Lớp dữ liệu đất được xây dựng từ nguồn 

tài liệu của Bộ môn Tài nguyên đất đai (Trường 

Đại học Cần Thơ); 
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- Dữ liệu về độ dốc địa hình được xử lý và 

phân lớp dựa trên nguồn dữ liệu thu thập từ 

NASA; 

- Dữ liệu dân số và mật độ dân cư được 

xử lý dựa trên nguồn dữ liệu của WorldPop; 

- Các lớp dữ liệu nền được khai thác từ 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòn 

Đất thực hiện. 

Các lớp dữ liệu này được chuẩn hóa về 

định dạng raster, điều chỉnh về cùng tỷ lệ, cùng 

hệ tọa độ và xử lý, quản lý thống nhất trên nền 

tảng của hệ thống thông tin địa lý thông qua 

phần mềm Qgis. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu đã phỏng vấn 

16 chuyên gia là chuyên viên tại Phòng Tài 

nguyên và môi trường, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT và cán bộ phụ trách nông nghiệp của 14 

xã, thị trấn thuộc huyện Hòn Đất bằng phiếu 

câu hỏi. Phương pháp này giúp nghiên cứu 

đánh giá, kiểm chứng, cập nhật lại một cách 

thực tế các yếu tố kinh tế xã hội của các mô 

hình canh tác, dữ liệu nền các yếu tố ảnh 

hưởng đến sử dụng đất để đưa ra các kịch 

bản sử dụng đất phù hợp.  

2.2. Phương pháp xây dựng kịch bản sử 

dụng đất 

2.2.1. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất  

Các chỉ tiêu sử dụng đất được xây dựng 

thông qua ba kịch bản: 

Kịch bản 1: Theo định hướng quy hoạch 

của địa phương. Đây là kịch bản giả thiết khả 

năng thay đổi xảy ra tích cực như mục tiêu đặt 

ra của địa phương. Kịch bản này đặt trọng tâm 

vào việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo 

hướng sử dụng khoa học kỹ thuật, bảo tồn và 

phát triển rừng (Uỷ ban nhân dân huyện Hòn 

Đất, 2019); 

Kịch bản 2: Dựa trên kết quả tối ưu hoá sử 

dụng đất đai với mục tiêu tối ưu hoá lợi nhuận 

ở mức độ kỹ thuật canh tác hiện tại với ràng 

buộc về thích nghi đất đai, khả năng vốn, nhu 

cầu sản phẩm, nguồn lao động; 

Kịch bản 3: Dựa trên kết quả tối ưu hoá sử 

dụng đất đai với mục tiêu tối ưu hoá lợi nhuận 

ở mức độ kỹ thuật cải tiến với ràng buộc về 

thích nghi đất đai, khả năng vốn, nhu cầu sản 

phẩm, nguồn lao động. 

2.2.2. Xác định sự phân bố không gian của 

các kịch bản sử dụng đất 

Từ các chỉ tiêu sử dụng đất, nghiên cứu sẽ 

định hướng sự phân bố không gian. Việc xác 

định sự phân bố không gian này được thực 

hiện thông qua mô hình CLUMondo được phát 

triển bởi Verburg và ctv (1999) là mô hình mới 

nhất trong loạt mô hình sử dụng đất CLUE. Mô 

hình này xác định sự phân bố phù hợp dựa trên 

các kịch bản được đề xuất thông qua phương 

pháp phân tích hồi quy để cho kết quả về mối 

tương quan giữa từng loại hình sử dụng đất với 

các yếu tố đầu vào (Hình 1). 

 

Hình 1. Quy trình ứng dụng CLUMondo mô phỏng chuyển đổi sử dụng đất huyện Hòn Đất 
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3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

huyện Hòn Đất 

Hòn Đất là huyện thuần nông với diện 

tích đất nông nghiệp 98.480 ha chiếm 

94,79% diện tích tự nhiên. Trong đó, phần 

lớn diện tích là đất trồng lúa với lúa 2 vụ 

chiếm 68,22% tổng diện tích đất nông nghiệp. 

Tuy là huyện ven biển nhưng diện tích đất 

canh tác cho các mô hình phù hợp với môi 

trường mặn còn thấp chỉ chiếm khoảng 

3,26% trong tổng diện tích đất nông nghiệp 

(Hình 2). Mặt khác, với lợi thế giáp biển góp 

phần giúp huyện phát triển kinh tế. Song, 

trong tương lai vấn đề sử dụng đất sẽ chịu 

tác đông rất lớn bởi nước biển dâng và xâm 

nhập mặn (Johanna et al., 2008). 

 

(Nguồn: JAXA, 2020 được tác giả cập nhật thực tế) 

Hình 2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và cơ cấu sử dụng đất  

huyện Hòn Đất 

3.2. Kết quả xây dựng thông tin và dữ liệu 

tài nguyên đất đai cho lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Hòn Đất 

3.2.1. Thông tin về kinh tế - xã hội của các 

mô hình canh tác 

Huyện Hòn Đất hiện có hai mức độ kỹ 

thuật cho mỗi mô hình canh tác, mỗi mức độ kỹ 

thuật đòi hỏi khả năng đầu tư và mang lại hiệu 

quả tài chính khác nhau. Bảng 1 cho thấy, mức 

độ kỹ thuật càng cải thiện thì chi phí sản xuất 

đầu tư tăng ở mức độ vừa phải nhưng tổng thu 

nhập và lợi nhuận sẽ tăng nhiều do năng suất 

được cải thiện. Điểm nổi bật khác khi áp dụng 

kỹ thuật cải tiến là sẽ giảm rủi ro trong canh tác 

và tăng giá trị của nông sản. 
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Bảng 1. Số liệu kinh tế xã hội của các mô hình canh tác chính 

ĐVT: LN (triệu đồng/ha/năm), NS (tấn/ha/năm),  

CP (triệu đồng/ha/năm), LĐ (ngày công/ha/năm) 

Kiểu  
sử dụng đất 

Kỹ thuật hiện tại Kỹ thuật cải tiến 

Lợi nhuận Năng suất Chi phí Lao động Lợi nhuận Năng suất Chi phí Lao động 

Lúa 2 vụ 45,51 12,73 34,68 60 54,67 14,27 35,23 60 

Lúa 3 vụ 50,27 17,83 62,06 81 64,78 20,25 62,79 81 

Lúa-tôm 49,07 7,57;0,4 44,63 55 243,39 8,49; 2,4 86,10 84 

Tôm QCCT 48,36 0,68 29,84 61 299,16 4,08 170,04 90 

Tôm BTC/TC 381,03 5,68 272,17 122 894,27 11,87 470,78 212 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2022). 

3.2.2. Dữ liệu về tài nguyên đất đai có liên 

quan đến canh tác nông nghiệp 

Các cơ sở dữ liệu tài nguyên đất đai nhằm 

phục vụ cho công tác xây dựng kịch bản sử 

dụng đất cho địa phương nghiên cứu đã tổng 

hợp và xây dựng được bao gồm cơ sở dữ liệu 

về đất, nước, giao thông, dân số. Các lớp dữ 

liệu được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Lớp dữ liệu về tài nguyên đất đai của huyện Hòn Đất 

STT Lớp dữ liệu  Hiển thị  

1 

Khoảng cách đến đường giao thông: Chia thành 2 thuộc tính là 

khoảng cách nhỏ hơn 200 m và lớn hơn 200 m, đây là khoảng 

cách phù hợp giữa khu vực canh tác và đường giao thông. 

 

2 

Khả năng năng nước ngọt: chia thành 4 cấp: Có nước ngọt quanh 

năm, 6 tháng có nước ngọt và từ 6 - 9 tháng có nước ngọt, vùng 

không có nước ngọt quanh năm. 

 

3 
Thời gian mặn: Chia từ không có ngày mặn cho đến mặn 

quanh năm. 
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4 

Khoảng cách đến sông: Chia thành 2 thuộc tính là khoảng cách 

nhỏ hơn 100 m và lớn hơn 100 m, đây là khoảng cách phù hợp 

giữa vùng canh tác nông nghiệp và sông phục vụ cho mục đích 

tưới và thoát nước. 

 

5 

Đất: Gồm 7 nhóm đất chính (đất mặn, đất phèn, đất phù sa, đất lầy 

và than bùn, đất đỏ vàng, đất xói mòn trơ sỏi đá và đất xây dựng, 

đất sông suối và mặt nước) và 12 loại đất chi tiết và các loại đất 

được chuyển đổi sang hệ thống phân loại FAO/WRB 2014. 

 

6 
Độ dốc: Khả năng tiếp cận của các loại hình sử dụng đất, ở mỗi độ 

dốc khác nhau sẽ có kiểu sử dụng và hướng canh tác khác nhau. 

 

7 

Mật độ dân số: Thể hiện được khu vực tập trung dân số trên toàn 

huyện, bản đồ này thể hiện sự phù hợp cho yếu tố xã hội, vì dân 

số là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự chuyển đổi 

SDĐ. 

 

 

Kết quả xây dựng các lớp dữ liệu và thông 

tin tại huyện Hòn Đất cho thấy khả năng ứng 

dụng của các nguồn dữ liệu sẵn có cho nghiên 

cứu có liên quan đến nông nghiệp. Hệ thống 

thông tin, dữ liệu này, khi hoàn chỉnh có thể 

ứng dụng được cho nhiều mục tiêu nghiên cứu, 

quản lý mang tính thực tiễn cao. Điển hình cho 

việc ứng dụng này là làm dữ liệu đầu vào cho 

xây dựng đính hướng sử dụng đất thông qua 

mô hình CLUMondo. 

3.3. Kết quả xây dựng kịch bản sử dụng đất 

cho huyện Hòn Đất 

Ba kịch bản sử dụng đất đã được xây 

dựng dựa trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên 

gia, định hướng sử dụng đất đai và các yếu tố 

ảnh hưởng đến sử dụng đất của địa phương 

thông qua 2 chỉ tiêu chính là sản lượng lúa và 

sản lượng tôm. Ba kịch bản này được thể hiện 

ở Bảng 3. 

Bảng 3. Kịch bản và nhu cầu SDĐ  

của huyện Hòn Đất đến năm 2030 

Kịch bản/Nhu cầu  
Sản lượng lúa 

(tấn) 
Sản lượng tôm 

(tấn) 

Hiện trạng 948.401 3.333 

Kịch bản 1  1.000.000  9.200 

Kịch bản 2  972.534 17.950 

Kịch bản 3 1.017.015 18.269 

Kết quả phân bố sử dụng đất của 3 kịch 

bản cho thấy, xu hướng biến động về SDĐ sắp 

tới của huyện Hòn Đất tập trung ở vùng ven 

biển các xã: Bình Giang, Bình Sơn, Thổ Sơn, 

Lình Huỳnh, Mỹ Lâm.  
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Hình 3. Kết quả phân bố không gian của 3 phương án sử dụng đất và hiện trạng 

Bảng 4. Biến động diện tích của các kiểu sử dụng đất của 3 kịch bản so với hiện trạng 

Kịch bản Lúa 2 vụ Lúa 3 vụ Đất khác Lúa tôm Tôm QCCT Tôm TC/BTC Rừng PNN 

Hiện trạng 67.183 4.513 9.298 1.677 1.213 321 14.275 5.416 

Kịch bản 1 70.990 4.219 5.479 1.565 503 1.449 14.275 5.416 

Kịch bản 2 69.520 4.065 5.552 1.928 112 3.011 14.275 5.433 

Kịch bản 3 68.628 1.098 6.635 1.012 546 1.143 14.275 10.559 

 

Bảng 4 cho thấy, diện tích đất phi nông 

nghiệp tăng hoặc giữ nguyên qua các kịch bản, 

diện tích các mô hình canh tác vùng mặn, vùng 

lợ và ngọt lân cận có sự thay đổi đáng kể, 

nhiều nhất là mô hình canh tác nước mặn hầu 

như đều tăng qua các kịch bản. Điều này khá 

phù hợp với điều kiện tự nhiên đặt ra và đi theo 

xu hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất 

nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển 

công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Mặt khác, 

qua tất cả các kịch bản lúa 3 vụ đều có xu 

hướng giảm. 
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Bảng 5. Số liệu kinh tế của các kịch bản sử dụng đất năm 2030 so với hiện trạng 

Kịch 

bản/yếu tố 

Tổng chi 

(Tỷ đồng/ha) 

Lợi nhuận  

(Tỷ đồng/ha) 

Sản lượng lúa 

(tấn/ha) 

Sản lượng tôm 

(tấn/ha) 

Diện tích đất canh tác 

lúa và tôm (ha) 

Hiện trạng 2.808,722 3.547,882 948.401 3.319 74.907 

Kịch bản 1 3.203,340 4.096,351 990.775 9.198 78.726 

Kịch bản 2 3.572,452 4.615,780 972.064 17.950 78.636 

Kịch bản 3 3.204,965 5.254,715 1.010.148 18.224 72.427 

 

Giá trị sản xuất của cả 3 kịch bản đều cao 

hơn so với hiện trạng, trong đó diện tích đất 

nông nghiệp cho 2 loại hình canh tác lúa và 

tôm cao hơn hiện trạng và điều này ngược lại 

ở kịch bản 3. Đây là kết quả phù hợp giúp 

tăng trưởng kinh tế nông nghiệp cho huyện 

Hòn Đất. Tất cả các phương án đều có tổng 

chi nằm trong khoảng vốn cho phép, nhưng 

tổng chi của kịch bản 3 so với diện tích đất 

canh tác cho lúa và tôm thì cao hơn 2 kịch bản 

còn lại, trong kịch bản này phải tính đến vốn 

đầu tư cho phi nông nghiệp. Vì vậy, kịch bản 1 

và kịch bản 2 phù hợp áp dụng cho huyện 

trong thời gian ngắn. Song, kịch bản 1 sẽ dễ 

dàng thực hiện hơn so với kịch bản 2 trong 

thời gian ngắn vì nguồn vốn dễ dàng đáp ứng 

hơn, người dân cũng sẽ theo kịp sự chuyển 

đổi này và thị trường tiêu thụ sẽ không quá 

khắt khe, mặc dù nghiên cứu đã giả định thị 

trường tiêu thụ ổn định và đáp ứng được cho 

các kịch bản. Ở tầm nhìn xa hơn, trong điều 

kiện chủ động được vốn sản xuất hoặc có sự 

hỗ trợ thêm vốn từ các nguồn khác cho nông 

nghiệp thì kịch bản 3 phù hợp cho huyện giúp 

nâng cao tiềm năng kinh tế của huyện. 

Phương án này, sẽ mang lại lợi nhuận cao, 

các yêu cầu đầu vào sản xuất hoàn toàn trong 

khả năng đáp ứng và tận dụng được nhiều 

tiềm lực sẵn có của huyện. Bên cạnh đó, việc 

áp dụng kỹ thuật vào sản xuất không những 

mang lại năng suất cao mà còn giảm giá thành 

sản xuất. Hơn nữa, các ảnh hưởng của 

BĐKH, hạn hán, mưa trái mùa, hiện tượng 

thời tiết cực đoan đã tác động lớn đến năng 

suất và sản lượng cây trồng. Do đó, nhằm hạn 

chế những bất lợi và duy trì năng suất, chất 

lượng cây trồng người dân buộc phải cải tiến 

kỹ thuật canh tác, áp dụng nhiều giải pháp kỹ 

thuật như giống chất lượng cao, quản lý tiết 

kiệm nước tưới, ứng dụng công nghệ sinh học 

trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông 

sản để nâng cao năng suất, chất lượng và giá 

trị nông sản xuất. 

4. KẾT LUẬN 

Các thông tin và cơ sở dữ liệu xây dựng 

được là đầu vào hữu ích cho việc định hướng 

sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Hòn Đất. 

Trên cơ sở dữ liệu này đã xây dựng được 3 

kịch bản giúp hỗ trợ trong công tác nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi cơ cấu 

nông nghiệp của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang và kết quả này có thể ứng dụng cho các 

vùng có điều kiện tương tự. 

Với kết quả đạt được cho thấy rằng, việc 

xây dựng thông tin và dữ liệu từ các nguồn dữ 

liệu có sẵn đảm bảo độ tin cậy để phục vụ cho 

việc định hướng sử dụng đất, phân bố không 

gian của các kiểu sử dụng đất phù hợp cần 

được tiếp tục nghiên cứu mở rộng để giải quyết 

vấn đề định hướng sử dụng đất phù hợp với đặc 

điểm tự nhiên kinh tế xã hội của địa phương. 
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SUMMARY 

Application of land resources data to support the agricultural land use decision making 

(A case study in Hon Dat District, Kien Giang Province) 

Pham Thi Chinh1, Pham Thanh Vu2, Phan Hoang Vu2 

1Land Management Master Student School Years K27 

2Department of Land Resources, College of Environment & Natural Resources, Can Tho University 

This study was conducted to demonstrate an aplication of data infomattion systems of  land resources to support 

the decision making in agricultural land use in Hon Dat District, Kien Giang Province. The consulting servey was used 

with consultation participants from the district agricultural managers. The CLUMondo model is applied to simulate land 

use scenarios up to 2030. The research results showed that the land database on socio-economic information of the 

main agricultural farming systems of Hon Dat district has been built with 7 data layers that are factors affecting land use 

including: traffic, rivers, freshwater availability, salinity duration, soil types, slope and population. This information 

system was applied in 3 land use scenarios to help authorities to improve the state land management for socio-economic 

development and agricultural restructuring in the district.  
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PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỬ DỤNG  

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE (GEE) 

Nguyễn Trọng Nguyễn
1
, Nguyễn Thị Hồng Điệp

1
,  

Nguyễn Duy Tân
1
, Nguyễn Văn Hoàng Thanh
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích biến động đô thị hóa của thành phố Cần Thơ thông qua việc sử 

dụng công nghệ điện toán đám mây Google Earth Engine (GEE), ảnh vệ tinh Sentinel-2 MSI (MultiSpectral 

Instrument) giai đoạn 2017 - 2021 và thuật toán phân loại Random Forest để chiết tách hiện trạng đối tượng gồm 

đất có công trình xây dựng và đất không có công trình xây dựng (mặt nước, thảm thực vật, đất trống). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, hiện trạng đất công trình xây dựng được phân loại mang độ chính xác cao. Cụ thể, các năm 

2017, 2019, 2021 có độ chính xác toàn cục lần lượt là 91,8%, 94,4%, 92,5% và hệ số Kappa 0,88, 0,92, 0,89. Diện 

tích đất công trình xây dựng được tính toán dựa trên kết quả phân loại qua các năm 2017, 2019, 2021 lần lượt là 

8.412,94 ha, 9.445,49 ha, 11.146,48 ha. Tổng diện tích đất công trình xây dựng được tăng thêm trong giai đoạn 

2017 - 2021 là 3.003,545 ha, trong đó giai đoạn 2017 - 2019 diện tích đất công trình xây dựng được tăng thêm là 

1.302,54 ha, giai đoạn 2019 - 2021 là 1.700,99 ha.  

Từ khóa: Công nghệ điện toán đám mây (GEE), đô thị hóa, phân loại Random Forest. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Đô thị hóa là một xu thế tất yếu của sự 

phát triển kinh tế và xã hội, là việc thay đổi một 

vùng/khu vực không phải đô thị sang đô thị và 

phát triển các đô thị đã hình thành theo chiều 

hướng sâu hơn. 

Thành phố Cần Thơ với vai trò là trung tâm 

kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục, y tế và là 

đầu mối giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tốc 

độ đô thị hóa ở Thành phố Cần Thơ đang diễn 

ra tương đối mạnh trong những năm gần đây 

đòi hỏi việc cung cấp thông tin về tình hình 

phân bố sử dụng đất đô thị kịp thời và chính 

xác có vai trò hết sức quan trọng, giúp các nhà 

quản lý và quy hoạch xây dựng được chiến 

lược phát triển bền vững. 

Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu này 

được thực hiện nhằm đánh giá khả năng phân 

tích, xử lý, phân loại, chiết tách thông tin các 

                                                      
1
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, ĐHCT 

*Email: nguyenb1902689@student.ctu.edu.vn;  
ĐT: 0979759643 

đối tượng là công trình xây dựng từ ảnh viễn 

thám trên nền tảng Google Earth Engine (GEE).  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập thông tin tài liệu 

Thu thập từ Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Cần Thơ, các nghiên cứu trước đây 

các thông tin có liên quan về:  

- Số liệu kiểm kê đất đai các năm 2017, 

2019, 2021 của các quận/huyện trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ.  

- Kết quả phân tích tình hình đô thị hóa 

Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2021. 

- Kết quả ứng dụng công nghệ điện toán 

đám mây Google Earth Engine trong lĩnh vực 

viễn thám. 

2.2. Phương pháp xử lý ảnh trên Google 

Earth Engine  

2.2.1. Tiền xử lý ảnh  

Ảnh được cắt theo ranh giới khu vực 

nghiên cứu thông qua dữ liệu Shapefile đã 

được nhập vào GEE để giảm bớt dung lượng 

ảnh, tăng khả năng xử lý và giải đoán ảnh. Sau 

đó, dữ liệu ảnh sẽ được lọc theo thời gian 
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nghiên cứu thông qua hàm thời gian vào các 

năm 2017, 2019 và 2021. 

Bộ ảnh Sentinel-2 sử dụng trong nghiên 

cứu đã được hiệu chỉnh khí quyển, tuy nhiên 

ảnh vẫn xuất hiện nhiều mây nên cần tiến hành 

lọc ảnh theo 'CLOUDY_PIXEL_ PERCENTAGE' 

dưới 30% đồng thời kết hợp với hàm Cloud 

Masking để loại bỏ vùng mây ra khỏi ảnh (Hình 1). 

 

Hình 1. Hàm xóa mây trên ảnh vệ tinh Sentinel-2 

2.2.2. Thuật toán phân loại Random Forest  

Random Forest là một thuật toán học máy 

có thể được sử dụng để giải quyết các bài toán 

hồi quy và phân loại. Thuật toán này được sử 

dụng phương pháp học tập hợp, là một kỹ thuật 

kết hợp nhiều bộ phân loại để đưa ra giải pháp 

cho các vấn đề phức tạp. 

Trên Google Earth Engine, phân loại có kiểm 

định thông qua thuật toán Random Forest có thể 

được tạo lập bằng cách xây dựng chương trình 

dựa trên hàm ee.Classifier.smileRandomForest 

được cung cấp với số lượng cây quyết định là 

30 từ mẫu huấn luyện các đối tượng là công 

trình xây dựng và không có công trình xây 

dựng (Hình 2). 

 

Hình 2. Hàm phân loại theo thuật toán Random Forest 

2.2.3. Đánh giá độ chính xác 

Để đánh giá độ chính xác của kết quả 

phân loại, 600 điểm khảo sát bao gồm 300 

điểm có hiện trạng là công trình xây dựng và 

300 điểm là kiểu sử dụng khác không có công 

trình xây dựng (sông, thảm thực vật, đất trống) 

được lấy từ trực tiếp Google Earth Pro các năm 

2017, 2019, 2021.     
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Hình 3. Bản đồ vị trí các điểm khảo sát 

Các điểm khảo sát được chia thành 2 nhóm ngẫu nhiên - một nhóm dùng để phân loại và nhóm còn lại  
để đánh giá độ chính xác. Sử dụng lệnh ee.Classifier.confusionMatrix () để tính toán ma trận sai số  

và biểu thị độ chính xác toàn cục, hệ số Kappa. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng phân loại hiện trạng đất công 

trình xây dựng các năm 2017, 2019, 2021  

Hiện trạng phân loại hiện trạng đất công 

trình xây dựng các năm 2017, 2019, 2021 dựa 

trên thuật toán Random Forest mang lại độ 

chính xác rất cao. Cụ thể hiện trạng đất công 

trình xây dựng các năm 2017, 2019, 2021 có 

độ chính xác toàn cục lần lượt là 91,8%, 

94,4%, 92,5% và hệ số Kappa 0,88, 0,92, 0,89 

(Hình 4).  

Kết quả:  

  
a) Năm 2017    b) Năm 2019 

 

c) Năm 2021 

Hình 4. Bản đồ hiện trạng đất công trình xây dựng giai đoạn 2017 - 2021 qua thuật toán Random Forest 
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Diện tích đất công trình xây dựng thành phố 

Cần Thơ được tính toán dựa trên kết quả phân 

loại qua các năm 2017, 2019, 2021 lần lượt là 

8.412,94 ha, 9.445,49 ha, 11.146,48 ha. Trong 

đó, quận Ninh Kiều có diện tích đất công trình 

xây dựng cao nhất với 1.420,6 ha năm 2017 

(chiếm 48,6% diện tích đất tự nhiên của quận), 

1.452,8 ha năm 2019 (chiếm 49,8% diện tích đất 

tự nhiên của quận), 1.584,36 ha năm 2021 

(chiếm 54,2% diện tích đất tự nhiên của quận). 

3.2. Kết quả phân tích biến động đất công 

trình xây dựng giai đoạn 2017 - 2021 

Bản đồ biến động đất công trình xây dựng 

giai đoạn 2017 - 2021 

Kết quả biến động đất công trình xây dựng 

giai đoạn 2017 - 2021 thực hiện bằng cách 

chồng lắp các hiện trạng đất công trình xây 

dựng năm 2017, hiện trạng đất công trình xây 

dựng năm 2019, hiện trạng đất công trình xây 

dựng năm 2021 được trình bày ở Hình 5. 

Theo đó, không gian đô thị mở rộng theo 

xu hướng từ khu vực trung tâm (quận Ninh 

Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy) lan dần 

ra các quận/huyện lân cận, đặc biệt phát triển 

dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm đi 

qua thành phố Cần Thơ, kết nối thành phố Cần 

Thơ với các tỉnh lân cận như quốc lộ 1, quốc lộ 

91, quốc lộ 80, quốc lộ 91B, Nam Sông Hậu và 

Cần Thơ - Vị Thanh.  

  

 a) Giai đoạn 2017 - 2019 b) Giai đoạn 2019 - 2021 

Hình 5. Bản đồ biến động đất công trình xây dựng giai đoạn 2017 - 2021 

Tổng diện tích đất công trình xây dựng 

được tăng thêm trong giai đoạn 2017 - 2021 là 

3.003,545 ha, trong đó giai đoạn 2017 - 2019 

diện tích đất công trình xây dựng được tăng 

thêm là 1.302,54 ha, giai đoạn 2019 - 2021 là 

1.700,99 ha (Bảng 1). 

Bảng 1. Diện tích đất xây dựng được tính toán qua giải đoán phân chia theo đơn vị hành chính 

Quận/Huyện 
Diện tích đất xây dựng được giải toán (ha) 

2017 2019 2021 Tăng 2017 - 2019 Tăng 2019 - 2021 

Ninh Kiều 1.420,6 1.458,28 1.584,36 37,68 126,08 

Cái Răng 914,21 1.017,97 1.232,14 103,76 214,17 

Bình Thủy 1.190,48 1.322,54 1.541,0 132,06 218,46 

Thốt Nốt 1.036,63 1.203,21 1.449,57 166,58 246,36 

Cờ Đỏ 880,19 1.082,7 1.217,72 202,51 135,02 

Vĩnh Thạnh 708,43 792,036 885,025 83,606 92,989 

Phong Điền 487,11 681,15 785,04 194,04 103,89 

Ô Môn 885,41 1081,15 1.325,69 195,74 244,54 

Thới Lai 619,88 806,45 1.125,94 186,57 319,49 
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Bên cạnh đó, kết quả so sánh giữa diện 

tích đất xây dựng dựa trên niên giám thống 

kê các năm 2017, 2019 và diện tích đất xây 

dựng được tính toán qua giải đoán viễn thám 

có độ chênh lệch về diện tích với độ chính 

xác trung bình ở các quận huyện là > 80%. 

Diện tích đất xây dựng được thống kê là tổng 

diện tích các loại đất phi nông nghiệp bao 

gồm: đất ở; đất chuyên dùng, đất tôn giáo - 

tín ngưỡng và đất phi nông nghiệp khác. 

Theo đó, giả sử một thửa đất tôn giáo có diện 

tích 10 ha mặc dù có mật độ xây dựng chỉ 3 

ha nhưng toàn bộ diện tích thửa đất gồm 10 

ha vẫn được xếp vào đối tượng xây dựng 

theo phương pháp thống kê, đó là nguyên 

nhân có sự sai số cao về diện tích trong các 

huyện có mật độ xây dựng thấp. 

Với Quận Ninh Kiều là quận có mật độ 

xây dựng cao, do đó độ chính xác về diện tích 

đất xây dựng được so sánh ở mức cao, 

khoảng 95%. 

 

Hình 6. Biểu đồ so sánh diện tích đất công trình xây dựng được tính toán  

qua phương pháp giải đoán và số liệu thống kê 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã cho thấy tính khả thi khi sử 

dụng Google Earth Engine để theo dõi biến 

động đất công trình xây dựng thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2017 - 2021 bằng thuật toán 

phân loại Random Forest. Kết quả hiện trạng 

đất công trình xây dựng các năm 2017, 2019, 

2021 được phân loại có độ chính xác toàn cục 

lần lượt là 95,8%, 98,4%, 96,5% và hệ số 

Kappa 0,92, 0,96, 0,93 với tổng diện tích đất 

công trình xây dựng được tăng thêm trong giai 

Ninh 
Kiều 

Cái
Răng

Bình 
Thủy 

Thốt 
Nốt 

Cờ Đỏ 
Vĩnh 

Thạnh 
Phong 
Điền 

Ô Môn Thới Lai 

RF 2017 1420,6 914,21 1190,48 1036,63 880,19 708,43 487,11 885,41 619,88

Thống kê 2017 1458,28 1017,97 1322,54 1203,21 1082,7 792,036 681,15 1081,15 806,45

RF 2019 1457,4 977,7 1280,2 1157 982,3 770,8 614 918 710,2

Thống kê 2019 1522,8 1097 1483,8 1350 1220 886,7 810,2 1268 954,4
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đoạn 2017 - 2019 là 1.302,54 ha, giai đoạn 

2019 - 2021 là 1.700,99 ha. 

Không gian đô thị mở rộng theo xu hướng 

từ khu vực trung tâm (quận Ninh Kiều, quận 

Cái Răng, quận Bình Thủy) lan dần ra các 

quận/huyện lân cận, đặc biệt phát triển dọc 

theo các tuyến giao thông trọng điểm đi qua 

thành phố Cần Thơ, kết nối thành phố Cần Thơ 

với các tỉnh lân cận như quốc lộ 1, quốc lộ 91, 

quốc lộ 80, quốc lộ 91B, Nam Sông Hậu và 

Cần Thơ - Vị Thanh.  
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SUMMARY 

Analysis of urbanization changes in Can Tho city  

using cloud computing technology Google Earth Engine 

Nguyen Trong Nguyen1, Nguyen Thi Hong Diep1,  

Nguyen Duy Tan1, Nguyen Van Hoang Thanh1 

1College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University 

The study was conducted to analyze the urbanization changes of Can Tho city through the use of Google 

Earth Engine (GEE) and Sentinel-2 MSI (MultiSpectral Instrument) satellite images in the period of 2017 -2021 and 

the Random Forest method to extract the current of land with construction and land without construction (water 

surface, vegetation, bare land). Research results show that the current of construction land is classified with high 

accuracy. Specifically, the years 2017, 2019, and 2021 have total accuracy of 91.8%, 94.4%, 92.5%, and Kappa 

of 0.88, 0.92, and 0.89, respectively. The land area for construction works is calculated based on the classification 

results through the years of 2017, 2019, and 2021, respectively, at 8,412.94 ha, 9,445.49 ha, 11,146.48 ha, 

respectively. The total area of land for construction works increased in the period 2017 - 2021 is 3,003,545 ha, of 

which in the period 2017 - 2019 the area of land for construction works is increased by 1,302.54 ha, in the period 

of 2019 - 2021 is 1,700.99 hectares. 

Keywords: Google Earth Engine, Urbanization, Random Forest classification. 
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ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM THEO DÕI  

SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN HẠT BỤI MỊN PM2.5 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

BẰNG NỀN TẢNG GOOGLE EARTH ENGINE  

Lê Thiên Bảo
1
, Nguyễn Trọng Nhân

1
 

TÓM TẮT 

Google Earth Engine (GEE) là một ứng dụng dựa trên nền tảng điện toán đám mây không chỉ có sức mạnh xử lý, 

phân tích dữ liệu lớn mà còn hỗ trợ người dùng truy cập trực tuyến kho dữ liệu ảnh viễn thám miễn phí. Bài báo đã sử 

dụng nền tảng GEE để theo dõi sự phân bố không gian của hạt bụi mịn PM2.5 tại một số quận trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh vào mùa khô bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến giữa giá trị phản xạ khí quyển trên ảnh Sentinel 2 và 

nồng độ bụi PM2.5 (µg/m3) đo được tại các trạm quan trắc. Kết quả cho thấy, mô hình hồi quy có 5 biến độc lập tương 

ứng với các kênh trong dải nhìn thấy và cận hồng ngoại với hệ số xác định R2 = 0.777, là một trong những mô hình tốt 

nhất để giám sát phân bố không gian nồng độ hạt bụi mịn PM2.5. Bên cạnh đó, GEE còn hỗ trợ xây dựng giao diện 

WEBGIS để theo dõi phân bố nồng độ bụi PM2.5. 

Từ khóa: Bụi mịn PM2.5, Google Earth Engine, hồi quy tuyến tính, NDVI, Sentinel 2. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Trong quá trình phát triển và hội nhập TP. 

Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, 

thương mại và dịch vụ quan trọng hàng đầu 

của cả nước. Quá trình đô thị hóa tăng với 

mật độ dân số cao kèm hệ lụy sản sinh ra 

nhiều khói thải từ phương tiện giao thông, các 

nhà máy, khu công nghiệp. Đây là một trong 

những nguyên nhân làm cho chất lượng 

không khí ngày càng suy giảm, trong đó ô 

nhiễm bụi mịn PM2.5 (Particulate Matter 2.5) 

đang là vấn về cách cấp tại các khu đô thị lớn. 

Bụi PM2.5 có kích thước rất nhỏ với đường 

kính ≤ 2.5 μm nhưng gây ra hậu quả nghiêm 

trọng đối với sức khỏe con người. Vì vậy, 

giám sát phân bố bụi PM2.5 là một nhiệm vụ 

khẩn cấp để bảo vệ môi trường không khí hiện 

nay. Dữ liệu nồng bộ bụi PM2.5 được thu thập 

tại các trạm quan trắc tự động được sử dụng 

để thực hiện nội suy bề mặt theo nồng độ bụi 

nhưng do mật độ điểm quan trắc thưa thớt 

không phản ánh chính xác thực trạng. Thay 

vào đó, công nghệ viễn thám với dữ liệu đa 

                                                      
1
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin Địa lý,  

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM  
*Email: ltbao@hcmunre.edu.vn; ntnhan@hcmunre.edu.vn 

phổ được kết hợp với dữ liệu đo tại các trạm 

quan trắc mặt đất cho phép giám sát hiệu quả 

các đối tượng vô hình như bụi thông qua mô 

hình hồi quy. Đây là cơ sở lý thuyết được lựa 

chọn làm phương pháp phân vùng mức độ ô 

nhiễm của bụi trên ảnh vệ tinh.  

2. DỮ LIỆU 

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel 2 

với 2 cấp độ có độ phân giải 10m và được thu 

thập vào mùa khô từ tháng 12/2020 đến 

04/2021. Trong đó, ảnh xử lý ở cấp độ 1 (level 

1C) có chứa hệ số phản xạ đỉnh khí quyển (Top 

of Atmosphere - TOA), đối với ảnh xử lý ở cấp 

độ 2 (level 2A) chứa hệ số phản xạ bề mặt 

(Surface Reflectance - SR). Để đảm bảo tính 

đồng bộ về thời điểm giải đoán bụi trên ảnh vệ 

tinh, nghiên cứu đã chọn lọc thời gian thu thập 

nồng độ bụi PM2.5 tương ứng với thời gian lấy 

ảnh, cụ thể vào lúc 15h ngày 03/12/2020, 

06/12/2020, 07/01/2021, 12/01/2021, 17/01/2021, 

06/03/2021, 08/03/2021, 11/03/2021 và 

07/04/2021.  

Dữ liệu quan trắc nồng độ bụi PM2.5 

được kế thừa từ dự án “Healthy Air” thành lập 

năm 2018 đến nay. Dự án cung cấp 6 trạm 



86 

quan trắc tự động bao gồm trạm Lãnh sự quán 

Mỹ; Cạnh Phòng GDĐT quận Bình Tân - Q. 

Bình Tân; Trạm phát sóng MobiFone trong 

khuôn viên KCN Tân Bình, Q. Tân Bình; 

Trường THCS Cù Chính Lan, Thanh Đa, F27, 

Q. Bình Thạnh; Tòa soạn Báo Thanh niên - 

Nguyễn Đình Chiểu - Q3; MobiFone Thành 

Thái, Q10.  

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu 

này là dựa vào mối tương quan giữa giá trị 

phản xạ khí quyển và nồng độ bụi trong 

không khí để mô phỏng và xác định nồng bụi 

PM2.5 trên ảnh vệ tinh Sentinel 2 [1, 2]. Hiệu 

của giá trị phản xạ đỉnh khí quyển trên ảnh 

Sentinel 2 level 1C và giá trị phản xạ bề mặt 

đất trên ảnh level 2A là giá trị phản xạ khí 

quyển, được tính theo công thức: R = RS - Rr 

(1). Trong đó: R là giá trị phản xạ khí quyển; 

RS là giá trị phản xạ đỉnh khí quyển; R r là giá 

trị phản xạ bề mặt đất [1]. 

Năng lượng bức xạ điện từ phát ra bởi mặt 

trời tương tác với các thành phần trong khí 

quyển và các hạt lơ lửng trước khi thu nhận 

các thông tin từ vật thể trên bề mặt đất. Hiện 

hượng tán xạ khí quyển xảy ra trong dải phổ 

nhìn thấy đến cận hồng ngoại làm giảm độ 

tương phản của ảnh vệ tinh [3]. Vì thế nghiên 

cứu thực nghiệm sử dụng giá trị phản xạ khí 

quyển trong dải phổ này để xác định mối tương 

quan với bụi PM2.5 theo phương trình hồi quy 

tuyến tính tổng quát sau: 

YPM2.5 = a0 + a1*R Band 1 + a2*R Band 2 + a3*R Band 3 

+... + ai*R Band j  (1) 

Trong đó: YPM2.5 là biến phụ thuộc để mô 

phỏng nồng độ bụi trên ảnh vệ tinh; RBand 1, 

RBand 2,..., RBand j (j = 1, 2, 3,...) là biến độc lập 

tương ứng với các kênh (1, 2, 3, 4, 8) trong dải 

nhìn thấy đến cận hồng ngoại chứa giá trị phản 

xạ khí quyển; a0 - sai số hồi quy; a1, a2, a3,..., ai 

(i = 1, 2, 3,...) là hệ số hồi quy. 

 

Hình 1. Quy trình thực hiện 



87 

Hình 1 mô tả quy trình nghiên cứu, trong 

đó, xây dựng mô hình hồi quy giữa giá trị phản 

xạ khí quyển trên ảnh Sentinel 2 và nồng độ bụi 

PM2.5 được thực hiện trên phần mềm thống kê 

SPSS. Do hạn chế về mặt số lượng trạm quan 

trắc nồng độ bụi, nghiên cứu sử dụng trạm 

Lãnh Sự Quán Mỹ quan trắc liên tục nồng độ 

bụi PM2.5 qua 9 thời điểm để xây dựng mô 

hình hồi quy tuyến tính. Sau đó tiếp tục sử 

dụng 5 trạm quan trắc để đánh giá độ chính xác 

cho các mô hình qua các thời điểm còn lại. 

Để đánh giá mô hình hồi quy, nghiên cứu 

sử dụng hệ số xác định R
2
 - là một trong những 

chỉ số quan trọng trong thống kê được dùng để 

đánh giá chất lượng mô hình không gian. Giá trị 

R
2
 nằm trong khoảng [0;1] càng về gần giá trị 1 

chứng tỏ mô hình có độ tin cậy cao. Ngoài ra 

sử dụng căn bậc hai của sai số toàn phương 

trung bình RMSE và sai số phần trăm tuyệt đối 

trung bình MAPE để cho thấy giá trị sai lệch 

giữa 2 tập giá trị bao gồm giá trị đo và giá trị 

được tính từ mô hình. 

R
2
 = 1- 

∑ (ŷi-y̅)
2N

i = 1

∑ (yi-y̅)
2N

i = 1

 (2)  

RMSE = √∑
(ŷi- yi)

2

N

N
i = 1  (3) 

MAPE = 
1

N
∑ |(y

i
-ŷ

i
)/y

i
|N

i = 1   (4) 

Trong đó: N - tổng số mẫu đo; �̂�𝑖 - giá trị 

mặn tính từ mô hình; 𝑦𝑖 − giá trị đo mặn, �̅� −

 giá trị đo mặn trung bình.  

Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 được 

thành lập dựa trên mô hình hồi quy có hệ số 

xác định hệ số R
2
 lớn nhất và RMSE, MAPE 

nhỏ nhất. 

Bảng 1. Nồng độ bụi PM2.5 thu thập 

STT Tên trạm Ngày PM2.5 (15h) 

1 Lãnh sự quán Mỹ 6/12/2020 17,8 

2 Lãnh sự quán Mỹ 3/12/2020 28,5 

3 Lãnh sự quán Mỹ 7/01/2021 20,5 

4 Lãnh sự quán Mỹ 12/01/2021 17,9 

5 Lãnh sự quán Mỹ 17/01/2021 23,4 

6 Lãnh sự quán Mỹ 6/03/2021 21,4 

8 Lãnh sự quán Mỹ 11/03/2021 29,9 

9 Lãnh sự quán Mỹ 7/04/2021 38,7 

 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả nhận được 31 mô hình hồi quy 

tuyến tính đơn biến và đa biến (2,3,4 và 5 

biến). Dựa vào hệ số xác định R
2
 của mỗi mô 

hình, nghiên cứu đã chọn ra mô hình hồi quy 

bao gồm 5 biến trong dải nhìn thấy đến cận 

hồng ngoại có hệ số xác định lớn nhất (R
2
 = 

0.777) với phương trình hồi quy như sau: 

Y PM2.5 = - 1311.380* R Band 1 + 32.499* R Band 2 + 

2061.761* R Band 3 + 102.289* R Band4 - 462.899* 

R Band 8 + 57.82  (*) 

Trong đó: RBand j (j = 1, 2, 3,...) là các 

kênh phổ (1, 2, 3, 4, 8) chứa giá trị phản xạ 

khí quyển trong dải nhìn thấy đến cận hồng 

ngoại. 

Đồng thời, chất lượng mô hình hồi quy (*) 

được đánh giá với 5 trạm quan trắc còn lại tại 9 

thời điểm. Kết quả đánh giá cho thấy nồng độ 

bụi mô phỏng trên ảnh vệ tinh theo mô hình (*) 

có tương quan khá cao với nồng độ bụi đo tại 

các trạm quan trắc mặt đất với hệ số xác định 

R
2 
> 0,749 (Bảng 2).  
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Bảng 2. Đánh giá chất lượng mô hình hồi quy 

Thời điểm R
2
 RMSE MAPE 

03/12/2020 0.792 10.61 0.043 

06/12/2020 0.749 6.71 0.043 

07/01/2021 0.810 6.13 0.418 

12/01/2021 0.814 9.37 0.431 

17/01/2021 0.855 14.36 0.269 

06/03/2021 0.796 13.45 0.264 

08/03/2021 0.800 14.57 0.120 

11/03/2021 0.861 13.59 0.231 

07/04/2021 0.869 14.39 0.134 

 

Từ số liệu thực tế thu được tại các trạm 

quan trắc, so sánh đối chiếu với kết quả giải 

đoán ảnh vệ tinh cho thấy nồng độ bụi PM2.5 

giữa giá trị đo và tính có mối tương quan 

thuận được thể hiện qua biểu đồ Scatter 

(Bảng 3). 

Bảng 3. Biều đồ đánh giá tương quan giữa nồng độ bụi PM2.5 đo tại trạm quan trắc 

và tính toán từ mô hình hồi quy 
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Qua kết quả giải đoán 9 thời điểm cho thấy 

tại phía Bắc của khu vực nghiên cứu có nồng 

độ bụi thấp (màu xanh lá) do có nhiều thực vật 

bao phủ (Hình 2). Ngược lại nồng độ cao chủ 

yếu tập trung ở phía Nam - Tây Nam, nơi đây 

có nhiều nhà máy, khu công nghiệp điển hình 

như KCN Tân Tạo quận Bình Tân. Ở trung tâm 

thành phố có nhiều phương tiện tham gia giao 

thông sản sinh ra khói thải góp phần gia tăng 

nồng độ bụi. Theo số liệu thống kê từ kết quả 

tính toán trên ảnh vệ tinh trong giai đoạn 

12/2020 đến 4/2021 nồng độ bụi cao (PM2.5 > 

50 µg/m
3
) vượt ngưỡng cho phép có xu hướng 

tăng và ngược lại nồng độ bụi dưới 50 µg/m
3
 

có xu hướng giảm.  

Để giám sát nồng độ bụi nghiên cứu này 

đã xây dựng WEBGIS hay còn gọi là Earth 

Engine Apps dựa trên nền tảng mã nguồn mở 

Google Earth Engine. Sử dụng ngôn ngữ lập 

trình JavaScript để thiết kế giao diện, xây dựng 

công cụ tương tác với bản đồ và hơn nữa, dữ 

liệu được publish trực tuyến và hoàn toàn miễn 

phí. WEBGIS có chức năng hiện thị các bản đồ 

phân vùng nồng độ bụi qua 9 thời điểm (Hình 2). 

Đồng thời, có chức năng truy vấn không gian 

nhận các thông tin về dữ liệu nồng độ bụi qua 

từng thời điểm cho thấy xu hướng ô nhiễm 

không khí. Ngoài ra, WEBGIS được xây dựng 

thêm chú thích, biểu đồ thống kê, timelapse 

(Hình ảnh động) và các công cụ khác như 

phóng to, thu nhỏ, công cụ vẽ (geometry). 

 

Hình 2. WEBGIS giám sát nồng độ bụi PM2.5  

5. KẾT LUẬN 

Phân bố không gian của hạt bụi mịn 

PM2.5 tại thành phố Hồ Chí Minh được xác 

định bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa 

biến giữa giá trị phản xạ khí quyển trên ảnh 

Sentinel 2 và nồng độ bụi PM2.5 (µg/m
3
) đo 

được. Kết quả cho thấy, mô hình hồi quy có 

5 biến độc lập tương ứng với các kênh trong 

dải nhìn thấy và cận hồng ngoại với hệ số 

xác định R
2
 = 0.777, là một trong những mô 

hình tốt nhất để dự đoán nồng độ bụi PM2.5 

trên ảnh vệ tinh cho khu vực TP. Hồ Chí 

Minh. Đặc biệt với giao diện WebGIS sẽ là 

một trong những công cụ hữu ích cho các 

nhà quản lý trong quá trình giám sát nồng  

độ bụi.  
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Nghiên cứu đã chứng minh được mối 

tương quan giữa giá trị phản xạ khí quyển trên 

ảnh Sentinel 2 và nồng độ bụi PM2.5. Tuy 

nghiên cần nghiên cứu và khảo sát thêm các 

dữ liệu địa lý khác như lượng mưa, nhiệt độ, 

độ ẩm, tốc độ gió (hướng gió)... để xây dựng 

mô hình hồi quy dự báo xu hướng phân bố 

không gian của bụi PM2.5 góp phần tăng độ 

tin cậy cho công tác giám sát bụi PM2.5 trên 

ảnh vệ tinh. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành 

cảm ơn dự án “Healthy Air” đã cung cấp số liệu 

nồng độ bụi PM2.5 cho chúng tôi để nghiên 

cứu theo dõi sự phân bố không gian hạt bụi mịn 

PM2.5 tại thành phố Hồ Chí Minh bằng nền 

tảng Google Earth Engine.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. [1] C. Popp, D. Schläpfer, S. Bojinski, M. 

Schaepman, and K. I. Itten, 2014. Evaluation of 

aerosol mapping methods using AVIRIS 

imagery. R. Green (Editor), presented at the 

13th Annual JPL Airborne Earth Science 

Workshop. JPL Publications, March 2004, 

Pasadena, CA, 10. 

2. [2] Nadzri, O., Mohd, Z.M.J., Lim, H.S., 2010. 

Estimating Particulate Matter Concentration over 

Arid Region Using Satellite Remote Sensing: A 

Case Study in Makkah, Saudi Arabia. Modern 

applied Science 4: 131 - 142. 

3. [3] Vân, T.T.; Khánh, N.P.; Bảo, H.D.X., 2014. 

Viễn thám độ dày quang học mô phỏng phân bố 

bụi PM10 khu vực nội thành thành phố Hồ Chí 

Minh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa 

học Trái đất và Môi trường, 30, 52 - 62. 

 

SUMMARY 

Applications data of remote sensing to monitoring the spatial distribution  

of dust PM2.5 in Ho Chi Minh city by Google Earth Engine 

Le Thien Bao1, Nguyen Trong Nhan1 

1Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment 

Google Earth Engine (GEE) is a cloud-based application that not only has the power to process and analyze big 

data, but also supports users to access remote sensing data for free. With this convenience and usefulness, the article 

used this platform to monitor the spatial distribution of dust PM2.5 in districts of Ho Chi Minh City during the dry season 

in a period time 2020 - 2021 with images Sentinel 2. A multivariable linear regression model between value atmospheric 

reflectance and concentration of dust PM2.5 (µg/m3) was established to monitor dust PM2.5. The results show that the 

linear regression model, including 5 independent variables, is suitable for the image bands and the near infrared channel 

with the coefficient of determination R2 = 0.777, is one of the best models to monitor and track the spatial distribution 

of dust PM2.5 in the dry season in Ho Chi Minh City. In addition, GEE also supports building the WEBGIS interface (or 

Earth Engine Apps) to monitor the distribution of PM2.5 dust concentration in Ho Chi Minh City.  

Keywords: Dust PM2.5, Google Earth Engine, Linear Regression, NDVI, Sentinel 2. 
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ỨNG DỤNG GIS PHÂN VÙNG GIÁ ĐẤT VÀ XÁC ĐỊNH CỰC VỊ THẾ ĐỐI VỚI GIÁ ĐẤT 

Ở ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Văn Tiệp
1*

, Trương Đỗ Minh Phượng
1 

TÓM TẮT 

Bài báo này nhằm mục đích trình bày kết quả phân vùng giá đất và nhận dạng cực vị thế đối với đất ở đô thị tại 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua thu thập và xử lý dữ liệu thông tin theo tiếp cận Vị thế - Chất lượng của 

100 thửa đất thuộc 41 tuyến đường chính trên địa bàn 5 phường: An Đông, Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Xuân Phú 

của thành phố Huế. Kết quả nghiên cứu đã phân vùng giá trị đất ở đô thị trên toàn khu vực 5 phường nghiên cứu với 

mức giá cao nhất dao động từ 150 triệu đồng/m2 đến 250 triệu đồng/m2, tập trung ở khu vực xung quanh Nhà văn hóa 

Trung tâm và khu vực phố Tây. Đây cũng là 2 khu vực được nhận dạng là cực vị thế của khu vực nghiên cứu, theo đó, 

khu vực Nhà Văn hóa Trung tâm được nhận dạng là cực vị thế xã hội và khu vực phố Tây được nhận dạng là cực vị thế 

kinh tế. 

Từ khóa: Đô thị, giá đất, GIS, vị thế - chất lượng, thành phố Huế. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Hiện nay có nhiều cách tiếp cận khác 

nhau đối với công việc định giá. Dù theo cách 

tiếp cận nào thì đều cần phải xác định, phân 

tích và định lượng các yếu tố ảnh hưởng tới 

giá đất. Lý thuyết Vị thế - Chất lượng được 

phát triển bởi Hoàng Hữu Phê và Patrick 

Wakely từ năm 2000 tại Đại học tổng hợp 

London đã đưa ra được những định hướng 

xây dựng cơ sở khoa học và phương pháp 

định giá bất động sản phù hợp với cơ chế thị 

trường. Lý thuyết này cho rằng giá trị của nhà 

ở hay bất động sản bao gồm hai thành phần: 

vị thế nơi ở và chất lượng nhà ở. Lý thuyết 

cũng khẳng định các đô thị có cấu trúc (đa) 

cực. Trong đó có một hay nhiều cực thể hiện 

những điểm cao nhất của một số loại vị thế 

xã hội nhất định, được công nhận bởi một 

phần nhất định của công chúng. Các khu dân 

cư trong thành phố tạo nên những vành đai 

đồng tâm lớn liên tục và chờm nhau xung 

quanh một hay nhiều cực vị thế [1]. 

Huế là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thừa 

Thiên Huế, thành phố là một trong những 

trung tâm về kinh tế - xã hội của Miền Trung -

                                                      
1
Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế 

*Email: nguyenvantiep@huaf.edu.vn 

 Tây Nguyên và cả nước. Trong những năm 

trở lại đây, với hạ tầng phát triển cùng nhiều 

chính sách ưu đãi nhà đầu tư, thị trường bất 

động sản tại Huế đang bước vào giai đoạn 

sôi động nhất [4]. Do đó các cực vị thế đối 

với giá trị của đất đô thị khu vực này cần 

được xác định một cách toàn diện để có thể 

dự báo và kiểm soát được xu hướng biến 

động trong tương lai. Trong phạm vi bài báo 

này, nghiên cứu sẽ trình bày kết quả xác định 

các yếu tố ảnh hưởng và nhận dạng cực vị 

thế đối với giá đất ở đô thị trên địa bàn 

nghiên cứu thuộc 5 phường trung tâm thành 

phố và được đánh giá là có thị trường bất 

động sản sôi động nhất là: An Đông, Phú Hội, 

Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Xuân Phú.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu  

Nghiên cứu thu thập các dữ liệu gồm:  

(i) Dữ liệu bản đồ địa chính dạng số của 5 

phường: An Đông, Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh 

Ninh, Xuân Phú. Các bản đồ này được đo vẽ 

và thành lập năm 2021, tỷ lệ 1/500; (ii) Dữ liệu 

giá đất thị trường của 100 thửa đất được điều 

tra trong giai đoạn 2020 - 2021 của khu vực 

nghiên cứu. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_Hu%E1%BA%BF
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Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu và phân bố các điểm mẫu giá đất 

2.2. Phương pháp phân tích tương quan 

Để xác định sự ảnh hưởng giữa các yếu tố 

trên đến giá đất ở đô thị, nghiên cứu sử dụng 

công cụ Correlate Bivariate trong SPSS để xác 

định mối tương quan của các yếu tố độc lập đến 

yếu tố phụ thuộc là giá đất. Những yếu tố có hệ 

số tương quan lớn và có giá trị p nhỏ hơn 0,05 

(tương ứng với mức ý nghĩa 95%) là những yếu 

tố có mối liên hệ chặt chẽ tới giá đất.  

2.3. Phương pháp phân tích thứ bậc AHP 

Một trong những cách tiếp cận để xác định 

tầm quan trọng của các chỉ tiêu dựa vào sự so 

sánh cặp được đề xuất bởi T.L. Saaty là 

phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Phương 

pháp này cho phép tập hợp các kiến thức 

chuyên gia về các yếu tố ảnh hưởng đến giá 

đất ở đô thị, từ đó phân tích, đánh giá sự quan 

trọng của các chỉ tiêu thông qua quá trình so 

sánh cặp [3].  

2.4. Phương pháp nội suy giá đất trong GIS 

Sử dụng phương pháp nội suy IDW để thu 

được giá trị của từng pixel trên bản đồ và tính 

được giá trị trung bình của các thửa đất. Từ 

các giá trị trung bình này, giá thực của các thửa 

đất sẽ được tính khi nhân ngược trở lại với các 

hệ số ảnh hưởng: Giá thị trường = MEAN * (KVT 

* WKT + KDT * WDT *...) 

2.5. Phương pháp xác định cực vị thế  

Mỗi một thửa đất sau khi tính toán và xử 

lý sẽ được gán các hệ số của các yếu tố ảnh 

hưởng thuộc 3 nhóm: kinh tế, xã hội và môi 

trường. Việc phân loại cực vị thế được tiến 

hành bằng cách so sánh tổng hệ số ảnh 

hưởng của 3 nhóm, theo đó tổng hệ số ảnh 

hưởng của nhóm nào cao thì khu vực đó sẽ có 

khả năng là chứa cực vị thế thuộc nhóm 

tương ứng và tiến hành phân tích, nhận định 

yếu tố tạo cực vị thế.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng 

đến giá đất ở đô thị 

Từ kết quả điều tra khảo sát thực địa cũng 

như tham khảo ý kiến chuyên gia, nghiên cứu 

đã lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở 

đô thị trên địa bàn thành phố Huế gồm 2 nhóm 

chính là: (i) nhóm yếu tố vị thế gồm: Vị trí, cấp 

đường, khoảng cách đến chợ, cơ sở y tế, cơ 

sở giáo dục, cơ sở thương mại dịch vụ, trụ sở 

cơ quan, trụ sở công an, sông/hồ và công viên; 

(ii) nhóm yếu tố chất lượng gồm: Diện tích, 

hướng, hình dạng, độ rộng mặt tiền, chiều sâu. 

Kết quả phân tích tương quan các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá đất ở đô thị của thành phố Huế 

được thể hiện ở Bảng 1. 
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Bảng 1. Mối tương quan giữa giá đất và yếu tố ảnh hưởng 

Nhóm yếu tố vị thế kinh tế VT CD Cho 

Giá đất 
Hệ số tương quan -0,637 -0,954 0,352 

Giá trị p 0,000 0,000 0,000 

Nhóm yếu tố vị thế xã hội YT TH TMD CQ CA 

Giá đất 
Hệ số tương quan 0,185 0,507 0,218 0,253 0,198 

Giá trị p 0,066 0,000 0,025 0,011 0,058 

Nhóm yếu tố vị thế môi trường CV Ho 

Giá đất 
Hệ số tương quan 0,405 0,340 

Giá trị p 0,000 0,041 

Nhóm yếu tố chất lượng DT H HD MT CS 

Giá đất 
Hệ số tương quan -0,012 -0,060 0,027 -0,072 0,052 

Giá trị p 0,043 0,551 0,038 0,476 0,608 

Ghi chú: VT: Vị trí; CD: Cấp đường; Cho: Khoảng cách đến chợ; YT: Khoảng cách đến cơ sở y tế; TH: Khoảng cách đến 

trường học; TMD: Khoảng cách đến Trung tâm thương mại dịch vụ; CQ: Khoảng cách đến trụ sơ cơ quan; CA: Khoảng 

cách đến trụ sở Công An; CV: Khoảng cách đến công viên; Ho: Khoảng cách đến sông, hồ; DT: Diện tích; H: Hướng; HD: 

Hình dáng; MT: Độ rộng mặt tiền; CS: Chiều sâu thửa đất. 

Qua kết quả ở Bảng 1 cho thấy, các yếu tố 

có giá trị p nhỏ hơn 0,05 (tương ứng với mức ý 

nghĩa 95%) sẽ là các yếu tố có ảnh hưởng đến 

giá đất, đó là: (i) Nhóm yếu tố vị thế gồm: Vị trí, 

cấp đường, khoảng cách đến chợ, khoảng 

cách đến trường học, khoảng cách đến trụ sở 

cơ quan, khoảng cách đến công viên, khoảng 

cách đến sống, hồ; (ii) Nhóm yếu tố chất lượng: 

diện tích, hình dạng. 

Từ kết quả phân tích tương quan, nghiên 

cứu tiến hành tính toán trọng số cho các yếu tố 

ảnh hưởng đến giá đất bằng phương pháp 

phân tích thứ bậc AHP. Kết quả xác định trọng 

số của các yếu tố được thể hiện như ở Bảng 2. 

Bảng 2. Tổng hợp trọng số chung của các yếu tố 

Nhóm Vị thế Chất lượng 

Yếu tố VT CD Cho TH TMD CQ CV Ho DT HD 

Trọng số nhóm 0,75 0,25 

Trọng số riêng 0,249 0,08 0,195 0,078 0,088 0,049 0,142 0,119 0,667 0,333 

Trọng số chung 0,187 0,06 0,146 0,059 0,066 0,037 0,107 0,089 0,167 0,083 

 

3.2. Xác định hệ số ảnh hưởng của các 

yếu tố 

Để các hệ số phản ánh chính xác nhất sự 

ảnh hưởng của các yếu tố đối với mỗi thửa đất, 

nghiên cứu đã chia ra thành 5 khu vực nhỏ 

theo các phường mà từ đó, hệ số ảnh hưởng 

đến từng thửa đất sẽ khác nhau ở mỗi khu vực. 

Kết quả tính toán hệ số của các yếu tố ảnh 

hưởng được thể hiện như ở Bảng 3.  



94 

Bảng 3. Hệ số vị trí cho từng khu vực 

Yếu tố Phân loại KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 

Vị trí 

1 1 1 1 1 1 

2 0,74 0,42 0,48 0,78 0,83 

3 0,57 0,31 0,34 0,47 0,62 

4 0,42 0,25 0,26 0,31 0,53 

Diện tích 

 < 80 m
2
 0,92 0,96 0,86 0,88 0,93 

80 - 150 m
2
 1 1 1 1 1 

 > 150 m
2
 0,89 0,90 0,88 0,91 0,88 

Hình dáng 
Hình chữ nhật 1 

Hình đa giác 0,89 

Cấp đường 1 2 3 4 5 

Hệ số 1 0,82 0,48 0,4 0,33 

Ghi chú: KV1: Phường An Đông; KV2: Phường Phú Hội; KV3: Phường Phú Nhuận; KV4: Phường Vĩnh Ninh; KV5: Phường 

Xuân Phú. 

Đối với các yếu tố về khoảng cách, nghiên 

cứu sử dụng lý thuyết mờ (fuzzy logic) để phân 

khoảng và tính điểm. Theo Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia - Quy hoạch xây dựng QCVN 

01:2014/BXD, các công trình dịch vụ đô thị 

(trường học, chợ, khu mua sắm, công viên...) 

được thiết kế cần đảm bảo có bán kính phục vụ 

không quá 500 m. Đây cũng là khoảng cách 

được người dân ưa thích nếu như sở hữu một 

thửa đất trong phạm vi này. Đối với khoảng 

cách từ thửa đất tới một số đối tượng như: Trụ 

sở cơ quan, sông, hồ thì khoảng cách nhỏ hơn 

300 m được ưa chuộng nhất trên địa bàn 

nghiên cứu.  

3.3. Phân vùng giá đất và nhận dạng cực vị 

thế đối với giá đất ở đô thị 

Sau khi có được kết quả tính toán giá quy 

chuẩn cho các điểm giá thu thập ngoài thực 

địa, sử dụng công cụ nội suy IDW để tính toán 

giá cho từng thửa đất trên địa bàn nghiên cứu. 

Kết quả nội suy và phân vùng giá đất được thể 

hiện như ở hình 2. 

 

Hình 2. Kết quả phân vùng giá đất 

Dựa theo kết quả tính toán giá của các 

thửa đất ở trên địa bàn 5 phường của thành 

phố Huế, nghiên cứu đã phân thành 5 vùng với 

mức giá dao động từ thấp nhất là dưới 30 triệu 

đồng/m
2
 và cao nhất là trên 200 triệu đồng/m

2
. 

Từ kết quả phân vùng, nghiên cứu nhận thấy 

có một số khu vực có giá đất ở mức rất cao so 

với mặt bằng chung của thành phố và có nhiều 

yếu tố có thể trở thành một cực vị thế như khu 

vực xung quanh phố tây và khu vực Nhà văn 
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hóa Trung tâm. So với mặt bằng chung của 

thành phố Huế, các thửa đất ở tại khu vực các 

tuyến đường ở khu phố Tây và Nhà Văn hóa 

Trung tâm có giá trị rất cao, dao động từ 150 

đến trên 200 triệu đồng/m
2
. 

  

(a) (b) 

Hình 3. (a) Kết quả tính toán giá thị trường và (b) phân bố hệ số vị thế chiếm ưu thế  
tại khu vực xung quanh Nhà văn hóa Trung tâm 

Qua Hình 3 có thể thấy, xung quanh khu 

vực Nhà văn hóa Trung tâm gồm các tuyến 

đường Hà Nội, Đống Đa, Lê Quý Đôn, Hùng 

Vương có rất nhiều yếu tố tác động làm cho 

giá đất tại các khu vực lân cận có xu hướng 

tăng cao (màu càng đậm thì giá càng cao). 

Đây được xem là khu vực trung tâm của 

thành phố, tập trung nhiều nhà hàng, khách 

sạn, siêu thị, trường học, ngân hàng... Mức 

giá đối với các khu vực xung quanh Nhà văn 

hóa Trung tâm trung bình từ 150 - 200 triệu 

đồng/m
2
, thậm chí có những thửa đất trên 

200 triệu/m
2
. Đối với các thửa đất trong các 

khu dân cư xa hơn thì mức giá giảm hơn rõ 

rệt, chỉ dưới từ 50 - 150 triệu/m
2
. Kết quả tính 

toán hệ số chiếm ưu thế tại khu vực Nhà văn 

hóa Trung tâm cho thấy, số lượng các thửa 

đất tiếp giáp với khu vực Nhà văn hóa Trung 

tâm có hệ số vị thế về xã hội cao hơn các hệ 

số vị thế về kinh tế và hệ số vị thế về môi 

trường. Đây là một trong những căn cứ để 

nghiên cứu phân loại khu vực Nhà văn hóa 

Trung tâm có thể là cực vị thế về các yếu tố 

về xã hội.  

  

(a) (b) 

Hình 4. (a) Kết quả tính toán giá thị trường và (b) phân bố hệ số vị thế chiếm ưu thế  
tại khu vực Phố Tây 

Đối với khu Phố Tây gồm các tuyến đường 

Lê Lợi, Võ Thị Sáu, Đội Cung, Phạm Ngũ Lão, 

Chu Văn An, Nguyễn Thái Học, do đặc điểm hoạt 

động chủ yếu là dịch vụ - thương mại để phục vụ 

cho người dân địa phương và khách du lịch đến 

thành phố Huế nên các thửa đất ở tại đây đều có 

khả năng sinh lời rất cao, dẫn đến giá đất của khu 

vực này cũng dao động trung bình từ 150 - 200 

triệu đồng/m
2
, một số thửa nằm ở vị trí 2 mặt tiền 

thậm chí có giá lên gần 250 triệu đồng/m
2
. Mức 

giá này có thể gấp 5 - 6 lần các thửa đất tại các 

khu dân cư xa khu vực Phố Tây. Phân tích kết 
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quả tính toán hệ số vị thế chiếm ưu thế khu vực 

Phố Tây có thể thấy, các thửa đất ở khu vực này 

có hệ số vị thế về kinh tế cao hơn các hệ số vị thế 

về xã hội và hệ số vị thế về môi trường. Trong 

thực tế, các thửa đất ở đây đều nằm ở các vị trí 

sinh lời cao khi cho thuê mặt bằng kinh doanh 

buôn bán phục vụ nhu cầu của khách du lịch 

trong và ngoài nước. Như vậy, các yếu tố về mặt 

kinh tế có tác động nhiều hơn tới giá của các 

thửa đất trong khu vực. Đây cũng là căn cứ để 

nghiên cứu nhận dạng khu vực Phố Tây là một 

cực vị thế về kinh tế. 

4. KẾT LUẬN 

Đề tài đã xác định các yếu tố ảnh hưởng 

chính đến giá trị thửa đất và nội suy phân vùng 

giá trị đất ở đô thị trên toàn khu vực 5 phường 

nghiên cứu. Theo đó, các mức giá được phân 

cấp thành 5 mức dao động từ thấp nhất là dưới 

30 triệu đồng/m
2
 cho đến cao nhất là trên 200 

triệu đồng/m
2
. Trong đó có 2 khu vực có mức 

giá rất cao so với mặt bằng chung của thành 

phố là khu vực xung quanh Nhà văn hóa Trung 

tâm và khu Phố Tây với mức giá từ 150 triệu 

đồng/m
2
 đến 250 triệu đồng/m

2
. 

Đề tài cũng đã tiến hành nhận dạng cực vị 

thế cho khu vực Nhà Văn hóa Trung tâm và 

khu vực Phố Tây thông qua hệ số vị thế chiếm 

ưu thế trong 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến giá 

trị thửa đất là kinh tế, xã hội và môi trường. 

Theo đó, khu vực Nhà Văn hóa Trung tâm 

được nhận dạng là cực vị thế xã hội và khu vực 

phố Tây được nhận dạng là cực vị thế kinh tế. 
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SUMMARY 

Application of GIS on land price zoning and identifying status poles  
for urban residential land prices in Hue city, Thua Thien Hue province 
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This paper aims to present the results of land price zoning and identifying the status pole for urban residential land prices 
in Hue city, Thua Thien Hue province through collecting and processing of information of 100 land plots belonging to 41 main 
roads in the area of 5 wards: An Dong, Phu Hoi, Phu Nhuan, Vinh Ninh, Xuan Phu of Hue City according to the status - quality 
trade off approach. Research results have partitioned urban land prices for the study area with the highest prices ranging from 
150 million VND/m2 to 250 million VND/m2, mainly concentrated in the area around the Central Cultural House and Backpacker 
quarter. These two areas are also identified as the status poles of the study area with the Central Culture House area is 
identified as the social pole and the Backpacker quarter area is identified as the economic pole. 
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ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG QUY HOẠCH  

SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Võ Quang Minh
 1
, Phạm Thanh Vũ

1
, Cao Ngọc Thủy Tuyên

1*
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế tuần hoàn hiện nay tại Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL); với vai trò, ưu khuyết điểm trong quy hoạch sử dụng đất hiện nay. Áp dụng phương pháp thu thập dữ liệu, kế 

thừa, so sánh và tổng hợp các mô hình, qua đó có các đề xuất phù hợp. Kết quả cho thấy việc ứng dụng kinh tế tuần 

hoàn có vai trò quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất đai tại vùng ĐBSCL, giúp nâng cao hiệu quả về kinh tế, hỗ trợ 

và phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu tác động đến môi trường từ các phụ phẩm và các giá trị khác mang lại. Từ đó, 

đã đề xuất giải pháp phát triển các mô hình tuần hoàn trong quy hoạch, xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm, sử dụng 

những nguyên liệu sinh học để hạn chế việc khai thác tài nguyên, tăng giá trị sản phẩm. 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, quy hoạch sử dụng đất, sản phẩm tuần hoàn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Quy hoạch sử dụng đất đai (QHSDĐĐ) 

đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-

xã hội-môi trường như: cân bằng cung ứng về 

đất đai, tối ưu hóa cơ cấu, thiết kế chi tiết, bố 

cục tổng thể đất đai vì lợi ích của cộng đồng 

(Tạp chí Khoa học đất, 2021). 

Theo UNIDO, nền kinh tế tuần hoàn là một 

chu trình sản xuất khép kín, các chất thải được 

quay trở lại, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, 

từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi 

trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. 

Hiện nay, Ở Việt Nam, hoạt động kinh tế từ 

vẫn chủ yếu dựa trên cách tiếp cận truyền 

thống là kinh tế tuyến tính (Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, 2020). Mô hình kinh tế tuyến tính, các tài 

nguyên chỉ di chuyển theo một chiều, từ khai 

thác tài nguyên, sản xuất, đến vứt bỏ sau tiêu 

thụ, dẫn đến việc lãng phí tài nguyên và tạo ra 

một lượng phế thải khổng lồ (Ellen MacArthur, 

2013). Do đó mục đích của kinh tế tuần hoàn là 

nhằm kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, 

trang bị và cơ sở hạ tầng nhằm tăng năng suất 

của các tài nguyên này. Tất cả các phế thải của 

                                                      
1
 Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và 

TNTN, Trường Đại học Cần Thơ 

*Email: tuyenb1802312@student.ctu.edu.vn 

một quy trình sản xuất đều nên được xem như 

nguyên vật liệu của các quy trình sản xuất tiêu 

dùng khác. Mô hình kinh tế tuần hoàn là giải 

pháp thay thế để có thể bảo vệ được nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và 

hướng tới phát triển bền vững. 

Theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 

13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành Chương trình hành động tổng thể thực 

hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Nghị quyết 

Chính phủ ngày 17/11/2017 về phát triển bền 

vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu thì 

hiện nay ĐBSCL đã hướng tới việc phát triển 

kinh tế tuần hoàn trong QHSDĐĐ bền vững. 

Những hạn chế, thách thức, chịu những tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng trong những năm gần đây như: xâm 

nhập mặn, nắng nóng kéo dài, triều cường 

dâng cao dẫn đến ngập trong mùa mưa, thời 

tiết thay đổi thất thường ảnh hưởng rất lớn đến 

an ninh lương thực (Nguyễn Văn Hồng và ctv., 

2021; Võ Quang Minh và ctv., 2015). 

Cho thấy, để giảm thiểu những khó khăn, 

vận dụng tối đa các biện pháp cần thiết cho 

phát triển bền vững trong tương lai mạnh mẽ 

và nâng cao giá trị hơn nữa. Đề tài: “Đánh giá 

vai trò của kinh tế tuần hoàn trong quy hoạch 

sử dụng đất đai bền vững ở Đồng bằng sông 

Cửu Long” được thực hiện. 
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2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Thu thập các dữ liệu, tài liệu, báo cáo và 

bài báo khoa học có liên quan như: tình hình 

phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, quy 

hoạch sử dụng đất, các mô hình kinh tế tuần 

hoàn được áp dụng hiện nay trong nông 

nghiệp ở ĐBSCL và những vùng có điều kiện 

tương tự. 

2.2. Phương pháp đánh giá tổng hợp  

Tổng hợp, đánh giá các dữ liệu đã thu thập 

được. Cơ sở chọn lọc dựa trên các mô hình 

sản xuất phổ biến; Các mô hình thực sự mang 

đến hiệu quả tuần hoàn và phát triển bền vững; 

Không chỉ dừng lại ở "tư duy tuần hoàn", mà 

cần sự đầu tư nghiêm túc, toàn diện về nguồn 

lực, công nghệ, con người theo một chiến lược 

lâu dài.  

2.3. Phương pháp đề xuất 

Từ kết quả đánh giá tổng hợp các mô hình, 

đề xuất giải pháp góp phần định hướng phát 

triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn 

với quy hoạch sử dụng đất tại vùng ĐBSCL.  

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Tại Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 

- 2030 xác định quan điểm phát triển vùng 

theo hướng phát triển bền vững, tăng trưởng 

xanh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 

120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ 

về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với 

biến đổi khí hậu; trong đó có mục tiêu chuyển 

đổi mô hình sinh kế tại các tiểu vùng theo 

hướng chủ động thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Phát huy có hiệu quả các nguồn lực về 

con người, khoa học và công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, đô thị, phát triển công nghiệp và 

chuyển đổi số, phát triển ngành kinh tế nông 

nghiệp theo hướng bền vững và ứng dụng 

công nghệ cao. Theo Tổ chức Phát triển Công 

nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), kinh tế tuần 

hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải 

được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho 

sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực 

đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con 

người. Cho thấy, các mô hình kinh tế tuần hoàn 

là giải pháp hiệu quả nhất trong Quy hoạch 

phát triển vùng bền vững. Ngày 7/6/2022, Thủ 

tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát 

triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam tại QĐ số 

687/QĐ-TTg, góp phần khẳng định vai trò của 

nền kinh tế này tại Việt Nam nói chung và các  

vùng/khu vực nói riêng. 

Theo Nguyễn Văn Hồng năm 2021, dựa 

vào khả năng thích nghi đất đai đối với các 

kiểu sử dụng đất đai tình hình sản xuất nông 

nghiệp của các vùng ở ĐBSCL khác nhau rõ 

rệt như: 

- Tại vùng thượng nguồn: Diện tích trồng 

lúa khoảng 170.703 ha, thích hợp cho canh tác 

lúa 2 vụ và 3 vụ. Mô hình cây ăn trái (CAT) có 

diện tích khoảng 2.450 ha, là lựa chọn thích 

hợp cho việc chuyển đổi cơ cấu thích ứng với 

BĐKH. Chăn nuôi hàng năm ở vùng đóng góp 

lớn do áp dụng liên kết trong mô hình chăn nuôi 

với cây trồng nhằm giải quyết phụ phẩm nông 

nghiệp hiệu quả; 

- Tại vùng giữa đồng bằng: Trồng lúa với 

diện tích 171.980 ha, là vùng có điều kiện tự 

nhiên thích hợp trồng lúa nhất. CAT chỉ góp 

một phần nhỏ trong diện tích canh tác nhưng 

đang tăng lên theo hàng năm. Chăn nuôi và 

nuôi trồng thủy sản tại vùng phát triển và được 

chú trọng hơn để tăng thêm sinh kế; 

- Tại tiểu vùng sinh thái ven biển và hải 

đảo: Diện tích trồng lúa chỉ chiếm 172.907 

ha, CAT có diện tích khoảng 16.000 ha chiếm 

tỉ lệ rất nhỏ tại vùng. Ngành nuôi trồng thủy 

sản nước mặn và lợ trong trình trạng ngập lụt 

do BĐKH phát triển giúp cải thiện đời sống 

người dân. 
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Bảng 1. Hiện trạng mô hình sản xuất tại Đồng bằng sông Cửu Long 

Tháng 

Mô hình 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lúa 1 vụ             

Lúa 2 vụ             

Lúa 3 vụ             

Tôm - Lúa             

Cá - Lúa             

Mía             

Màu             

Sen             

Cây ăn quả             

Chăn nuôi             

(Nguồn: nongnghiep.vn). 

Bảng 1 hiện trạng mô hình mùa vụ sản 

xuất nông nghiệp cho thấy, ĐBSCL đa dạng 

các mô hình nông nghiệp như: lúa 1 vụ, lúa 2 

vụ, lúa 3 vụ, lúa-tôm, lúa-cá, mía, màu, sen, 

cây ăn quả và mô hình chăn nuôi, v.v. Tuy 

nhiên tại từng địa phương có những mô hình 

canh tác chính khác nhau do các yếu tố tự 

nhiên và tập quán canh tác địa phương chi 

phối. Ngoài ra, thị trường yêu cầu đa dạng sản 

phẩm, sản lượng ngày càng gia tăng đòi hỏi 

các mô hình canh tác phải được phát triển trái 

vụ và phát triển đa dạng sản phẩm.  

Bảng 2. Bảng phân loại sản phẩm cây trồng của các mô hình canh tác nông nghiệp  

ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Cây trồng Sản phẩm chính Phụ phẩm Đầu vào 

Lúa  Gạo Rơm, rạ, trấu Nước, phân bón, thuốc BVTV 

Tôm Thịt tôm Vỏ, đầu tôm Nước, thức ăn, thuốc 

Cá Thịt cá Xương cá, da cá Nước, thức ăn, thuốc 

Rừng Gỗ Mùn cưa Nước, phân bón, thuốc BVTV 

Mía Đường mía Bã mía, lá mía Nước, phân bón  

Sen Hạt sen, ngó sen, củ sen Lá sen, thân sen, hoa sen Nước, đất bùn 

Khóm Trái Thân cây, lá  Nước, phân bón, thuốc BVTV 

Chuối Trái Thân cây, lá Nước, phân bón, thuốc BVTV 

Dừa Trái Mụn dừa, lá, thân dừa Nước, phân bón 

(Nguồn: tổng hợp). 
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Phân loại sản phẩm cây trồng của các mô 

hình canh tác nông nghiệp ở ĐBSCL (Bảng 2). 

Sản phẩm chính được người dân tập trung sản 

xuất rộng rãi như: gạo, thịt, gỗ, hạt-ngó-củ sen, 

trái. Yếu tố đầu vào như phân bón, thuốc BVTV 

(bảo vệ thực vật) tăng cao gây ảnh hưởng đến 

lợi nhuận, hiệu quả của mô hình. Bên cạnh đó, 

các phụ phẩm trong quá trình sản xuất, thu 

hoạch còn lại rất nhiều mà chưa tìm được 

phương hướng tiêu thụ hiệu quả như: rơm, rạ, 

trấu, vỏ, xương-da cá, mùn cưa, bã mía, lá-

thân-cây, lá. Cần có những giải pháp phân loại, 

ứng dụng kinh tế tuần hoàn như tái sử dụng, 

phát triển sản phẩm mới từ phụ phẩm. Nhất là 

phát triển các mô hình trên cơ sở QHSDĐĐ 

nhằm tận dụng được thế mạnh của địa 

phương. Từ đó nâng cao hiệu quả QHSDĐĐ tại 

vùng ĐBSCL. 

Bảng 3. Phụ phẩm và sản phẩm ứng dụng nghiên cứu tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp  

ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Phụ phẩm Sản phẩm tuần hoàn 

Vỏ trấu, rơm rạ từ lúa 

- Vỏ trấu được nghiên cứu làm than hoạt tính 

- Rơm rạ được dùng làm thức ăn cho chăn nuôi trâu bò,  

- Dùng để trồng nấm, sau quá trình trồng nấm có thể lấy làm phân ủ sinh học cho cây trồng  

Vỏ tôm, đầu tôm 

Xương cá 

- Được nghiên cứu làm thức ăn cho chăn nuôi, thức ăn cho thủy sản,  

- Làm phân bón cho cây trồng 

Mùn cưa 

- Được làm thành than hoặc phân bón,  

- Dùng làm giấy, 

- Dùng để két hợp làm vật dụng dán ép 

Bã mía, lá mía 
- Lá mía được dùng làm phân ủ, thức ăn cho chăn nuôi 

- Bã mía được vận dụng để làm đồ tái chế, hộp xốp phân hủy, vật dụng trang trí  

Lõi bắp, thân bắp 
- Dùng làm thức ăn cho chăn nuôi 

- Làm phân bón ủ sinh học 

Lá khóm, vỏ khóm 
- Dùng làm phân bón ủ sinh học 

- Được nghiên cứu làm sợi dệt sinh học 

Thân cây chuối 

- Dùng làm thức ăn cho chăn nuôi 

- Dùng để ủ phân sinh học cho đất 

- Dùng làm các sản phẩm tái chế như giấy, sợi dệt 

(Nguồn: tổng hợp). 

Việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn vào sản 

xuất đã có từ rất sớm, các sản phẩm ứng dụng 

kinh tế tuần hoàn trong sản xuất đang được 

phát triển rộng rãi. Tuy nhiên, chưa sử dụng tối 

ưu tất cả các nguồn phụ phẩm. Việc tiếp tục 

phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn giúp 

tiết chế việc sử dụng các sản phẩm hóa học, 

nông dân hạn chế sử dụng phân hóa học, 

thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng trong trồng 

trọt và chăn nuôi; hạn chế tác động xấu đến 

môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người (Bảng 3). 

3.2. Giải pháp phát triển các mô hình tuần 

hoàn trong quy hoạch sử dụng đất đai 

Để phát triển các mô hình kinh tế tuần 

hoàn cần có giải pháp trong quy hoạch sử dụng 

đất đai như: 

- Trên nền đất lúa kém hiệu quả, nên xem 

xét, tính toán và nghiên cứu đề xuất cây trồng 
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thay thế. Trong khi đó cây trồng thay thế phải 

đảm bảo thích hợp với thổ nhưỡng, điều kiện của 

địa phương và khả năng thích nghi cao với sự 

biến đổi khí hậu của địa phương (Nguyễn Hiếu 

Trung và ctv., 2015). Hạn chế sử dụng các chất 

hóa học, bao nilon mà thay vào đó là sử dụng các 

sản phẩm từ các phụ phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

Các nguồn tài nguyên sinh học (gỗ, cây trồng 

hoặc sợi) có thể được sử dụng để sản xuất hàng 

hóa (thực phẩm, giấy, túi và vật dụng sinh học) và 

năng lượng (nhiên liệu sinh học). 

- Đảm bảo các chính sách tín dụng, hỗ trợ 

vay vốn cho hộ gia đình và doanh nghiệp để 

đáp ứng được nhu cầu đầu tư sản xuất. Ổn 

định sinh kế của người dân bằng việc đào tạo 

nghề, đa dạng hóa nghề nghiệp và thu nhập 

cho người dân. 

- Thay đổi tư duy nhận thức để hướng tới 

thân thiện với môi trường, thường xuyên cập 

nhật tin tức, vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất, giảm thiểu lãng phí nguồn 

tài nguyên có hạn. 

- Quy hoạch ở ĐBSCL dựa vào khả năng 

thích nghi đất đai trong điều kiện của từng địa 

phương ở ĐBSCL. Vận dụng những lợi thế từ 

địa phương để chọn mô hình thích hợp cho quy 

hoạch sử dụng đất. Xây dựng, tổ chức liên kết 

sản xuất và phát triển đảm bảo tính liên kết để 

giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông 

nghiệp tuần hoàn. 

Ngoài ra, cùng với sự phổ biến của mô 

hình kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số cũng 

đang là xu thế lớn trên toàn cầu, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền 

kinh tế thế giới trong đó có mô hình kinh tế 

tuần hoàn (Kristoffersen và ctv., 2020). 

chuyển đổi số đóng góp vào quá trình vận 

hành của mô hình thông qua việc theo dõi và 

kiểm soát lưu lượng của vật liệu và sản 

phẩm; xây dựng một hệ thống dữ liệu lành 

mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ 

phần mềm hiện đại, quản lý phân tích dữ 

liệu, ra quyết định sản xuất kinh doanh (Quỹ 

Ellen MacArthur, 2019). Do đó, để phát triển 

hiệu quả các mô hình tuần hoàn, ĐBSCL 

cần ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất 

kinh doanh kinh tế tuần hoàn. 

4. KẾT LUẬN  

Hiện nay kinh tế tuần hoàn đã và đang 

được phát triển tại ĐBSCL. Tuy nhiên, các mô 

hình chưa sử dụng tối ưu tất cả các nguồn 

phụ phẩm. Cần có những giải pháp phân loại, 

ứng dụng kinh tế tuần và nhất là phát triển các 

mô hình trong quy hoạch sử dụng đất đai 

nhằm xác định, tận dụng lợi thế từng địa 

phương kết hợp: giải pháp chính sách, tiến bộ 

khoa học kỹ thuật. 

Kinh tế tuần hoàn đóng một vai trò rất 

quan trọng trong QHSDĐĐ. Cơ sở định 

hướng, đề xuất giải pháp sử dụng đất đai bền 

vững trong nông nghiệp địa phương. Góp 

phần nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi 

trường nhờ vào việc tận dụng phụ phẩm, 

thích ứng với điều kiện khí hậu. Đây là giải 

pháp để đạt được mục tiêu phục hồi hệ sinh 

thái, bảo vệ môi trường.  
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SUMMARY 

Evaluation the role of circular economy in sustainable land use planning  

in the Mekong Delta 

Vo Quang Minh 1, Pham Thanh Vu1, Cao Ngoc Thuy Tuyen1 

1Land Resource Department, College of Environment and Natural Resources, Cantho University 

The study aims to assess the current status of circular economy development in the Mekong Delta (ĐBSCL); with 

the role, advantages and disadvantages in current land use planning. Apply methods of data collection, inheritance, 

comparison and synthesis of models, thereby making suitable recommendations. The results show that the application of 

the circular economy plays an important role in land use planning in DBSCL, helping to improve economic efficiency, 

support and develop human resources, and minimize impacts on land use. environment from by-products and other 

values. Since then, solutions have been proposed to develop cyclic models in planning, build product link chains, use 

biological materials to limit the exploitation of resources, increase product value.  

Keywords: Circular economy, land use planning, valuable products. 
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TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT ĐÔ THỊ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Phạm Cẩm Đang
1*

, Võ Quang Minh
1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích tiềm năng phát triển mỹ thuật đô thị tại Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Qua sử dụng phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp trong và ngoài nước có liên quan; Phân tích SWOT 
nhằm đánh giá điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách thức; Dựa trên các kết quả đánh giá đề xuất chiến lược/giải pháp 
phát triển mỹ thuật đô thị. Nghiên cứu đã xác định mỹ thuật đô thị các tiềm năng phát triển tại ĐBSCL bởi đây là 
phương pháp hiệu quả trong phát triển đô thị mới và cải tạo đô thị cũ; Mang lại nhiều lợi ít cho phát triển kinh tế - xã 
hội - văn hóa; khả năng tận dụng tiềm năng đa dạng về loại hình và đặc trưng riêng của từng đô thị tại ĐBSCL. Tuy 
nhiên, phát triển mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như: Quá trình kiểm soát, 
quản lý các công trình gặp nhiều khó khăn; Thiếu nguồn nhân lực; Quy mô và loại hình còn nhỏ lẻ; bị ảnh nhiều bởi 
nhiều yếu tố tự nhiên như: thời tiết, biến đổi khí hậu, v.v; Đối mặt với “xâm thực” của kiến trúc ngoại lai, kiến trúc quá 
xa lạ với vùng ĐBSCL. Nghiên cứu cũng đã đưa ra được các chiến lược/giải pháp phù hợp dựa trên kết quả phân tích 
SWOT và đề xuất của chuyên gia. 

Từ khóa: Mỹ thuật đô thị, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, SWOT, ĐBSCL. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Quy hoạch đô thị gắn kiến trúc cảnh quan 

với đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình 

phát triển không ngừng của diện mạo đô thị, 

kinh tế - xã hội - văn hóa, dưới áp lực của gia 

tăng dân số. Cảnh quan, kiến trúc đô thị ở các 

khu vực mới của các thành phố đặt ra yêu cầu 

cấp thiết về một định hướng thẩm mỹ cho 

không gian đô thị; song song đó sự phát triển 

mất cân đối ở những khu đô thị cũ và mới đã 

đặt ra nhiều vấn đề (Guerrero Balarezo và ctv., 

2018). Mỹ thuật đô thị được đánh giá có vai trò 

lớn nhất trong phát triển, cải tạo cảnh quan đô 

thị, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho cộng 

đồng (Do Lenh Hung Tu và ctv., 2021). Do đó, 

nhu cầu phát triển và ứng dụng mỹ thuật trong 

đô thị là vô cùng lớn.  

Trong khi đó, ĐBSCL là vùng đô thị mới 

với 13 tỉnh/thành phố, là nơi sinh sống của trên 

17 triệu cư dân trong 174 điểm định cư đô thị 

(Tổng cục Thống kê, 2019). Tuy đạt được 

nhiều kết quả tốt trong quy hoạch và phát triển 

đô thị, các đô thị tại ĐBSCL cũng còn nhiều hạn 

chế về phát triển và định hướng không gian. Do 

đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần 

phân tích, đánh giá tiềm năng và giải pháp phát 

triển mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL. 

                                                      
1
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và 

TNTN, Trường Đại học Cần Thơ  

*Email: pcdang@ctu.edu.vn 

2. PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Xây dựng phiếu phỏng vấn 15 chuyên gia 
là cán bộ/nhà quản lý làm việc trực tiếp trong 
lĩnh vực tại các cơ quan như: Sở Xây dựng, 
phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ 
tầng,.v.v trong khu vực ĐBSCL. Nhằm thu thập 
thông tin, xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ 
hội và thách thức phát triển mỹ thuật đô thị 
trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị 
v.v., giải pháp phát triển lĩnh vực. Mỗi chuyên 
gia thể hiện ý kiến về các yếu tố dựa theo mức 
đồng ý, có giá trị từ: (4) Rất đồng ý; (3) Đồng ý; 
(2) Trung hòa; (1) Không đồng ý.  

2.2. Kiểm định thang đo Cronbach’s alpha 

Thực hiện kiểm định độ tin cậy thang đo 
Cronbach’s Alpha nhằm kiểm tra mức độ chặt 
chẽ các câu hỏi trong xác định mức độ đồng ý 
của các chuyên gia về các yếu tố điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển 
mỹ thuật độ thị. Kết quả còn xác định đối tượng 
được khảo sát hiểu cùng một thông tin về mỹ 
thuật đô thị. Công thức của hệ số Cronbach’s 
alpha (Trọng & Ngọc, 2008): α = Nρ/[1+p(N-1)], 
trong đó: ρ: Hệ số tương quan trung bình giữa 
các mục hỏi, N: Số mục câu hỏi). 

2.3. Phương pháp SWOT 

Sử dụng phân tích SWOT cho việc xác 
định Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách 
thức trong ứng dụng và phát triển mỹ thuật đô 
thị thời gian tới.  
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(Humphrey & Albert, 2005) 

Hình 1. Khung phân tích SWOT 

Kết hợp các điểm mạnh, điểm yếu (có được 
từ việc phân tích môi trường bên trong) với cơ 
hội, đe dọa (có được từ việc phân tích môi 
trường bên ngoài) một cách logic, có chủ đích, 

đảm bảo có tính chiến lược phù hợp (Yichuan và 
Lei, 2004). Từ đó đề xuất chiến lược/giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả, phát triển mỹ thuật đô 
thị trong quy hoạch đô thị vùng. 

Bảng 1. Ma trận 2x2: Phân tích SWOT 

 Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) 

Cơ hội (O) Nắm bắt cơ hội thông qua việc tận dụng các điểm mạnh (SO) Cải thiện điểm yếu để đạt được cơ hội (WO) 

Thách thức (T) Sử dụng điểm mạnh để giảm thiểu rủi ro (ST) Cải thiện điểm yếu để đạt được cơ hội (WT) 

 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng phát triển mỹ thuật đô thị tại 

ĐBSCL 

Tuy đã đạt được những thành tựu nhất 
định, nhưng nhiều đô thị tại Việt Nam nói chung 
và ĐBSCL nói riêng còn nhiều hạn chế như: 
thiếu cây xanh, công viên, mặt nước, sân chơi; 
kiến trúc khu vực đô thị và khu vực nông thôn 
còn lộn xộn, thiếu bản sắc theo vùng, miền và 
đặc trưng đô thị; kết nối hạ tầng giữa đô thị 
trung tâm với các khu đô thị mới mở rộng, giữa 
đô thị với các vùng nông thôn còn nhiều yếu 
kém (Báo Điện tử Chính phủ, 2020). 

Theo Bộ Xây dựng năm 2021, vùng 
ĐBSCL hiện có 174 đô thị gồm: 1 đô thị trực 
thuộc Trung ương, 2 đô thị loại I thuộc tỉnh, 12 
đô thị loại II, 09 đô thị loại III, 23 đô thị loại IV và 
127 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt 
31,16%, tăng 4,6% so với năm 2015. Khu vực 
đô thị có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất 
lượng; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, 
hiện đại và có bản sắc. Qua tổng hợp nghiên 
cứu đã xác định được một số công trình mỹ 
thuật tiêu biểu tại ĐBSCL (Hình 1), như: Đường 
bích họa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Cầu đi 
bộ, Ninh Kiều, Cần Thơ; Biểu tượng cây đờn, 
Quảng trường Hùng Vương, Bạc Liêu; v.v.  

 

Đường bích họa, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ 

 

Cầu đi bộ, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ 

 

Biểu tượng cây đờn, Quảng trường 
Hùng Vương, TP. Bạc Liêu 
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Tượng đài Cá Basa ở tỉnh An Giang 

 

76 tượng điêu khắc tại Châu Đốc,  

tỉnh An Giang 

 

Đường bích họa, Q. Cái Răng,  

TP. Cần Thơ 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Hình 2. Một số công trình mỹ thuật đô thị tiêu biểu tại ĐBSCL 

Tuy nhiên, các công trình mỹ thuật đô thị 

tại ĐBSCL còn nhiều hạn chế về quy mô, số 

lượng. Các công trình phân bố nhỏ lẻ thiếu đa 

dạng về chất liệu và loại hình (chủ yếu là tranh 

vẽ, tượng đá). Ít được quan tâm trong quy 

hoạch sử dụng đất nói chung và quy hoạch đô 

thị nói riêng, chỉ tập trung tại công viên và địa 

điểm văn hóa, nút giao thông tại trung tâm các 

đô thị lớn. Nhưng các công trình nội thất (như: 

cây xanh, đèn đường, đèn chiếu sáng, cổng 

chào, v.v) được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, 

có tính thẩm mỹ cao tại ĐBSCL.  

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Hình 3. Một số công trình nội thất trong đô thị tại ĐBSCL 

3.2. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức của phát triển và ứng dụng 

mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL 

Thực hiện kiểm định mức độ đồng ý yếu tố 

của chuyên gia cho kết quả giá trị Cronbach's 

Alpha là 0,694, Theo Hoàng Trọng và Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc (2008), chấp nhận được 

đối với nghiên cứu mới. Không có trường hợp 

loại bỏ biến yếu tố nào làm Cronbach’s Alpha 

của thang đo này > 0,694. Vì vậy, tất cả câu hỏi 

có đóng góp vào nghiên cứu. Trung bình đánh 

giá các yếu tố của chuyên gia từ rất đồng ý đến 

đồng ý. 

Kết quả lấy ý kiến chuyên gia xác định 

các yếu tố điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

thách thức: 
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Bảng 2. Phân tích SWOT trong phát triển mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL 

SWOT Điểm mạnh (S) 

- Là phương pháp hiệu quả trong phát triển 
đô thị mới và cải tạo đô thị cũ; 

- Tiềm năng đa dạng về loại hình và đặc 
trưng riêng của từng đô thị; 

- Mang lại nhiều lợi ít cho phát triển kinh tế 
- xã hội - văn hóa. 

Điểm yếu (W) 

- Quá trình kiểm soát, quản lý các công trình 
gặp nhiều khó khăn; 

- Thiếu nguồn nhân lực trong thực hiện, 
quản lý, quy hoạch chiến lược phát triển gắn 
với mỹ thuật trong đô thị; 

- Quy mô và loại hình còn nhỏ lẻ. 

Cơ hội (O) 

- Được ủng hộ mạnh mẽ từ 
người dân, doanh nghiệp và 
nhà quản lý; 

- Nhu cầu ứng dụng trong quy 
hoạch thiết kế đô thị mới cải 
tạo các đô thị củ cao; 

- Khả năng kết hợp với các 
định hướng mới trong phát 
triển đô thị. 

Chiến lược S-O 

- Ứng dụng mỹ thuật đô thị trong quy hoạch 
thiết kế đô thị mới cải tạo các đô thị củ. 

- Phát triển đa dạng về loại hình và đặc 
trưng riêng của cả đô thị mới và cũ gắn với 
quy hoạch sử dụng đất. 

- Ứng dụng mỹ thuật đô thị trong phát triển 
văn hóa xã hội, tạo cảnh quan cho công đồng 
và đồng thời tạo động lực phát triển thương 
mại - dịch vụ, du lịch, bất động sản, v.v. 

Chiến lược W-O 

- Tuyên chuyền và khuyên gọi người dân, 
doanh nghiệp tham gia thực hiện và bảo vệ 
các công trình mỹ thuật; 

- Đào tạo nguồn nhân lực có tính liên ngành 
có khả năng hợp tác làm việc của các nhóm 
đa ngành nhất là quy hoạch đô thị và mỹ thuật; 

- Thiết kế, liên kết các công trình nhỏ lẻ 
trong đô thị đồng bộ không gian đô thị mới 
và đô thị cũ với quy hoạch sử dụng đất. 

Thách thức (T) 

- Bị ảnh nhiều bởi nhiều yếu tố 
tự nhiên như: thời tiết, biến 
đổi khí hậu, v.v; 

- Đối mặt với “xâm thực” của 
kiến trúc ngoại lai, kiến trúc 
quá xa lạ với vùng ĐBSCL. 

Chiến lược S-T 

- Phát triển mỹ thuật đô thị đạt tiêu chí 
bền vững, công năng và thích ứng biến 
đổi khí hậu; 

- Tận dụng tiềm năng đa dạng về loại hình 
và đặc trưng riêng của từng đô thị, kiểm 
soát giới hạn các kiến trúc ngoại lai;  

Chiến lược W-T 

- Có chính sách phát triển, giữ gìn, bảo tồn 
vốn kiến trúc truyền thống; 

- Có giải pháp phát triển và báo vệ các công 
trình mới hạn chế các tác động của môi trường. 

 

3.2.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ 
hội và thách thức 

Điểm mạnh:  

- Với tiềm năng và định hướng phát triển 
đô thị của vùng, trong thời gian tới mỹ thuật đô 
thị sẽ trở thành công cụ không thể thiếu trong 
quy hoạch thiết kê các đô thị. Góp phần nâng 
cao chất lượng sống của công đồng, xây dựng 
bản sắc riêng cho tổng thể kiến trúc của mỗi 
vùng và đô thị, phù hợp với điều kiện kinh tế, tự 
nhiên, xã hội, trình độ khoa học, kỹ thuật, 
truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương; 
Kết hợp hài hoà giữa cải tạo với xây dựng mới 
trong sử dụng đất tổng thể của mỗi đô thị; Bảo 
tồn và phát huy các giá trị di sản kiến trúc 
(Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, 2017); 

- Theo Bộ Xây dựng năm 2007, không gian 
đặc trưng tại ĐBSCL gồm: không gian tuyến 
sông đô thị, không gian tuyến phố, không gian 
khu ở cùng kiến trúc nhà ở. Ngoài ra, các hình 
thái không gian trung tâm đô thị và các không 
gian khu phố cổ, khu làng nghề truyền thống. 
Do đó, mỹ thuật đô thị có tiềm năng phát triển 
đa dạng về loại hình và đặc trưng riêng của 
từng đô thị và địa phương; 

- Mỹ thuật đô thị mang lại nhiều lợi ít cho 
phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá như: Tăng 

cường không gian công cộng thông qua các tác 
phẩm nghệ thuật thú vị và sáng tạo; Làm nổi bật 
bản sắc của các bộ phận khác nhau của tòa nhà 
hoặc cộng đồng; Cải thiện các điều kiện để tái 
tạo kinh tế bằng cách tạo ra một môi trường trực 
quan phong phú hơn; Là động lực trong phát 
triển kinh tế xã hội và đô thị; Tạo việc làm cho 
các nghệ sĩ, thợ thủ công, nhà chế tạo, cung 
cấp, sản xuất vật liệu và người vận chuyển 
(Forte và De Paola, 2019; Odufuwa, Badiora, và 
Dada 2019). Bên cạnh đó, Theo Claire Malaika 
Tunnacliffe năm 2016, các tác phẩm nghệ thuật 
trong đô thị sẽ tác động qua các hoạt động trải 
nghiệm hàng ngày và thói quen do đó được xem 
là phương pháp tuyên truyền người dân. 

Điểm yếu:  

- Quá trình kiểm soát, quản lý các công 
trình gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người 
dân chưa có ý thức trong bảo vệ các công 
trình, tình trang một số công trình bị lã quên 
dẫn đến xuống cấp hay công trình tự pháp có 
nội dung không phù hợp ảnh hưởng tiêu cực 
đến tổng thể cảnh quan; 

- Mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL còn nhiều hạn 
chế về quy mô, số lượng; phân bố nhỏ lẻ thiếu 
đa dạng về chất liệu và loại hình (chủ yếu là: 
công trình đèn, cây xanh, tượng điêu khắc) tập 
trung tại công viên và địa điểm văn hóa, nút 
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giao thông tại các thành phố; thiếu sự kết nối 
với các vùng lân cận; 

- Chưa có sự hợp tác và tham gia của tất 
cả thành phần trong cộng đồng (cá nhân, tổ 
chức, doanh nghiệp và nhà quản lý) mà các 
công trình được chủ yếu thực hiện từ vốn nhà 
nước thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu 
dẫn đến chi phí đầu tư cao mà hiệu quả tuyên 
truyền đến công đồng chưa cao; 

- Thiếu nguồn nhân lực trong thực hiện các 
công trình mỹ thuật đô thị và nhất là trong quản 
lý, quy hoạch chiến lược phát triển gắn với mỹ 
thuật trong đô thị. Đây là lĩnh vực có tính liên 
ngành cao; đòi hỏi sự hợp tác làm việc của các 
nhóm đa ngành như: quản lý đô thị, xây dựng, 
quản lý đất đai, v.v và kết hợp ứng dụng các 
kiến thức về mỹ thuật. 

Cơ hội: 

- Được ủng hộ mạnh mẽ từ người dân, 
doanh nghiệp và nhà quản lý. Thực tế, ngày càng 
có nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan 
tâm đến các dự án về công đồng thông qua các 
tác phẩm mỹ thuật tại khu vực công cộng; 

- Trong thời gian tới, do quá trình hội 
nhập và phát triển kinh tế trong các lĩnh vực 
kinh tế là động lực phát triển các công trình. 
Cùng với quá trình độ thị hóa ngày càng 
nhiều đô thị mới hình thành, trong khi đó các 
đô thị cũ xuống cấp đồi hỏi cả cải tạo đô thị 
cụ và định hướng mới; 

- Khả năng kết hợp với các định hướng 
mới trong phát triển đô thị như: nông nghiệp đô 
thị, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, v.v. Góp 
phần nâng cao hiệu quả và công năng sử dụng 
của các công trình trong đô thị như: kết hợp 
công viên và vườn rau công cộng, đô thị sinh 
thái có thẩm mỹ cao, v.v. 

Thách thức: 

- Mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL bị ảnh nhiều 
bởi nhiều yếu tố tự nhiên như: nắng nóng, các 
tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (ngập, 
xâm nhập mặn, nước biển dâng, sạt lở) dẫn 
đến công trình ngoài trời dễ hư hỏng, xuống 
cấp nhất là công trình từ cây xanh; 

- Đối mặt với “xâm thực” của kiến trúc ngoại 
lai, kiến trúc quá xa lạ với vùng đất ĐBSCL. 
Theo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (2019), ĐBSCL 
là vùng đất có nền văn hóa phát triển mạnh, vẫn 
giữ được văn hóa phi vật thể, văn hóa tâm linh 
rất đặc sắc, bản sắc các dân tộc rất rõ ràng. Tuy 
nhiên, trong thời gian tới cùng với quá trình phát 
triển kinh tế, kiến trúc đặc trưng của vùng dễ 
dàng bị thay thế nếu thiếu biện pháp. 

3.2.2. Đề xuất chiến lược/giải pháp  

Từ kết quả phân tích trên kết hợp đề xuất của 
các chuyên gia, mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL cần: 

- Ứng dụng và phát triển mỹ thuật đô thị 
trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thiết 
kế đô thị với đa dạng loại hình và đặc trưng 
riêng, cải tạo các đô thị cũ. Góp phần tạo cảnh 
quan và đồng thời tạo động lực phát triển kinh 
tế như: bất động sản, thương mại-dịch vụ và 
nhất là du lịch. Thiết kế, liên kết các công trình 
nhỏ lẻ trong đô thị, đồng bộ không gian đô thị 
mới và đô thị cũ. Tận dụng tiềm năng đa dạng 
về loại hình và đặc trưng riêng của từng đô thị, 
kiểm soát và giới hạn các kiến trúc ngoại lai; 
Tuyên truyền và kêu gọi người dân, doanh 
nghiệp tham gia thực hiện và bảo vệ các công 
trình mỹ thuật; Đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu liên ngành nhất là quy hoạch đô 
thị và mỹ thuật; Cần được sự quan tâm của các 
cấp lãnh đạo và nhà quản lý trong bổ sung các 
chính sách thực hiện, quản lý, kêu gọi đầu tư; 
Phát triển các công trình đạt tiêu chí bền vững, 
công năng và thích ứng biến đổi khí hậu; Có 
giải pháp phát triển và bảo vệ các công trình 
mới, hạn chế các tác động của môi trường như: 
hạn chế lạm dụng kính, giảm bề mặt không 
thấm nước, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện 
môi trường, v.v. Địa phương cần có chính sách 
giữ gìn, bảo tồn vốn kiến trúc truyền thống. 

- Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học công 
nghệ là giải pháp hiệu quả trong pháp triển mỹ 
thuật đô thị tại ĐBSCL. Ứng dụng trong mô 
phỏng thiết kế, dự báo lũ lục, sạt lở; quy hoạch 
sử dụng đất và dự báo nhu cầu, chi phí, sử 
dụng năng lượng, v.v. Góp phần nâng cao hiệu 
quả thực hiện, đáp ứng nhu cầu của người 
dân, tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, phát triển cùng 
tất cả các lĩnh vực, chuyển đổi số trong quy 
hoạch sử dụng đất nói chung và kiến trúc/cảnh 
quan nói riêng là định hướng tất yếu trong phát 
triển mỹ thuật đô thị ĐBSCL thời gian tới cần 
được chú trọng. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xác định mỹ thuật đô thị các 
tiềm năng phát triển tại ĐBSCL. Là phương 
pháp hiệu quả trong phát triển đô thị mới và cải 
tạo đô thị cũ; Mang lại nhiều lợi ít cho phát triển 
kinh tế - xã hội - văn hóa; khả năng tận dụng 
tiềm năng đa dạng về loại hình và đặc trưng 
riêng của từng đô thị tại ĐBSCL. Tuy nhiên, 
phát triển mỹ thuật đô thị tại ĐBSCL đang đối 
mặt với nhiều khó khăn và thách thức như: Quá 
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trình kiểm soát, quản lý các công trình gặp 
nhiều khó khăn; Thiếu nguồn nhân lực; Quy mô 
và loại hình còn nhỏ lẻ; bị ảnh nhiều bởi nhiều 
yếu tố tự nhiên như: thời tiết, biến đổi khí hậu, 
v.v; Đối mặt với “xâm thực” của kiến trúc ngoại 

lai, kiến trúc quá xa lạ với vùng ĐBSCL. Nghiên 
cứu cũng đã đưa ra được các chiến lược/giải 
pháp phù hợp dựa trên kết quả phân tích 
SWOT và đề xuất của chuyên gia. 
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SUMMARY 

Potential for development of urban arts in Mekong Delta 

Pham Cam Dang1, Vo Quang Minh1 

1Land Resource Department, College of Environment and Natural Resources, Cantho University 

The study was conducted to analyze the potential of urban art development in the Mekong Delta. Using of data 
collection methods, relevant domestic and foreign secondary documents; SWOT analysis to assess strengths - 
weaknesses - opportunities - threats; Based on the evaluation results, propose strategies/solutions to develop urban art. 
The study has identified urban art with development potentials in the Mekong Delta because it is an effective method in 
developing new urban areas and renovating old urban areas; Bringing more or less benefits to economic - social - 
cultural development; ability to take advantage of the diverse potential of types and specific characteristics of each 
urban area in the Mekong Delta. However, the development of urban art in the Mekong Delta is facing many difficulties 
and challenges such as: The process of controlling and managing works faces many difficulties; Lack of human 
resources; The scale and type are still small; affected by many natural factors such as: weather, climate change, etc.; 
Facing the "invasion" of foreign architecture, architecture is too foreign to the Mekong Delta. The research has also 
provided suitable strategies/solutions based on the results of the SWOT analysis, recommendations of experts. 

Keywords: Urban art, urban planning, land use planning, SWOT, Mekong Delta. 
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NGHIÊN CỨU CÁC QUY ĐỊNH VÀ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP 

TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG 

Huỳnh Thị Huyền Trân
2*

, Võ Quang Minh
1
,  

Phạm Cẩm Đang
1
, Ngô Huỳnh Như

1
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu các quy định, hiện trạng dự án đô thị công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang sử dụng 

phương pháp thu thập số liệu; từ số liệu thu được tổng hợp và xử lý số liệu. Sử dụng phương pháp phân tích SWOT để 

phân tích, đánh giá chi tiết những điểm mạnh, điểm yếu của mô hình đô thị công nghiệp hiện tại, những cơ hội, thách 

thức trong tương lai. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển đô thị công 

nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành. Kết quả cho thấy, Khu đô thị công nghiệp sông Hậu có nhiều thuận lợi. Tuy 

nhiên, hiện vẫn đang tồn tại rất nhiều khó khăn và bất cập cho quá trình phát triển đô thị công nghiệp tại huyện Châu 

Thành bao gồm: hành lang pháp lý để phát triển các khu đô thị công nghiệp chưa đầy đủ; yêu cầu quỹ đất phát triển và 

nhu cầu vốn đầu tư xây dựng lớn; khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật; khả năng thu hút lao động và dân cư còn thấp. 

Nghiên cứu đã đề xuất được giải pháp như: ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp, đồng bộ hạ tầng giao thông; đa dạng 

hoá các hình thức huy động, có cơ chế phù hợp để huy động nguồn vốn; xây dựng các sản phẩm nhà ở khác nhau 

nhằm hấp dẫn nhiều đối tượng khác nhau. 

Từ khóa: Khu đô thị, khu công nghiệp, đô thị công nghiệp, huyện Châu Thành. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP, Đô thị 

công nghiệp hay khu công nghiệp (KCN) - đô thị 

- dịch vụ là sự kết hợp giữa phát triển công 

nghiệp và đô thị hóa, đảm bảo sự phát triển bền 

vững của KCN. Mô hình không chỉ là xây dựng 

cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất công 

nghiệp, chế xuất mà đây còn là những đô thị vệ 

tinh nhằm mục đích giãm tải dân cư tại các khu 

trung tâm thành phố vốn đã đông đúc, chật chội.  

Loại hình KCN xây dựng theo hướng kết 

hợp giữa đô thị và công nghiệp đã được nhiều 

quốc gia trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, 

đô thị công nghiệp đang bắt đầu nở rộ, đặc biệt 

tại các thành phố lớn và được coi là xu hướng 

trong tương lai Nhất là sau khi Việt Nam đã và 

sẽ tiếp tục tham gia ngày càng nhiều các hiệp 

định thương mại tự do, trở nên hấp dẫn hơn 

đối với nhà đầu tư quốc tế, nhưng để phát triển 

và thành công với mô hình này đòi hỏi nhiều 

yếu tố (Bộ Xây dựng, 2022). 

Tỉnh Hậu Giang có vị trí địa lý vô cùng 

thuận lợi, đây là yếu tố quan trọng này đã giúp 

                                                      
1
Bộ môn tài nguyên đất đai, khoa môi trường và 

TNTN, Trường Đại học Cần Thơ 
2
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang 

*Email: tranbocap774@gmail.com 

Hậu Giang thu hút đầu tư đa dạng các lĩnh vực 

ngày càng bắt kịp với nhịp độ công nghiệp hóa 

- hiện đại hóa của toàn vùng (Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Hậu Giang, 2021). Với hàng loạt 

thế mạnh và tiềm năng phát triển trong thời 

gian tới của Hậu Giang nói chung hay huyện 

Châu Thành nói riêng, việc phát triển các khu 

dân cư, khu đô thị trong KCN đang được chú ý, 

quan tâm hơn (Cổng thông tin điện tử huyện 

Châu Thành, 2021). Bởi là nguồn cung nhà ở 

chất lượng cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ lãnh 

đạo, các công nhân của các doanh nghiệp 

đang làm việc tại các cụm công nghiệp trên địa 

bàn. Xuất phát từ những vấn đề trên, “Nghiên 

cứu các quy định và hiện trạng dự án đô thị 

công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang” cần được thực hiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập tài liệu 

Thu thập số liệu thứ cấp là các tài liệu có 

liên quan đến nghiên cứu: các văn bản về quy 

định chính sách, chương trình nghiên cứu đã 

được xuất bản, các kết quả nghiên cứu đã 

công bố trong và ngoài nước, v.v.; các báo cáo 

về tình hình phát triển, xây dựng các dự án đô 

thị công nghiệp... thu thập tại UBND tỉnh Hậu 

Giang, các phòng ban có liên quan.  
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2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý 

Phân loại, sắp xếp các số liệu, thông tin đã 

thu thập được, trích lọc ra những nội dung 

chính có liên quan đến đô thị công nghiệp. Số 

liệu được trình bày dưới dạng bảng, biểu. 

2.3. Phương pháp phân tích SWOT 

Sử dụng phân tích SWOT cho việc xác 
định Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách 
thức. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả phát triển mô hình đô thị công nghiệp 
tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kahraman và ctg., 2008) 

Hình 1. Khung phân tích SWOT  

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng phát triển khu đô thị công 

nghiệp Sông Hậu tại huyện Châu Thành 

Khu đô thị công nghiệp sông Hậu là khu đô 

thị công nghiệp đầu tiên của huyện Châu 

Thành có quy mô diện tích 3.200 ha, tại vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí thuận lợi, 

dễ thu hút lao động, cơ sở hạ tầng tương đối 

hoàn chỉnh. Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu 

là một quần thể được quy hoạch bao gồm: đất 

công nghiệp, đất đô thị, đất thể thao, đất dịch 

vụ thương mại, du lịch, đất công viên cây xanh. 

Gồm nhiều dự án nhỏ với tổng diện tích là 

47,753 ha (Bảng 1). 

Bảng 1. Các dự án khu dân cư, khu nhà ở trong khu đô thị công nghiệp Sông Hậu 

STT Tên dự án Địa điểm Diện tích (ha) 

1 Khu TĐC phục vụ KCN Sông Hậu đợt 1 - GĐ 1 Xã Đông Phú 14,000 

2 Khu TĐC phục vụ KCN Sông Hậu đợt 2 - GĐ 1 Xã Đông Phú 7,030 

3 Khu TĐC phục vụ KCN Sông Hậu đợt 3 - GĐ 1 Xã Đông Phú 0,023 

4 Khu TĐC cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 Thị trấn Mái Dầm 10,000 

5 Trung tâm thương mại và KDC Thị trấn Mái Dầm Thị trấn Mái Dầm 4,700 

6 Khu Đô thị mới Nam Sông Hậu Thị trấn Mái Dầm 10,600 

7 Nhà ở chuyên gia và công nhân Công ty TNHH Giấy Lee&man Thị trấn Mái Dầm 1,400 

 Tổng  47,753 

(Nguồn: Ban quản lý KCN tỉnh Hậu Giang và tác giả tổng hợp, 2020). 

3.1.1. Tổng quan về các dự án đô thị trong 

khu đô thị công nghiệp Sông Hậu 

Được phát triển theo hướng đồng bộ hạ 

tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình; chú trọng 

thiết kế và trải nghiệm sống của cư dân, các 

khu dân cư, nhà ở tại khu đô thị công nghiệp 

Sông Hậu góp phần đáp ứng nhu cầu an cư 

của các chuyên gia, người lao động, nhà đầu 
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tư mà còn giúp tái tạo sức lao động, mang đến 

những trải nghiệm sống tốt hơn, là xu hướng 

mà các mô hình KCN tương lai đang hướng 

đến. Trong tình hình Covid 19 diễn biến ngày 

càng phức tạp khu đô thị công nghiệp Sông 

Hậu vẫn bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị tại chỗ phục vụ người lao 

động, bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, 

đáp ứng yêu cầu "3 tại chỗ" trong sản xuất của 

doanh nghiệp.  

 

(Nguồn: https://chauthanh.haugiang.gov.vn/) 

Hình 2. Phối cảnh Góc nhìn điển hình Khu Đô thị mới Nam Sông Hậu 

3.1.2. Quy hoạch KCN gắn với khu đô thị 

Huyện Châu Thành là nơi có số lượng 

KCN nhiều nhất tỉnh Hậu Giang, đóng vai trò 

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu có 

diện tích đất công nghiệp lên tới 1.900 ha chiếm 

tỷ lệ 14,12% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

Trong đó đã quy hoạch 01 khu công nghiệp 

(Khu Công nghiệp tập trung Sông Hậu - giai 

đoạn 1), 03 cụm công nghiệp (Cụm Công 

nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1, Cụm 

Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, 

Cụm Công nghiệp tập trung Đông Phú - giai 

đoạn 1), đất truyền dẫn năng lượng và nhiều 

khu dân cư, nhà ở cho các chuyên gia, công 

nhân trong KCN sinh sống (Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hậu Giang, 2022). 

Bảng 2. Các dự án khu, cụm công nghiệp trong khu đô thị công nghiệp Sông Hậu 

TT Chủ đầu tư Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ lấp đầy 

(%) 

1 Ban quản lý KCN tỉnh Hậu Giang Khu CNTT Sông Hậu - GĐ1 291,00 90,02 

2 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang Cụm CNTT Phú Hữu A - GĐ1 110,00 100,00 

3 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang Cụm CNTT Phú Hữu A - GĐ3 80,00 66,82 

4 Cty cổ phần Đầu tư bất động sản Cửu Long Cụm CNTT Đông Phú - GĐ1 120,00 12,25 

5 Cty TNHH Thành Phát Trung tâm điều hành KCN Sông Hậu 12,50 100,00 

6 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đất truyền dẫn năng lượng 355,00 6,20 

 Tổng  968,50 49,01 

(Nguồn: Ban quản lý KCN tỉnh Hậu Giang và tác giả tổng hợp, 2020). 

Qua kết quả Bảng 2, cho thấy khu đô thị 

công nghiệp Sông Hậu đã tương đối thành công 

trong việc lấp đầy các dự án. Cụ thể: trong 06 

dự án đã có 02 khu đã lấp đầy 100% là cụm 

CNTT Phú Hữu A - GĐ1 và trung tâm điều hành 

KCN sông Hậu; 01 khu tỷ lệ lấp đầy 90,02% là 

khu CNTT Sông Hậu - GĐ1, còn lại 3 khu đang 

trong quá trình thu hút doanh nghiệp đầu tư.  

3.1.3. Công tác thu hút đầu tư 

Để công tác thu hút đầu tư được thống 

nhất Ban Quản lý đang tiến hành xây dựng Bộ 

chỉ tiêu thu hút các nhà đầu tư; đồng thời cũng 

xây dựng quy chế quản lý tình hình triển khai 

các dự án trong các KCN để đảm bảo công tác 

quản lý nhà đầu tư thực hiện dự án theo cam 
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kết và sử dụng đất hiệu quả hơn. Tình hình thu 

hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp tuy có 

tăng nhưng không đều, không cao về mặt giá trị 

tuyệt đối, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch 

thì hầu như không kêu gọi được vốn đăng kí 

nước ngoài, cũng như khó khăn về tài chính, 

sử dụng đất chưa hiệu quả. Kết quả trên cũng 

cho thấy sự cạnh tranh trong công tác kêu gọi, 

thu hút đầu tư giữa các tỉnh thành rất cao, sự 

lựa chọn của nhà đầu tư khi đầu tư tại các KCN 

lân cận rất nhiều như KCN Trà Nóc I, KCN Trà 

Nóc II, KCN Ô Môn, v.v. 

3.2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn 

của mô hình đô thị công nghiệp tại huyện 

Châu Thành  

3.2.1. Phân tích thuận lợi, khó khăn trong 

phát triển mô hình đô thị công nghiệp 

Trong phát triển KT - XH, việc phát triển 

KCN kết hợp đô thị sẽ góp phần giải quyết 

được vấn đề về nhà ở công nhân, thiết chế văn 

hóa đảm bảo cuộc sống của người lao động 

trong KCN và sau này tiến tới xây dựng môi 

trường làm việc, sinh sống đẳng cấp với các 

ngành sản xuất công nghệ cao, hiện đại, gắn 

với các trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp trong các lĩnh vực. Để xác 

định các nhân tố gây trở ngại và cơ hội phát 

triển của mô hình, phân tích SWOT được sử 

dụng nhằm đánh giá các mặt. Qua đánh giá 

bên trong cho thấy, mô hình có nhiều điểm 

mạnh: vị trí địa lý thuận lợi, nguồn lao động dồi 

dào, giá đất, chi phí giải phóng mặt bằng tương 

đối thấp so, đô thị công nghiệp hình thành từ 

sớm. Tuy nhiên có một số điểm yếu như: kết 

cấu hạ tầng chưa đồng bộ, quy mô nền kinh tế 

nhỏ, thu nhập bình quân thấp, thu hút dân cư 

chậm. Đánh giá bên ngoài cho thấy, mô hình có 

cơ hội như: mô hình đô thị công nghiệp tạo nơi 

lưu trú cho công nhân duy trì sản xuất ổn định, 

tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đối 

mặt với thách thức lớn như: chủ đầu tư chưa 

đủ năng lực và kinh nghiệm để phát triển dự 

án, đại dịch Covid kéo dài, vấn đề ô nhiễm môi 

trường. Tác động đến mô hình đô thị công 

nghiệp tại huyện Châu Thành. 

Bảng 2. Phân tích SWOT mô hình đô thị công nghiệp tại huyện Châu Thành 

SWOT Cơ hội (O) 

- Mô hình đô thị công nghiệp tạo nơi lưu trú cho công 

nhân duy trì sản xuất ổn định. 

- Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Thách thức (T) 

- Chủ đầu tư chưa đủ năng 

lực và kinh nghiệm để phát 

triển dự án. 

- Đại dịch COVID kéo dài. 

- Vấn đề ô nhiễm môi trường 

vẫn còn tồn tại. 

Điểm mạnh (S) 

- Vị trí địa lý thuận lợi, nguồn lao 

động dồi dào. 

- Giá đất, chi phí giải phóng mặt 

bằng tương đối thấp so với Cần 

Thơ dù vị trí nằm gần nhau. 

- Đô thị công nghiệp hình thành  

từ sớm. 

 

Chiến lược S-O 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, mở rộng 

qui mô sản xuất đi đôi với xây dựng các loại hình dịch 

vụ có chất lượng, phục vụ cho nhu cầu người lao 

động trong KCN. 

- Nghiên cứu, phát triển các chương trình hợp tác, 

liên kết về lao động giữa các địa phương và doanh 

nghiệp, nhằm tạo nguồn cung lao động cho các KCN 

phát triển. 

Chiến lược S-T 

- Đẩy nhanh xây dựng các 

công trình nhà ở xã hội 

nhằm cung cấp chỗ ở cho 

công nhân khi đại dịch Covid 

19 ngày càng phức tạp đảm 

bảo chuỗi sản xuất không bị 

gián đoạn. 

Điểm yếu (W) 

- Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. 

- Quy mô nền kinh tế nhỏ, thu nhập 

bình quân đầu người thấp. 

- Việc thu hút dân cư đô thị  

còn chậm. 

Chiến lược W-O 

- Tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở  

hạ tầng. 

- Đầu tư công nghệ và trang thiết bị sản xuất hiện đại.  

- Xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, 

chú trọng hơn các chính sách chăm sóc sức khỏe tinh 

thần người lao động, hỗ trợ đào tạo nghề,v.v. 

Chiến lược W-T 

- Hỗ trợ và tối giản các thủ 

tục hành chính, đảm bảo 

nhanh gọn và thuận lợi cho 

các nhà đầu tư. 

- Ưu tiên lựa chọn dự án, 

ngành nghề ít ô nhiễm, công 

nghiệp sạch. 
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Bên cạnh đó, kết quả tìm hiểu các quy định 

có liên quan như: NĐ 192/CP ngày 28/12/1994 

về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao; NĐ số 68/2017/NĐ-

CP ngày 25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm 

công nghiệp; NĐ số 82/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 quy định về Quản lý khu công nghiệp 

và khu kinh tế. cho thấy, Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, quy định chỉ dừng lại ở các nội dung 

liên quan đến trình tự, thủ tục quy hoạch và đầu 

tư, ưu đãi đầu tư chưa có các quy định cụ thể 

về phân cấp quản lý, tiêu chí đánh giá, hướng 

dẫn chuyển đổi chức năng gây nhiều khó khăn 

khi triển khai thực tế để phát triển mới các khu 

đô thị công nghiệp hoặc chuyển đổi các KCN 

thành khu đô thị công nghiệp. Đòi hỏi cần có 

những chính sách, giải pháp đúng đắn, mạnh 

mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, khắc phục 

khó khăn, đưa huyện Châu Thành trở thành 

trung tâm đô thị công nghiệp của Tỉnh.  

3.2.2. Đề xuất giải pháp 

Dựa trên kết quả phân tích SWOT và rút 

kinh nghiệm từ nhiều địa phương làm căn cứ 

đề xuất giải pháp góp phần phát triển mô hình 

đô thị công nghiệp như sau: 

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ 

tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông đồng bộ 

tạo đòn bẩy cho đô thị công nghiệp phát triển; 

- Đa dạng hoá các hình thức huy động, vận 

dụng các cơ chế, chính sách, tạo môi trường 

thông thoáng để thu hút vốn đầu tư; 

- Xây dựng nhiều loại hình nhà ở khác 

nhau, tạo ra các mật độ dân cư khác nhau 

nhằm hấp dẫn nhiều đối tượng khác nhau đến 

với khu đô thị, chú trọng hơn các chính sách 

chăm sóc sức khỏe tinh thần người lao động, 

hỗ trợ đào tạo nghề,v.v; 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển 

đô thị, công nghiệp khớp nối với quy hoạch 

tổng thể phát triển KT - XH của tỉnh; 

- Quan tâm đào tạo bổ sung đồng bộ đội 

ngũ cán bộ để tăng cường năng lực quản lý, 

chỉ đạo; 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường hiện hành; 

- Cần có chính sách tăng cường áp dụng 

hệ thống tổ chức sản xuất tiên tiến và ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất 

công nghiệp cũng như đẩy nhanh ứng dụng 

công nghệ mới, công nghệ hiện đại đối với 

những ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn và 

công nghiệp ưu tiên; tăng cường công tác ứng 

dụng chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản 

xuất công nghiệp;  

- Bên cạnh đó, cần bổ sung, điều chỉnh các 

chính sách, quy định về phân cấp quản lý, tiêu 

chí đánh giá, hướng dẫn chuyển đổi chức năng 

góp phần phát triển khu đô thị công nghiệp. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Khu đô thị công nghiệp sông Hậu có vị trí 

thuận lợi, dễ thu hút lao động, cơ sở hạ tầng 

tương đối hoàn chỉnh, tỷ lệ lấp đầy cao, thu hút 

đầu tư tuy có tăng nhưng không đều, cạnh 

tranh trong công tác kêu gọi đầu tư giữa các 

tỉnh thành rất cao. 

Quy định về phát triển đô thị công nghiệp 

hiện nay mới chỉ dừng lại ở các nội dung liên 

quan đến trình tự, thủ tục quy hoạch và đầu tư, 

ưu đãi đầu tư chưa có các quy định cụ thể về 

phân cấp quản lý, tiêu chí đánh giá, hướng dẫn 

chuyển đổi chức năng gây nhiều khó khăn khi 

triển khai thực tế để phát triển mới các khu đô 

thị công nghiệp hoặc chuyển đổi các KCN 

thành khu đô thị công nghiệp. 

Trong quá trình phát triển đô thị công nghiệp 

gặp phải một số khó khăn như: hệ thống giao 

thông thủy, bộ chưa được đầu tư đồng bộ; nguồn 

vốn không đảm bảo; thu hút dân cư còn chậm. 

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh đang diễn biến 

phức tạp gây khó khăn cho doanh nghiệp và 

người dân. Để phát triển hiệu quả mô hình đô thị 

công nghiệp cần có các giải pháp như: ưu tiên 

nguồn lực đầu tư nâng cấp, đồng bộ hạ tầng giao 

thông; đa dạng hoá các hình thức huy động, có 

cơ chế phù hợp để huy động nguồn vốn; xây 

dựng các sản phẩm nhà ở khác nhau nhằm hấp 

dẫn nhiều đối tượng khác nhau đến với KĐT. 

4.2. Kiến nghị 

Cần có nhiều nghiên cứu, theo dõi đánh giá 

thực trạng, hiệu quả của các khu đô thị công 

nghiệp trong thời gian tới để kịp thời đề giải 

quyết các vấn đề hạn chế. Nhằm phát triển bền 

vững, có hiệu quả các dự án đô thị công nghiệp. 
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SUMMARY 

Research on regulations and current situation of industrial urban projects  
in Chau Thanh district, Hau Giang province 

Huynh Thi Huyen Tran2, Vo Quang Minh1,  

Pham Cam Dang1, Ngo Huynh Nhu1 

1Land Resource Department, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University 
2Management Board of Industrial Parks of Hau Giang Province 

Studying regulations and current status of industrial urban projects in Chau Thanh district, Hau Giang province 

using data collection methods; Collected and processed data from the collected data. Using the SWOT analysis 

method to analyze and evaluate in detail the strengths and weaknesses of the current industrial urban model, the 

opportunities and challenges in the future. From there, propose appropriate solutions to overcome difficulties and 

promote industrial urban development in Chau Thanh district. The results show that Hau River Industrial Urban Area 

has many advantages. However, there are still many difficulties and inadequacies for the process of industrial urban 

development in Chau Thanh district, including: inadequate legal corridor for the development of industrial urban 

areas; requires development land fund and large investment capital requirements for construction; the ability to 

connect technical infrastructure; ability to attract labor and population is still low. The research has proposed 

solutions such as: prioritizing investment resources to upgrade and synchronize traffic infrastructure; diversify forms 

of mobilization, have appropriate mechanisms to mobilize capital sources; building different housing products to 

appeal to different audiences. 

Keywords: Urban area, industrial park, industrial town, Chau Thanh district. 
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CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG 

Phạm Thanh Vũ
1
, Phan Chí Nguyện

1*
, Phạm Văn Thà

2 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa của thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của địa bàn nghiên cứu. Các 

số liệu về tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tốc độ đô thị hóa đã được thu thập. Đồng thời, tham vấn ý kiến của 64 

chuyên gia để xác định về các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố bằng phương pháp đánh giá đa tiêu 

chí. Kết quả nghiên cứu cho thấy tuy thành phố Vị Thanh đang trong quá trình đô thị hóa nhưng diện tích đất nông 

nghiệp vẫn chiếm cao (75%), với các loại hình sử dụng đất như chuyên lúa, rau màu, cây ăn trái và thủy sản. Kết quả 

đã xác định được bốn yếu tố cấp 01 và 17 yếu tố cấp 02 tác động đến sản xuất nông nghiệp trong quá trình đô thị. 

Trong đó, các yếu tố về nguồn vốn đầu tư, ô nhiễm nguồn nước mặt, sự tăng trưởng kinh tế, thu gom rác thải và cấp 

thoát nước có mức độ ảnh hưởng cao. Các yếu tố về chính sách đào tạo nghề, thổ nhưỡng, thủy văn, nguồn lao động 

và sự gia tăng dân số có mức động ảnh hưởng thấp. Qua đó, nghiên cứu đã đề xuất được bốn nhóm giải pháp về tự 

nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới cho thành 

phố Vị Thanh. 

Từ khóa: Đô thị hóa, yếu tố tác động, sử dụng đất nông nghiệp, MCE, thành phố Vị Thanh. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Đất nông nghiệp có vai trò quan trọng đối 

với vùng nông thôn cũng như việc tạo ra các 

sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lương 

thực và thực phẩm cho người dân (Đỗ Văn Nhạ 

và Nguyễn Thị Phong Thu, 2016; Nguyễn Văn 

Sánh, 2009). Tuy nhiên, những năm gần đây 

sự đô thị hóa đã làm giảm diện tích đất nông 

nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của người 

dân, mặc dù đô thị hoá là nhu cầu thiết yếu của 

sự phát triển xã hội (Ngân hàng Thế giới, 2011; 

Nguyễn Xuân Thanh và Đỗ Nguyên Hải, 2018; 

Nguyễn Thị Phương Anh và ctv., 2012). Việt 

Nam nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng 

cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thành phố 

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang là địa bàn có tỷ lệ đô 

thị hóa cao so với các huyện, thị và thành phố 

khác của tỉnh trong những năm gần đây, đặc 

biệt là từ năm 2015 đến nay (UBND thành phố 

Vị Thanh, 2020). Trong quá trình đô thị hóa, 

một phần diện tích đất nông nghiệp đã chuyển 

                                                      
1
Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường & 

TNTN, Đại học Cần Thơ 
2
Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Vị Thanh,  

tỉnh Hậu Giang 

* Email: pcnguyen@ctu.edu.vn 

sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp để 

quy hoạch khu đô thị mới, xây dựng nhà ở và 

các công trình phi nông nghiệp khác phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết 

quả của sự chuyển đổi này đã tạo điều kiện 

thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân góp 

phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đô 

thị. Tuy nhiên, vấn đề này đã gây nên những 

ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình quản lý, sử 

dụng đất nông nghiệp và ô nhiễm môi trường 

(Nguyễn Thị Hồng Lê và ctv., 2020). Từ thực 

trạng trên, để tìm hiểu các yếu tố trong quá trình 

đô thị hóa tại TP. Vị Thanh ảnh hưởng đến việc 

sử dụng đất nông nghiệp làm cơ sở xây dựng 

các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác 

quản lý nhà nước về đất đai đáp ứng nhu cầu 

chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Tài 

nguyên và Môi trường của thành phố Vị Thanh 

trong thời gian tới là hết sức cần thiết. 

2. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phạm vi nghiên cứu  

Các yếu tố tác động của quá trình đô thị 

hóa ảnh hưởng đến việc sử dụng đất nông 

nghiệp của người dân tại TP. Vị Thanh. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Số liệu thứ cấp: Các số liệu, dữ liệu về tình 

hình sử dụng đất nông nghiệp và sự phát triển 

của đô thị hóa tại TP. Vị Thanh được thu thập tại 

Ủy ban nhân dân TP. Vị Thanh như: Báo cáo 

thuyết minh tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai 

năm 2019, niên giám thống kê giai đoạn từ năm 

2010 đến năm 2019 và các báo cáo tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của TP. Vị Thanh. 

- Số liệu sơ cấp: 19 chuyên gia thuộc các 

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Đô Thị, Kinh tế 

và nhà quản lý tại các đơn vị hành chính cấp 

phường và thành phố được tham vấn ý kiến để 

xác định các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình 

đô thị hóa tác động đến sản xuất nông nghiệp 

của người dân trên địa bàn thành phố Vị 

Thanh. Sau đó, tiến hành tổng hợp và phân 

nhóm các yếu tố tác động. Trên cơ sở tổng hợp 

đã xác định được 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng 

chính (cấp 1) và 17 yếu tố phụ (cấp 2). Từ đó, 

45 chuyên gia (9 chuyên gia/nhóm yếu tố cấp 1 

và cấp 2) được thực hiện đánh giá so sánh cặp 

giữa các yếu tố tác động nhằm xác định mức 

độ ảnh hưởng của từng yếu tố riêng biệt. 

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu  

Các số liệu được tổng hợp trên phần mềm 

Microsoft Excel để thực hiện xây dựng bảng, 

biểu đồ nhằm so sánh, đánh giá và phân tích 

các dữ liệu về tình hình sử dụng đất nông 

nghiệp cũng như tốc độ đô thị hóa của TP. Vị 

Thanh giai đoạn 2010 đến 2019 bằng phương 

pháp thống kê mô tả. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá đa tiêu chí 

Việc ứng dụng phương pháp đánh giá đa 

tiêu chí nhằm xác định mức độ tác động của 

từng yếu tố riêng lẻ trên cơ sở tham vấn ý kiến 

của các chuyên gia (Saaty, 1980). Bên cạnh 

đó, để hạn chế tính chủ quan trong đánh giá 

của các chuyên gia, phương pháp ra quyết định 

nhóm (Saaty & Peniwati., 2008) cũng được ứng 

dụng (AHP-GDM) dựa trên nền tảng của 

phương pháp đánh giá đa tiêu chí của Saaty 

(1980). Việc thực hiện phương pháp này với 

các bước cơ bản như Hình 1. 

 

(Nguồn: Saaty, 1980) 

Hình 1. AHP trong xác định trọng số các yếu tố 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tỷ lệ đô thị hóa và thực trạng sử dụng 

đất nông nghiệp tại thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang  

3.1.1. Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn 2010 đến 

2019 tại thành phố Vị Thanh 

Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố Vị Thanh 

trong giai đoạn 2010 đến 2019 có xu hướng 

tăng lên (Hình 2).  

 

(Nguồn: Chi cục Thông kê thành phố Vị Thanh, 2010, 2015, 2019) 

Hình 2. Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn 2010 đến 2019 tại thành phố Vị Thanh 
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Hình 2 cho thấy giai đoạn 2010 đến 2014, 

tỷ lệ đô thị hóa có xu hướng tăng lên bởi sự gia 

tăng về dân số, sự di dân từ các địa phương 

giáp ranh vào làm viêc tại các Nhà máy, xí 

nghiệp trong Cụm Công nghiệp trên địa bàn. 

Đến giai đoạn 2015 đến 2019 là giai đoạn 

thành phố Vị Thanh có tỷ lệ đô thị hóa giao 

động rõ rệt, có xu hướng giảm. Nguyên nhân là 

do giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, 

Thành phố Vị Thanh tập trung đầu tư xây dựng 

các công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 

sự dịch chuyển lao động trong ngành nông 

nghiệp sang thương mại dịch vụ và công 

nghiệp, nguồn lao động nông nghiệp di chuyển 

lên các thành phố lớn do Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp để xây dựng các công trình hạ 

tầng đô thị, các khu đô thị mới. 

Quá trình đô thị hóa đã tác động đến việc 

sử dụng đất nông nghiệp của người dân, người 

dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất nông 

nghiệp phải chuyển đổi sang các ngành, nghề 

khác hoặc dịch chuyển sang các địa phương 

khác nhằm ổn định việc làm và đời sống của họ 

bởi diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi để 

đầu tư xây dựng các công trình công cộng và 

nhà ở trong quá trình đô thị hóa. 

3.1.2. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 

năm 2019 tại thành phố Vị Thanh 

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 

2019 tại thành phố Vị Thanh chiếm hơn 75% diện 

tích đất tự nhiên (Bảng 1). Trong đó, các kiểu sử 

dụng đất nông nghiệp chính bao gồm đất chuyên 

trồng lúa, đất cây hàng năm, đất trồng cây lâu 

năm và diện tích đất nuôi trồng thủy sản. 

Bảng 1. Cơ cấu sử dụng đất và diện tích các loại đất nông nghiệp năm 2019  

tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  

STT Loại đất Mã loại đất  Diện tích (ha)  Cơ cấu (%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 8.934,41  75,16 

1.1 Đất trồng lúa  LUA 3.724,23  41,68 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.073,37  23,21 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.120,65  34,93 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 16,15  0,18 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.952,01  24,84 

 

Qua đó cho thấy diện tích đất trồng lúa là 

chủ yếu bao gồm diện tích đất trồng lúa 2 vụ và 

3 vụ, diện tích các loại hình sử dụng này được 

phân bố tập trung nhiều tại phường 3, xã Vị 

Tân, xã Hỏa Lựu; bên cạnh đó, diện tích đất 

trồng cây lâu năm cũng chiếm ưu thế (Bảng 1) 

với các loại cây trồng chủ yếu như cam, quýt, 

xoài và một số loại cây ăn trái khác và được 

phân bố tập trung nhiều tại các xã Tân Tiến, Vị 

Tân, Hỏa Lựu và Hỏa Tiến; Hơn nữa, các loại 

cây trồng hàng năm khác như khóm, mía, bắp, 

dưa hấu, đậu bắp, ớt và rau gia vị được người 

dân trồng để phục vụ nhu cầu thực phẩm cho 

địa phương và các vùng lân cận chiếm trên 

23% diện tích đất nông nghiệp của thành phố 

và được phân bố chủ yếu tại các xã như Hỏa 

Tiến, Tân Tiến, Vị Tân và Hỏa Lựu; Trái lại, 

diện tích đất nuôi trồng thủy sản có diện tích 

thấp (16,15 ha), diện tích loại đất này được 

phân bố rãi rác trên địa bàn thành phố theo quy 

mô hộ gia đình, các loại thủy sản được người 

dân nuôi chủ yếu là cá thác lác, cá trê, cá lóc, 

cá rô nhằm phục vụ cho nhu cầu thực phẩm 

của địa phương và vùng lân cận như TP. Cần 

Thơ và TP. Hồ Chí Minh. 

3.2. Các yếu tố tác động đến sử dụng đất 

nông nghiệp của người dân trong quá trình 

đô thị hóa tại TP. Vị Thanh 

3.2.1. Xác định các yếu tố tác động trong quá 

trình đô thị hóa ảnh hưởng đến sử dụng đất 

nông nghiệp của người dân tại TP. Vị Thanh 

Trên cơ sở tham vấn ý kiến của 19 chuyên 

gia trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang đã xác định được bốn yếu tố cấp 1 tác 

động đến sử dụng đất nông ngiệp của người 

dân trong quá trình đô thị hóa bao gồm tự 

nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường và 17 yếu 

tố cấp 2 (Bảng 2). 
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Bảng 2. Các yếu tố cấp 1 và yếu tố cấp 2 tác động đến sử dụng đất nông nghiệp của người dân  

tại TP. Vị Thanh tỉnh Hậu Giang 

STT Yếu tố cấp 1 Yếu tố cấp 2 STT Yếu tố cấp 1 Yếu tố cấp 2 

1 Tự nhiên 

Vị trí 

4 Xã hội 

Chính sách nghề 

Thủy văn Chính sách đất đai 

Địa hình Chính sách thu hút đầu tư 

Thổ nhưỡng Định hướng phát triển 

2 Kinh tế 

Thu nhập Sự gia tăng dân số 

Nguồn vốn đầu tư Cơ sở hạ tầng 

Sự tăng trưởng kinh tế Nguồn lao động 

3 Môi trường 
Cấp thoát nước 

3 Môi trường Thu gom rác thải 
Ô nhiễm nguồn nước mặt 

(Nguồn: Kết quả tham vấn chuyên gia, 2020) 

3.2.2. Mức độ tác động của các yếu tố trong 

quá trình đô thị hóa ảnh hưởng đến sử dụng 

đất nông nghiệp của người dân tại TP. Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

- Mức độ tác động của yếu tố cấp 1 ảnh 

hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp trong quá 

trình đô thị hóa (Hình 3). 

 

Hình 3. Mức độ tác động của yếu tố cấp 1  

ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp  

trong quá trình đô thị hóa 

Kết quả tham vấn chuyên gia để xác định 

mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp của người dân tại 

thành phố Vị Thanh bởi sự tác động của đô thị 

hóa: đối với các yếu tố cấp 1 thì yếu tố về kinh 

tế được sự quan tâm nhiều, các chuyên gia cho 

rằng việc sản xuất nông nghiệp đòi hỏi phải 

mang lại lợi nhuận cho người dân nhằm ổn 

định cuộc sống, diện tích đất nông nghiệp ngày 

càng bị thu hẹp nên ảnh hưởng đến hiệu quả 

sản xuất của người dân bởi quy mô canh tác 

giảm xuống. 

Thêm vào đó, vấn đề môi trường cũng 

được các chuyên gia quan tâm bởi quá trình đô 

thị hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sử dụng đất 

nông nghiệp do quá trình đô thị hóa phát triển 

cùng với sự gia tăng dân số, các khu dân cư, 

các khu, cụm công nghiệp xả nước thải, xả thải 

chưa xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nguồn 

nước mặt. Bên cạnh đó, các chuyên gia đánh 

giá điều kiện tự nhiên của thành phố Vị Thanh 

cũng như các huyện, thị, thành khác trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang có vị trí địa lý thuận lợi để 

kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước để đầu tư xây dựng đô thị phát triển cũng 

như trong lĩnh vực nông nghiệp. Trái lại, yếu tố 

về xã hội ít được sự quan tâm của các chuyên 

gia bởi trong quá trình đô thị hóa mặc dù có sự 

dịch chuyển nguồn lao động sang các ngành 

nghề khác như thương mại-dịch vụ, dịch 

chuyển nguồn lao động sang các thành phố lớn 

do bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất nông 

nghiệp. Tuy nhiên, những vấn đề này không 

ảnh hưởng nhiều đến việc canh tác nông 

nghiệp của người dân bởi việc ứng dụng khoa 

học và công nghệ vào trong quá trình sản xuất 

của người dân.  

- Mức độ tác động của yếu tố cấp 2 ảnh 

hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp trong quá 

trình đô thị hóa (Hình 4). 
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Hình 4. Mức độ tác động của yếu tố cấp 2 ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp  

trong quá trình đô thị hóa  

Kết quả Hình 4 cho thấy đối với các yếu tố 

cấp 2 ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 

của việc đô thị hóa tại thành phố Vị Thanh bị 

ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố nguồn vốn đầu tư, 

đây là yếu tố quyết định đến việc sản xuất của 

người dân để thực hiện các mô hình sản xuất 

nông nghiệp, chi phí đầu tư cho mô hình sản 

xuất ngày càng gia tăng bởi giá vật tư nông 

nghiệp, chi phí lao động tăng cao; bên cạnh đó, 

nguồn vốn đầu tư để thực hiện các công trình 

dự án trong quá trình đô thị hóa để xây dựng 

các công trình hạ tầng như đường giao thông 

phục vụ vận chuyển hàng hóa nông sản, hệ 

thống lưới điện phục vụ cho phát triển nông 

nghiệp cũng chưa đáp ứng được. Ngoài ra, yếu 

tố về ô nhiễm nguồn nước mặt do sự phát triển 

đô thị hóa từ các khu, cụm công nghiệp, khu 

dân cư đã gây ảnh hưởng nhiều đến nguồn 

nước phục vụ cho canh tác nông nghiệp của 

người dân trên địa bàn TP. Vị Thanh. Thêm 

vào đó, sự phát triển đô thị hóa cũng cần đảm 

bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội chung 

của thành phố. Trái lại, chính sách đào nghề 

chưa thực sự được quan tâm bởi chính quyền 

địa phương, người dân bị ảnh hưởng bởi thu 

hồi đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa 

chưa được đào tạo nghề để phục vụ phát triển 

cho địa phương từ đó dẫn đến tình trạng dịch 

chuyển nguồn lao động nông nghiệp sang các 

thành phố khác. Bên cạnh đó, các điều kiện về 

thổ nhưỡng và thủy văn cũng ít ảnh hưởng đến 

các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay của 

thành phố bởi người dân chọn lựa những mô 

hình thích hợp với các điều kiện đất và nước để 

phát triển nhằm hạn chế rủi ro về năng suất làm 

giảm hiệu quả canh tác nông nghiệp. 

3.2.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất của người dân trong quá 

trình đô thị hóa 

Để khắc phục sự ảnh hưởng của quá trình 

đô thị hóa tác động đến việc sử dụng đất nông 

nghiệp của người dân trên địa bàn TP. Vị 

Thanh cần có những giải pháp trong ngắn hạn 

và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp. Trên cơ sở mức độ tác động 

của các yếu tố trong quá tình đô thị hóa ảnh 

hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp của người 

dân cần có những giải pháp cụ thể mang tính 

bền vững trong khai thác và sử dụng tài nguyên 

đất đai như sau: 

(1) Giải pháp về kinh tế: Chính quyền địa 

phương cần tranh thủ huy động mọi nguồn vốn 

đầu tư như nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tín 

dụng, nguồn vốn đầu từ từ các doanh nghiệp 

và nước ngoài. Bên cạnh đó cần xây dựng các 

cơ chế, chính sách thông thoáng để tăng 
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cường giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ 

bản từ nguồn ngân sách cũng như ngoài ngân 

sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Hơn nữa, chính quyền địa phương cần phối 

hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư 

sử dụng đất thu hồi trong việc đào tạo và bố trí 

việc làm cho nông dân bị thu hồi đất vào làm 

việc trong các doanh nghiệp này. Thông qua 

đó, phát triển làng nghề truyền thống và các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ để giải quyết lao 

động nhàn rỗi tại nông thôn tạo nguồn thu nhập 

cho gia đình và địa phương. 

(2) Giải pháp về môi trường: Chính quyền 

địa phương cần ưu tiên sử dụng các nguồn vốn 

đầu tư từ ngân sách Nhà nước và ngoài ngân 

sách để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đô 

thị quan trọng, các công trình trọng điểm mà 

đặc biệt các công trình thu gom, xử lý nước thải 

sinh hoạt, công nghiệp tập trung trước khi xả ra 

môi trường. Thêm vào đó, cần gắn quy hoạch 

Khu đô thị thị mới, khu cụm công nghiệp với 

việc quy hoạch bảo vệ môi trường và hoàn 

thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường, tăng 

cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. Ngoài ra, cần ưu tiên và 

tranh thủ các nguồn vốn địa phương, sự hỗ trợ 

của Trung ương cũng như các nguồn khác để 

đầu tư hệ thống thu gom rác thải, nhà máy xử 

lý rác thải tập trung công nghệ cao và xử lý, 

khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các bãi rác 

hiện hũ. 

(3) Giải pháp về xã hội: Chính quyền địa 

phương cần rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất mang tính đồng bộ, phù 

hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát 

triển đô thị và các quy hoạch chuyên ngành 

khác. Bên cạnh đó, cần thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính thông thoáng, xây dựng ban 

hành các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế để 

thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây 

dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng đô 

thị. Ngoài ra, UBND Thành phố cần thường 

xuyên rà soát nguồn lao động trên địa bàn, xác 

định số lượng lao động không có việc làm, khả 

năng sử dụng lao động của ngành tại địa 

phương, nắm bắt tiêu chí tuyển lao động ở các 

nhà máy, khu công nghiệp về trình độ chuyên 

môn kỹ thuật, loại hình nghề nghiệp, sức khỏe 

và giới tính cần tuyển dụng. Từ đó, có những 

chính sách về đạo tạo hỗ trợ việc làm cho 

nguồn lao động này. Nhất là những lao động 

trước đây hoạt động sản xuất nông nghiệp mà 

bị thu hồi đất. 

(4) Giải pháp về tự nhiên: Chính quyền địa 

phương cần đầu tư xây dựng công trình hạ 

tầng kết hợp với hệ thống cống ngăn mặn thích 

ứng với biến đổi khí hậu, chiều cường và xâm 

nhập mặn phục vụ tốt cho phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa. 

4. KẾT LUẬN 

Quá trình đô thị hóa tại thành phố Vị Thanh 

trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 có 

xu hướng tăng lên, đúng theo quy luật phát 

triển của xã hội. Từ đó đã tạo sức ép cho quá 

trình sử dụng đất nông nghiệp của người dân. 

Kết quả cho thấy điều kiện kinh tế có sự ảnh 

hưởng đến quá trình sử dụng đất nông nghiệp 

nhiều nhất, kế đến là áp lực về môi trường, xã 

hội và điều kiện tự nhiên ít tác động. Trong đó, 

các yếu tố về nguồn vốn đầu tư, ô nhiễm nguồn 

nước mặt, sự tăng trưởng kinh tế, thu gom rác 

thải và cấp thoát nước là những yếu tố tác 

động nhiều đến sản xuất nông nghiệp của 

người dân tại thành phố Vị Thanh, các yếu tố 

về chính sách đào tạo nghề, thổ nhưỡng, thủy 

văn, nguồn lao động và sự gia tăng dân số là 

những yếu tố có mức động ảnh hưởng thấp. 

Qua đó, nghiên cứu cũng đã đề xuất được bốn 

nhóm giải pháp chính về tự nhiên, kinh tế, xã 

hội và môi trường nhằm giảm sự tác động của 

đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp của 

người dân. Trong đó, cần ưu tiên triển khai các 

giải pháp về kinh tế và môi trường nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đời 

sống của người dân trên địa bàn thành phố. 

Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở góp phần 

nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi 

số cho lĩnh vực nông nghiệp cũng như lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường của thành phố nhằm 

đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong 

thời gian tới. 
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SUMMARY 

Factors impact on agricultural land use of urbanization process  
in Vi Thanh city, Hau Giang Province 

Pham Thanh Vu1, Phan Chi Nguyen1, Pham Van Tha2 

1Department of Land Resources, College of Environment and Natural Resources, CTU 
2Land fund development center of Vi Thanh city, Hau Giang province 

The study aims to understand the factors affecting agricultural land use in the urbanization process of Vi Thanh 

city which it was the basis for proposing solutions to improve land use efficiency. The data on agricultural land use and 

urbanization rate were collected. At the same time, 64 experts were consulted to identify the influencing factors and the 

impact level of factors by the multi-criteria evaluation method. The results show that Vi Thanh city, which was being the 

process of urbanization, still occupies a high area of agricultural land (75%), with different land use types such as rice, 

cash-crops, fruits and aquacultural. The results have identified four level 01 factors and seven teen level 02 factors in 

the urbanization process affecting agricultural production. In which, the factors of investment capital, surface water 

pollution, economic growth, waste collection and water supply and drainage that have a high influence. The factors of 

policy on vocational training, soil, hydrology, labor force and population growth that have little impact. Thereby, the 

study has proposed four solutions groups of natural, economic, social and environmental which was to improve the 

efficiency of agricultural land use at Vi Thanh city in the future. 

Keywords: Urbanization, impact factors, agricultural land use, MCE, Vi Thanh City. 
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KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  

Ở NGOẠI Ô THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT - TỈNH BÌNH DƯƠNG  

Đặng Trung Thành
1*

, Nguyễn Minh Ty
1
,  

Võ Quang Minh
2
, Phạm Thanh Vũ

2
 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hiệu quả và chọn được các mô hình sản xuất nông nghiệp có tiềm năng cho 

khu vực ngoại ô của thành phố Thủ Dầu Một. Phương pháp thực hiện gồm: thu thập tài liệu thứ cấp; khảo sát thực địa 

và điều tra 88 nông hộ; xử lý số liệu điều tra, phân tích thống kê; đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình. Kết quả 

nghiên cứu đã tổng hợp được 22 mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị có trên địa bàn về: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi 

trồng thủy sản. Đã phân tích, đánh giá và xác định được tổng hợp cả hai điều kiện hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả 

lao động có 15/22 mô hình có giá trị lớn hơn đối chứng; trong đó có 3 mô hình (số 11, 12 và 20) có đồng thời cả giá trị 

hiệu quả đồng vốn và hiệu quả lao động cao hơn đối chứng có ý nghĩa thống kê ở p = 0,05. Trong 15 mô hình triển 

vọng, có 11 mô hình trồng trọt, 1 mô hình chăn nuôi và 3 mô hình nuôi trồng thủy sản. Kết quả đạt được của nghiên 

cứu là cơ sở cho việc lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị và khai thác tài nguyên đất cho các mục tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội địa phương.  

Từ khóa: Đánh giá, mô hình sản xuất nông nghiệp, ngoại ô, thành phố Thủ Dầu Một. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Nông nghiệp đô thị (NNĐT) được định 

nghĩa là “Sản xuất nông nghiệp (cây trồng và 

vật nuôi) ở các khu vực đô thị và vùng ven đô 

để làm thực phẩm và các mục đích sử dụng 

khác, giao thông, vận chuyển, chế biến và 

tiếp thị các sản phẩm liên quan đến nông 

nghiệp và các dịch vụ phi nông nghiệp do đô 

thị cung cấp nông dân (trữ nước, du lịch nông 

nghiệp, phủ xanh đô thị và quản lý cảnh 

quan, trong số những lĩnh vực khác)” (De 

Zeeuw, 2004). 

Theo Chương trình Định cư Con người 

của Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT, 2006), dân 

số thành thị sẽ tăng lên rõ rệt ở các nước 

đang phát triển, đến năm 2050 dự kiến sẽ có 

khoảng 66% dân số thế giới sống ở các đô thị, 

sự gia tăng dân số có thể kéo theo gia tăng 

các khu ổ chuột ở đô thị ở những khu vực có 

tỷ lệ thất nghiệp cao, mất an ninh lương thực 

và suy dinh dưỡng. 

                                                      
1
Trường Đại học Thủ Dầu Một  

2
Trường Đại học Cần Thơ 

*
Email: thanhdt@tdmu.edu.vn 

Trong Chương trình An ninh Lương thực 

Thế giới, FAO đã xác định NNĐT và ven đô có 

tiềm năng trở thành một giải pháp trong chiến 

lược dinh dưỡng và an ninh lương thực đô thị, 

cung cấp đầy đủ sản xuất và bảo vệ thực vật 

được áp dụng tiết kiệm nước, tiết kiệm không 

gian, như các công nghệ thân thiện với môi 

trường và hiệu quả về chi phí (FAO, 2017). 

Đồng quan điểm theo De Bon và cộng sự 

(2010), các chức năng chính của NNĐT được 

mô tả như: vai trò xã hội, chức năng kinh tế và 

những hạn chế, rủi ro đối với tiêu dùng của 

con người và môi trường sống. Ở khu vực 

thành thị, cây trồng xuất khẩu và sản lượng có 

giá trị sẽ tăng trong thời gian tới (Jayne và 

cộng sự, 2006; Oliver và Spencer, 2005). 

Nông lâm kết hợp đô thị mang lại cơ hội đáng 

kể để cải thiện quản lý môi trường và duy trì 

đa dạng sinh học của một thành phố, đồng 

thời cải thiện sinh kế của người nghèo đô thị 

(Sammy và cộng sự, 2010). 

Ở Việt Nam, NNĐT nói chung đã có mặt 

nhưng vẫn ở dạng manh mún, phần lớn là sự 

sáng tạo của người dân (Hòa, 2011). Phát triển 

NNĐT là xu hướng phát triển tất yếu nhằm giải 
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quyết những hệ quả do quá trình đô thị hóa 

mang lại (Việt, 2014). 

Thành phố Thủ Dầu Một (Tp. TDM) là 

trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh 

Bình Dương. Diện tích tự nhiên của thành 

phố là 118,9 km
2
, dân số là 325.551 người 

(Thống kê Bình Dương, 2021), mật độ dân số 

trung bình: 2.738 người/km
2
. Tp. TDM có 14 

đơn vị hành chính cấp xã. Trong 5 năm gần 

đây, Tp. TDM có tốc độ đô thị hóa và phát 

triển kinh tế cao nhất tỉnh, tăng trưởng kinh tế 

bình quân hàng năm rất cao, đạt 26,85% giai 

đoạn 2016 - 2020. Ngành nông nghiệp chỉ 

chiếm 1% trong cơ cấu kinh tế của Tp. TDM 

(UBND Tp. TDM, 2020), tuy nhiên, nó đóng 

vai trò quan trọng trong việc cung cấp một 

phần nhu cầu lương thực, thực phẩm tươi 

xanh của địa phương, tạo việc làm cho người 

lao động, tạo ra các dịch vụ kết hợp nông 

nghiệp với tham quan giải trí, giảm stress và 

đặc biệt là hình thành bể hấp thụ CO2 và tạo 

môi trường xanh. Theo số liệu thống kê đất 

đai năm 2020, diện tích đất nông nghiệp vùng 

ngoại ô Tp.TDM là 2.320,77 ha, chiếm 

79,02% diện tích đất nông nghiệp toàn 

Tp.TDM; trong đó đất trồng lúa kết hợp với 

cây hàng năm còn khoảng 150 ha.  

Mức độ đô thị hóa thực tế của Tp. TDM, 

căn cứ vào tiêu chí phân loại đô thị theo Nghị 

quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

có thể chia mức độ thành 3 khu vực như sau: 

(i) Lõi đô thị: mật độ > 10.000 người/km
2
; (ii) 

ven đô thị: mật độ 5 - 10.000 người/km
2
 và (iii) 

ngoại ô: mật độ < 5.000 người/km
2
. Theo quy 

định trên, khu vực ngoại ô đô thị của Tp. TDM 

có 9 phường là: Chánh Mỹ, Định Hòa, Hiệp 

An, Hòa Phú, Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Tân, Tân 

An và Tương Bình Hiệp.  

Từ thực trạng phân tích ở trên, nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin 

về tình hình sản xuất nông nghiệp, hiệu quả 

kinh tế của các mô hình sản xuất nông nghiệp, 

làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất và phát 

triển kinh tế nông nghiệp ở Tp. TDM giai đoạn 

2021 - 2030. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp 

Nhằm thu thập những thông tin, tài liệu, số 

liệu sẵn có để phục vụ nghiên cứu, kế thừa 

những kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước 

đây. Tài liệu được sưu tầm từ các địa chỉ: Sở 

NN&PTNT Bình Dương, UBND Tp. TDM, Thư 

viện Đại học Thủ Dầu Một và các địa chỉ trực 

tuyến của các nhà xuất bản, tạp chí khoa học. 

2.2. Thu thập thông tin, tài liệu sơ cấp 

Nhằm thu thập thông tin thực tế về hiện 

trạng sản xuất nông nghiệp. Trong nghiên cứu 

này, khảo sát hộ gia đình được thực hiện bằng 

cách sử dụng bảng câu hỏi, bao gồm các thông 

tin chính về: 

 Thông tin chung: nhân khẩu, lao động, 

giới tính, trình độ văn hóa, dân tộc, nghề 

nghiệp của chủ hộ và các thành viên, vốn, diện 

tích đất sản xuất. 

 Sản xuất: chi phí sản xuất hàng năm cho 

từng vụ, năng suất, số lao động gia đình sử 

dụng, tình hình sâu bệnh, bảo quản và chế biến 

sản phẩm. 

 Tiêu thụ sản phẩm: giá cả, nơi tiêu thụ, 

hệ thống thu mua, chất lượng yêu cầu của 

người mua. 

 Nguồn vốn: vốn hộ gia đình có, vốn vay 

ngân hàng hoặc tín dụng, vốn nhà nước hỗ trợ 

nông dân sản xuất. 

Quy mô khảo sát: theo phương pháp Slovin 

(1984) đối với cỡ mẫu nhỏ và biết dân số. 

n = N/[1 + N (e)
2
] 

Trong đó: n: cỡ mẫu khảo sát; N: cỡ mẫu 

của dân số; e: sai số cho phép (các mức sai số 

là 1%, 5% và 10%). 

Theo số liệu của Sở NN&PTNT, tổng số hộ 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn khu vực 
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ngoại ô của Tp. TDM là 113 cơ sở, nên với e = 

5%, thay vào công thức trên, cỡ mẫu điều tra 

được xác định là là 88 mẫu phiếu. 

Đối tượng điều tra: các hộ gia đình, cơ sở 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn có trên 3 

năm kinh nghiệm sản xuất và quy mô sản xuất 

dưới 3 ha.  

2.3. Xử lý và phân tích số liệu 

Thông tin và dữ liệu thu thập được về hiện 

trạng của các mô hình sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn Tp. TDM được nhập vào phần 

mềm Microsoft Excel để lưu trữ, xử lý, tổng 

hợp. Phân tích thống kê được thực hiện bằng 

phần mềm SPSS Statistics v.22 về các chỉ tiêu: 

giá trị bình quân và sự khác biệt theo các mức 

ý nghĩa thống kê. 

Hiệu quả kinh tế sử dụng đất trên 

1.000m
2
 của các mô hình sử dụng đất, được 

đánh giá thông qua các chỉ tiêu theo phương 

pháp của (Xê và Phương, 2010; Duyên và 

Khiêm, 2019). 

• Chi phí, tổng chi phí sản xuất 

• Thu nhập (Lợi ích/Lợi nhuận gộp) = Tổng 

sản phẩm * Giá 

• Lợi nhuận = (Lợi ích ròng/Lợi nhuận 

ròng) = Chi phí - thu nhập 

• Hiệu quả đầu tư (Benefit Cost Ratio - 

BCR): Tỷ số này phản ánh một đồng chi phí 

đầu tư thì nhà đầu tư sẽ nhận được bao 

nhiêu đồng thu nhập. Nếu BCR nhỏ hơn 1 

thì người sản xuất bị lỗ, nếu BCR bằng 1 thì 

hòa vốn, BCR lớn hơn 1 thì người sản xuất 

có lãi. Do đó BCR còn được gọi là hiệu quả 

sử dụng vốn. 

• Lợi nhuận/ngày công của gia đình: Chỉ 

tiêu này đánh giá hiệu quả sử dụng ngày công 

nhàn rỗi của gia đình. 

• Hiệu quả lao động = lợi nhuận/tổng số lao 

động. Chỉ tiêu này thể hiện lợi nhuận do sử 

dụng ngày công lao động tạo ra (bao gồm cả 

lao động gia đình và lao động làm thuê). 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Các mô hình nông nghiệp đô thị ở thành 

phố Thủ Dầu Một  

Kết quả khảo sát các mô hình NNĐT ở khu 

vực ngoại ô của Tp.TDM gồm 88 phiếu, trong 

đó: loại hình trồng trọt là đa số với 52 phiếu 

(chiếm 59,09% cỡ mẫu), chăn nuôi có 21 phiếu 

(23,86%) và thủy sản có 15 phiếu (17,05%). 

Phân bổ số phiếu khảo sát cho các mô hình 

sản xuất được trình bày trong Bảng 1.  

Số liệu trong Bảng 1 cho thấy, tổng số mô 

hình sản xuất nông nghiệp hiện có ở khu vực 

ngoại ô Tp. TDM được điều tra gồm 22 mô 

hình, trong đó: chủ yếu là trồng trọt với 13 mô 

hình (chiếm 59,09%), chăn nuôi có 5 mô hình 

(22,73%) và nuôi thủy sản có ít nhất với 4 mô 

hình (18,18%). Nguyên nhân các mô hình nuôi 

trồng thủy sản bị hạn chế do tỉnh Bình Dương 

nói chung và khu vực ngoại ô đô thị của 

Tp.TDM nói riêng có điều kiện tự nhiên ít thuận 

lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản do diện 

tích mặt nước manh mún, cũng như chất lượng 

nước bị ảnh hưởng bởi đô thị hóa và công 

nghiệp hóa. 

3.2. Hiệu quả kinh tế của các mô hình nông 

nghiệp đô thị ở khu vực ngoại ô thành phố 

Thủ Dầu Một 

- Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của các 

mô hình:  

Nhìn chung, các giá trị kinh tế của từng mô 

hình canh tác ở mỗi khu vực đô thị là khác 

nhau. Tuy nhiên, sự chênh lệch của các giá trị 

này hầu hết không có ý nghĩa thống kê, ngoại 

trừ các mô hình như: Trồng rau trên đất và 

trồng hoa nền ở khu vực ngoại thành cho lợi 

nhuận cao hơn so với cùng mô hình ở khu vực 

ven đô thị và sự khác biệt này có ý nghĩa thống 

kê. Kết quả được trình bày trong Bảng 1. 

Nguyên nhân chủ yếu là do ở ngoại thành có 

quy mô diện tích đất canh tác rộng rãi và ổn 

định nên người dân yên tâm đầu tư cho sản 

xuất lâu dài, áp dụng công nghệ và cơ giới hóa 

trong sản xuất góp phần nâng cao doanh thu và 

lợi nhuận trên một đơn vị diện tích.  
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Bảng 1. Số phiếu khảo sát và lợi nhuận của các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Loại hình Mô hình Số phiếu  Chi phí Doanh thu Lợi nhuận 

1 

Trồng trọt 

Trồng lúa (đối chứng) 5 2,52 ± 0,34 5,01 ± 0,67 2,50 ± 0,45 

2 Trồng rau thủy canh 3 24,73 ± 2,83 44,83 ± 4,75 20,11 ± 4,37 

3 Rau trong chậu, thùng 3 15,83 ± 2,87 34,50 ± 4,27 18,96 ± 4,83 

4 Rau trồng trên đất 5 29,52 ± 10,91 63,60 ± 24,14 34,61 ± 13,44 

5 Trồng nấm 3 14,57 ± 1,78 46,67 ± 11,55 32,10 ± 9,79 

6 Trồng cây màu 5 21,06 ± 5,39 66,08 ± 17,23 45,05 ± 12,34 

7 Hoa nền 4 23,03 ± 0,28 51,75 ± 8,62 28,76 ± 8,61 

8 Hoa tết 4 14,23 ± 0,74 52,50 ± 5,00 38,31 ± 4,57 

9 Cây cảnh 3 13,03 ± 0,85 53,33 ± 5,77 40,33 ± 5,02 

10 Dưa lưới 3 46,30 ± 3,65 98,67 ± 17,93 52,35 ± 16,89 

11 Cây có múi 5 5,94 ± 0,05 37,94 ± 14,07 32,01 ± 14,05 

12 Cây ăn quả khác  4 12,48 ± 0,81 58,75 ± 11,81 46,29 ± 11,27 

13 Cao su 5 4,04 ± 2,06 10,12 ± 3,20 6,10 ± 2,22 

14 

Chăn nuôi 

Nuôi thỏ 3 138,47 ± 13,73 295,68 ± 31,72 157,21 ± 24,72 

15 Nuôi heo 5 2362,40 ± 800,27 3059,00 ± 1414,51 696,60 ± 251,85 

16 Bò sữa 4 945,50 ± 386,22 1258,50 ± 481,40 314,50 ± 195,47 

17 Bò, trâu thịt 4 1260,00 ± 464,76 1655,00 ± 643,20 395,00 ± 179,16 

18 Gia cầm 5 756,00 ± 285,74 945,00 ± 357,18 198,00 ± 71,44 

19 

Thủy sản 

Nuôi cá thịt 4 102,25 ± 39,52 154,59 ± 22,31 52,36 ± 12,81 

20 Nuôi cá giống 4 10,73 ± 1,73 58,25 ± 12,34 47,53 ± 15,96 

21 Nuôi lươn 3 53,00 ± 2,79 110,00 ± 22,45 57,50 ± 14,59 

22 Nuôi ếch 4 38,50 ± 2,95 86,00 ± 4,06 47,50 ± 3,06 

 

Số liệu trong Bảng 1 cho thấy tất cả 21 mô 

hinh sản xuất nông nghiệp đô thị có lợi nhuận 

thu được cao hơn mô hình đối chứng. Trong 

trồng trọt, có mô hình trồng cây cao su mặc dù 

những năm gần đây giá trị kinh tế mang lại 

không cao nhưng số liệu phân tích cho thấy lợi 

nhuận bình quân cao gấp 2,4 lần so với trồng 

lúa. Trong chăn nuôi, nhìn chung các mô hình 

mang lại giá trị lợi nhuận rất cao, đặc biệt là 

nuôi heo và nuôi trâu, bò thịt. Trong nuôi thủy 

sản, nhìn chung các mô hình có lợi nhuận khá 

đồng đều và có lợi nhuận cao hơn từ 19 - 23 

lần so với trồng lúa.  

- So sánh hiệu quả của từng mô hình sản 

xuất nông nghiệp ở thành phố Thủ Dầu Một: 

Trong thực tế, nếu các thành viên trong gia 

đình không tham gia sản xuất mô hình, họ vẫn 

có thể tìm một hoạt động sản xuất khác để 

kiếm thêm thu nhập. Tương tự, nếu vốn không 

được sử dụng vào sản xuất mô hình, nó vẫn có 

thể được sử dụng cho các mục đích sinh lợi 

khác như thực hiện các loại hình sản xuất khác, 

cho vay hoặc gửi ngân hàng. Như vậy, khi 

tham gia sản xuất hoặc sử dụng vốn đầu tư vào 

mô hình sẽ làm mất đi cơ hội tạo ra một khoản 

thu nhập khác. Thu nhập bị mất này được gọi 

là: chi phí cơ hội (CPCH). CPCH được tính 

theo giá nhân công tại chỗ là 250.000 

đồng/ngày, chi phí lãi từ vốn là 1%/vụ. Các chỉ 

số được trình bày trong Bảng 2. 

Số liệu trong Bảng 2 và Hình 1 cho thấy: 

Tổng hợp cả hai điều kiện hiệu quả sử dụng 

vốn và hiệu quả lao động, có 15/22 mô hình có 

giá trị lớn hơn đối chứng; trong đó có 3 mô hình 

(số 11, 12 và 20) có đồng thời cả giá trị hiệu 

quả đồng vốn và hiệu quả lao động cao hơn đối 

chứng có ý nghĩa thống kê ở p = 0,05. Xét riêng 

về hiệu quả đồng vốn, có 5 mô hình (số 8, 9, 

11, 12 và 20) có hiệu quả đồng vốn cao hơn đối 

chứng có ý nghĩa thống kê ở p = 0,05 và có 6 

mô hình (số 5 và từ 15 - 19) có hiệu quả đồng 
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vốn thấp hơn so với đối chứng, mặc dù những 

mô hình này có giá trị lợi nhuận như phân tích 

ở Bảng 1 rất cao, tuy nhiên đòi hỏi vốn đầu tư 

và chi phí lớn; do đó khi chỉ xét về hiệu quả 

đồng vốn thì các nhà đầu tư và hộ dân cần cân 

nhắc vấn đề này. 

Bảng 2. Tổng hợp hiệu quả của từng mô hình nông nghiệp cho toàn Tp. TDM 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Loại hình 

CPTM CPCH 

Tổng 
chi phí 

Doanh 
thu 

Lợi 
nhuận 

Lợi 
nhuận 
trừ chi 
phí cơ 

hội 

Hiệu quả 

Vật tư 
Thuê 
nhân 
công 

Lao 
động 
nhà 

Lãi 
suất 
của 

CPTM 

Vốn 
chưa 
tính 

CPCH 

Vốn 
đã tính 
CPCH 

Lao 
động 

1 Trồng lúa 1,01 
 

1,50  2,51 5,01 2,50 1,00 5,01 2,00
ef

 0,17
defg

 

2 
Trồng rau  
thủy canh 

18,62 0,93 3,73 1,44 24,73 44,83 20,11 14,93 2,34 1,84
ef

 0,79
defg

 

3 
Rau trong  
chậu, thùng 

7,96 1,05 5,83 0,70 15,55 34,50 18,95 12,42 4,78 2,31
ef

 0,44
fg

 

4 
Rau trồng  
trên đất 

12,27 3,30 12,26 1,16 28,99 63,60 34,61 21,19 4,10 2,19
ef

 0,61
defg

 

5 Trồng nấm 6,13 1,08 6,75 0,61 14,56 46,67 32,10 24,75 6,59 3,17
cde

 0,81
defg

 

6 Trồng màu 6,07 3,00 11,25 0,70 21,03 66,08 45,05 33,10 7,23 3,14
cde

 0,60
defg

 

7 Hoa nền 13,11 1,96 7,00 0,92 22,99 51,75 28,76 20,84 3,64 2,25
ef

 0,75
defg

 

8 Hoa tết 4,43 2,03 7,25 0,50 14,21 52,50 38,29 30,54 8,35 3,69
bcd

 0,83
defg

 

9 Cây cảnh 3,01 2,10 7,50 0,39 13,01 53,33 40,33 32,43 10,51 4,09
bc

 0,84
defg

 

10 Dưa lưới 25,74 8,00 10,00 2,57 46,32 98,67 52,35 39,78 3,03 2,13
ef

 0,59
g
 

11 Cây có múi 2,18 1,00 2,50 0,25 5,93 37,94 32,01 29,26 11,90 6,39
a
 2,09

ab
 

12 Cây ăn quả khác  7,27 2,00 2,50 0,69 12,46 58.75 46,29 43,09 6,34 4,70
b
 2,41

a
 

13 Cao su 0,79 0,60 2,40 0,22 4,02 10,12 6,10 3,48 7,14 2,51
def

 0,30
g
 

14 Nuôi thỏ 78,40 17,50 35,00 7,57 138,47 295,68 157,21 114,65 2,94 2,04
ef

 0,48
efg

 

15 Nuôi heo 2170,02 30,00 91,25 71,11 2362,38 3059,00 696,63 534,27 1,42 1,33
f
 1,22

cd
 

16 Bò sữa 767,06 60,00 54,00 62,54 943,59 1258,13 314,53 197,99 1,53 1,33
f
 0,41

fg
 

17 Bò, trâu thịt 1135,28 20,00 50,00 54,72 1260,00 1655,00 395,00 290,28 1,43 1,31
f
 1,05

def
 

18 Gia cầm 661,88 17,50 43,75 32,87 756,00 945,00 189,00 112,38 1,39 1,25
f
 0,46

fg
 

19 Nuôi cá thịt 66,26 18,20 11,38 6,39 102,23 154,58 52,36 34,59 2,03 1,65
f
 0,34

g
 

20 Nuôi cá giống 4,31 1,00 5,00 0,41 10,73 58,25 47,53 42,11 21,11 6,31
a
 1,77

bc
 

21 Nuôi lươn 36,56 2,25 11,25 2,94 53,00 110,00 57,00 42,81 2,78 2,05
ef

 0,78
defg

 

22 Nuôi ếch 27,84 1,40 7,00 2,26 38,50 86,00 47,50 38,24 2,95 2,24
ef

 1,15
de

 

Ghi chú: CPTM: Chi phí tiền mặt; CPCH: Chi phí cơ hội; 

             Các chữ cái a, b, c, d thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,5).  

  

Hình 1. Hiệu quả vốn có tính chi phí cơ hội (a) và hiệu quả lao động (b) của các mô hình 

(a) (b) 
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Xét về hiệu quả lao động, thì toàn bộ 21 
mô hình sản xuất có giá trị cao hơn đối chứng, 
điều này chứng minh việc sản xuất lúa ở địa 
bàn có hiệu quả rất thấp, thực tế khảo sát cho 
thấy năng suất lúa ở đây chỉ đạt khoảng 4 
tấn/ha, nguyên nhân do điều kiện thổ nhưỡng, 
thủy lợi không thuận lợi, ngoài ra còn bị dịch 
bệnh và chuột cắn phá. Do đó, việc chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất từ đất lúa sang phát triển các 
mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện đô 
thị như: trồng rau, hoa, quả, chăn nuôi và thủy 
sản tươi sống phục vụ cho dân cư và lao động 
tập trung đông của Tp. TDM là yêu cầu cần 
thiết, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị 
diện tích đất nông nghiệp và tăng hiệu quả kinh 
tế, hiệu quả lao động.  

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã phân tích, đánh 

chi tiết về hiệu quả kinh tế của 22 mô hình 

sản xuất nông nghiệp cho khu vực ngoại ô 

đô thị Thủ Dầu Một. Đã tổng hợp được 15 

mô hình có hiệu quả kinh tế cao hơn đối 

chứng để khuyến cáo phát triển. Đây là cơ 

sở khoa học và thực tiễn có giá trị cho công 

tác quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh 

tế nông nghiệp địa phương đến năm 2030. 

Hướng nghiên cứu phát triển, xây dựng các 

tiêu chí và đánh giá các trọng số ảnh hưởng 

của các mô hình đến kinh tế, xã hội và môi 

trường đô thị.  
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SUMMARY 

Studying of Agricultural production models in the suburbs  
of Thu Dau Mot city, Binh Duong province 

Dang Trung Thanh1, Nguyen Minh Ty1, Vo Quang Minh2, Pham Thanh Vu2  

1Thu Dau Mot University, 2Can Tho University 

The objective of the study is to determine the efficiency and select potential agricultural production models for the 
suburban area of Thu Dau Mot city. Methods include: collecting secondary documents; field survey and survey of 88 
households; investigation data processing, statistical analysis; evaluate the economic efficiency of the models. Research 
results have synthesized 22 urban agricultural production models available in the area: cultivation, husbandry and 
aquaculture. Having analyzed, evaluated and identified the conditions for both capital efficiency and labor efficiency, 
15/22 models have higher values than the control; in which there are 3 models (No. 11, 12 and 20) with both capital 
efficiency and labor efficiency at the same time higher than the control with statistical significance at p = 0.05. Of the 
15 prospective models, there are 11 farming models, 1 livestock model and 3 aquaculture models. The obtained results 
of the study are the basis for planning for urban agricultural production development and exploitation of land resources 
for local socio-economic development goals. 

Keywords: Evaluation, model of agricultural production, suburbs, Thu Dau Mot city. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THỚI LAI,  

THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

Nguyễn Quốc Tuấn
1
, Võ Quang Minh

1*
,  

Phạm Cẩm Đang
1
, Nguyễn Trung Hậu

1
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ giai 

đoạn 2015 - 2020. Qua sử dụng phương pháp thu thập các số liệu, khảo sát người dân, phân tích đánh giá khó khăn 

thuận lợi, từ đó đề xuất các giải pháp. Kết quả cho thấy, trong chuyển dịch sản xuất chưa đạt những yêu cầu đề ra theo 

quy hoạch và kế hoạch mà huyện đã được phân bổ. Biến động trong giai đoạn 2015 - 2020 của huyện có xu hướng đất 

nông nghiệp giảm dần và đất phi nông nghiệp đã tăng dần qua các năm. Bên cạnh những thuận lợi về chính sách và 

quản lý, huyện còn gặp khó khăn như: nguồn lực tài chính hạn chế; Chính sách xử lý vi phạm còn bất cập, người dân tự 

ý chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (SDĐ) trong nhóm đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng trái phép từ đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Huyện cần thực hiện các biện pháp phát huy các thuận lợi và giải quyết khó khăn. 

Từ khóa: Kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020, huyện Thới Lai. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Quy hoạch SDĐ đai có vai trò hết sức 

quan trọng, xử lý điều hòa nhu cầu SDĐ giữa 

các ngành, đưa ra các chỉ tiêu khống chế để 

quản lý các tổ hợp không gian SDĐ đai nhằm 

đạt hiệu quả giữa 3 lợi ích: kinh tế, xã hội, 

môi trường cao nhất (Lê Quang Trí, 2005; 

FAO, 1995).  

Thới Lai là huyện ven đô với kinh tế chủ 

yếu là nông nghiệp chịu tác động mạnh mẽ của 

quá trình đô thị hóa tại TP. Cần Thơ, việc thực 

hiện điều chỉnh quy hoạch SDĐ và lập KHSDĐ 

hàng năm sẽ tạo cơ sở để huyện Thới Lai có 

thể chủ động khai thác có hiệu quả, phát huy 

triệt để tiềm năng thế mạnh, cũng như tranh 

thủ tối đa mọi nguồn lực đầu tư trong quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của nhân dân, nhanh chóng 

hòa nhập với xu thế phát triển chung của đất 

nước. Việc đánh giá kết quả thực hiện quy 

hoạch, KHSDĐ trên địa bàn, làm cơ sở xác 

định xu hướng phát triển cho công tác quy 

hoạch, KHSDĐ trong giai đoạn mới là cần 

thiết. Xuất phát từ các vấn đề trên nghiên cứu: 

                                                      
1
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và 

TNTN, Đại học Cần Thơ 

*Email: vqminh@ctu.edu.vn 

“Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2015 - 2020” được thực hiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu 

- Số liệu thứ cấp: các báo cáo kết quả thực 

hiện KHSDĐ và quy hoạch của huyện Thới Lai 

như: báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SDĐ 

huyện Thới Lai giai đoạn 2015 - 2020, báo cáo 

thống kê, kiểm kê đất đai. 

- Số liệu sơ cấp: Phỏng vấn người dân tiếp 

cận thông tin KHSDĐ, việc thực hiện KHSDĐ, 

các lý do thay đổi hiện trạng SDĐ, những khó 

khăn và kiến nghị của hộ dân trong thực hiện 

KHSDĐ ở địa phương. Chọn ngẫu nhiên 60 

người sử dụng đất có diện tích bị ảnh hưởng 

bởi quy hoạch chiếm ưu thế trong toàn huyện 

và đang sử dụng 02 nhóm đất nông ngiệp và 

phi nông nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020.  

2.2. Phương pháp phân tích và đánh giá 

Các số liệu, tài liệu thu thập được tiến 

hành tổng hợp trình bày bằng bảng, biểu đồ và 

so sánh qua các năm để thấy được sự biến 

động, thay đổi về cơ cấu SDĐ, mức độ đạt 

được của các chỉ tiêu SDĐ so với quy hoạch và 

kế đã duyệt. Qua đó, đánh giá được những 
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thuận lợi, khó khăn trong công tác thực hiện 

KHSDĐ tại huyện Thới Lai. Số liệu điều tra 

được tổng hợp, tính toán bằng phương pháp 

thống kê mô tả. 

2.3. Phương pháp đề xuất 

Trên cơ sở kết quả xác định và đánh giá 

được những thuận lợi, khó khăn đề xuất giải 

pháp hợp lý góp phần tăng hiệu quả thực hiện 

công tác thực hiện KHSDĐ huyện Thới Lai. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn huyện Thới Lai, TP. 

Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 

Kết quả thực hiện KHSDĐ nông nghiệp 

biến động qua các năm, tỷ lệ hoàn thành so với 

KHSDĐ đề ra hàng năm không đạt (cần giảm 

thêm 54,84 đến 101,23 ha mỗi năm để đạt kết 

quả tối đa), cụ thể: năm 2016 đạt 39,64%, đáng 

chú ý năm 2019 chỉ đạt 12,26% kế hoạch 

nhưng sau đó năm 2020 đạt kết quả tốt nhất 

với 91,41% (Bảng 1). Bởi sự giảm mạnh của 

đất lúa, cụ thể: 

Đất trồng lúa thực hiện cao hơn so với kế 

hoạch (năm 2016 là 44,60 ha, 2017 là 118,35 

ha, năm 2018 là 22,40 ha, 2019 là 69,19 ha). 

Tuy nhiên, năm 2020 thực hiện thấp hơn so 

với kế hoạch với 1.349,74 ha. Các tác động về 

kinh tế-xã hội: giá thị trường, phát triển dịch vụ 

thương mại, xây dựng công trình mới phục vụ 

phát triển kinh tế huyện như: cơ sở hạ tầng, 

khu đô thị mới và công trình công cộng v.v làm 

thay đổi nhanh chóng kết quả thực hiện. Do 

tác động của thị trường, phần lớn đất lúa 

chuyển sang đất trồng cây lâu năm hay cây 

hàng năm khác, cụ thể: năm 2020 diện tích 

cây lâu năm thực hiện tăng cao so với kế 

hoạch đến 1.076,85 ha, diện tích cây hàng 

năm khác thực hiện tăng cao so với kế hoạch 

đến 193,43 ha. 

Bảng 1. Kết quả thực hiện KHSDĐ nông nghiệp huyện Thới Lai giai đoạn 2016 - 2020  

Đơn vị: ha 

Năm thực hiện 2016 2017 2018 2019 2020 

Hiện trạng đất nông nghiệp đầu năm  23.565,52 23.565,99 23.562,40 23.530,02 23.521,12 

Đất trồng lúa (đất chuyên trồng lúa nước) 20.519,79 20.568,80 20.507,92 20.470,26 20.453,76 

Đất cây hàng năm khác 11,44 11,44 11,44 13,91 13,91 

Đất trồng cây lâu năm 2.870,26 2.821,72 2.879,01 2.882,39 2.887,78 

Đất nuôi trồng thủy sản 164,03 164,03 164,03 163,45 163,45 

Đất nông nghiệp khác - - - - 2,21 

Diện tích được phê duyệt 23.482,15 23.464,76 23.466,38 23.457,40 23.466,28 

Kết quả thực hiện 23.532,47 23.542,67 23.530,29 23.521,12 23.470,99 

Diện tích được phê duyệt so với hiện trạng -83,37 -101,23 -96,02 -72,62 -54,84 

Kết quả thực hiện so với hiện trạng -33,05 -23,32 -32,11 -8,90 -50,13 

Kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch 50,32 77,91 63,91 63,72 4,71 

Đất trồng lúa (đất chuyên trồng lúa nước) 44,60 118,35 22,40 69,19 -1.349,74 

Đất cây hàng năm khác 2,82 2,36 3,43 3,33 193,43 

Đất trồng cây lâu năm 13,41 -41,09 47,75 -1,94 1.076,85 

Đất nuôi trồng thủy sản -10,50 -10,71 -9,67 -6,87 64,17 

Đất nông nghiệp khác - - - - 20,00 

Tỷ lệ hoàn thành (%) 39,64 23,04 33,44 12,26 91,41 

(Nguồn: Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thới Lai, 2020). 
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Quy hoạch SDĐ trên địa bàn huyện Thới 

Lai cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa 

tạo được bước đột phá về thu hút và khuyến 

khích các thành phần kinh tế trong và ngoài 

Huyện cho đầu tư phát triển địa phương, cụ 

thể được thể hiện tại một số chỉ tiêu đạt từ 

thấp đến trung bình như đất khu công nghiệp, 

đất cơ sở giáo dục - đào tạo, đất cơ sở y tế, đất 

cơ sở văn hóa - thể dục thể thao, đất chợ, đất 

khu vui chơi giải trí. 

Việc tăng diện tích đất phi nông nghiệp 

hàng năm là dấu hiệu cho thấy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện Thới Lai trong giai 

đoạn 2015 - 2020 (Bảng 2). Tình hình biến 

động SDĐ phi nông nghiệp theo chiều hướng 

phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của toàn huyện. Tăng diện tích 

đất phi nông nghiệp đồng nghĩa với việc phát 

triển của địa phương theo định hướng lấy công 

nghiệp dịch vụ làm trọng tâm. Tuy nhiên so với 

kế hoạch được phê duyệt thì việc thực hiện 

diện tích đất phi nông nghiệp còn nhiều sai sót 

khác so với chỉ tiêu đề ra của huyện. 

Đối với, tỷ lệ (%) hoàn thành so với 

KHSDĐ đề ra hàng năm không đạt chỉ tiêu. Có 

thể thấy rõ kết quả diện tích đất phi nông 

nghiệp đã tăng so với hiện trạng ban đầu 

nhưng diện tích tăng ít không đạt theo chỉ tiêu 

kế hoạch như: tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đề ra 

của năm 2020 đạt cao nhất với 104,03 %; riêng 

năm 2019 đạt thấp nhất (12,26%) (Bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả thực hiện KHSDĐ phi nông nghiệp huyện Thới Lai giai đoạn 2016 - 2020 

Đơn vị: ha 

Năm thực hiện 2016 2017 2018 2019 2020 

Hiện trạng đất phi nông nghiệp đầu năm  3.127,87 3.127,40 3.130,99 3.163,37 3.172,27 

Đất ở 647,06 647,34 647,73 648,41 650,67 

Đất chuyên dùng 1.972,35 1.971,60 1.984,55 2.006,58 2.014,12 

Đất cơ sở tôn giáo 12,30 12,30 12,53 12,30 12,30 

Đất cơ sở tín ngưỡng 0,31 0,31 0,31 0,31 1,45 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 22,39 22,39 22,39 22,39 22,40 

Đất sông ngòi, kênh, rạch 473,46 473,46 473,46 473,46 471,35 

Diện tích được phê duyệt 3.211,24 3.228,63 3.227,01 3.235,99 3.227,11 

Kết quả thực hiện 3.160,92 3.150,72 3.163,10 3.172,27 3.229,32 

Diện tích được phê duyệt so với hiện trạng 83,37 101,23 96,02 72,62 54,84 

Kết quả thực hiện so với hiện trạng 33,05 23,32 32,11 8,90 57,05 

Kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch -50,32 -77,91 -63,91 -63,72 1,04 

Đất ở -2,21 -2,61 -13,91 -21,76 37,73 

Đất chuyên dùng -37,65 -54,55 -29,28 -17.64 18,30 

Đất cơ sở tôn giáo 0,01 -0,98 -1,21 0,00 0,28 

Đất cơ sở tín ngưỡng 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,75 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,02 0,00 0,00 0,01 -0,13 

Đất sông ngòi, kênh, rạch 0,01 0,00 0,00 -2,21 -3,55 

Tỷ lệ hoàn thành (%) 39,64 23,04 33,44 12,26 104,03 

(Nguồn: Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thới Lai, 2020). 

Qua Bảng 1 và 2 cho thấy, sự chuyển đổi 

diện tích nhóm đất nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp. Chủ yếu tăng loại đất ở, đất phát triển 

hạ tầng, các loại đất chuyên dùng tương đối 

ổn định về diện tích. Diện tích đất phi nông 

nghiệp hiệu quả sử dụng chưa cao, nhất là đất 

xây dựng trụ sở cơ quan hành chính sự 

nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất ở chưa 

được bố trí, sắp xếp tập trung. Các yếu tố tác 

động đến diện tích đất phi nông nghiệp bao 

gồm: nguồn vốn đầu tư và việc đầu tư phân bổ 

không hợp lý, sự phối hợp không đồng bộ 

giữa các xã và thị trấn trên địa bàn huyện, các 

ngành, việc kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, 

còn lỏng lẻo, vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
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3.2. Biến động sử dụng đất của huyện Thới 

Lai giai đoạn 2015 - 2020 

Nhóm đất nông nghiệp có xu hướng giảm 

cụ thể: 2015 diện tích đất nông nghiệp của  

huyện là 23.565,52ha chiếm 88,28% trong tổng 

diện tích tự nhiên, nhưng năm 2020 giảm đến 

23.470,99ha chiếm 87,91% (Hình 1). 

  

Hình 1. Biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Thới Lai (2015 - 2020) 

Trong cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp đất 

trồng lúa chiếm tỷ trọng cao nhất và diện tích 

giảm dần qua các năm, 2020 giảm nhiều nhất 

với 1.563,87 ha do chuyển sang các loại đất 

khác như đất trồng cây lâu năm, đất phi nông 

nghiệp. Ngược lại, diện tích trồng cây lâu năm 

có xu hướng tăng qua các năm đặt biệt tăng 

mạnh vào năm 2020 với 1.189,87ha; Đất trồng 

cây hàng năm khác tăng 222,67ha chủ yếu là 

trồng các loại cây như: dưa hấu, đậu xanh, mè, 

bắp, đậu bắp, cà phổi, v.v. Đất nuôi trồng thủy 

sản giai đoạn 2015 - 2020: trong giai đoạn này 

tăng 11,69ha, các loại thủy sản chủ yếu: cá mè 

trắng, cá mè hoa, cá rô phi, v.v. Đặt biệt xuất 

hiện của nhóm đất nông nghiệp khác từ 2019 

với khoảng 27,59 ha vào năm 20220. Nông 

nghiệp tại huyện Thới Lai đang dần chuyển 

dịch sang các mô hình có hiệu quả kinh tế cao 

hơn như: cây ăn trái và cây hàng năm khác và 

nhất là nông nghiệp ứng dụng khoa học công 

nghệ như nhà lưới, nhà màng, chăn nuôi gia 

súc gia cầm.  

Tuy diện tích đất nông nghiệp giảm so với 

năm 2015 những huyện đang được đẩy mạnh 

phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa các loại 

hình sản xuất, tăng năng suất cây trồng vật 

nuôi và nuôi trồng thủy sản; Chủ yếu là đẩy 

mạnh phát triển về chiều sâu. Diện tích thì bị 

thu hẹp lại để nhường chỗ cho một số loại đất 

khác đáp ứng nhu cầu phát triển chung của 

Huyện; đặc biệt là đất trồng lúa tại các xã Định 

Môn, Trường Xuân và thị trấn Thới Lai.  

Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp năm 

2020 tăng 101,45ha so với năm 2015, cụ thể tại 

Hình 2. 
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Biến động diện tích đất phi nông nghiệp có 

xu hướng tăng dần qua các năm. Năm 2019 - 

2020 diện tích đất ở tăng nhiều nhất với 65,88 ha, 

do thực hiện các công trình đất nhà ở liền kề 

(mở rộng khu đô thị mới Thới Lai), nâng cấp, 

mở rộng, xây dựng hạ tầng khu đô thị, các cụm 

tuyến dân cư trên địa bàn, hoàn thành quy 

hoạch phát triển đô thị gắn liền với liền với 

chương trình xây dựng cụm tuyến, v.v. Tuy 

nhiên, do tập quán sản xuất và đời sống tinh 

thần nhân dân địa phương, việc quy hoạch đất 

nghĩa trang trong kỳ đầu còn gặp nhiều khó 

khăn trong công tác tổ chức và vận động do đó 

giảm 0,13 ha giai đoạn 2015 - 2020. Diện tích 

đất sông ngòi, kênh, rạch: năm 2015 - 2020 

giảm 5,66 ha do nhu cầu san lấp thành đất ở và 

công trình công cộng. Cơ cấu SDĐ tại huyện 

cũng cần được điều chỉnh và thay đổi phù hợp 

qua các năm.  

Thực tế, kết quả phỏng vấn trực tiếp từ các 

hộ gia đình, cá nhân đã xác định được 04 

nguyên nhân của việc chuyển mục đích SDĐ 

chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu 

năm trên địa bàn Huyện, tập trung tại xã Định 

Môn. Các nguyên nhân gồm: nguyên nhân kinh 

tế (sản phẩm có đầu ra không ổn định về giá 

cả, lợi nhuận thấp) (34,88%) và theo các hộ lân 

cận sản xuất không hiệu quả chiếm tỷ lệ 

31,25%; nguyên nhân thiếu lao động và công 

chăm sóc nặng chiếm tỷ lệ 21,88%; là nguyên 

nhân năng suất thấp, chi phí đầu tư cao chiếm 

tỷ lệ thấp nhất với 12,5% (Bảng 3). 

Bảng 3. Nguyên nhân người dân chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm 

STT Nguyên nhân Tần số quan sát Tỷ lệ (%) 

1 Kinh tế 11 34,88 

2 Năng suất thấp 4 12,50 

3 Thiếu lao động 7 21,88 

4 Theo các hộ lân cận 10 31,25 

 

3.3. Các các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Thới 

Lai, TP. Cần Thơ 

Các các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất huyện Thới Lai, TP. Cần 

Thơ từ đánh giá của hộ dân ở nhóm đất nông 

nghiệp (Hình 3) và phi nông nghiệp (Hình 4): 

 

Hình 3. Yếu tố ảnh hưởng cho việc sử dụng đất ở nhóm đất nông nghiệp 

 

Hình 4. Yếu tố ảnh hưởng cho việc sử dụng đất ở nhóm đất phi nông nghiệp 
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Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến 

công tác gồm 03 nhóm chính: kinh tế (lợi 

nhuận, vốn, chi phí đầu tư), xã hội (tính hiệu 

quả, thói quen và kỹ thuật canh tác, cơ sở hạ 

tầng, chế tài xử phạt hành chính) và chính sách 

(vốn, thị trường, thủ tục hành chính) ảnh hưởng 

đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

nông nghiệp; 03 nhóm chính: kinh tế (giá đất, 

chi phí, khả năng nguồn vốn), xã hội (thủ tục 

hành chính, cơ sở hạ tầng, tuyên truyền, chế 

tài xử phạt) và chính sách (miễn giảm và ghi nợ 

tiền SDĐ, thủ tục hành chính) ảnh hưởng đến 

kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi 

nông nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2021. 

3.4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất 

giải pháp 

* Thuận lợi  

Bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự 

nhiên, công tác thực hiện KHSDĐ của Thới Lai 

có các thuận lợi khác như: Chủ động dành quỹ 

đất cho phát triển các ngành, đáp ứng nhu cầu 

SDĐ các lĩnh vực; Đảm bảo tính thống nhất 

trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai từ 

cấp huyện đến cấp xã, làm cơ sở pháp lý quan 

trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất và 

chuyển mục đích SDĐ; Công tác công khai 

tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai 

được quan tâm như: tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết ở trụ 

sở cơ quan giúp người dân kịp thời nắm bắt 

thông tin góp phần thuận lợi trong công tác 

thực hiện KHSDĐ và đạt hiệu quả hơn. Kết quả 

phỏng vấn người dân cũng cho thấy, việc thực 

hiện KHSDĐ tại huyện Thế Lai được cán bộ địa 

phương hướng dẫn các thủ tục hành chính, 

thông báo về KHSDĐ, tập huấn kỹ thuật canh 

tác mới cho cây trồng (nhãn ido). Các hoạt 

động trên đã góp phần thúc đẩy quá trình phát 

triển kinh tế, ổn định tình hình xã hội.  

* Khó khăn 

Tuy nhận được sự hỗ trợ từ địa phương 

nhưng công tác này vẫn còn nhiều khó khăn 

như: diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi mục 

đích sử dụng bị giới hạn; thủ tục hành chính 

phức tạp; người dân lo ngại vấn đề tài chính. 

Bên cạnh đó, địa phương vẫn còn tồn tại một 

số nhược điểm như: Nguồn lực tài chính của 

huyện hạn chế, đồng thời chưa có cơ chế 

chính sách huy động vốn phù hợp nên thiếu 

vốn để thực hiện quy hoạch, KHSDĐ; Nhiều 

công trình rất cần thiết nhưng do vấn đề nguồn 

lực đầu tư nên sau khi công bố triển khai quy 

hoạch đã phải dừng lại, nhất là các dự án quy 

hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Nhiều 

cá nhân, tổ chức thực hiện ngoài kế hoạch đã 

được duyệt, nhất là tự ý chuyển đổi cơ cấu 

SDĐ trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp, 

chuyển mục đích sử dụng trái phép từ đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp, làm thay đổi 

quy hoạch phát triển chung, gây khó khăn trong 

công tác lập quy hoạch, kế hoạch của địa 

phương; Chính sách xử lý vi phạm trong thực 

hiện KHSDĐ còn nhiều bất cập, chưa cương 

quyết trong xử lý vi phạm, hình thức và mức xử 

phạt chưa mang lại hiệu quả. 

* Định hướng và giải pháp 

Từ kết quả đánh giá kết quả thực hiện 

KHSDĐ và ý kiến các hộ dân nhận thấy địa 

phận cần có định hướng/giải pháp giải quyết 

các khó khăn trên:  

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý 

thức về quyền và nghĩa vụ có liên quan nhằm 

SDĐ đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả từ 

đó góp phần tạo sự ủng hộ của người dân 

trong việc thực hiện KHSDĐ ở địa phương 

nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham 

gia lập và giám sát việc thực hiện quy hoạch, 

KHSDĐ. Đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế 

của người dân nhằm nâng cao tính khả thi của 

quy hoạch, KHSDĐ;  

-Tăng cường việc kiểm tra tình hình thực 

hiện quy hoạch, KHSDĐ, kiểm tra tình hình 

SDĐ công. Có biện pháp xử lý cụ thể, kiên 

quyết đối với các trường hợp cố tình chậm tiến 

độ triển khai thực hiện hoặc SDĐ sai mục đích 

khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đơn 

giản hóa các thủ tục hành chính 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu từ của tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước, bố trí kinh 

phí tập trung thực hiện các công trình trọng 

điểm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất. 

- Quy hoạch, KHSDĐ đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển bền vững, là một phần cơ 
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sở dữ liệu về bảo vệ đất đai và môi trường sinh 

thái, phục vụ cho chuyển đổi số trong nông 

nghiệp, phù hợp trong giai đoạn phát triển của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Do đó, 

trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa hiệu 

quả công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, phù 

hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ trong dự báo, lập quy 

hoạch và kế hoạch.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Sử dụng đất của huyện Thới Lai đoạn 

2015 - 2020 đã có sự thay đổi lớn, sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm so với hướng 

đề ra. Trong chuyển dịch sản xuất chưa đạt 

những yêu cầu theo trong quy hoạch đã phân 

bổ. Biến động trong giai đoạn 2015 - 2020 của 

huyện, xu hướng đất nông nghiệp giảm dần và 

đất phi nông nghiệp đã tăng dần qua các năm. 

Chủ yếu là phục vụ nhu cầu nhà ở và một số 

công trình trọng điểm về y tế, giáo dục, an 

ninh, quốc phòng, v.v. Ngoài ra, đất trồng lúa 

chuyển sang các nhóm đất khác cho hiệu quả 

kinh tế cao hơn. Nguyên nhân của thay đổi trên 

là do những định hướng dựa trên nhu cầu phát 

triển kinh tế xã hội của huyện. 

Tuy công tác thực hiện KHSDĐ của huyện 

có nhiều ưu điểm nhưng cũng còn nhiều nhược 

điểm như: nguồn lực tài chính còn hạn chế, còn 

tồn tại nhiều cá nhân, tổ chức chuyển mục đích 

sử dụng trái phép, chính sách xử lý vi phạm 

còn nhiều bất cập. Do đó, huyện cần có biện 

pháp giải quyết khó khăn trên góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác và phát triển KT-XH 

huyện.  
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ 

ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG 

Huỳnh Kim Thư
2
, Võ Quang Minh

1*
  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) 01 cấp, xác định 

những thuận lợi, khó khăn so với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) hay còn gọi VPĐKĐĐ 2 cấp và 

đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trường hợp tại VPĐKĐĐ chi nhánh huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

Nghiên cứu thu thập số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp bằng phương pháp phỏng vấn điều tra 100 người sử dụng đất 

đến nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tham vấn 65 chuyên gia. Các số liệu được mô tả và phân tích SWOT kết hợp AHP. 

Kết quả cho thấy, hoạt động của VPĐKĐĐ 01 cấp đạt hiệu quả hơn so với 02 cấp (với 92% đánh giá cần duy trì và 

98% hài lòng). Hoạt động còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở dữ liệu địa chính (CSDLDC) chưa hoàng thiện, số 

lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều, thay đổi thẩm quyền và khoảng cách địa lý, thiếu nguồn nhân sự, tài chính. Xác định 

thứ hạng các nhóm yếu tố chiến lược trong nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng: cơ hội (0,371), điểm mạnh 

(0,366), điểm yếu (0,143) và thách thức (0,120). Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp về quy chế phối hợp, về nhân 

sự, về hoàn thiện công tác xây dựng CSDLDC.  

Từ khóa: Đăng ký đất đai, thủ tục hành chính, huyện Châu Phú. 

 

1. GIỚI THIỆU1 

Việc phân cấp, phân quyền giữa các cấp 

chính quyền và cải cách hành chính thời gian 

còn nhiều bất cập, hạn chế như: chưa đồng bộ, 

quyền tự chủ của các cấp còn hạn chế, chưa 

chủ động, không rõ ràng hay cồng kềnh, tổ 

chức thành nhiều chi cục, phòng và tương 

đương, v.v (Bộ Nội vụ, 2020).  

Theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND tỉnh An Giang, thành lập 

VPĐKĐĐ tỉnh An Giang trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường có chức năng thực hiện 

đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; 

xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống 

nhất hồ sơ địa chính (HSĐC) và cơ sở dữ liệu 

đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp 

thông tin đất đai theo quy định.  

Hiện nay, VPĐKĐĐ tỉnh An Giang đã được 

đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo 

điều hành từ UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, VPĐKĐĐ tỉnh và đến Chi nhánh 

                                                      
1
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và 

TNTN, Trường Đại học Cần Thơ  
2
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Phú 

* 
Email: vqminh@ctu.edu.vn 

VPĐKĐĐ các huyện, thành phố. Do bước đầu 

đi vào hoạt động theo mô hình 01 cấp và điều 

hành theo mô hình mới nên vẫn còn một số 

hạn chế, thách thức như: một số trường hợp 

giải quyết chưa đúng tiến độ, mất thời gian 

trong quá trình luân chuyển hồ sơ, hệ thống cơ 

sở dữ liệu đất đai chưa hoàn thiện, rất khó 

khăn trong quá trình kiểm tra, chỉnh lý HSĐC, 

v.v gây ra khó khăn trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ (Sở Tài nguyên và Môi trường, 

2019). Xuất phát từ các vấn đề trên, nghiên 

cứu “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang” được thực 

hiện. Nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của chi nhánh VPÐKÐÐ 

trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Thu thập các kết quả nghiên cứu đã được 

công bố có liên quan từ internet, sách, tạp chí. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng thu thập các văn 

bản pháp luật có liên quan; các báo cáo về tình 

hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ giai 

đoạn 2014 - 2020 của chi nhánh.  
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2.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 

sơ cấp 

Điều tra phỏng vấn, khảo sát trực tiếp 

người sử dụng đất có thực hiện thủ tục hành 

chính (TTHC) về đất đai tại bộ phận một cửa 

huyện Châu Phú ở 02 giai đoạn giai đoạn từ 

01/2014 - 12/2015 và giai đoạn 02/2016 - 

08/2020. Tập trung vấn đề công tác có liên 

quan đến người dân (thời gian, các TTHC, các 

quy trình thực hiện TTHC, tính chuyên nghiệp 

của cán bộ, viên chức, v.v). Xác định tổng số 

phiếu phỏng vấn (phỏng vấn trong 3 tháng) dựa 

trên công thức Solvin (Thomas P. Ryan, 2013): 

n = N/(1 + Ne
2
) (trong đó: n: cỡ mẫu; N: trung 

bình tổng số lượng người dân đến đăng ký 

quyền sử dụng đất tại Văn phòng trong 12 tháng 

trung bình là 11.520 người, e: sai số cho phép là 

5%), tổng số phiếu phỏng vấn là 100 phiếu. 

Phỏng vấn chuyên gia (KIP): Xây dựng 

phiếu phỏng vấn chuyên gia về ưu và khuyết 

điểm của công tác đăng ký QSDĐ giữa 02 mô 

hình. Phỏng vấn là 65 phiếu, bao gồm: lãnh 

đạo và tất cả các chuyên viên Chi nhánh 

VPĐKĐĐ Châu Phú và các vị trí có làm việc 

trực tiếp như: Chi cục thuế, UBND cấp huyện, 

xã/thị trấn. 

2.3. Phương pháp thống kê mô tả 

Trên cơ sở các số liệu, tài liệu khảo sát thu 

thập được, tổng hợp tính toán tỉ lệ % và so sánh 

thuận lợi khó khăn, hài lòng và không hài lòng 

của người dân và các chuyên gia, trình bày bằng 

bảng và biểu đồ bằng phần mềm Excel.  

2.4. Phân tích SWOT kết hợp AHP 

Xác định, phân loại những ưu điểm, tồn tại, 

vướng mắc của VPĐKĐĐ 01 cấp. Từ đó, xác 

định các yếu tố, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức (Hình 1). Trình bày một cách có 

hệ thống dưới dạng ma trận, các kết hợp khác 

nhau của bốn yếu tố của ma trận có thể giúp 

xác định chiến lược. 

 

 Điểm mạnh Điểm yếu  

Cơ hội 

Nắm bắt cơ hội thông 

qua việc tận dụng các 

điểm mạnh  

(SO) 

Cải thiện điểm yếu 

đạt được cơ hội  

(WO) 

hách thức 

Sử dụng điểm mạnh  

để giảm thiểu rủi ro  

(WO) 

Cải thiện điểm yếu để 

hạn chế các đe dọa 

(WT) 

(Thomas J. Chermack và Bernadette K. Kasshanna, 2007) 

Hình 1. Khung phân tích SWOT và ma trận 2x2: phân tích SWOT 

Đánh giá được mức độ quan trọng và ưu 

tiên các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Văn phòng đăng ký đất. Bằng 

cách kết hợp phương pháp SWOT (Hình 1) 

và AHP (Hình 2) như sau: Phân tích SWOT; 

So sánh theo cặp giữa các yếu tố SWOT 

được tiến hành trong mỗi nhóm SWOT; So 

sánh theo cặp giữa bốn nhóm SWOT; Sử 

dụng kết quả trong việc xây dựng chiến lược 

và quy trình đánh giá. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. AHP-GDM trong xác định trọng số 
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3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động của Văn 

phòng đăng ký đất đai 01 cấp so với 02 cấp 

Qua tổng hợp cho thấy, VPĐKĐĐ 01 cấp 

có quy trình thực hiện thủ tục đăng ký biến 

động đất đai đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn 

VPĐKĐĐ 02 cấp (Bảng 1) là điều kiện thuận lợi 

trong thực hiện nhiệm vụ của chi nhánh. 

Bảng 1. So sánh quy trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai  

giữa 2 thời kỳ VPĐKĐĐ 02 cấp và 01 cấp 

Nội dung 
Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai 

02 cấp 01 cấp 

Số bước thực hiện 5 bước 4 bước 

Thời gian giải quyết HS 10 ngày làm việc 9 ngày làm việc 

Thẩm quyền ký GCN Lãnh đạo UBND cấp huyện Lãnh đạo VPĐKĐĐ tỉnh 

Nơi nộp hồ sơ UBND cấp xã, Bộ phận tiếp nhận cấp huyện  Bộ phận tiếp nhận cấp huyện 

(Nguồn: Chính phủ, 2014; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, 2015). 

Kết quả thực hiện hồ sơ đạt 95% hoàn 

thành đúng hẹn (VPĐKĐĐ huyện Châu Phú, 

2020). Tuy đạt được nhiều thuận lợi trong thực 

hiện nhiệm vụ, Chi nhánh cũng gặp nhiều khó 

khăn như: 38,46% đánh giá gặp khó khăn do 

CSDLDC chưa hoàn thiện, 27,69% đánh giá do 

số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều, 21,54% khó 

khăn do thay đổi thẩm quyền và khoảng cách 

địa lý (Hình 3). Kết quả khảo sát cho thấy có đến 

58,46% cho rằng nguồn nhân sự không đáp ứng 

đủ công tác tại chi nhánh. Ngoài ra về tài chính, 

tỷ lệ trích phần trăm 01 cấp có tỷ lệ thấp hơn so 

với 02 cấp cụ thể: lệ phí cấp giấy chứng nhận 

QSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất và đo đạc là 0% trong khi 2 cấp là 90 - 

100% (VPĐKĐĐ huyện Châu Phú, 2020).  

 

Hình 3. Đánh giá các khó khăn từ khảo sát cán bộ 

3.2. Đánh giá chung về mức độ hài lòng 

Kết quả điều tra cho thấy có 44% người 

dân rất hài lòng và 54% hài lòng quá trình giải 

quyết các TTHC (Hình 4). Tuy nhiên, 2% đánh 

giá tạm hài lòng, do khối lượng hồ sơ quá lớn 

nhưng thiếu nhân lực làm việc; TTHC về đất 

đai tương đối nhiều chiếm 27/32 thủ tục giải 

quyết tại Chi nhánh khá phức tạp, nếu thiếu tập 

trung dẫn đến sai sót hồ sơ gây lãng phí thời 

gian; sự phối hợp của UBND cấp xã trong việc 

xác minh nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng 

tranh chấp đất đai, quy hoạch còn hạn chế ảnh 

hưởng đến thời gian, tiến độ giải quyết. Bên 

cạnh đó, có 53,66% người dân đánh giá mức 

thu phí hiện tại quá cao và 17,89% đề xuất nên 

xem xét chế độ miễn giảm. 
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(Nguồn: Số liệu điều tra, 2020). 

Hình 4. Đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ 

Có 92% đánh giá nên tiếp tục duy trì văn 

phòng 01 cấp trên cơ sở kết hợp cải thiện cơ sở 

vật chất, thiết bị (66%), rút ngắn hơn nữa thời 

gian giải quyết các TTHC (50%) và giảm bớt các 

khoản phí (60%). Dưới đây là các nội dung được 

đề xuất ưu tiên nhất để nâng cao chất lượng 

thực hiện công tác phục vụ giải quyết hồ sơ thủ 

tục về đất đai cho người dân (Hình 5). 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2020). 

Hình 5. Ý kiến người dân nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đất đai  

của Văn phòng ĐKĐĐ huyện Châu Phú  

3.3. Xác định yếu tố 

Kết quả tại Bảng 2 căn cứ đặc điểm tình 

hình hoạt động của chi nhánh và kết quả 

nghiên cứu trên cơ sở sử dụng công cụ phân 

tích SWOT kết hợp AHP. 

Kết quả cho thấy, yếu tố cơ hội là quan 

trọng trong nâng cao hiệu quả của văn phòng 

với trọng số 0,371. Yếu tố cấp 2 được đánh giá 

cần ưu tiên gồm: (O1) Chủ trương, chính sách 

liên quan đến quản lý, ngày càng hoàn thiện; 

(S3) Tổ chức bộ máy quản lý điều hành tập 

trung thống nhất; (S5) Cơ chế tài chính: ban 

hành bảng giá thu dịch vụ, tạo nguồn thu nhiều 

cho chi nhánh Văn phòng với trọng số ưu tiên 

lần lượt là: 0,168; 0,146 và 0,130 (Bảng 2). 

Bảng 2. Phân thứ bậc các yếu tố chiến lược 

SWOT Thứ bậc Yếu tố SWOT Ưu tiên 
Ưu tiên 
chung 

Điểm 
mạnh 

0,366 

(S1) Văn bản quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện chi tiết và đầy đủ; 0,056 0,021 

(S2) Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu địa chính; 

0,054 0,020 

(S3) Tổ chức bộ máy quản lý điều hành tập trung thống nhất; 0,398 0,146 

(S4) Về cải cách hành chính thực hiện tốt đảm bảo thời gian và tính  
thống nhất; 

0,136 0,050 

(S5) Cơ chế tài chính: Theo QĐ số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09/07/2020 
Quyết định ban hành bảng giá thu dịch vụ, tạo nguồn thu nhiều cho chi 
nhánh Văn phòng; 

0,356 0,130 
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SWOT Thứ bậc Yếu tố SWOT Ưu tiên 
Ưu tiên 
chung 

Điểm yếu 0,143 

(W1) Về thẩm quyền khó khăn trong việc trình ký giấy luân chuyển hồ sơ; 0,056 0,008 

(W2) Trình độ hiểu biết của người dân không đều chưa nhiệt tình hợp tác với 
cán bộ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ; 

0,040 0,006 

(W3) Công tác phối hợp còn hạn chế, xử lý còn chậm trễ hồ sơ, thẩm tra  
qua nhiều khâu; 

0,316 0,045 

(W4) Thực trạng HSĐC chưa đầy đủ, công tác cập nhật chỉnh lý biến động 
chưa thực hiện đúng quy trình, quy định; 

0,316 0,045 

(W5) Trang thiết bị cơ sở vật chất trụ sở làm việc, kho lưu trữ hồ sơ còn  
hạn chế; 

0,065 0,009 

(W6) Nguồn nhân lực chưa đáp ứng đủ để thực hiện đảm bảo về thời gian 
thực hiện TTHC do số lượng hồ sơ nhiều.   

0,206 0,029 

Cơ hội 0,371 

(O1) Chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý, ngày càng hoàn thiện; 0,451 0,168 

(O2) Ứng dụng các công nghệ mới trong cách quản lý vận hành  
về chuyên môn; 

0,261 0,097 

(O3) Cơ sở dữ liệu đất đai được trung ương quan tâm đầu tư thực hiện để 
làm cơ sở tiến tới thực hiện chính phủ điện tử; liên thông thực hiện các 
TTHC về đất đai; 

0,169 0,063 

(O4) Người dân ngày càng hiểu biết sâu rộng về TTHC. 0,119 0,044 

Thách 
thức 

0,120 

(T1) Chưa thống nhất nhau trong quan điểm giữa các ban ngành; 0,440 0,053 

(T2) Công tác xây dựng CSDLDC thiếu sự quản lý chưa chặt chẽ; 0,247 0,030 

(T3) Chạy theo thời gian cải cách rút ngắn TTHC; 0,192 0,023 

(T4) Hệ thống pháp luật về đất đai còn thiếu đồng bộ. 0,121 0,014 

 

3.4. Đề xuất giải pháp 

Qua phân tích, đánh giá thực trạng 

VPĐKĐĐ 01 cấp cần có giải pháp để hoàn 

thịện nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa, cụ 

thể: Cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ 

hơn về công tác phối hợp thời gian thực hiện; 

Cơ quan quản lý cần quan tâm bổ sung nhân 

sự cho Chi nhánh VPĐKĐĐ; Đầu tư đo đạc 

chỉnh lý, bổ sung, lập HSĐC trên địa bàn thành 

phố nhằm xây dựng CSDL đất đai; Tăng cường 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật - 

công nghệ, kho lưu trữ để đảm bảo thực hiện 

tốt chức năng nhiệm vụ, giảm thời gian giải 

quyết hồ sơ, đảm bảo sự công khai, minh bạch 

trong giải quyết TTHC; Tăng cường công tác 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đất 

đai bằng nhiều hinh thức từ đó nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của người sử dụng đất kịp 

thời đăng ký biến động theo quy định khi có 

thay đổi thông tin về thửa đất để cơ quan đăng 

ký đất đai có cơ sở thực hiện cập nhật, chỉnh lý 

HSĐC theo quy định; Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của VPĐKĐĐ 

tỉnh và chi nhánh các huyện để xác định khó 

khăn vướn mắc kịp thời có giải pháp khắc 

phục, đề xuất về cơ chế chính sách giúp 

VPĐKĐĐ hoạt động có hiệu quả đáp ứng tốt 

yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Ngoài ra, trong bối cảnh “Chuyển đổi số” là 

xu thế tất yếu, diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay. Chuyển 

đổi số trong ĐKĐĐ góp phần nâng cao hiệu 

quả các công tác, giảm chi phí, tiết kiệm thời 

gian. Giúp cơ quan quản lý nhà nước khai thác 

cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý 

nhà nước về đất đai đồng bộ; Giúp người dân, 

doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin về 

thửa đất (tình trạng tranh chấp, giá đất, quy 

hoạch,...) và các trình tự thủ tục. Đây là giải 

pháp rất quan trọng trong phát triển và nâng 

cao hiệu quả công tác và giải quyết các khó 

khăn/hạn chế tại VPĐKĐĐ huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang thời gian tới. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy thực trạng hoạt động 

đăng ký tại VPĐKĐĐ huyện Châu Phú 01 cấp 

hiệu quả hơn so với VPĐKĐĐ 02 cấp. Đa số 

người dân hài lòng khi thực hiện giao dịch tại 

Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Châu Phú (54%). 
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Tuy nhiên, còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở 

dữ liệu địa chính (CSDLDC) chưa hoàng thiện, 

số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều, thay đổi thẩm 

quyền và khoảng cách địa lý, thiếu nguồn nhân 

sự, tài chính. Phân tích xác định thứ hạng các 

nhóm yếu tố chiến lược trong nâng cao hiệu quả 

hoạt động của văn phòng: cơ hội (0,371), điểm 

mạnh (0,366), điểm yếu (0,143) và thách thức 

(0,120). Qua đó nghiên cứu đã đề xuất được giải 

pháp về quy chế phối hợp, về nhân sự, về hoàn 

thiện công tác xây dựng CSDLDC. Nhằm giải 

quyết những khó khăn, góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động của VPĐKĐĐ 01 cấp. 
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SUMMARY 

Solutions to improve the performance  
of land registration offices Chau Phu district, An Giang province  

Huynh Kim Thu2, Vo Quang Minh1 

1Land Resource Department, College of Environment and Natural Resources, Cantho University 
2Branch of Land Registration Office Chau Phu District 

The study was carried out to assess the actual operation status of the 01 - level Land Registration Office 
(VPĐKĐĐ), identifying advantages and disadvantages compared with the Office of Land Use Rights Registration 
(VPĐKĐĐK), also called Representative office at 2 levels and propose solutions to improve the operational efficiency of 
the case at Chau Phu district branch, An Giang province. The topic collects secondary and primary data by survey 
method of 100 land users who came to submit land registration documents, consulted 65 experts by interview form. The 
data is described and the SWOT analysis is combined with AHP. The research results show that the operation of the 
one-level ROK is more effective than the two levels (with 92% rating it needs to be maintained and 98% satisfied). In 
addition, the operation still faces many difficulties such as an incomplete cadastral database, a large number of 
documents receiving change of authority and geographical distance and a lack of human resources and f inancial 
resources. main. The analysis determines the ranking of groups of strategic factors in improving the performance of the 
office: opportunities (0.371), strengths (0.366), weaknesses (0.143) and threats (0.120). The study has proposed 
solutions on coordination regulations, personnel and completing the construction of the DC database. In order to solve 
the difficulties, contribute to improving the operational efficiency of the 01 - level Representative Office. 

Keywords: Land registration, Administrative procedures, Chau Phu district. 
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QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐẾN 2030,  

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Võ Hoàng Tùng
1
, Đinh Việt Hưng

2
*,  

Nguyễn Thị Thu Hồng
3
, Nguyễn Thị Oanh

2 

TÓM TẮT 

Biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến nước ta, nhất và các tỉnh duyên hải miền Trung, trong đó có tỉnh 

Quảng Bình. Vì các hiện tượng mưa lớn, lũ lụt xẩy ra thường xuyên, việc thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ tác 

động tiêu cực của các trận lũ lụt đang là yêu cầu cấp thiết của mọi địa phương. Sử dụng đất lâm nghiệp hợp lý để vừa 

là nơi trữ nước, trữ carbon, vừa ngăn ngừa các trận lũ thì nhất thiết phải có được quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp. 

Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2030, thích ứng với biến đổi khí hậu của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình với mục đích phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là phát triển ngành du lịch thế mạnh của huyện. Cùng 

với đó là đề xuất giải pháp trồng tre để tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn và những vùng đất chưa sử dụng, góp phần 

vào thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. 

Từ khóa: Quy hoạch sử dụng đất, biến đổi khí hậu, Quảng Bình. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Rừng là tài nguyên vô cùng quý giá, có vai 

trò và ý nghĩa lớn trong đời sống của con người 

ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt từ sản xuất, phát 

triển kinh tế - xã hội. Rừng là tư liệu sản xuất 

đặc biệt, là nguồn nội lực, là thành phần quan 

trọng trong môi trường sống, là lá phổi xanh 

giúp điều hòa khí hậu giúp cân bằng sinh thái. 

Tình trạng rừng đang ngày càng suy giảm do 

tác động của phát triển kinh tế xã hội của con 

người khai thác tài nguyên một cách quá mức 

dẫn đến các hiện tượng thiên tai hạn hán lũ lụt 

xuất hiện ngày càng gia tăng, để giải quyết vấn 

đề này cần phân bố sử dụng đất lâm nghiệp 

hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất lâm nghiệp. 

Để sử dụng triệt để, hợp lý, có hiệu quả 

nguồn tài nguyên rừng, bảo vệ cảnh quan và 

môi trường sinh thái đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá hiện 

đại hoá, huyện Bố Trạch với hiện trạng đất lâm 

nghiệp chiếm 76,10% nên công tác lập quy 

                                                      
1
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam  

2
Khoa các Khoa học Liên ngành, Đại học Quốc gia 

Hà Nội  
3
Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bố Trạch,  

tỉnh Quảng Bình  

*Email: dinhviethungstmt@gmail.com; 0818 331 264 

hoạch sử dụng đất lâm nghiệp giữ một vai trò 

rất quan trọng trong phát triển kinh tế của địa 

phương “Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp 

đến năm 2030, thích ứng với biến đổi khí hậu 

của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” nhằm 

đảm bảo sử dụng đất lâm nghiệp tiết kiệm, hợp 

lý, hiệu quả, khoa học trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp điều tra  

Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp về 

dân sinh kinh tế, xã hội, địa chất, thủy văn ở địa 

phương, cũng như các bản đồ sử dụng đất đã 

được phê duyệt trước đây. 

2.2. Phương pháp GIS và viễn thám  

Dựa trên các bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, chồng ghép các lớp bản đồ có yếu tố khí 

tượng thủy văn và kế hoạch sử dụng đất để lên 

phương án xây dựng bản đồ quy hoạch rừng 

đến năm 2030 thích ứng với BĐKH huyện Bố 

trạch, tỉnh Quảng Bình. 

2.3. Phương pháp tính toán trên Excel và 
các phần mềm tính thống kê, SPSS  

Để tính toán các thay đổi diện tích theo các 

kịch bản thích ứng với BĐKH. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng sử dụng quỹ đất lâm nghiệp 

 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình) 

Hình 1. Bản đồ hiện sử dụng đất lâm nghiệp 

năm 2016 của huyện Bố Trạch 

3.2. Cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp của 

huyện Bố Trạch 

Huyện Bố Trạch có tổng diện tích tự nhiên 

2,115 km
2
, chiếm 26,22% diện tích tự nhiên 

của tỉnh Quảng Bình, Trong đó diện tích đất 

lâm nghiệp là 160.688,56 ha, chiếm 76,10% 

tổng diện tích tự nhiên của huyện 

 

(Nguồn: Số liệu thống kê đất đai hiện trạng 2016) 

Hình 2. Sơ đồ cơ cấu hiện trạng đất lâm nghiệp 

năm 2016 của huyện Bố Trạch 

Bảng 1. Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2030 so với năm 2016  

của huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

hiện trạng 

Quy hoạch được duyệt 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) (ha) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) 
(7) = (5)/ 

(4)*100 

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)   211150.00 211150.00   100.00 

1 Đất nông nghiệp NNP 160688.56 159559.95 -1128.61 99.30 

1.1 Đất trồng lúa LUA   5.94 5.94   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC   5.94 5.94   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK   86.24 86.24   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN   822.57 822.57   

1.4 Đất lâm nghiệp phòng hộ RPH 13900.69 22270.32 8369.63 160.21 

1.5 Đất lâm nghiệp đặc dụng RDD 91341.55 93753.90 2412.35 102.64 

1.6 Đất lâm nghiệp sản xuất RSX 55446.32 42418.27 -13028.05 76.50 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS   1.34 1.34   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   201.37 201.37   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

hiện trạng 

Quy hoạch được duyệt 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) (ha) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) 
(7) = (5)/ 

(4)*100 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 50461.44 50945.01 483.57 100.96 

2.1 Đất quốc phòng CQP   0.38 0.38   

2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD   3.03 3.03   

2.3 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   40.80 40.80   

2.4 Đất phát triển hạ tầng DHT 50461.44 50518.61 57.17 100.11 

 Trong đó: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD  6.11 6.11  

2.5 Đất ở OCT   74.28 74.28   

2.6 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, nhà hỏa táng NTD   12.48 12.48   

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX   3.23 3.23   

2.8 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   292.20 292.20   

3 Đất chưa sử dụng CSD   645.04 645.04   

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình) 

  

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình) 

Hình 3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  

lâm nghiệp đến năm 2030 của huyện Bố Trạch 

Theo quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp 

đến năm 2030 của huyện Bố Trạch, chuyển đổi 

từ đất lâm nghiệp sản xuất giảm 13028,05 ha, 

sang đất lâm nghiệp phòng hộ là 8369,63 ha, 

sang đất lâm nghiệp đặc dụng là 2412,35 ha. 

Trong lập quy hoạch đất lâm nghiệp của huyện 

Bố Trạch đã nhận thức rõ ràng về công tác bảo 

tồn và phát triển đất lâm nghiệp, huyện đã xây 

dựng quy hoạch chuyển diện tích 11383,66 ha 

từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ đầu 

nguồn và chuyển diện tích 1284,90 ha từ rừng 

đặc dụng sang rừng phòng hộ đầu nguồn. Đây 

chính là định hướng phát triển bảo vệ rừng 

phòng hộ đầu nguồn, nhằm bảo tồn đa dạng 

sinh thái, cũng như tạo thành vành đai giữ 

nước giảm lũ lụt, xói mòn, sạt lở đất xẩy ra vào 

mùa mưa, cũng như tấm lá chắn hấp thu bớt 

nhiệt lượng gió Lào vào mùa hè. 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp giảm 

2246,07 ha: trong đó chuyển sang đất nông 

nghiệp là 1117.46 ha, chuyển sang đất phi 

nông nghiệp 483,57 ha, chuyển sang đất dự trữ 

chưa sử dụng là 645.04 ha. Việc quy hoạch 

chuyển đổi 292,2 ha đất lâm nghiệp thành đất 

mặt nước (trong đó: rừng sản xuất là 248,14 ha, 

rừng đặc dụng 25,14 ha, rừng phòng hộ 18,92 

ha) nhằm mục đích giữ nước cho mùa khô, và 

điều tiết một phần lượng nước lũ vào mùa 

mưa. Tuy nhiên việc triển khai các dự án hồ 

điều tiết này cần phải có đánh giá tác động môi 

trường hết sức chặc chẽ khoa học nếu không 

sẽ có tác động tiêu cực ngược lại. 

Cùng với sự phát triển chung của đất 

nước, với lợi thế có Vườn Quốc gia Phong Nha 

- Kẻ Bàng ngày càng được bạn bè quốc tế biết 

đến, ngành du lịch của huyện sẽ ngày càng 

phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để 

phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã quy hoạch 

diện tích 74,28 ha đất lâm nghiệp sản xuất 

thành đất ở tập trung dân cư, và 43,55 ha đất 

lâm nghiệp thành đất giao thông, phục vụ nhu 
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cầu đi lại giao thương của nhân dân, phát triển 

du lịch, dịch vụ. 

Tuy nhiên trong quy hoạch sử dụng đất 

lâm nghiệp của huyện thích ứng với biến đổi 

khí hậu song vẫn có điểm không hợp lý là 

chuyển 645,04 ha đất lâm nghiệp thành đất 

chưa sử dụng, có thể do huyện không có đủ 

kinh phí để trồng cây hoàn trả khi khai thác 

rừng, dẫn đến hiện tượng đất trống đồi núi trọc, 

đây là một điều thắc mắc khi viết báo cáo lập 

quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 

2030, thích ứng với biến đổi khí hậu của huyện 

Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình. 

3.3. Một số giải pháp thích ứng với biến đổi 

khí hậu trong lập quy hoạch sử dụng đất 

lâm nghiệp của huyện Bố Trạch 

Đối với đất lâm nghiệp sản xuất: Việc khai 

thác và trồng rừng thay thế phải được tiến hành 

song song đồng đều, lựa chọn những cây trồng 

rừng tái sinh phải phù hợp với chất đất, loại 

đất, kinh phí hỗ trợ của địa phương, giúp cây 

phát triển nhanh tái sinh những khu rừng đã 

được khai thác, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế 

cao. Trong các loại cây lâm nghiệp thường 

được trồng gồm cây keo, cây bạch đàn, cây 

thông, cây tùng... địa phương nên chọn cây 

trồng lâm nghiệp có tính đến đầu ra của sản 

phẩm, vừa tái tạo rừng sản xuất, cũng tạo đà 

phát triển kinh tế của địa phương. 

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam đang diễn ra 

hết sức phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực 

đoan xẩy ra với tần xuất thường xuyên liên tục, 

nắng nóng, hạn hán, lũ lụt xảy ra hàng năm. 

Huyện Bố Trạch quy hoạch sử dụng đất lâm 

nghiệp đến năm 2030 tăng diện tích đất rừng 

phòng hộ thêm 8369,63 ha đạt 22270,32 ha, là 

nơi lưu trữ carbon, hạn chế tác động của lũ lụt 

xẩy ra thường xuyên hàng năm trên địa bàn 

huyện. Việc lựa chọn các loại cây trồng rừng 

đạt hiệu quả phòng chống lụt bão, phù hợp với 

chất đất, và kinh phí thực hiện của huyện là 

điều cần phải xem xét trong quá trình thực hiện 

quy hoạch. 

3.4. Đề xuất giải pháp trồng phát triển cây 

tre tại các khu rừng phòng hộ đầu nguồn, 

thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu 

của huyện Bố Trạch 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp được quy 

hoạch đến năm 2030 là 158442,49 ha chiếm 

75,03% diện tích hành chính của huyện Bố 

Trạch gồm: 

Đất lâm nghiệp phòng hộ là 22270,32 ha 

chiếm 10,55% diện tích hành chính. 

Đất lâm nghiệp đặc dụng là 93753,50 ha 

chiếm 44,40% diện tích hành chính. 

Đất lâm nghiệp sản xuất là 42418,27 ha 

chiếm 20,09% diện tích hành chính. 

Cùng với quy hoạch dịch chuyển đất lâm 

nghiệp sang các loại đất chính khác: Đất trồng 

cây lâu năm là 822,57 ha, đất có mặt nước 

chuyên dùng 292,2 ha, đất chưa sử dụng là 

645,04 ha. 

Việc lựa chọn cây trồng để đạt được nhiều 

mặt trong trồng rừng như trữ carbon, phù hợp 

với nhiều loại đất chất đất, dễ trồng, dễ chăm 

sóc, phát triển mạnh, phòng chống lũ lụt, có giá 

thành phù hợp với nguồn kinh tế huy động 

được địa phương, cũng như hiệu quả kinh tế 

cao, thì đề xuất hướng trồng và phát triển cây 

tre là phù hợp nhất.  

Tre có tác dụng bảo vệ môi trường; trồng 

ven đê chắn sóng, trồng bao đồi, bao làng, làm 

hàng rào chống sói mòn, bảo vệ đất, chống thú 

rừng và gia súc để bảo vệ hoa màu. Theo 

nghiên cứu “Trữ lượng carbon trong hệ sinh 

thái rừng tre” thì trữ lượng carbon trên mặt đất 

(AGC) (16 - 128 MgC/ha), trữ lượng carbon 

dưới mặt đất (BGC) (8 - 64 MgC/ha), carbon 

hữu cơ trong đất (SOC; 70 - 200 MgC/ha), và 

tổng trữ lượng carbon hệ sinh thái rừng tre 

(TEC; 94 - 392 MgC/ha). Tổng trữ lượng 

carbon của hệ sinh thái rừng tre thấp hơn so 

với hầu hết các hệ sinh thái các loại rừng khác, 

ngang bằng với các đồn điền cao su (95 - 371 

MgC/ha) và vườn cây ăn quả , nhưng lớn hơn 

các rừng nông nghiệp, cọ dầu , các loại nương 

rẫy, đồng cỏ, trảng cây bụi và đồng cỏ. Tuy 

nhiên cây tre thích hợp với nhiều điều kiện khí 

hậu và đất đai, dễ trồng và dễ dàng phát triển 

trong rừng thứ sinh, nhanh chóng cho sản 

phẩm và khai thác trong nhiều năm, đạt hiệu 

quả kinh tế cao, chi phí đầu tư và công chăm 

sóc rất ít so với các loại cây khác, mà đem lại 

thu nhập cao thời gian trung bình ngắn. Cây tre 

thích hợp với nhiều điều kiện khí hậu, bộ rễ 

phát triển và ăn sâu, thích hợp với các loại đất, 

có khả năng chịu hạn và úng, trồng được ở 

nhiều nơi từ miền núi cao đến vùng đồng bằng. 
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Độ dầy tầng đất > 50 cm, thành phần cơ giới từ 

thịt trung bình đến thịt nhẹ, thoát nước tốt. Có 

độ PH thích hợp từ 4, 5 - 7. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn 

ra hết sức khó lường, các hiện tượng mưa lũ, 

ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn diễn ra hết sức 

phức tạp khó lường, việc trồng phát triển rừng 

đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn là đòi hỏi 

hết sức cấp thiết. 

Dự kiến đến năm 2026 nước ta hạn ngạch 

phát thải khí nhà kính và hình thành thị trường 

carbon tại Việt Nam. 

Với những căn cứ pháp lý đang ngày càng 

được hoàn thiện, cùng với những lợi ích trước 

mắt cũng như lâu dài phát triển bảo vệ rừng, và 

sự thích ứng của cây tre với điều kiện tự nhiên, 

khí hậu thổ nhưỡng của huyện. Việc trồng và 

phát triển rừng tre nên được xem xét đề xuất 

vào quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến 

năm 2030 của huyện Bố Trạch, đặc biệt là việc 

trồng rừng tre thay thế vào 645,04 ha đất chưa 

sử dụng (trong đó 90,45 ha đất đồi núi chưa sử 

dụng tại xã Phúc Trạch). Nếu phủ xanh được 

hết 645,04 ha đất chưa sử dụng này thành 

rừng tre thì kinh phí huyện Bố Trạch phải chi trả 

theo đơn giá tại Quyết định số 27/2019/QĐ-

UBND sẽ là 645,04*85,41 = 55092,87 triệu 

đồng. Và giá phát thải khí carbon tạm tính là 5 

USD/tấn, thì khi thị trường phát thải khí nhà 

kính đi vào hoạt động huyện sẽ được thanh 

toán dao động 94*645,04*5 = 303168.80 USD 

đến 392*645,04*5 = 1264278.40 USD (tương 

đương 6972,88 đến 29078,40 triệu đồng). 

Trong quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp 

của huyện Bố Trạch có 292,20 ha đất lâm 

nghiệp chuyển thành đất mặt nước chuyên 

dùng, trong đó có hồ lớn nhất ở thị trấn nông 

trường Việt Trung với diện tích 190,34 ha (Kinh 

độ 546489.5; vĩ độ 1939340, hệ tọa độ 

VN2000), xung quanh các hồ chứa nước này 

cũng nên trồng cây tre kết hợp kè hồ để đạt 

hiệu quả cao nhất. Bài báo này sự dụng bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp năm 2016 vì 

thực tế là hiện trạng năm 2020 chưa có biến 

động đáng kể so với năm 2016. Sang năm 

2023, theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội về 

quy hoạch Tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 sẽ phải cập nhật thêm. 

Với quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp 

phòng hộ đến năm 2030 của huyện Bố Trạch là 

22270,32 ha tăng 8369,63 ha so với năm 2016, 

việc trồng tre bổ sung vào những khu rừng đã 

suy kiệt do khai thác của con người, vừa làm 

tăng đa dạng sinh học của hệ sinh thái và cũng 

đạt được hiệu quả chống lũ lụt, sạt lở đất hiệu 

quả nhất. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Với diện tích đất lâm nghiệp được quy 

hoạch đến năm 2030 còn 158442,49 ha, giảm 

2246,07 ha so với năm 2016 là căn cứ pháp lý 

trong việc phát triển đất lâm nghiệp của huyện 

Bố Trạch, là cơ sở hướng đi phát triển kinh tế 

của huyện, là chiến lược sử dụng đất của 

huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, có 

ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định 

chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi 

trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị 

trấn trong huyện thực hiện công tác quản lý 

Nhà nước về đất lâm nghiệp theo pháp luật, 

- Trên đây là những phân tích đánh giá về 

quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 

2030 của huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và 

sử dụng đất lâm nghiệp tiết kiệm, hiệu quả, tạo 

điều kiện phát triển kinh tế của địa phương 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra toàn cầu 

4.2. Kiến nghị 

UBND huyện Bố Trạch cần nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất lâm nghiệp, mặc dù quy hoạch 

sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2030 đã được 

xác định nhưng khi triển khai sử dụng đất lâm 

nghiệp đến đâu thì triển khai thu hồi đất đến đó, 

phù hợp với các nguồn vốn đầu tư, các nguồn 

lực mà huyện huy động được. Với các diện tích 

đất lâm nghiệp đã giao cho các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân mà 

chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả gây 

thất thoát lãng phí, ô nhiễm môi trường thì 

UBND huyện kiên quyết đề nghị với các cơ quan 

có thẩm quyền thu hồi phục hồi đất lâm nghiệp. 

Đề xuất UBND huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình sử dụng diện tích chênh lệch rừng 

phòng hộ sau quy hoạch, diện tích đất dọc các 

triền đê hai con sông, diện tích xung quanh các 
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hồ thủy lợi, diện tích đất chưa sử dụng làm diện 

tích trồng tre thay cho các cây công nghiệp 

ngắn ngày.  

Bản đồ lập quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp 

theo chưa được chính phủ phân khai và phê 

duyệt, phê duyệt quy hoạch kỳ tiếp theo sớm 

nhất cũng phải đến cuối năm 2023 sau khi luật 

đất sử đổi năm 2023 được quốc hội thông qua. 

Và số liệu về các loại đất rừng đến năm 2030 

phải cơ bản bằng với diện tích đã được phê 

duyệt. Trường hợp có biến động lớn nếu huyện 

Bố Trạch phải chứng minh thu hút được công 

trình đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất 

nước, hoặc có những công trình an ninh quốc 

phòng, công trình được thủ tướng chỉ định thì 

mới thay đổi được quy hoạch sử dụng đất của 

huyện Bố Trạch. 
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Forest land use planning to 2030, adaptation to climate change  
in Bo Trach district, Quang Binh province 
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Climate change is increasingly affecting our country, especially in the central coastal provinces, including Quang 

Binh province. Because of the phenomenon of heavy rain, floods occur frequently, adapting to climate change and 

mitigating the negative impacts of floods is an urgent requirement of every locality. Use forest land rationally to both 

store water and store carbon, and prevent floods, so it is necessary to have a forest planning. 

Forest land planning to 2030, adaptation to climate change in Bo Trach district, Quang Binh province for the 

purpose of socio-economic development in the locality, especially developing the strong tourism industry of the district. 

Along with that is a proposal to grow bamboo to regenerate watershed protection forests and unused lands, contribute 

to the implementation of Vietnam's commitments on reducing greenhouse gas emissions 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT  

VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh
1
, Nguyễn Bích Ngọc

2*
, 

Phạm Gia Tùng
1
, Đỗ Trung Đông

3 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá được thực trạng quản lý và sử dụng đất thuộc vùng đệm 
Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn chuyển đổi số. Nghiên cứu đã sử dụng phương 
pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp; phương pháp thu thập số liệu thực địa, tài liệu sơ cấp; phương pháp khảo sát 
thực địa; phương pháp thống kê, phân tích, xử lý số liệu. VQG Bạch Mã nằm trên địa giới hành chính của 15 xã, thị trấn 
thuộc 03 huyện của 02 tỉnh; vùng đệm có tổng diện tích tự nhiên là 179,816 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp là 
135,56 ha chiếm 75,39% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất phi nông nghiệp là 6,347 ha chiếm 3,53% tổng diện tích 
đất tự nhiên vùng đệm và diện tích còn lại là đất chưa sử dụng (21,08%) với tỷ lệ sử dụng đất ở vùng đệm tương đối 
khá chiếm 78,92%. Để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và hiện trạng sử dụng đất ở địa bàn đã sử dụng 
các phần mềm chuyên ngành gồm: Microstation, Famis, ViLIS, ArcGIS và TKDesktop. Hiệu quả của việc ứng dụng các 
phần mềm này đã giúp cho tiến độ và chất lượng đo đạc được nâng lên rõ rệt, đảm bảo độ chính xác theo quy phạm 
một cách dễ dàng. Bản đồ và CSDL dạng số giúp cho việc lưu trữ, khai thác sử dụng và cập nhật thuận lợi, đã góp phần 
rút ngắn thời gian công việc của các chuyên viên, công tác thống kê đất đai được chủ động triển khai và đạt chất lượng 
đảm bảo theo quy định. 

Từ khoá: Vùng đệm, phần mềm, quản lý, sử dụng đất, Bạch Mã. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Đảng và Nhà nước ta từ lâu rất quan tâm 

đến vấn đề công nghệ thông tin. Qua nhiều kỳ 

đại hội, lĩnh vực công nghệ thông tin luôn được 

đề cao. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

16/1/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI khẳng định lại “Coi thúc đẩy phát triển 

và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu 

tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực”. 

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước về việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý, điều hành và 

cũng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

cần phải xác định rõ việc nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ thông tin là một trong những công cụ 

hỗ trợ đắc lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông 

trên cả nước. Những thành tựu đạt được về 

công tác quản lý đất đai nhờ hiệu quả của việc 

ứng dụng công nghệ thông tin mang lại. Tổ chức 

xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đất đai các cấp tỉnh - 

huyện - xã phục vụ mục tiêu nâng cao ứng dụng 

                                                      
1
Khoa Quốc tế, Đại học Huế 

2
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

3
Đại học Huế  

*Email: nguyenbichngoc@huaf.edu.vn 

công nghệ mới trong ngành, đáp ứng được 

những thay đổi của Luật Đất đai mới và sử dụng 

thống nhất trong toàn khu vực, đặc biệt đáp ứng 

tốt nhu cầu cải cách thủ tục hành chính theo mô 

hình một cửa, minh bạch hóa, công khai hóa 

quá trình xử lý hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, cho 

công tác lưu trữ, quản lý và khai thác hệ thống 

hồ sơ hiệu quả hơn.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin mang 

tầm quan trọng hết sức cần thiết trong các công 

tác quản lý nhà nước về đất đai. Mặt khác, để 

tiếp cận thông tin và tình hình quản lý, sử dụng 

đất vùng đệm là không dễ dàng, đặc biệt trong 

giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay. Do đó, 

việc đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử 

dụng đất trong giai đoạn chuyển đổi số với sự 

ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin 

trong quản lý nhà nước về đất đai là rất cần 

thiết. Qua kết quả nghiên cứu này sẽ thấy được 

những tác động của ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý nhà nước về đất đai, đã góp 

phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khai 

thác vùng đệm một cách hiệu quả. Bên cạnh đó 

sẽ thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ mới 

trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất vùng đệm tại 

các vườn quốc gia trong thời gian tới ngày 

càng phát triển hơn. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô tả vùng nghiên cứu 

Vườn Quốc gia Bạch Mã và vùng đệm 

nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của quốc 

gia nói chung [4]. Bản đồ hiện trạng rừng của 

Việt Nam cũng cho thấy vùng rừng Bạch Mã và 

núi Hải Vân là chiếc cầu nối duy nhất của một 

giải rừng hẹp cuối cùng còn lại của Việt Nam 

nối liền từ biển đến biên giới Việt-Lào và chạy 

dọc theo ranh giới của ba tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam và Đà Nẵng. Điều này càng khẳng 

định vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của vùng 

đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã [7].Theo Quyết 

định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 1 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến nội 

dung phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật của 

Vườn Quốc gia Bạch Mã thì vùng đệm của 

Vườn được tính từ ranh giới Vườn trở ra, có bề 

rộng nhất là 9 km và hẹp nhất là 0,5 km [4]. 

Theo đó vùng đệm của Vườn Quốc gia Bạch Mã 

nằm ở địa phận của 15 xã và thị trấn của 03 

huyện gồm huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông 

tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Đông Giang tỉnh 

Quảng Nam. Tổng diện tích tự nhiên của các xã 

vùng đệm là 92.546 ha, trong đó rừng và đất 

rừng chiếm tới 66%. Có 22.031 ha thuộc quyền 

quản lý của Vườn Quốc gia Bạch Mã, 21.300 ha 

thuộc vùng đệm và 50.888 ha nằm ngoài vùng 

đệm [3]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 

thứ cấp 

Thu thập số liệu thứ cấp bao gồm các báo 

cáo, các số liệu thống kê - kiểm kê đất đai, 

niên giám thống kê. Thu thập số liệu về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của VQG Bạch 

Mã, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, các loại 

bản đồ như bản đồ hiện trạng sử dụng đất, 

bản đồ địa chính tại các phòng ban chuyên 

môn như Phòng Tài nguyên và môi trường, chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng 

Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên 

quan khác.  

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thực 

địa, tài liệu sơ cấp 

Phỏng vấn ngẫu nhiên 150 hộ dân đang 

sinh sống và có diện tích sử dụng đất lớn 

trong khu vực vùng đệm VQG Bạch Mã ở 3 

huyện trong đó 50 hộ thuộc huyện Phú Lộc, 50 

hộ thuộc huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 

và 50 hộ thuộc huyện Đông Giang (Quảng 

Nam). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến 

hành khảo sát 10 cán bộ chuyên môn thực 

hiện công tác quản lý đất đai tại địa phương 

trong khu vực vùng đệm, trong đó ưu tiên cán 

bộ đang trực tiếp quản lý lĩnh vực chuyên môn 

gồm: 03 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi 

trường và 03 cán bộ chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai ở 3 huyện và 04 cán bộ thuộc 

ban quản lý VQG Bạch Mã. Nội dung thông tin 

điều tra tập trung vào công tác quản lý sử 

dụng đất và hiệu quả của công tác này diễn ra 

trên địa bàn nghiên cứu. 

2.2.3. Phương pháp khảo sát thực địa 

Thực hiện các cuộc khảo sát ở khu vực 

địa bàn vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã, 

huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Nội dung 

các cuộc khảo sát kết hợp với điều tra, thu 

thập dữ liệu thứ cấp liên quan, đồng thời kiểm 

tra và đánh giá một cách khách quan, thực tế 

hiện trạng sử dụng quỹ đất trong khu vực 

nghiên cứu. Và các kết quả từ khảo sát thực 

tế sẽ là một cơ sở trong công tác đề xuất các 

giải pháp quản lý và sử dụng quỹ đất vùng 

đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã một cách phù 

hợp với thực tiễn. 

2.2.4. Phương pháp thống kê, phân tích, xử 

lý số liệu 

Nội dung phương pháp được thực hiện 

thông qua việc thu thập dữ liệu từ người dân 

đang sinh sống và sử dụng đất trong khu vực 

vùng đệm thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Các tài liệu, nghiên cứu và 

báo cáo về đặc điểm tự địa lý - tự nhiên cũng 

như là kinh tế - xã hội, dân cư trên địa bàn khu 

vực vùng đệm nghiên cứu cũng được thu thập 

đầy đủ nhằm phục vụ cho công tác thống kê, 

phân tích và xử lý số liệu. Các dữ liệu/số liệu 

nghiên cứu được thu thập trong khoảng thời 

gian từ năm 2015 đến năm 2020. Sử dụng 

phần mềm Excel để thống kê và xử lý số liệu 

trong nghiên cứu. Dữ liệu, thông tin kết quả 

nghiên cứu được trình bày thông qua nội dung 

các bảng số liệu tổng hợp trong nội dung 

nghiên cứu. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá về tình hình quản lý đất đai 

vùng đệm VQG Bạch Mã 

3.1.1. Kết quả về công tác khảo sát, đo đạc, 

lập bản đồ địa chính 

Trước năm 2011, VQG Bạch Mã đã cắm 

được 75 mốc giới. Sau năm 2011, thực hiện 

quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững 

Vườn Quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2010 - 2020 

đã cắm thêm được 61 mốc giới. Tuy nhiên, 

hiện nay việc điều chỉnh ranh giới qua các thời 

kỳ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các 

địa phương, các dự án, công trình xây dựng và 

đất canh tác của người dân đã sinh sống lâu 

đời ở xung quanh VQG Bạch Mã thì các mốc 

trên đã không còn phù hợp trong giai đoạn này 

(mốc bị mất, không tìm được mốc,...). Bên cạnh 

đó, các bản đồ địa chính trên địa bàn được đo 

đạc và lập theo Nghị định 64/CP của Chính phủ 

từ những năm 1994 - 1995 đến nay, vì vậy 

công tác quản lý Nhà nước về đất đai gặp 

nhiều khó khăn và công tác chỉnh lý biến động 

vẫn còn mang tính thủ công, thiếu độ chính 

xác. Hiện nay, được sự hỗ trợ của các cấp, 

thực hiện các chiến lược, định hướng phát triển 

CNTT đã đưa vào tiếp cận phần mềm đo vẽ 

mới - Microstation SE tiến tiến với công cụ 

Famis hỗ trợ, nhằm giải quyết những công việc, 

những vấn đề khó khăn, vướng mắt khi sử 

dụng công nghệ AutoCad. Các đơn vi hành 

chính được đo vẽ lại theo hệ tọa độ chuẩn 

VN2000. Các dữ liệu như chủ sử dụng, địa chỉ, 

mục đích sử dụng đất... được cập nhật vào dữ 

liệu bản đồ nhờ công cụ Famis hỗ trợ, góp 

phần tiết kiệm được thời gian khi cập nhật, 

chỉnh lý thông tin biến động... so với khi làm 

trên AutoCad, phải tìm kiếm, cập nhật các dữ 

liệu đó trên Excel; đảm bảo độ chính xác và tin 

cậy. Hiện nay với sự hỗ trợ của các phần mềm, 

thiết bị điện tử đã giúp tiến độ và chất lượng đo 

đạc được nâng lên rõ rệt, đảm bảo độ chính 

xác theo quy phạm một cách dễ dàng. Sản 

phẩm đo đạc bản đồ được thành lập dạng số 

giúp cho việc lưu trữ, khai thác sử dụng tiện lợi. 

Bên cạnh đó, người sử dụng có thể truy cập, 

tra cứu thêm nhiều thông tin như chủ sử dụng, 

nguồn gốc cũng như loại đất, diện tích, công 

trình tài sản trên đất. Đồng thời cán bộ quản lý 

đất đai có thể dễ dàng cập nhật thông tin, điều 

chỉnh những biến động về đất đai khi kê khai 

đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho người dân. 

3.1.2. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và 

quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

ViLIS là phần mềm hệ thống thông tin đất 

đai được Tổng cục Quản lý đất đai giao cho 

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ 

địa chính phát triển và hỗ trợ. Đây là hệ thống 

phần mềm đã được triển khai sử dụng tại hầu 

hết các tỉnh thành trong cả nước. Hệ thống phần 

mềm không chỉ hỗ trợ công tác xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai mà còn là hệ thống phần mềm hỗ 

trợ công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc 

cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất 

đai cho người dân, các Chi nhánh VPĐKĐĐ 

thuộc 3 huyện trong vùng đệm VQG Bạch Mã 

đã đưa phần mềm ViLIS vào sử dụng nhằm 

giải quyết hiệu quả hơn. Trong quá trình triển 

khai thực tế trên địa bàn các huyện, phần mềm 

ViLIS đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực 

tế của địa phương. Việc vận hành khai thác 

thông tin đất đai được tập trung thực hiện các 

công việc sau: Kê khai đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký biến động 

đất đai; Khai thác phân hệ hồ sơ quét, quét và 

lưu trữ hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận dạng 

số; Thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy 

trình: tiếp nhận theo loại quy trình và in phiếu 

biên nhận cho người dân. Phần mềm hệ thống 

thông tin đất đai ViLIS trong việc kê khai đăng 

ký cấp GCNQSDĐ, đăng ký biến động đất đai, 

xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở 

dữ liệu đất đai. Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai các huyện đã được thiết lập, cài đặt 

và cấu hình phần mềm ViLIS để vận hành theo 

mô hình cơ sơ dữ liệu tập trung. Các trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

luôn phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai trong việc vận hành ổn định hệ 

thống, hỗ trợ xử lý kịp thời các vướng mắc phát 

sinh của người sử dụng. Thường xuyên triển 

khai nhiều lớp đạo tạo bao gồm các lớp đào tạo 

tập trung và đào tạo chuyển giao trực tiếp tại 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.  

Kết quả dưới ứng dụng CNTT trong công 

tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý 

hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất: Đối với địa bàn huyện Đông Giang: 
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Diện tích làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất là 

3.146,15 ha và toàn bộ diện tích này đã làm thủ 

tục cấp giấy CNQSD đất trình UBND tỉnh Quảng 

Nam. Đối với địa bàn huyện Nam Đông: Diện 

tích tự nhiên là 24.605 ha, đã cấp giấy CNQSD 

đất là 24.287,73ha. Đối với địa bàn huyện Phú 

Lộc: Diện tích tự nhiên là 9.775 ha, đã cấp giấy 

CNQSD đất là 8.164,27 ha. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số diện tích đã quy hoạch cho VQG Bạch 

Mã nhưng chưa được các cơ quan chức năng 

tiến hành thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng, 

bàn giao và cấp GCNQSDĐ cho VQG Bạch Mã 

để quản lý. Chưa giải quyết dứt điểm diện tích 

thuộc quy hoạch của VQG Bạch Mã mà người 

dân đã sinh sống, canh tác, đã giao đất, giao 

rừng và được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 

lâu dài và diện tích hiện nay đang giao cho các 

tổ chức khác quản lý, sử dụng rừng và đất rừng 

từ trước khi thành lập VQG Bạch Mã. 

Ngoài ra, công tác thực hiện các văn bản 

pháp luật quản lý nhà nước về đất đai trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNTT 

cũng được đẩy mạnh. Hệ thống phần mềm 

quản lí văn bản và điều hành được các đơn vị 

trang bị và khai thác tốt giúp cho việc quản lí 

văn bản và điều hành công việc được thuận lợi. 

Quyết định cấp giấy chứng nhận QSDĐ và 

quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất; quyết 

định thu hồi đất, quyết định phê duyệt giá trị bồi 

thường hỗ trợ và tái định cư, quyết định giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai... 

được ban hành chặt chẽ và hiệu quả. 

3.2. Đánh giá tình hình quản lý hiện trạng sử 

dụng đất tại vùng đệm VQG Bạch Mã 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được xây 

dựng bằng phần mềm Microstation với việc đổ 

màu tự động nhờ công cụ Famis, tiết kiệm 

được rất nhiều thời gian, phù hợp với quy định, 

quy chuẩn của Bộ. Từ các thông số màu theo 

quy định, người sử dụng đất và cán bộ chuyên 

môn có thể dễ dàng nhận biết được hiện trạng 

sử dụng của từng loại đất, sự phân bổ đất đai 

trên địa bàn. Về quản lý hiện trạng sử dụng đất 

trên địa bàn vùng đệm còn được quản lý bằng 

hệ thống GIS, tiến hành xây dựng và cập nhật 

CSDL đất đai trên phần mềm ArcGIS và đây 

cũng là một trong những định hướng quản lý 

dữ liệu số hiện nay phục vụ cho quản lý đất đai 

ở vùng đệm nói riêng và ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế, tỉnh Quảng Nam nói chung. Ngoài ra, để 

phục vụ việc thống kê, kiểm kê đất đai được 

đầy đủ, chính xác hơn, tại các huyện thuộc 

vùng đệm đang sử dụng phần mềm TKDesktop 

là một phần mềm công cụ để hỗ trợ xây dựng, 

biên tập và chỉnh sửa dữ liệu, hiển thị bản đồ 

thống kê, kiểm kê đất đai. Theo kết quả thống 

kê đất đai năm 2020 huyện Nam Đông và Phú 

Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Đông Giang 

tỉnh Quảng Nam, hiện trạng sử dụng đất của 

VQG Bạch Mã thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Tổng hợp hiện trạng đất đai 03 huyện thuộc vùng đệm VQG Bạch Mã 
Đơn vị tính: ha 

STT Loại đất Huyện Phú Lộc Huyện Nam Đông Huyện Đông Giang 3 Huyện 

I Tổng diện tích đất  28,196 56,392 95,228 179,816 

1 Đất nông nghiệp 21,115 42,230 72,218 135,563 

2 Đất phi nông nghiệp 1,762 1,176 3,409 6,347 

3 Đất chưa sử dụng 5,319 12,986 19601 37,906 

 

Qua Bảng 1 cho thấy, hiện trạng sử dụng 

đất vùng đệm VQG Bạch Mã chiếm diện tích 

nhiều nhất thuộc huyện Đông Giang, tỉnh 

Quảng Nam với 53% tổng diện tích vùng đệm, 

tiếp đến là huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm tỷ lệ lần lượt là 

31% và 16% tổng diện tích vùng đệm. Vùng 

đệm VQG Bạch Mã có tổng diện tích tự nhiên 

là 179,816 ha trong đó diện tích đất nông 

nghiệp là 135,56 ha chiếm 75,39% tổng diện 

tích tự nhiên, diện tích đất phi nông nghiệp là 

6,347 ha chiếm 3,53% tổng diện tích đất tự 

nhiên vùng đệm và diện tích còn lại là đất chưa 

sử dụng (21,08%). Qua đó cho thấy tỷ lệ sử 

dụng đất ở vùng đệm tương đối khá chiếm 

78,92%. Trong đó, tỷ lệ sử dụng đất nông 

nghiệp cao nhất. Điều này cho thấy vai trò quan 

trọng của nông nghiệp đối với đời sống người 

dân trên địa bàn. 
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Hình 1. Tỷ lệ sử dụng đất của vùng đệm VQG Bạch Mã giai đoạn 2017 - 2020 

Qua Hình 1 cho thấy tỷ lệ sử dụng đất nông 

nghiệp từ năm 2017 - 2020 nhìn chung tăng lên. 

Ở vùng đệm hình thức sử dụng đất nông nghiệp 

chủ yếu là lúa nước, lúa rẫy, các loại rau và hoa 

màu như ngô, khoai, sắn,... bên cạnh đó còn 

một số loài cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, 

mía,... được trồng với quy mô nhỏ và rải rác ở 

địa bàn hầu hết các xã trong vùng. 

Bảng 2. Tổng hợp các loại hình sử dụng đất nông chính ở vùng đệm 

Loại hình sử dụng đất Huyện Nam Đông Huyện Phú Lộc Huyện Đông Giang 

Đất trồng cây trồng lâu năm 
Cam, quýt, chanh, cau, mít, tiêu, 

chuối, tre lấy măng 

Chuối, tiêu, bưởi, thanh trà, 

dâu, xoài, mít, sapôche 
Chuối 

Đất trồng lúa nước và lúa rẫy Lúa nước, lúa rẫy Lúa nước Lúa nước, lúa rẫy 

Đất trồng cây nông - công 

nghiệp khác 
Keo, cao su, cà phê, chè, quế Keo, cao su Quế, chè, keo, cao su 

Đất trồng cây trồng hoa màu, 

ngắn ngày khác 
Mía, sắn, khoai lang, mướp, bí đao, đậu, bắp, ớt,... 

Sắn, khoai lang, đậu 

các loại,… 

 

Để quản lý hiện trạng sử dụng đất, phục vụ 

công tác thống kê kiểm kê đất đai, quản lý quỹ 

đất và hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn thì tất 

cả các số liệu được xử lý bằng các phần mềm 

chuyên ngành: Microstation, Famis, ArcGIS và 

TKDesktop đã góp phần rút ngắn thời gian 

công việc của các chuyên viên, công tác thống 

kê đất đai được chủ động triển khai và đạt chất 

lượng đảm bảo theo quy định, xây dựng bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất có nhiều đổi mới hơn so 

với thời kì trước đó. Việc tổ chức thực hiện; 

phương pháp điều tra, thu thập số liệu kiểm kê 

đất đai, nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã và 

đánh giá độ tin cậy của số liệu thu thập và số 

liệu tổng hợp; các thông tin khác có liên quan 

đến số liệu; nguồn tài liệu và phương pháp lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất được chú trọng 

và thực hiện tốt. Tuy nhiên hiện nay, tất cả các 

thủ tục đất đai được thực hiện trực tiếp tại các 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ, không 

được thực hiện từ UBND xã nên số liệu biến 

động đất đai ở các xã cập nhật chưa kịp thời 

nên dẫn đến số liệu biến động còn hạn chế 

hoặc thiếu chính xác.  

4. KẾT LUẬN 

Nhìn chung những kết quả đạt được từ 

việc triển khai và thực hiện ứng dụng CNTT 

trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn 

vùng đệm VQG Bạch Mã là đáng khích lệ và 

đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của địa 

phương trong công tác đăng ký đất đai, lập hồ 

sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, thống kê kiểm kê đất đai và quản lý 

CSDL dạng số bằng các phần mềm 

Microstation, Famis, ViLIS, ArcGIS và 

TKDesktop. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt, 
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gắn với các giai đoạn lịch sử của tài nguyên 

đất đai tại địa phương, công tác chuẩn hóa cơ 

sở dữ liệu đất đai là vô cùng phúc tạp và nặng 

nề, đòi hỏi nhiều công sức, kinh phí và thời 

gian. Việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai đến 

nay chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai cơ 

bản. Điều này dẫn đến việc phải sử dụng cùng 

lúc nhiều chương trình phục vụ yêu cầu công 

tác, làm mất phần nào hiệu quả vốn có của 

việc ứng dụng các phần mềm. Mặt khác, cơ 

sở dữ liệu đất đai hiện nay mới chỉ giới hạn 

phục vụ trong ngành tài nguyên môi trường. 

Chính vì lẽ đó hiệu quả chưa cao và đôi khi 

dẫn đến lãng phí trong đầu tư do đầu tư chồng 

chéo và thiếu chia sẻ thông tin. Vấn đề đặt ra 

là cần phải đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu 

đa mục tiêu, đa người sử dụng và do nhiều cơ 

quan cùng tham gia xây dựng. 
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SUMMARY 

Assessing the current situation of land use and management in the buffer zone  
of Bach Ma National Park, Thua Thien Hue province 

Nguyen Hoang Khanh Linh1, Nguyen Bich Ngoc2, Pham Gia Tung1, Do Trung Dong3 

1International School, Hue University  
2University of Agriculture and Forestry, Hue University 

3Hue University 

This study was conducted to assess the current status of land use and management in the buffer zone of Bach Ma 
National Park, Thua Thien Hue province. The study used the method of collecting data and secondary documents; 
methods of collecting field data, primary documents; field survey methods; statistical methods, analysis, data 
processing. Bach Ma National Park is located on the administrative boundaries of 15 communes and towns in 03 districts 
of 02 provinces; the buffer zone of Bach Ma National Park has a total natural area of 179,816 hectares, of which 
agricultural land is 135.56 hectares, accounting for 75.39% of the total natural area, non-agricultural land is 6,347 
hectares, accounting for 3.53% of the total land area. natural buffer zone and the remaining area is unused land 
(21.08%) with a relatively high rate of land use in the buffer zone accounting for 78.92%. To serve the state 
management of land and the current status of land use in the area, specialized software has been used including: 
Microstation, Famis, ViLIS, ArcGIS and TKDesktop. The effectiveness of the application of these software has greatly 
improved the progress and quality of measurement, ensuring accuracy according to the norm easily. Digital maps and 
databases make storing, exploiting and updating convenient, contributing to shortening the working time of experts, the 
land statistics work is actively deployed and achieved high quality prescribed amount of guarantee. 

Keywords: Buffer zone, national park, software, land use and management, Bach Ma. 
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THÍCH ỨNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NÔNG HỘ  

VỚI SỰ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ  

TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH AN GIANG 

Đường Huyền Trang
1*

, Phạm Huỳnh Thanh Vân
1
, Thái Huỳnh Phương Lan

1
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm tập trung vào sự chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên và 

những nhu cầu thiết của chuyển đổi số để quản lý các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu sử dụng số liệu 

định lượng và định tính thông qua các phương pháp phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm cán bộ và nông hộ. Kết quả cho thấy 

chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang cây ăn trái có xu hướng tăng, và xuất hiện nhu cầu chuyển đổi số (CĐS). Có ba nội 

dung chính cần tập trung để thực hiện CĐS góp phần khắc phục những khó khăn hiện tại là nâng cao nhận thức, tăng 

cường vai trò trung tâm của người dân và sự hợp tác giữa những đơn vị liên quan hình thành chuỗi sản xuất nhằm mang lại 

hiệu quả để phát triển sinh kế bền vững và phù hợp với xu thế tất yếu của việc CĐS trong canh tác nông nghiệp. 

Từ khoá: An Giang, chuyển đổi cơ cấu, chuyển đổi số, thích ứng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Tỉnh An Giang và hai huyện miền núi Tịnh 

Biên và Tri Tôn nói riêng đã bị tác động bởi 

những ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết 

cực đoan, đất đai bị bạc màu, đa dạng sinh học 

và biến động nguồn nước thượng nguồn, đã 

tác động đến nhiều lĩnh vực, trong đó có nông 

nghiệp (Binh và cs., 2020, Uỷ ban nhân dân 

(UBND) tỉnh An Giang (AG), 2021a). Là tỉnh có 

hơn 70% dân số sống dựa vào các hoạt động 

nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh AG, 2019) nên hoạt động thích 

ứng đóng vai trò quan trọng. An Giang thực 

hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng giảm 

cây lúa, đa canh trong sản xuất trồng trọt 

(UBND tỉnh AG, 2021a; UBND tỉnh AG, 2018).  

Tỉnh An Giang có sự khác biệt so với các 

tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) là có vùng núi. Là nơi đầu nguồn tiếp 

xúc trực tiếp với những ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu (BĐKH) và sự suy giảm tài nguyên 

nước. Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo 

hướng đa dạng cây trồng để đảm bảo chuyển 

từ nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh 

tế nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn An Giang, 2022). Trong quá trình 

                                                      
1
Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

*Email: dhtrang@agu.edu.vn; ĐT 0834 430 262 

này cả ngành nông nghiệp và nông hộ đã có 

những hành động để thích ứng, những lợi ích 

kinh tế đã được mang lại, tuy nhiên những khó 

khăn cũng tồn tại. Chuyển đổi số trong quản lý 

các nguồn lực sản xuất nông nghiệp là cần thiết 

để góp phần tháo gỡ những khó khăn này, nội 

dung này chưa được thể hiện trong những 

nghiên cứu trước đây. Chuyển đổi số là một 

trong những mục tiêu phát triển của đất nước 

đưa Việt Nam thành quốc gia số, trong đó lĩnh 

vực nông nghiệp được quan tâm, ưu tiên phát 

triển (Bộ thông tin và Truyền thông, 2021; Thủ 

Tướng Chính phủ, 2020). Bài viết trình bày về 

sự thích ứng của địa phương và nông hộ trước 

sự thay đổi điều kiện tự nhiên và sự cần thiết 

của CĐS trong quản lý nguồn lực sản xuất để 

nông nghiệp ngày càng có vai trò chủ động, là 

bệ đỡ cho ngành kinh tế của vùng ĐBSCL, đặc 

biệt là tỉnh An Giang.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 

Nghiên cứu được thực hiện tại hai huyện 

miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên, những thông tin 

cơ bản về vùng nghiên cứu được thể hiện qua 

Bảng 1. Nhìn chung hai huyện có địa hình 

tương đối tương đồng điều kiện canh tác và 

thành phần dân tộc với Kinh và Khơ-me là hai 

nhóm dân tộc chính.  
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Bảng 1. Những thông tin cơ bản về huyện Tịnh Biên và Tri Tôn 

 Huyện Tịnh Biên  Huyện Tri Tôn 

Đơn vị hành chính  3 thị trấn và 11 xã 3 thị trấn và 12 xã 

Đất tự nhiên  35,459.1 ha 60,071.95 ha 

Dân số 108,211 người (2020) 117,167 người (2020) 

Nguồn nước  Nguồn nước của kênh rạch nội đồng chịu tác động của chế độ bán nhật triều của sông Hậu.  

Địa hình  
Bao gồm ba khu vực chính: vùng canh tác ba vụ trong năm (đất ruộng bưng), đất triền núi và 

vùng đồi núi.  

Cây trồng chính  Lúa, bắp, khoai, cây họ đậu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, cây dược liệu.  

Thu nhập  44.191 triệu đồng/năm (2020) 45.953 triệu đồng/năm(2020) 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, 2020). 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 

cán bộ nông nghiệp địa phương (cá nhân - 4 

cuộc và nhóm - 2 cuộc gồm phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng tài 

nguyên môi trường, hội nông dân, hội phụ nữ) 

và thảo luận nhóm nông dân - 2 cuộc để tìm 

hiểu về những thay đổi trong sinh kế nông 

nghiệp và hiện trạng quá trình chuyển đổi số tại 

địa phương. Ngoài ra, phương pháp quan sát 

thực địa được nhóm nghiên cứu thực hiện từ 

tháng 2/2021 đến 06/2022. 

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu cần thiết 

trong CĐS 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) cần thiết được thu 

thập trong bài viết này bao gồm: (1) CSDL về 

tình hình kinh tế xã hội cấp huyện từ 2015 đến 

2020, niên giám thống kê cấp tỉnh và huyện; 

(2) Quá trình sử dụng đất theo các giai đoạn 

khác nhau; (3) Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng theo các giai đoạn. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong 

nông nghiệp: nhu cầu hướng đến CĐS 

Trong bối cảnh chung từ sau khi Nghị 

quyết 120/CP ra đời, hướng sản xuất nông 

nghiệp vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH, tỉnh 

An Giang đã thực hiện chính sách chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng (CCCT) theo chiều hướng 

giảm dần diện tích lúa. Bảng 2 cho thấy từ năm 

2000 đến nay tỉnh đã chuyển đổi được hơn 30 

nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây 

hàng năm, cây lâu năm, đặc biệt diện tích nuôi 

trồng thuỷ sản tăng hơn 5 nghìn ha.  

Bảng 2. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh An Giang 

Đơn vị tính: ha 

  2000 2010 2021 

Tổng diện tích 340,623.00 353,666.85 353,683 

Đất trồng lúa 240,200.20 257,738.71 242,229 

Đất trồng cây hàng năm 8,254.00 9,461.56 11,628 

Đất trồng cây lâu năm 7,011.00 12,143.46 25,322 

Lâm nghiệp 11,790.00 13,912.47 11,596 

Đất NTTS 703 4,019.02 5,531 

Phi NN 72664.8 56391.63 57377 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh An Giang, 2021). 
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Hình 1 cho thấy, diện tích trồng cây ăn trái 

tăng trong giai đoạn 2015 đến 2020 và có xu 

hướng tăng trong tương lai, tuy nhiên diện tích 

trồng cây lương thực có hạt giảm và có xu hướng 

tiếp tục giảm trong tương lai (Hình bên phải) ở cả 

hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (Hình bên trái).  

   

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, 2020). 

Hình 1. Diện tích cây ăn trái tăng (bên trái), cây lương thực có hạt giảm (bên phải)  

ở cả hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn 

3.2. Sự cần thiết CĐS để quản lý trong nông 

nghiệp: nhu cầu từ thực tế sản xuất  

Hiện trạng canh tác cho thấy việc thay đổi 

CCCT trên đất trồng lúa kém hiệu quả vừa 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập 

cho người dân và góp phần thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Tuy nhiên thực tế đã có nhiều khó 

khăn trong quá trình này do đặc thù địa hình 

vùng đồi núi và diện tích sản xuất qui mô còn 

nhỏ lẻ, chuyển đổi mang tính tự phát, hiện nay 

điều kiện hạ tầng nông thôn chưa thuận lợi cho 

chuỗi liên kết với doanh nghiệp, kinh tế hợp tác 

chưa phát triển
1
 (Hộp thông tin). 

 

Hộp thông tin: Những khó khăn tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên 

Huyện Tri Tôn: Đối với mặt hàng trái cây, do tại địa phương không có doanh nghiệp để thu mua và sơ chế, nên cần 

qua nhiều trung gian gây giảm chất lượng và tăng chi phí vận chuyển.  

(Nguồn: Phỏng vấn nhóm cán bộ, 2022) 

Huyện Tịnh Biên: Sự chuyển đổi giống cây trồng chủ yếu do người dân đề xuất, người dân tự chuyển đổi sang cây 

trồng mới một cách tự phát. Các tổ chức như Khuyến nông, Hội Nông dân sẽ thông báo đến người dân. Những người 

dân nào có nhu cầu sẽ được vận động chuyển đổi sang giống cây trồng mới  

(Nguồn: Phỏng vấn cán bộ xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, 2021). 

 
1
Để góp phần giải quyết các vấn đề này thì 

vấn đề CĐS cần thực hiện để cả cấp quản lý 

và người dân có thể sử dụng nguồn lực canh 

tác trong nông nghiệp nhất là đất đai có hiệu 

                                                      
1
 Năm 2020, số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp trên địa bàn huyện Tịnh Biên là 5, và 
huyện Tri Tôn là 6. 

quả, cần tập trung vào các yếu tố chính sau 

đây: Nâng cao nhận thức, người dân đóng vai 

trò trung tâm, và tăng cường sự hợp tác trong 

sản xuất.  

Trong những năm qua, CĐS và ứng dụng 

công nghệ được áp dụng vào hầu hết các lĩnh 

vực của ngành nông nghiệp. Quyết định 
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5275/QĐ-BNN-VP, ban hành kế hoạch chuyển 

đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn năm 2022 nhằm khởi động tạo sự thay 

đổi từ nhận thức đến hành động (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021a). Đặc 

biệt hàng năm lấy ngày 19 tháng 8 là ngày 

CĐS trong nông nghiệp nhằm nâng cao nhận 

thức về sự cần thiết của CĐS trong ngành 

Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, 2021b). Nâng cao nhận thức của 

các địa phương, doanh nghiệp và nhất là 

người nông dân về vai trò, tầm quan trọng của 

ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh 

doanh trong ngành nông nghiệp. Đây là yếu tố 

tiên quyết trong CĐS. Chỉ khi nhận thức được 

vai trò, tầm quan trọng của thực hiện công 

nghệ số trong ngành nông nghiệp thì các địa 

phương, doanh nghiệp và người nông dân 

mới tích cực học hỏi, ứng dụng công nghệ số 

vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Theo 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030, trong CĐS lĩnh 

vực nông nghiệp sẽ phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao theo hướng chú trọng nông 

nghiệp thông minh. 

Trong chuyển đổi số, lấy người dân làm 

trung tâm được hiểu là các chính sách, hành 

động được đặt ra là dựa vào sự lắng nghe, 

xuất phát từ nhu cầu của người dân, và mang 

lại giá trị cho người dân (Bộ Thông tin và 

Truyền thông, 2021). Theo các chuyên gia, 

chuyển đổi số nông nghiệp thành công phải 

bắt đầu từ nông dân, coi người nông dân là 

người đầu tiên và là gốc để chuyển đổi số 

(Cao Thị Hà, 2021). Bắt nguồn từ nông dân, vì 

cần thay đổi tư duy, nhận thức về vấn đề 

chuyển đổi số, từ sẽ tham quan, học tập, tiếp 

cận tư vấn và hỗ trợ của chuyên gia, của kỹ 

thuật viên trong lĩnh vực này để từng bước lựa 

chọn các ứng dụng nào trước, mức độ đầu tư 

trang thiết bị và phương thức vận hành sử 

dụng (Tô Văn Hải, 2022). Một hạn chế là các 

bên liên quan không có khả năng sử dụng 

công nghệ kỹ thuật số để thu thập thông tin, 

giao tiếp và giải quyết các thách thức trong 

chuỗi giá trị sản xuất (Burra et al., 2021; Ninh 

Cơ, 2022) và thiết bị di động thông minh là 

phương tiện chính của người dân trong thế 

giới số (Thủ tướng Chính phủ, 2020). 

Để chuyển đổi số trong nông nghiệp được 

thuận lợi cần sự vào cuộc, phối hợp của các cơ 

quan, ban ngành từ Trung ương đến địa 

phương. Để chuyển đổi số nông nghiệp thành 

công cần thiết phải đồng hành cùng nông dân, 

hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số vào 

sản xuất (Cao Thị Hà, 2021). Mọi chính sách 

phải hướng đến nông dân, nông thôn, doanh 

nghiệp, hợp tác xã. Ở chiều ngược lại, nông 

dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng 

phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số (Ninh 

Cơ, 2021).  

4. KẾT LUẬN 

Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của 

nông nghiệp, góp phần giải quyết những khó 

khăn trong chuyển đổi CCCT để thích ứng 

với các biến động điều kiện canh tác. Để 

quản lý các nguồn lực trong sản xuất thì CĐS 

cần được quan tâm, mặc dù hiện nay vẫn còn 

ở giai đoạn ban đầu. Để thực hiện vấn đề 

CĐS được thuận lợi cần sự vào cuộc, phối 

hợp của các đơn vị tham gia vào quá trình 

sản xuất, đặc biệt là người nông dân phải sẵn 

sàng thay đổi tư duy, tiếp cận khoa học và 

công nghệ. Làm sao các chuỗi sản xuất được 

hình thành phù hợp với cơ cấu canh tác tại 

vùng, nông dân tham gia vào sản xuất ở 

nhiều công đoạn, chủ động trong quá trình 

thu nhận thông tin từ sản xuất đến tiêu thụ để 

có được nguồn thu nhập ổn định và bền vững 

từ nông nghiệp.  

Lời cảm ơn: Nội dung bài viết là một phần 

kết quả của nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong 

khuôn khổ Đề tài mã số B2021-16-04. 



157 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Binh, D. V., Kantoush, S. A., Saber, M., Mai, N. 
P., Maskey, S., Phong, D. T. & Sumi, T., 2020. 
Long-term alterations of flow regimes of the 
Mekong River and adaptation strategies for the 
Vietnamese Mekong Delta. Journal of 
Hydrology: Regional Studies, 32, 100742. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021a. 
Quyết định 5275/QĐ-BNN-VP, Quyết định ban 
hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn năm 2022. Hà Nội. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021b. 
Quyết định số 4891/QĐ-BNN-TCCB về ngày 
chuyển đổi số trong nông nghiệp. Hà Nội. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021. Cẩm nang 
chuyển đổi số, Nhà Xuất bản Thông tin và 
Truyền thông. 

5. Burra, D. D., Hildebrand, J., Giles, J., Nguyen, 
T., Hasiner, E., Schroeder, K., Treguer, D., 
Juergenliemk, A., Horst, A. & Jarvis, A., 2021. 
Digital Agriculture Profile: Viet Nam. 

6. Cao Thị Hà 2021. Vai của nông dân trong 
chuyển đổi số. Con số và Sự kiện. Hà Nội: Tổng 
cục Thống kê. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An 
Giang, 2019. Rà soát và cập nhật thuỷ lợi tỉnh An 
Giang. Cục Quản lý tài nguyên nước tỉnh An Giang. 

8. Ninh Cơ, 2021. Nắm bắt cơ hội chuyển đổi số 

trong nông nghiệp [Online]. [Đã truy cập ngày 01 

09 2022]. 

9. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, 2018. Quyết định 

số 810/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4, 2018 ban 

hành kế hoạch năm 2018 về thực hiện chương 

trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông 

nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 

năm 2025. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. 

10. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, 2021a. Quy 

hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. An Giang  

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An 

Giang 2022. Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông 

nghiệp tỉnh An Giang năm 2022. An Giang. 

12. Thủ tướng Chính phủ 2020. Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. Hà Nội: Văn phòng Chính phủ. 

13. Tô Văn Hải, 2022. Chuyển đổi số trong sản xuất 

nông nghiệp ở Việt Nam - Sự cần thiết và những 

vấn đề đặt ra. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Trường Đại học Thành Đông Tập 3.  

SUMMARY 

The adaptation of localities and households to changing natural conditions  
and the need for digital transformation in agricultural farming in mountainous districts 

of An Giang province 

Duong Huyen Trang1, Pham Huynh Thanh Van1, Thai Huynh Phuong Lan1 

1An Giang University, Vietnam National University, Ho Chi Minh City 

The study focuses on the transformation of agricultural production in Tri Ton, Tinh Bien districts and the need 
for digital transformation to manage natural resources. The study applied both quantitative and qualitative  data 
through in-depth interviews and group interviews with staff and farmers. The results expressed that the shifting of 
crops from rice to fruit trees has increased and continues to grow, and there is an emerging need for digital 
transformation. Three main contents need to be focused on to overcome current difficulties, namely raising 
awareness, strengthening the central role of the local farmers and cooperation among actors contributing to form the 
agricultural production chain as so to develop sustainable livelihoods in line with the digital transformation that 
makes better lives for farmers in the mountain areas. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  

TẠI KHU ĐÔ THỊ NAM CẦN THƠ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Vương Tuấn Huy
1*

, Đặng Lâm Bảo Trinh
1
, Lê Thị Vân Anh
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TÓM TẮT 

Các khu đô thị mới được quy hoạch và phát triển nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng không gian và nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho người dân trong bối cảnh đô thị hóa. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu đánh giá của 

người dân về hiện trạng chất lượng cuộc sống tại khu đô thị mới Nam Cần Thơ thông qua các yếu tố chính gồm sự 

thuận lợi và sức hấp dẫn; môi trường; cơ sở hạ tầng thiết yếu; dịch vụ xã hội; an ninh và quản lý. Ý kiến từ 150 cư dân 

đại diện cho các hộ sống tại khu đô thị được thu thập bằng phiếu điều tra sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ. Phương 

pháp thống kê mô tả cũng được sử dụng trong tính toán và mô tả đánh giá của người dân. Kết quả cho thấy người dân 

đánh giá tốt về chất lượng cuộc sống tại khu vực nghiên cứu, đồng thời cũng chỉ ra được các các yếu tố được đánh giá 

thấp. Qua đó, giúp các nhà quản lý cải thiện các hạn chế nhằm tạo một đô thị ngày càng hiện đại và bền vững trong 

tương lai. 

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống đô thị, đánh giá của người dân, khu đô thị mới, khu đô thị Nam Cần Thơ, Thành 

phố Cần Thơ. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Các khu đô thị (KĐT) mới được quy hoạch 

và xây dựng là cần thiết cho nhu cầu đô thị 

hóa nhanh thường gắn liền với việc thiếu nhà 

ở, cơ sở hạ tầng, kẹt xe và ô nhiễm môi 

trường tại các khu đô thị. Điều này đã đáp ứng 

việc lựa chọn nơi cư trú thông qua các tiêu 

chuẩn sống và các tiện ích thiết yếu liên quan 

của người dân. Việc xây dựng các khu ở tốt 

ngoài việc phản ánh chất lượng cuộc sống mà 

còn nói lên sự phát triển và nét văn hóa riêng 

tại các KĐT (Ochoa Rico et al., 2022). Chất 

lượng cuộc sống đô thị được đánh giá bằng 

nhiều yếu tố mang tính đặc trưng về kinh tế - 

xã hội cho từng KĐT và gắn liền với việc phát 

triển bền vững (Pazhuhan et al., 2020; Ochoa 

Rico et al., 2022). Trong đó các yếu tố về môi 

trường, cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ 

thiết yếu, kinh tế - xã hội thường được quan 

tâm trong đánh giá. 

Chất lượng cuộc sống của đô thị gắn liền 

đến an sinh, phúc lợi của cá nhân và cộng 

đồng địa phương tại KĐT của họ đang sinh 

                                                      
1
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên,  

Trường Đại học Cần Thơ 

*Email: vthuy@ctu.edu.vn 

sống. Do đó, việc đánh giá chất lượng cuộc 

sống đô thị phụ thuộc vào nhận thức và trải 

nghiệm của mỗi cá nhân về KĐT mà họ sinh 

sống (Marans, 2015) và cư dân đô thị cũng có 

vai trò nhất định trong việc tạo lập môi trường 

sống của mình. Thông qua việc đánh giá chất 

lượng cuộc sống giúp nhìn lại hiện trạng phát 

triển đạt được của KĐT để từ đó duy trì và 

nâng cao hơn nữa các yếu tố đã tốt và cải thiện 

các vấn đề còn tồn tại. Cải thiện chất lượng 

cuộc sống đô thị cũng là một mục tiêu hướng 

đến của các thành phố và liên quan đến việc 

tạo các chính sách về quy hoạch, quản lý và 

phát triển đô thị. Bài viết được thực hiện nhằm 

tìm hiểu chất lượng cuộc sống đô thị tại KĐT 

Nam Cần Thơ, một trong những khu đô thị mới 

trọng điểm của Thành phố Cần Thơ. Thông qua 

đánh giá của cư dân đang sống tại KĐT về một 

số chỉ tiêu mà người dân quan tâm như sự 

thuận lợi và sức hấp dẫn; môi trường, cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, dịch vụ xã hội và các vấn đề về 

an ninh, quản lý. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Thu thập số liệu thứ cấp: Các dữ liệu 

gồm các tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến 
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quy hoạch, xây dựng và phát triển ở khu vực 

nghiên cứu được thu thập từ các ban ngành ở 

địa phương. 

- Thu thập số liệu sơ cấp: Sử dụng 

phương pháp điều tra xã hội học bằng phiếu 

điều tra soạn sẵn và kết hợp khảo sát thực tế. 

Khảo sát được thực hiện ngẫu nhiên đại diện 

150 hộ dân đang sinh sống tại KĐT Nam Cần 

Thơ bằng hình thức online và trực tiếp để 

nhận sự phản hồi của cư dân về hiện trạng 

của KĐT về các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng 

cuộc sống của đô thị bao gồm môi trường, cơ 

sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, kinh tế-xã hội, 

theo phương pháp cỡ mẫu ít nhất (Hogg and 

Tanis, 1983). Các đối tượng phỏng vấn ở độ 

tuổi từ 18 tuổi trở lên. Khảo sát được thực 

hiện tập trung ở các Khu dân cư (KDC) cơ bản 

hoàn thành, nơi thu hút nhiều hộ dân sinh 

sống ở KĐT Nam Cần Thơ cụ thể là các KDC 

Hưng Phú 1, Hưng Phú, Phú An (hay KDC 

586), Hồng Loan, Nam Long. 

2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý và phân 

tích số liệu 

- Dữ liệu được thu thập thông qua bảng hỏi 

được phân loại, số hóa và phân tích bằng các 

bảng tính và xử lý bằng phần mềm Microsoft 

Excel. Thống kê mô tả được sử dụng để xác 

định mức độ đánh giá của người dân về chất 

lượng cuộc sống đô thị. 

- Thang đo Likert 5 mức độ, từ mức 1 (rất 

kém) đến mức 5 (rất tốt) được sử dụng để đo 

lường mức độ đánh giá của người dân. Ý nghĩa 

của từng giá trị trung bình đối với thang đo 

(Bảng 1) được tính theo giá trị khoảng cách 

(điểm số cao nhất và thấp nhất của thang đo): 

(Maximum - Minimum)/n = (5 - 1)/5 = 0,8 (Tran 

Phi Hoanh et al., 2016). 

Bảng 1. Khoảng giá trị và ý nghĩa của thang đo Likert 5 mức độ 

Khoảng giá trị 4,21 - 5,00 3,41 - 4,20 2,61 - 3,40 1,81 - 2,60 1,00 - 1,80 

Ý nghĩa Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất kém 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển 

của KĐT Nam Cần Thơ 

Thành phố Cần Thơ là trung tâm của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang 

diễn ra quá trình đô thị hóa khá mạnh mẽ. Do 

đó, việc phát triển nhiều KDC, KĐT là điều 

thiết yếu nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu về 

nhà ở của người dân, giảm áp lực cho các khu 

vực trung tâm thành phố. Trong đó có KĐT 

Nam Cần Thơ được quy hoạch từ năm 2002 

(UBND tỉnh Cần Thơ, 2002) theo hướng xây 

dựng KĐT hiện đại phía Nam và trở thành 

trung tâm thương mại - dịch vụ và trung tâm 

giáo dục lớn của Thành phố Cần Thơ. Với 

diện tích quy hoạch rộng đến 2.081,66 ha 

thuộc các phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, 

Phú Thứ, Tân Phú của quận Cái Răng, Thành 

phố Cần Thơ (UBND Thành phố Cần Thơ, 

2011), đây được xem được xem là KĐT mới 

lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Hiện tại sau 20 năm hình thành và phát 

triển, KĐT Nam Cần Thơ đã thu hút được nhiều 

dự án triển khai xây dựng. Nhiều KĐT, KDC đã 

được xây dựng khá hoàn chỉnh, định hình theo 

quy hoạch ban đầu, đáp ứng được yêu cầu của 

KĐT mới như khu dân cư Hưng Phú 1, Hưng 

Phú, Phú An (KDC 586), Hồng Loan, Nam 

Long,... đã góp phần tạo khu ở tốt đáp ứng nhu 

cầu nhà ở, thu hút người dân đến sinh sống và 

làm việc. KĐT được xem là một thành công của 

thành phố trong việc phát triển đô thị. Tuy 

nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được, vẫn 

còn nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ làm ảnh 

hưởng chung đến sự phát triển KĐT. Trong 

thời gian qua, các dự án thuộc KĐT Nam Cần 

Thơ luôn được quan tâm trong công tác quy 

hoạch, quản lý và rà soát tiến độ thực hiện (Sở 

Xây dựng Thành phố Cần Thơ, 2021). 
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3.2. Đánh giá của người dân về chất lượng 

cuộc sống tại KĐT Nam Cần Thơ 

3.2.1. Đánh giá chung về thuận lợi và sức 

hấp dẫn 

KĐT Nam Cần Thơ được đánh giá có vị trí 

thuận lợi trong việc tiếp cận với khu vực trung 

tâm của thành phố, là cửa ngõ phía nam kết nối 

Cần Thơ với các tỉnh, thành phố khác. Bên 

cạnh chức năng chính là khu ở, cư dân của 

KĐT cũng dễ dàng tiếp cận được với các dịch 

vụ khác nhau. Người dân đánh giá KĐT có điều 

kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh (M 

= 3,6; SD = 0,9) (Bảng 2), tổng lựa chọn từ 

tương đối đến rất thuận lợi chiếm 88,2%. Sự 

thuận lợi trong hoạt động kinh doanh phụ thuộc 

vào vị trí của hộ dân tại KĐT như vị trí đường 

chính, khu trung tâm sẽ có lợi thế hơn so với 

những con đường phụ. 

Bảng 2. Đánh giá của người dân về thuận lợi và sức hấp dẫn tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá Giá trị  

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Ý nghĩa 

5 4 3 2 1 

Thuận lợi hoạt động kinh doanh 16,4 39,1 32,8 10,2 1,6 3,6 0,9 Tốt 

Giá đất 7,8 71,1 16,4 4,7 0,0 3,8 0,6 Tốt 

Sức hấp dẫn của đô thị 15,6 43,0 37,5 3,1 0,8 3,7 0,8 Tốt 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation). 

Thị trường bất động sản ở KĐT Nam Cần 

Thơ khá sôi động. Giá đất được đánh giá ở 

mức cao so với mặt bằng chung của thành phố 

(M = 3,8; SD = 0,6), vì thế để sở hữu nhà ở đây 

hiện tại đòi hỏi các hộ dân phải có điều kiện về 

kinh tế (có 71,1% tập trung đánh giá ở mức 

cao). Điều này phần nào tăng giá trị và sức hấp 

dẫn của KĐT nhưng lại gây nên sự khó tiếp cận 

cho một số bộ phận dân cư có thu nhập trung 

bình và thu nhập thấp sở hữu nhà ở tại nơi 

đây. Nhìn chung, thuận lợi về vị trí, hoạt động 

kinh doanh, giá đất tại KĐT, cùng với mức độ 

xây dựng, phát triển cơ sở, dịch vụ, tiện ích đã 

lý giải cho việc vì sao KĐT mới Nam Cần Thơ 

được đánh giá hấp dẫn (M = 3,7; SD = 0,8) 

(Bảng 2). Các điều kiện thuận lợi trên làm cho 

KĐT trở thành nơi đáng sinh sống, có chất 

lượng cuộc sống đô thị tốt, thu hút người dân 

yên tâm về đây an cư lập nghiệp.  

3.2.2. Đánh giá về môi trường 

Môi trường sống trong lành và sạch đẹp là 

mong muốn của các cư dân tại KĐT. Người 

dân đánh giá tốt về môi trường sống tại nơi đây 

(M = 4,0; SD = 0,7), không có đánh giá nào ở 

mức độ không tốt (Bảng 3). Tuy nhiên, một số 

khu vực gần các trục đường Quốc lộ có nồng 

độ khói bụi và tiếng ồn cao hơn so với khu vực 

khác. Đây là những tuyến đường có mật độ 

giao thông cao, xe tải trọng lớn chạy qua 

thường xuyên, điều này cũng làm ảnh hưởng 

đến cuộc sống của người dân. 

Bảng 3. Đánh giá về môi trường tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Ý 

nghĩa 5 4 3 2 1 

Chất lượng không khí 26,6 50,8 22,7 0,0 0,0 4,0 0,7 Tốt 

Mức độ mùi trong không khí 25,0 35,2 31,3 7,8 0,8 3,8 0,9 Tốt 

Nồng độ khói bụi trong không khí 22,7 33,6 31,3 12,5 0,0 3,7 1.0 Tốt 

Mức độ tiếng ồn 23,4 30,5 25,8 18,0 2,3 3,5 1,1 Tốt 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation). 
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Về rác thải tại khu vực, chủ yếu là rác thải 

từ sinh hoạt từ các hộ dân. Các vấn đề liên 

quan đến thu gom và xử lý rác bao gồm tần 

suất thu gom rác số lượng thùng rác công cộng 

và điểm bố trí thùng rác được đánh giá ở mức 

vừa phải (Bảng 4). Hiện tại việc thu gom rác 

được thực hiện định kỳ mỗi ngày một lần, các 

hộ dân đánh giá tần xuất này chỉ tập trung ở 

mức độ trung bình (M = 3,4; SD = 0,7). 

Bảng 4. Đánh giá về thu gom và xử lý rác thải tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá Giá trị  

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Ý nghĩa 
5 4 3 2 1 

Tần suất thu gom rác 3,1 37,5 51,6 7,8 0,0 3,4 0,7 Trung bình 

Số lượng thùng rác công cộng 5,5 25,8 37,5 23,4 7,8 3,0 1,0 Trung bình 

Điểm bố trí thùng rác 2,3 42,2 25,8 26,6 3,1 3,1 0,9 Trung bình 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation). 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy người dân 

ở một số khu vực thuận lợi đến điểm bố trí 

thùng rác tập trung, một số nơi vẫn chưa tìm 

được vị trí bỏ rác thuận tiện, số lượng bố trí 

thùng rác không đồng đều. Do đó, có sự chênh 

lệch nhau về đánh giá của người dân về điểm 

số của các yếu tố này. Trong đó, đánh giá về 

số lượng thùng rác (M = 3,0; SD = 1,0) chủ yếu 

tập trung ở mức 3 với 37,5%. Điểm bố trí thùng 

rác (M = 3,1;SD = 0,9) được đánh giá tập trung 

ở mức tốt là 42,2% (Bảng 4). Thực tế, một số 

hộ có ý thức không cao bỏ rác ở những nơi 

không đúng quy định ở những bãi rác tự phát 

hay các khu đất trống gần nơi sinh sống. Một 

số khu vực bố trí thùng rác không thích hợp 

với người dân, nên ít được sử dụng. Điều này 

ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô 

thị của những hộ gia đình sống gần khu vực 

này (Hình 1), đây là điều cần khắc phục trong 

thời gian tới.  

  

Hình 1. Bãi rác tự phát và bố trí thùng rác không phù hợp tại KĐT Nam Cần Thơ 

3.2.3. Đánh giá về cơ sở hạ tầng thiết yếu 

Hệ thống giao thông thuộc các dự án được 

quy hoạch hoàn thiện, được người dân đánh giá 

có sự liên kết tốt và có độ rộng phù hợp (M = 3,6 

SD = 0,7), chủ yếu được đánh giá từ mức trung 

bình trở lên và tập trung ở mức 4 với tỉ lệ 52% 

(bảng 5). Ở các tuyến đường chính xe trọng tải 

lớn có thể chạy vào dễ dàng, đối với các đường 

phụ cũng được thiết kế khá thuận tiện cho các 

loại xe ô tô lưu thông. Phần đường giao thông 

đối ngoại trong khu đô thị được quy hoạch với lộ 

giới từ 24 m đến 30 m và đường giao thông nội 

bộ có lộ giới từ 13 m đến 19 m cùng với hệ 

thống vĩa hè. Giao thông nhìn chung có sự lưu 

thông tốt (M = 3,9; SD = 1,0), có đến 35,2% 

đánh giá ở mức 5 (rất tốt), tuy nhiên hiện tượng 

kẹt xe vẫn còn xảy ra cục bộ ở một số khu vực 

như ở các tuyến đường kết nối với trung tâm, 

các điểm giao lộ nhất vào giờ cao điểm.  
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Bảng 5. Đánh giá về giao thông tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá Giá trị  

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Ý nghĩa 
5 4 3 2 1 

Chiều rộng đường 7,0 52,3 34,4 6,3 0,0 3,6 0,7 Tốt 

Sự thông suốt của giao thông 35,2 32,0 20,3 12,5 0,0 3,9 1,0 Tốt 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation). 

Về cấp và thoát nước, nước sinh hoạt 

được đánh giá tốt (M = 4,1; SD = 0,7) về khả 

năng cấp nước với tần suất mất nước thấp. 

Chất lượng nước đảm bảo tốt (M = 3,9;SD = 

0,7) cho sinh hoạt, không có đánh giá nào từ 

mức kém trở xuống (Bảng 6). Hầu hết các dự 

án đều được xây dựng hệ thống thoát nước 

hoàn thiện (M = 3,6;SD = 0,8) và được 46,9% 

người dân đánh giá tập trung ở mức tốt. Tuy 

nhiên, mức độ thoát nước sau mưa to chỉ được 

người dân đánh giá ở mức vừa phải (M = 3,1; 

SD = 1,0). Việc thoát nước luôn là vấn đề quan 

tâm của thành phố. Hiện tượng ngập tại đô thị 

vào thời điểm mưa lớn và thủy triều dâng, cống 

thoát nước không kịp thỉnh thoảng vẫn còn diễn 

ra. Nhìn chung việc ngập cục bộ với thời gian 

ngập không dài nên ảnh hưởng không nhiều 

đến cư dân ở KĐT. 

Bảng 6. Đánh giá về cấp thoát nước tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá 

Giá trị 
trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Ý nghĩa 
5 4 3 2 1 

Khả năng cấp nước 26,6 53,9 18,0 1,6 0,0 4,1 0,7 Tốt 

Chất lượng nước sinh hoạt 15,6 56,3 28,1 0,0 0,0 3,9 0,7 Tốt 

Hệ thống thoát nước 10,9 46,9 35,9 4,7 1,6 3,6 0,8 Tốt 

Mức độ thoát nước sau mưa 6,3 31,3 29,7 28,9 3,9 3,1 1,0 Trung Bình 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation). 

Về cơ sở hạ tầng khác như nguồn điện, hệ 

thống chiếu sáng, viễn thông hay cây xanh điều 

được đánh giá tốt (Bảng 7). Nguồn cung cấp 

điện được đánh giá tốt (M = 3,8; SD = 0,8), tình 

trạng mất điện trong khu vực ít khi xảy ra. 

Nguồn điện cung cấp cho khu vực hiện nay chủ 

yếu từ mạng lưới điện quốc gia từ trạm Cần 

Thơ đến trạm trung gian Hưng Phú. Các tuyến 

trung thế được thiết kế đi ngầm để đảm bảo an 

toàn và mỹ quan cho khu vực đô thị. Hệ thống 

chiếu sáng cũng đã làm khá tốt nhiệm vụ (M = 

3,5; SD = 0,7), hiện tại đã bao phủ hoàn toàn 

giúp người dân yên tâm hơn trên khi di chuyển 

trên đường lúc về đêm, tuy nhiên vẫn còn một 

số khu vực hệ thống chiếu sáng được đánh giá 

ở mức chưa tốt. Hệ thống viễn thông (M = 3,7; 

SD = 0,8) gồm mạng internet và phát thanh-

truyền hình đã được phủ khắp thành phố với 

chất lượng ngày càng được nâng cao và tập 

trung mở mức điểm 4 là 50,8%. Riêng đối với 

không gian cây xanh (M = 3,6; SD = 0,8) ngày 

càng được người dân quan tâm, không chỉ giúp 

tạo bóng râm, tạo cảnh quan đô thị, tạo môi 

trường trong lành, vui chơi giải trí cho người 

dân tại khu vực. Mức độ đánh giá còn có sự 

khác biệt giữa các vị trí khu ở và nhu cầu của 

người nhận phỏng vấn, phụ thuộc vào độ tuổi, 

giới tính, sở thích, nghề nghiệp. 
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Bảng 7. Đánh giá về điện, chiếu sáng, viễn thông và cây xanh tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá Giá trị  

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Ý nghĩa 
5 4 3 2 1 

Cung cấp nguồn điện 14,8 49,2 34,4 0,0 1,6 3,8 0,8 Tốt 

Hệ thống chiếu sáng 8,6 37,5 49,2 3,9 0,8 3,5 0,7 Tốt 

Hệ thống viễn thông 12,5 50,8 34,4 0,8 1,6 3,7 0,8 Tốt 

Mật độ che phủ cây xanh 11,7 35,9 48,4 3,9 0,0 3,6 0,8 Tốt 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation). 

3.2.4. Đánh giá về một số dịch vụ xã hội 

Các dịch vụ được đánh giá thể hiện ở 

Bảng 8 với chất lượng khác nhau. Hầu hết các 

dự án thuộc KĐT đều có sự quan tâm đầu tư 

xây dựng các trường học các cấp và được 

đánh giá cao về sự thuận tiện về vị trí (M = 

3,6;SD = 0,9) và chất lượng của các trường 

học (M = 3,8 SD = 0,7). Các trường học có cơ 

sở hạ tầng tốt, môi trường học tập sạch đẹp 

nhận được nhiều ý kiến tích cực từ người dân. 

Đối với cơ sở y tế, số lượng được người dân 

đánh giá chỉ ở mức độ vừa phải (M = 3,0; SD = 

0,8) nhưng về chất lượng được đánh giá tốt (M 

= 3,5; SD = 0,7). Do đó, trong tương lai địa 

phương cần quan tâm đầu tư nhiều hơn về số 

lượng trong tương lai. 

Bảng 8. Đánh giá về một số loại hình dịch vụ tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Ý nghĩa 

5 4 3 2 1 

Sự thuận tiện vị trí trường học 12,5 50,0 27,3 5,5 4,7 3,6 0,9 Tốt 

Chất lượng trường học 14,1 46,9 39,1 0,0 0,0 3,8 0,7 Tốt 

Số lượng các cơ sở y tế 2,3 18,8 54,7 21,1 3,1 3,0 0,8 Trung Bình 

Chất lượng cơ sở y tế 8,6 35,9 53,1 0,0 2,3 3,5 0,8 Tốt 

Số lượng chợ/siêu thị 7,0 20,3 50,8 11,7 10,2 3,0 1,0 Trung Bình 

Khoảng cách đến chợ 21,1 33,6 39,1 4,7 1,6 3,7 0,9 Tốt 

Mức độ yên tâm với chất lượng hàng hóa 24,2 64,1 10,9 0,8 0,0 4,1 0,6 Tốt 

Số lượng khu vui chơi/giải trí 1,6 10,2 32,0 35,9 20,3 2,4 1,0 Kém 

Chất lượng khu vui chơi/giải trí 3,9 15,6 68,8 9,4 2,3 3,1 0,7 Trung Bình 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation) 

Số lượng chợ/siêu thị trong khu vực được 

đánh giá ở mức vừa đủ (M = 3,0 SD = 1,0), 

người dân mong muốn tăng số lượng nhiều 

hơn. Nhưng nhìn chung sự phân bố khu mua 

sắm, chợ hay siêu thị khá hợp lý thuận tiện để 

tiếp cận (M = 3,7; SD = 0,9). Chất lượng hàng 

hóa được cung cấp tại các cơ sở kinh doanh 

được đánh giá tốt, người dân yên tâm đến mua 

sắm. Điều này cho thấy sự uy tín nhất định 

trong việc cung cấp sản phẩm ở chợ/siêu thị. 

Điểm trừ của KĐT là số lượng khu vui chơi/giải 

trí được đánh giá còn ít (M = 2,4; SD = 1,0) với 
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mức độ chất lượng chấp nhận được (M = 3,1; 

SD = 0,7), vấn đề này cần quan tâm trong phát 

triển trong tương lai. 

3.2.5. Đánh giá về an ninh và quản lý 

Các dự án tại KĐT Nam Cần Thơ điều 

được chú ý về vấn đề an ninh tại khu vực và 

nhận được sự đánh giá tốt từ người dân (M 

= 3,8; SD = 0,7). Với hệ thống bảo vệ dân 

phố và hệ thống camera an ninh giám sát 

được lắp đặt cũng góp phần hạn chế được 

các vấn đề về tệ nạn xã hội, trộm cắp tại khu 

vực. Các tiêu chí khác trong việc quản lý 

KĐT điều ở mức độ trung bình bao gồm 

Chất lượng của dịch vụ sửa chữa, bảo trì 

công trình (M = 3,2; SD = 0,6); công tác 

quản lý ở khu vực (M = 3,2; SD = 0,7) và sự 

mức độ nhau tham gia vào các hoạt động 

chung của khu (M = 3,1; SD = 0,9). Tuy 

nhiên, theo đánh giá thì tiếng nói của người 

dân về các vấn đề ở tại đô thị được quan 

tâm tốt (M = 3,7; SD = 0,9). 

Bảng 9. Đánh giá về an ninh và quản lý tại KĐT Nam Cần Thơ 

Nội dung 
% Mức điểm đánh giá 

Giá trị 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Ý nghĩa 

5 4 3 2 1 

An ninh đô thị 14,1 50,8 32,8 2,3 0,0 3,8 0,7 Tốt 

Chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo trì 2,3 25,8 64,8 7,0 0,0 3,2 0,6 Trung bình 

Vai trò của quản lý khu vực 0,8 29,7 60,9 6,3 2,3 3,2 0,7 Trung bình 

Hoạt động và quyền quyết định của ban quản lý 2,3 28,9 60,2 6,3 2,3 3,2 0,7 Trung bình 

Mức độ tham gia của người dân vào hoạt 

động chung 
3,9 27,3 50,8 13,3 4,7 3,1 0,9 Trung bình 

Tiếng nói của người dân được quan tâm 15,6 55,5 18,8 7,8 2,3 3,7 0,9 Tốt 

Ghi chú: Giá trị trung bình (M - Mean score), Độ lệch chuẩn (SD - Standard deviation). 

4. KẾT LUẬN 

Quá trình xây dựng và phát triển KĐT Nam 

Cần Thơ đã tạo lập được môi trường sống tốt 

cho cư dân ở nơi đây. Các đánh giá của người 

dân về các chỉ tiêu đưa ra như môi trường, cơ 

sở hạ tầng, dịch vụ, công tác quản lý khu vực 

đều theo hướng tích cực. Điều đó cho thấy 

KĐT đáp ứng nhu cầu về chất lượng cuộc sống 

đô thị tốt cho người dân. Bên cạnh đó, vẫn còn 

những ý kiến đánh giá chưa tốt, đây là cơ sở 

để các nhà quản lý tại địa phương quan tâm, 

chú ý trong việc cải thiện và phát triển KĐT 

trong tương lai, đặc biệt vấn đề về thu gom rác 

thải, kẹt xe, ngập đô thị, khu vui chơi giải trí 

dành cho trẻ em và đặc biệt là nâng cao hơn 

nữa vai trò, công tác phối hợp giữa người dân 

và công tác quản lý đô thị nhằm cải thiện tốt 

hơn nữa chất lượng cuộc sống tại khu đô thị. 
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SUMMARY 

The citizen's evaluation on quality of urban life in Nam Can Tho new urban area,  
Can Tho city 

Vuong Tuan Huy1, Dang Lam Bao Trinh1, Le Thi Van Anh1 

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University 

New urban areas are planned and developed to meet urban space extension and quality of urban life improvement 

for citizen in urbanization context. This study was conducted to investigate the evaluation of citizens on quality of urban 

life in Nam Can Tho urban area via main factors such as convenience and attractiveness; environment; essential 

infrastructures; social services; security and management. A questionnaire using the 5 - point Likert scale was delivered 

to a sample of 150 citizens, representing the local household, to collect responses In addition, descriptive statistics were 

used to determine the assessment of local people. The result showed that the inhabitants have a good evaluation on the 

Quality Of Urban Life in the study area. Besides that the shortcomings also were identified. Thereby, these results allow  

local manager to focus their efforts on improving the quality of life in cities that create a modern and sustainable city in 

the future. 

Keywords: Quality of urban life, citizen evaluation, new urban area, Nam Can Tho urban area, Can Tho City.  
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 

Nguyễn Văn Bình
1*

, Trịnh Ngân Hà
1
, Nguyễn Duy Phương

1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu lực của công 

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu áp dụng bao 

gồm: (1) Điều tra thu thập số liệu, (2) Phân tích, thống kê và xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trong giai 

đoạn 2015 - 2020, huyện Đại Lộc đã tiếp nhận và giải quyết 1.352 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai thuộc 

thẩm quyền. Trong đó có: 22 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 1.323 đơn kiến nghị và phản ảnh. Công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả khá cao. Tỷ lệ giải quyết 

hàng năm đều trên 95%. Tuy nhiên, một số trường hợp khiếu nại, tố cáo mang tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều 

cấp, nhiều ngành; đối tượng khiếu nại, tố cáo thường có thái độ bức xúc, khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan 

có thẩm quyền vẫn không chấp hành, cố tình gây rối và tiếp tục có đơn thư gửi vượt cấp. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra 

một số giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống quản lý đất đai; nâng 

cao năng lực cán bộ, công chức chuyên ngành, ý thức và hiểu biết của người dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đại Lộc. 

Từ khóa: Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Hiện nay, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh 

chấp của công dân về đất đai diễn ra ngày 

càng gay gắt ở nhiều địa phương, trong đó có 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam do tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ đi kèm với nhu 

cầu sử dụng đất ngày càng tăng cao đã nảy 

sinh nhiều mâu thuẫn, quyền và lợi ích của 

người dân bị xâm phạm dẫn đến việc khiếu nại, 

tố cáo, tranh chấp đất đai ngày càng gia tăng 

và diễn biến phức tạp. 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tại huyện Đại 

Lộc đã xảy ra nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo, nổi bật và tập trung nhiều nhất là 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Mặc dù 

chính quyền và các ban ngành có liên quan đã 

nỗ lực tập trung xem xét giải quyết, nhưng một 

số trường hợp giải quyết không dứt điểm, không 

đảm bảo về thời gian, không tổ chức đối thoại 

với người khiếu nại, hoặc chưa đảm bảo các 

quy định của pháp luật... Vì vậy, tình trạng đơn 

thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp vẫn còn xảy ra. 

Đánh giá thực trạng khiếu nại, tố cáo, tranh 

chấp đất đai nhằm xử lý kịp thời việc khiếu nại, 

tố cáo theo đúng quy định pháp luật góp phần 

                                                      
1
Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế 

*Email: nguyenvanbinh@huaf.edu.vn 

ổn định chính trị, trật tự an toàn tại địa phương, 

đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật 

trong quản lý Nhà nước, là phương thức để 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu  

- Thu thập các số liệu thứ cấp: Các văn 

bản pháp lý liên quan như Luật Đất đai 2013, 

Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2018... và các 

Nghị định, Thông tư, Quyết định hướng dẫn thi 

hành Luật. Các báo cáo, tài liệu liên quan đến 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

đất đai tại UBND huyện Đại Lộc, Phòng 

TN&MT, Thanh tra huyện Đại Lộc (giai đoạn 

2015 - 2020). Các báo cáo, tài liệu liên quan 

đến công tác quản lý nhà nước và sử dụng đất 

đai tại Phòng TN&MT, chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Đại Lộc 

(giai đoạn 2011 - 2020).  

- Thu thập số liệu sơ cấp: Phỏng vấn sâu 

các cán bộ chuyên ngành theo các cấp là 

Chánh thanh tra, Phó trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường, các cán bộ địa chính cấp xã về 

những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên 

địa bàn nghiên cứu. Qua 03 vụ việc điển hình 
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có nhiều phức tạp trong công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo về đất đai, tiến hành phỏng 

vấn sâu những người dân liên quan về những 

khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

2.2. Phương pháp phân tích thống kê, xử lý 

số liệu 

Sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp, xử 

lý số liệu thu thập được qua đó thiết kế các 

bảng biểu, biểu đồ để phân tích, so sánh. Trên 

cơ sở đó để tiến hành đánh giá và có những đề 

xuất phù hợp. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về 

đất đai tại huyện Đại Lộc giai đoạn 2015 - 2020 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhu cầu đất 

ở ngày càng cao và việc thực hiện giải phóng 

mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn 

huyện làm tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh 

chấp về đất đai tăng lên đáng kể (Bảng 1). 

Bảng 1. Tình hình tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai 
của huyện Đại Lộc giai đoạn 2015 - 2020 

Đơn vị tính: đơn 

Năm Tổng số đơn tiếp nhận 

Liên quan đến đất đai 

Khiếu nại Tố cáo Tranh chấp 
Phản ảnh, kiến 
nghị, cứu xét... 

2015 95 02 0 05 88 

2016 223 01 1 07 214 

2017 190 03 1 23 163 

2018 178 03 0 28 147 

2019 342 06 02 65 269 

2020 324 07 03 95 219 

Tổng 1.352 22 07 223 1.100 

% 100 1,63 0,52 16,49 81,36 

(Nguồn: Thanh tra huyện Đại Lộc, 2020). 

Số liệu Bảng 1 cho thấy, trong tổng số đơn 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ảnh... trong 

lĩnh vực đất đai thì đơn thư phản ảnh, kiến 

nghị, cứu xét... chiếm tỷ lệ cao nhất với 

81,36%, đơn tranh chấp chiếm tỷ lệ 16,49%, 

đơn khiếu nại chiếm 1,63%, thấp nhất là đơn tố 

cáo chiếm 0,52%. Năm 2019 - 2020, đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tăng lên do 

tình hình thực hiện giải tỏa đền bù, thi công các 

công trình trọng điểm trên địa bàn huyện nhiều; 

đồng thời các hoạt động giao dịch bất động sản 

trong 02 năm nói trên diễn ra rất sôi động. Các 

năm trước ít hơn chủ yếu là do dự án cải thiện 

môi trường đã cơ bản hoàn thành, các dự án 

chỉnh trang đô thị, mở rộng cơ sở hạ tầng, giao 

thông sử dụng đất chủ yếu do Nhà nước quản 

lý, ít thực hiện việc giải phóng mặt bằng qua 

hình thức thu hồi đất của người dân.  

- Tình hình tiếp nhận đơn khiếu nại của 

huyện Đại Lộc theo đơn vị hành chính giai đoạn 

2015 - 2020 (Bảng 2).  

Bảng 2. Tình hình tiếp nhận đơn khiếu nại của huyện Đại Lộc theo đơn vị hành chính  
giai đoạn 2015 - 2020  

  Đơn vị tính: đơn 

STT Xã, thị trấn 
Năm 

Tổng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Thị trấn Ái Nghĩa 01 01 02 03 03 04 14 

2 Đại Hiệp 01 0 0 0 01 03 5 

3 Đại Nghĩa 0 0 01 0 02 0 3 

 Tổng 02 01 03 03 06 07 22 

(Nguồn: Thanh tra huyện Đại Lộc, 2020). 
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Số liệu Bảng 2 cho thấy, lượng đơn khiếu 

nại xảy ra chủ yếu ở thị trấn Ái Nghĩa và xã Đại 

Hiệp do những nơi này thực hiện các dự án về 

giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái 

định cư, khiếu nại về việc cấp Giấy chứng nhận 

và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực xây dựng, lấn chiếm đất đai. 

- Tình hình tiếp nhận đơn tố cáo của huyện 

Đại Lộc theo đơn vị hành chính giai đoạn 2015 

- 2020 (Bảng 3). 

Bảng 3. Tình hình tiếp nhận đơn tố cáo của huyện Đại Lộc theo đơn vị hành chính  

giai đoạn 2015 - 2020 

  Đơn vị tính: đơn 

STT Xã, thị trấn 
Năm 

Tổng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Thị trấn Ái Nghĩa 0 01 01 0 02 01 05 

2 Đại Hiệp 0 0 0 0 0 01 01 

3 Đại Nghĩa 0 0 0 0 0 01 01 

 Tổng 00 01 01 00 02 03 07 

(Nguồn: Thanh tra huyện Đại Lộc, 2020). 

Số liệu Bảng 3 cho thấy, đơn tố cáo của 

công dân gửi đến UBND huyện từ năm 2015 

đến năm 2020 trong lĩnh vực đất đai có 07 đơn, 

chủ yếu tập trung vào giai đoạn 2019 - 2020 do 

những năm này có rất nhiều dự án, công trình 

đang triển khai, các Nhà máy, xí nghiệp hoạt 

động nhiều; chủ yếu nội dung phản ảnh về lĩnh 

vực môi trường và chất thải.  

- Tình hình tiếp nhận đơn tranh chấp đất 

đai của huyện Đại Lộc theo đơn vị hành chính 

giai đoạn 2015 - 2020 (Bảng 4). 

Bảng 4. Tình hình tiếp nhận đơn tranh chấp đất đai của huyện Đại Lộc  

theo đơn vị hành chính giai đoạn 2015 - 2020  

  Đơn vị tính: đơn 

STT Xã, thị trấn 
Năm 

Tổng 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Thị trấn Ái Nghĩa 03 05 12 20 30 32 102 

2 Đại Hiệp 02 02 4 6 22 28 64 

3 Đại An 0 0 0 0 0 2 2 

5 Đại Cường 0 0 0 0 0 2 2 

6 Đại Minh 0 0 0 1 2 3 6 

8 Đại Thắng 0 0 0 0 0 2 2 

10 Đại Tân 0 0 4 1 2 8 15 

12 Đại Nghĩa 0 0 3 0 6 15 24 

13 Đại Quang 0 0 0 0 2 0 2 

14 Đại Đồng 0 0 0 0 1 0 1 

15 Đại Hồng 0 0 0 0 0 3 3 

 Tổng 05 07 23 28 65 95 223 

(Nguồn: Thanh tra huyện Đại Lộc, 2020) 

Có 15/18 xã, thị trấn trên toàn huyện xảy ra 

tình trạng tranh chấp đất đai. Tình trạng tranh 

chấp đất đai thường xuất phát ở thị trấn Ái 

Nghĩa và những xã có nhiều công trình dự án 

đang triển khai thi công. Đồng thời trên địa bàn 

huyện Đại Lộc do cơ sở hạ tầng còn thấp, ranh 

giới sử dụng giữa các thửa đất tranh chấp 

chưa rõ ràng chủ yếu là ranh giới bằng cây cối, 

bờ đất nên quá trình sử dụng đã phát sinh mâu 

thuẫn, tranh chấp giữa các chủ sử dụng đất với 
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nhau. Đối với thị trấn Ái Nghĩa, số lượng dân 

cư sinh sống trên địa bàn khá đông, diện tích 

các thửa đất do người dân sử dụng nhỏ nên 

thường phát sinh những tranh chấp đất đai 

trong quá trình sử dụng đất hoặc khi xây dựng 

cải tạo lại nhà ở.  

3.2. Các nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố 
cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện 
Đại Lộc 

Có nhiều nguyên nhân làm phát sinh 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai trên 

địa bàn nghiên cứu nhưng chủ yếu vẫn tập 

trung vào những nguyên nhân chính là: Sự 

bất cập của hệ thống trong chính sách pháp 

luật về đất đai; sự yếu kém trong công tác tổ 

chức thi hành pháp luật về đất đai; do tình 

trạng sử dụng đất không đúng mục đích; việc 

sử dụng và quản lý ranh giới thửa đất của 

các hộ dân còn sơ sài chưa kiên cố, không 

ổn định; chủ sử dụng đất không đầu tư theo 

dự án nhưng chưa được xử lý kịp thời; ý thức 

chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân 

dân còn kém. 

 

 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ở một số nơi như thị trấn Ái Nghĩa, xã 

Đại Nghĩa, xã Đại Cường... còn chậm và không 

đảm bảo thời gian về giải quyết thủ tục hành 

chính. Từ năm 2015 đến năm 2020, UBND 

huyện đã thu hồi hơn 100 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định tại 

Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai. Cơ 

bản các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận 

thường xảy ra do thực hiện kế hoạch của 
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UBND tỉnh và huyện về việc đẩy nhanh tiến độ 

cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn diễn ra vào 

thời điểm từ năm 2015 đến năm 2017, quá 

trình cấp Giấy chứng nhận còn thiếu sót một số 

nội dung bắt buộc như ký xác nhận của người 

sử dụng đất liền kề chưa đầy đủ, chưa đúng 

đối tượng đã để lại nhiều hệ lụy đến nay vẫn 

chưa giải quyết dứt điểm. 

Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

về đất đai dù các cấp, các ngành tại địa 

phương đã giải quyết đúng quy định hoặc có 

những trường hợp đã vận dụng chính sách để 

giải quyết phù hợp với tình hình thực tế, đối 

thoại trực tiếp nhiều lần nhưng do nhiều động 

cơ khác nhau mà người khiếu nại, tố cáo, tranh 

chấp vẫn cố tình đeo bám, khiếu kiện và gửi 

đơn vượt cấp làm cho tình hình trở nên phức 

tạp hơn. Thậm chí có trường hợp lợi dụng 

quyền khiếu nại, tố cáo của công dân để lăng 

mạ, xúc phạm và vu khống cán bộ, công chức 

giải quyết vụ việc. 

3.3. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

tranh chấp về đất đai 

Theo kết quả điều tra trong những năm 

qua, Huyện ủy, HĐND & UBND huyện Đại Lộc, 

các cấp Đảng ủy, Chính quyền từ huyện đến 17 

xã và 01 thị trấn trực thuộc đã quan tâm tập 

trung lãnh đạo, tăng cường chỉ đạo công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm 

đạt kết quả tốt. Đặc biệt là cơ quan Thanh tra 

huyện Đại Lộc, Phòng Tài nguyên Môi trường 

luôn tham mưu tích cực cho thủ trưởng cùng 

cấp giúp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai đạt 96% 

(khiếu nại đạt 95%, tố cáo đạt 94%, tranh chấp 

đạt 100%).  

- Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, 

tố cáo, tranh chấp đất đai tại huyện Đại Lộc giai 

đoạn 2015 - 2020 (Bảng 5). 

Bảng 5. Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai  

tại huyện Đại Lộc giai đoạn 2015 - 2020 

  Đơn vị tính: đơn 

Năm 

Tổng số 

đơn tiếp 

nhận 

Kết quả xử lý đơn 

Đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

Đơn kiến nghị, phản ánh, cứu xét và đơn  

không thuộc thẩm quyền đã xử lý 

Tổng 

số 

Khiếu 

nại 

Tố 

cáo 

Tranh 

chấp 

Tổng 

số 

Kiến 

nghị, 

phản 

ánh 

Chuyển cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

Hướng 

dẫn, trả 

lời công 

dân 

Đơn 

không đủ 

điều kiện 

thụ lý 

2015 95 07 02 00 05 88 40 11 21 16 

2016 223 09 01 01 07 214 126 40 30 18 

2017 190 27 03 01 23 163 92 29 33 09 

2018 178 31 03 00 28 147 98 33 13 03 

2019 342 73 06 02 65 269 111 78 42 38 

2020 324 105 07 03 95 219 102 60 42 15 

Tổng cộng 1.352 252 22 07 223 1.100 569 251 181 99 

(Nguồn: Thanh tra huyện Đại Lộc, 2020). 

Số liệu Bảng 5 cho thấy, tình hình đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai được 

UBND huyện tiếp nhận thay đổi qua các năm 

và có xu hướng tăng dần. Phần lớn đơn thư 

tiếp nhận là đơn kiến nghị phản ánh do người 

dân gửi đến UBND huyện thông qua nhiều 

nguồn như: tiếp công dân, gửi đường bưu điện, 

gửi đơn trực tiếp... Trong giai đoạn 2015 - 2020 

có 252 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai 

thuộc thẩm quyền và được UBND huyện trực 
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tiếp giải quyết. Trong 1.100 đơn kiến nghị, phản 

ánh, cứu xét và đơn không thuộc thẩm quyền 

đã xử lý có 99 đơn không đủ điều kiện để thụ lý 

giải quyết, những đơn còn lại được ghi nhận ý 

kiến, chuyển hướng qua cơ quan có thẩm 

quyền hoặc hướng dẫn trả lời với công dân. 

Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất 

đai đã được UBND huyện tiếp nhận, xử lý đúng 

quy trình, giải quyết đúng các quy định pháp 

luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp 

khiếu nại, tố cáo mang tính chất phức tạp, liên 

quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và một số đối 

tượng khiếu nại, tố cáo thường có thái độ bức 

xúc, không hợp tác với cơ quan chuyên môn 

dẫn đến khó khăn trong công tác tham mưu giải 

quyết, gây khó khăn trong việc xử lý đơn. 

3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh 

chấp đất đai trên địa bàn huyện Đại Lộc 

Để hạn chế tranh chấp đất đai và nâng cao 

hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đại 

Lộc cần có những giải pháp, cụ thể: 

3.4.1. Đối với chính quyền địa phương và cơ 

quan chuyên môn 

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, 

trong thời gian đến các cấp cơ quan có thẩm 

quyền nói chung và UBND Huyện Đại Lộc nói 

riêng cần quan tâm thực hiện các giải pháp 

như: Củng cố lực lượng làm công tác thanh 

tra đất đai từ xã đến huyện. Tăng cường công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm 

nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung, 

pháp luật đất đai nói riêng đến từng người 

dân. Thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, tranh chấp về đất đai cho cán bộ cơ 

sở. Duy trì công tác tiếp dân và đối thoại trực 

tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định 

của pháp luật nhằm hạn chế khiếu nại, tranh 

chấp không đúng quy định. Sắp xếp, phân 

công từng thành viên, định hướng giải quyết 

công việc khoa học, nhanh gọn, đúng pháp 

luật nhằm đáp ứng yêu cầu, đảm bảo thời gian 

trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

tranh chấp đất đai. Các sự việc khiếu nại đông 

người, phức tạp cần tập trung chỉ đạo giải 

quyết ngay từ cơ sở không để phát sinh thành 

điểm nóng. Đồng thời tổ chức thực hiện và 

giám sát việc thực hiện các quyết định giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp 

luật. Hàng năm phải có hội nghị đánh giá công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp để phê bình chấn chỉnh các 

đơn vị, địa phương yếu kém và khen thưởng 

các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích tốt 

trong công tác này. Tăng cường sự tham gia 

của các tổ chức đoàn thể xã hội; mở rộng sự 

tham gia của luật sư và các tổ chức, cá nhân 

khác trong việc tư vấn cho người khiếu nại. 

3.4.2. Đối với người sử dụng đất 

Điều quan trọng và cần thiết là mỗi cá 

nhân cần có ý thức, hiểu biết nhất định về các 

chính sách quy định pháp luật để tránh tình 

trạng khiếu kiện, khởi kiện sai quy định của 

pháp luật. Chấp hành tốt mọi chủ trương, 

đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và quy định của chính quyền địa 

phương. Thực hiện nghiêm những quyết định 

giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền đã có hiệu lực, không được có những 

hành vi kích động gây mất trật tự công cộng. 

Phải báo cho các cấp có thẩm quyền khi phát 

hiện những sai phạm trong quá trình sử dụng 

đất đai của tổ chức, đơn vị, cá nhân để có 

hướng xử lý kịp thời.  

4. KẾT LUẬN  

1) Trong giai đoạn năm 2015 đến năm 

2020, trên địa bàn huyện Đại Lộc đã tiếp nhận 

và giải quyết 1.352 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh 

chấp về đất đai thuộc thẩm quyền. Trong đó: 22 

đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 1323 đơn kiến 

nghị và phản ảnh. Do địa bàn huyện ngày càng 

phát triển về cơ sở hạ tầng, giao thông đường 

bộ và nhu cầu sử dụng đất của người dân tăng 

cao gắn liền với công tác chỉnh trang đô thị, mở 

rộng và xây dựng các khu quy hoạch với quy 

mô lớn nên số lượng đơn thư của người dân 

phát sinh nhiều.  

2) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đại Lộc 

giai đoạn 2015 đến 2020 đạt kết quả khá cao. 

Tỷ lệ giải quyết hàng năm đều đạt trên 96% 
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(khiếu nại đạt 95%, tố cáo đạt 94%, tranh chấp 

đạt 100%). 

3) Để hạn chế tranh chấp đất đai và nâng 

cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện 

Đại Lộc nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp 

cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành; công tác 

xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống quản lý 

đất đai; nâng cao năng lực cán bộ, công chức 

chuyên ngành; nâng cao ý thức và hiểu biết 

của người dân. Các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đại 

Lộc trong thời gian tới góp phần đảm bảo an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để đẩy 

mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
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SUMMARY 

Assessment of the situation of settlement of complaints, denunciations  

and land disputes in Dai Loc district, Quang Nam province 

Nguyen Van Binh
1
, Trinh Ngan Ha

1
, Nguyen Duy Phuong

1 

1University of Agriculture and Forestry, Hue University 

This study was conducted to assess the current situation of complaints, denunciations, and land disputes in Dai Loc 

district, Quang Nam province in the period 2015 - 2020, thereby proposing some solutions to strengthen the 

effectiveness of the settlement of complaints, denunciations, and land disputes in the study area. The applied research 

methods include: (1) Investigation and collection of data, (2) Analysis, statistics, and data processing. Research results 

show that: During the period 2015 - 2020, Dai Loc district has received and resolved 1,352 complaints, denunciations, 

and disputes over land under its jurisdiction. Including: 22 complaints, 07 denunciations, 1.323 petitions and reflections. 

The settlement of complaints, denunciations, and land disputes in the Dai Loc district in the period 2015 - 2020 has 

achieved quite high results. The annual settlement rate is above 95%. However, some cases of complaints and 

denunciations are complex, involving many levels and branches; Objects of complaints and denunciations often have an 

angry attitude, when receiving the settlement results of the competent authorities, but they still do not comply, 

deliberately cause trouble and continue to send letters beyond the level. The research results have given some solutions 

on the direction and administration; the construction of the legal system, the land management system; improvement of 

the capacity of specialized cadres and civil servants, and people's awareness and understanding to improve the 

efficiency of settlement of complaints, denunciations and land disputes in Dai Loc district.  

Keywords: Complaints, denunciations, land disputes. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC KHU DÂN CƯ TỰ PHÁT TẠI QUẬN BÌNH THỦY, 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 SỬ DỤNG ẢNH SENTINEL 2A 

Dương Cơ Hiếu
1*

, Nguyễn Thị Hồng Điệp
2 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu được thực hiện nhằm theo dõi, đánh giá thực trạng hình thành và phân bố vị trí các khu dân cư (KDC) 

tự phát trên địa bàn quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ năm 2021 sử dụng ảnh viễn thám Sentinel 2A. Nghiên cứu ứng dụng 

thuật toán Random Forest (RF) và sử dụng kỹ thuật GIS kết hợp thuật toán chồng lắp phép giao (Intersect) với bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 chiết tách thực trạng khu dân cư tự phát. Kết quả cho thấy khu dân cư tự 

phát hình thành và phát triển không theo quy hoạch tại các phường được ghi nhận khoảng 168,06 tại 04 phường gồm 

Long Hòa, Long Tuyền, Trà Nóc và Thới An Đông. Qua khảo sát cho thấy hệ thống điện nước sinh hoạt tương đối đảm 

bảo đáp ứng đủ nhu cầu của các hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu hỗ trợ các nhà quản lý theo dõi biến động không gian 

đô thị cùng với thực trạng hình thành khu dân cư tự phát để tiến hành thực hiện công tác quy hoạch, điều chỉnh chính 

sách quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất đai trên địa bàn quận. 

Từ khóa: Khu dân cư, khu dân cư tự phát, quận Bình Thuỷ, thuật toán Random Forest. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Thành phố Cần Thơ là một trong những 

thành phố lớn với tốc độ phát triển nhanh, tổng 

diện tích đô thị thành phố Cần Thơ được ghi 

nhận tăng khoảng 6.492,39 ha năm 2019 

(Nguyễn Kiều Diễm và ctv., 2021). Quá trình đô 

thị hóa và công nghiệp hóa là động lực quan 

trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, 

trong quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, 

xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn 

nhiều hạn chế. Điển hình là tình trạng xuất hiện 

các khu dân cư tự phát không phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung của khu vực 

và rất nhiều bất cập còn xảy ra tại các khu dân 

cư tự phát ở các quận Bình Thủy, Ninh Kiều,... 

từng được các ngành chức năng TP. Cần Thơ 

chỉ ra thời gian gần đây (Trần Lưu, 2019). 

Hiện nay, chưa có văn bản pháp lý hay công 

trình nghiên cứu nào nghiên cứu và đưa ra định 

nghĩa về khu dân cư tự phát. Tùy vào tình hình 

thực tế của từng địa phương mà có nhiều cách 

hiểu khác nhau về khu dân cư tự phát, không có 

sự thống nhất chung. Khu dân cư tự phát có thể 

được hiểu là những khu dân cư tự hình thành 

                                                      
1
Sinh viên Quản lý đất đai K45, Khoa Môi trường  

và TNTN, Đại học Cần Thơ 
2
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường  

và TNTN, Đại học Cần Thơ 

*Email: hieub1902570@student.ctu.edu.vn 

trong các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, 

không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; tự 

xây dựng trên cơ sở san lấp mặt bằng từ đất lúa, 

đất lâu năm trước khi thực hiện việc chuyển đổi 

mục đích sang đất phi nông nghiệp. 

Việc sử dụng viễn thám để nghiên cứu quá 

trình đô thị hóa và các ảnh hưởng của chúng 

đến môi trường đô thị đã được tiến hành các 

thành phố lớn. Có rất nhiều thuật toán được sử 

dụng để xây dựng và chiết tách lớp phủ bề mặt 

từ ảnh viễn thám, trong đó thuật toán RF là thuật 

toán đã áp dụng cho việc học máy được sử 

dụng nhiều trong khai phá cơ sở dữ liệu ảnh vệ 

tinh trực tuyến từ Google Earth Engine (GEE).  

Do đó, việc ứng dụng ảnh viễn thám 

Sentinel-2 và GIS nghiên cứu quá trình đô thị 

hóa tại thành phố Cần Thơ đóng vai trò quan 

trọng trong việc theo dõi các khu dân cư tự 

phát trong quá trình phát triển đô thị phục vụ 

công tác xây dựng quy hoạch là cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu 

Quận Bình Thủy nằm ở phía Bắc của 

thành phố Cần Thơ là một trong những quận 

trung tâm của thành phố. Tổng diện tích tự 

nhiên là 7.113,15 ha, gồm 08 đơn vị hành chính 

xã phường gồm Trà Nóc, Trà An, An Thới, Bùi 

Hữu Nghĩa, Thới An Đông, Bình Thủy, Long 

Tuyền, Long Hoà (Hình 1). 
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Hình 1. Khu vực nghiên cứu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu  

Thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh: Sử dụng dữ 

liệu ảnh quang học Sentinel- 2A năm 2021 ít 

mây (< 30%) và mức xử lý 2A đã hiệu chỉnh 

phản xạ tại đáy khí quyển khu vực Quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ từ nền tảng Google 

Earth Engine (GEE). 

Thu thập và kế thừa dữ liệu thống kê, báo 

cáo kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất quận 

Bình Thủy đến năm 2020 từ Sở Tài nguyên và 

Môi trường TP. Cần Thơ. 

Thu thập 500 điểm khảo sát hiện trạng đô 

thị và đối tượng khác năm 2021 từ nền tảng 

Google Earth. Trong đó: Phân loại RF 350 điểm 

(đô thị 150 điểm, đối tượng khác 200 điểm) và 

đánh giá độ tin cậy 150 điểm (đô thị 75 điểm, 

đối tượng khác 75 điểm). 

2.2.2. Phương pháp xử lý ảnh Sentinel 2A  

Các bước xử lý ảnh vệ tinh thực hiện chủ 

yếu trên nền tảng GEE. Sử dụng các thuật toán 

lập trình ngôn ngữ JavaScript trên giao diện 

Code Editor để đưa dữ liệu ảnh vào nền tảng 

và tiến hành các bước xử lý, phân tích, hiển thị 

và xuất kết quả. 

Thuật toán RF được đề xuất bởi Breiman 

(2001). Đây là một thuật toán học có giám sát, 

được sử dụng cho cả phân lớp và hồi quy dựa 

trên cây quyết định.Thuật toán RF có một số 

tham số điều chỉnh ảnh hưởng đến giai đoạn 

huấn luyện của bước phân loại và ảnh hưởng 

trực tiếp đến kết quả phân loại.  

 

Nghiên cứu sử dụng 4 band ảnh Sentinel-

2A có độ phân giải không gian 10m và 350 điểm 

huấn luyện (đô thị 150 điểm, đối tượng khác 200 

điểm) được thu thập từ nền tảng Google Earth 

tiến hành phân loại hiện trạng sử dụng đất đô thị 

trên nền tảng GEE. Thuật toán RF được thiết đặt 

với số lượng cây quyết định là 50.  

2.2.3. Phương pháp đánh giá độ tin cậy  

Sử dụng 150 điểm tọa độ hiện trạng sử 

dụng đất đô thị năm 2021, các điểm tọa độ phân 

bố đều cho 2 lớp đối tượng đô thị và không đô 

thị trên toàn vùng nghiên cứu (Hình 2). Độ tin 

cậy được đánh giá sử dụng ma trận sai số dựa 

vào 2 thông số độ chính xác toàn cục (T%) và 

chỉ số Kappa (K) (Lê Văn Trung, 2005). Độ tin 

cậy được phân cấp theo 5 bậc đánh giá kết quả 

giải đoán sau khi được phân loại. 
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Hình 2. Bản đồ vị trí khảo sát  

2.2.4. Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu  

Chuyển các lớp dữ liệu dạng vùng trên bản 

đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 

2020 sử dụng đất ở định dạng Microstation 

(*.dgn) sang dạng shapefile (*.shp). Đồng thời, 

chuyển đổi sang hệ tọa độ UTM-WGS84 múi 

48 Bắc và thống nhất hệ quy chiếu với các bản 

đồ được xây dựng từ ảnh viễn thám. 

2.2.5. Xử lý và phân tích dữ liệu trong môi 

trường GIS  

Dữ liệu không gian của nghiên cứu được 

xử lý và phân tích với phương pháp chồng lắp 

(overlay) các lớp dữ liệu trong môi trường GIS: 

- Xác định thực trạng xây dựng ngoài quy 

hoạch sử dụng phép giao (Intersect) từ 2 bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất đô thị năm 2021 và 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2015 - 2020. 

- Xác định thực trạng khu dân cư tự phát 

sử dụng công cụ truy vấn dữ liệu (Select) tách 

các đối tượng xây dựng ngoài quy hoạch từ 

hiện trạng đất lúa và cây lâu năm. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả đánh giá độ tin cậy  

Nghiên cứu đã thực hiện kiểm tra tổng 

cộng 150 điểm, số lượng điểm kiểm tra được 

phân bố trên loại hiện trạng khác nhau. Kết quả 

ước tính được độ tin cậy kết quả phân loại với 

độ chính xác toàn cục T = 92% và hệ số Kappa 

= 0.84 cho thấy khả năng phân loại đạt độ tin 

cậy tốt (Kappa > 0,70). So sánh diện tích đô thị 

được phân loại trên ảnh và diện tích đô thị trên 

quy hoạch cho thấy độ chênh lệch về diện tích 

thấp (56,227 ha, tương ứng 2% diện tích).  

Kết quả phân loại này được đánh giá có độ 

tin cậy cao có thể sử dụng cho bước tiếp theo 

của nghiên cứu. 

3.2. Kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất đô thị năm 2021 

Kết quả bản đồ hiện trạng sử dụng đất đô 

thị của quận Bình Thủy năm 2021 được trình 

bày ở Hình 3. Tổng diện tích đất đô thị năm 

2021 là 2.640,853 ha, chiếm 36,44% diện tích 

đất tự nhiên trên địa bàn quận Bình Thuỷ. 

 

Hình 3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đô thị năm 2021 
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3.3. Xác định khu vực phân bố khu dân cư 

tự phát 

Khu dân cư năm 2021 hình thành không 

phù hợp quy hoạch sử dụng đất 2015 - 2020 

trên địa bàn quận Bình Thuỷ phân bố tại 04 

phường gồm Long Hòa, Long Tuyền, Trà Nóc 

và Thới An Đông (Hình 4). Năm 2021 có 

168,06 ha diện tích các khu dân cư tự phát trên 

địa bàn quận Bình Thuỷ. Tiến hành khảo sát 

hiện trạng 07 khu dân cư tự phát trên địa bàn 

quận Bình Thuỷ. Các điểm khảo sát được phân 

bố dựa trên kết quả phân tích từ ảnh viễn thám 

(Hình 4). 

 

Hình 4. Toạ độ các điểm khảo sát và hiện trạng khu tự phát tại KDC Mặt Trời Đỏ phường An Bình, 

quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ 

Qua điều tra khảo sát nhận thấy, hệ thống 

điện sinh hoạt và nước sinh hoạt tương đối 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các hộ dân. 

Riêng về hệ thống thoát nước tại nhiều khu 

còn sơ sài, không đáp ứng các tiêu chí kỹ 

thuật dễ dẫn đến tình trạng ứ đọng nước vào 

mùa mưa, ảnh hưởng đến chất lượng đường 

giao thông, ô nhiễm môi trường, gây mất vẻ 

mỹ quan đô thị. 

Nên sử dụng ảnh viễn thám có độ phân 

giải cao hơn để xác định khu dân cư tự phát do 

diện tích khu dân cư tự phát khá nhỏ. Việc giải 

đoán ảnh viễn thám cần được thực hiện theo 

từng năm để có phân tích và đánh giá tốc độ 

phát triển các khu dân cư tự phát. Cần có biện 

pháp yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các hộ 

dân sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ 

tầng nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại và sinh 

hoạt của các hộ dân sống trong khu.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất đô thị quận Bình Thủy năm 2021 

với độ tin cậy và hệ số Kappa lần lượt là 92% 

và 0,84, đồng thời xác định vị trí và phân bố 

diện tích các khu dân cư tự phát trên loại hình 

sử dụng đất ở địa bàn Quận với tổng cộng có 

168,06 ha diện tích các khu dân cư tự phát và 

phân bố chủ yếu tại 04 phường gồm Long Hòa, 

Long Tuyền, Trà Nóc và Thới An Đông.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng ứng 

dụng kỹ thuật viễn thám và GIS trong việc theo 

dõi biến động đô thị đặc biệt xác định khu dân 
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cư tự phát khá tốt. Đây là phương pháp hiện 

đại, giúp tối ưu hóa thời gian xây dựng bản đồ, 

hỗ trợ các nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về 

xu hướng phát triển đô thị đối với công tác 

quản lý về xây dựng và thực hiện quy hoạch tại 

địa phương. 
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SUMMARY 

Situation of spontaneous residential areas 

in Binh Thuy district, Can Tho city in 2021 using Sentinel 2A image 

Duong Co Hieu1, Nguyen Thi Hong Diep2 

1Land Management Students, School Years K45,  
College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University 

2College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University  

The study was carried out to monitor, evaluate and location the status of spontaneous urban settlements in 

Binh Thuy district, Can Tho city in 2021 using Sentinel 2A images. This research applied Random Forest (RF) 

algorithm and an overlapping algorithm (Intersect) to extract the situation of spontaneous residential areas. The 

results show that residential areas spontaneously were formed and developed without planning around 168,06 

hectares in four wards including Long Hoa, Long Tuyen, Tra Noc and Thoi An Dong. Through the survey, it was found 

that the electricity and domestic water systems relative ensuring sufficient accommodate demands households. The 

research results will support managers to monitor space settlement area fluctuations with the situation of 

spontaneous residential area formation to carry out urban planning, management policy changes, and sustainable 

land resources in the district. 

Keywords: Binh Thuy district, Random Forest algorithm, residential area, spontaneous urban settlement. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến công tác thu hồi đất tại hai dự án xây dựng khu đô 

thị mới điển hình (khu Hưng Thạnh lô 5C và Hưng Phú lô 3D) của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Để thực hiện 

được mục tiêu trên, phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) được sử dụng thông qua việc tham vấn ý kiến các chuyên gia 

là người am hiểu trong lĩnh vực thu hồi đất. Qua đó, nghiên cứu xác định các yếu tố cũng như mức độ quan trọng giữa 

các yếu tố (trọng số tương ứng) ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất tại hai dự án khu đô thị mới của quận. Kết quả đã 

xác định được 3 nhóm yếu tố chính (con người, chính sách và tài chính) và 12 yếu tố phụ tác động đến công tác thu hồi 

đất. Về mặt chi tiết, nghiên cứu cũng đã chỉ ra năng lực của cán bộ quản lý, chủ trương và tài chính của trung ương, địa 

phương được các chuyên gia quan tâm nhiều nhất khi đề cập đến hiệu quả thực hiện công tác thu hồi đất. Từ đó, các 

giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, cơ chế quản lý và sử dụng tài chính 

đã được đề xuất phục vụ cho việc hỗ trợ và cải thiện hiệu quả công tác thu hồi đất. 

Từ khoá: AHP, khu đô thị mới, quận Cái Răng, thu hồi đất. 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG1 

Cái Răng là một trong những quận trung 

tâm của thành phố Cần Thơ, nơi có vị trí địa lý 

thuận lợi và cơ sở hạ tầng đang ngày càng 

mở rộng. Hiện nay, cùng với việc thực hiện 

nhiều chủ trương đầu tư dự án khu dân cư và 

khu đô thị mới trên địa bàn quận Cái Răng đã 

cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của 

quận nói riêng và của thành phố nói chung (Ủy 

ban nhân dân quận Cái Răng, 2016, 2017, 

2020, 2021). Tuy nhiên, để triển khai các dự 

án xây dựng đô thị nêu trên vẫn còn gặp nhiều 

khó khăn trong công tác thu hồi đất. Do đó, 

việc phân tích và đánh giá trọng số giữa các 

yếu tố tác động đến hiệu quả thu hồi đất thực 

hiện dự án xây dựng khu đô thị mới giúp xác 

định rõ được vấn đề cần giải quyết và hỗ trợ 

cán bộ quản lý đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 

án. Nghiên cứu này thực hiện trên hai dự án 

xây dựng khu đô thị mới của quận Cái Răng là 

dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Hưng Phú lô 3D 

                                                      
1
Học viên khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại 

học Cần Thơ, Phòng Tài nguyên Môi trường quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ  
2
Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ  

*Email: pkdiem@ctu.edu.vn 

và Hưng Thạnh lô 5C với tỉ lệ thu hồi đất thành 

công chênh lệch rõ rệt (93,6% và 6,2% tương 

ứng) nhằm phân tích các yếu tố tác động đến 

công tác thu hồi đất làm cơ sở hỗ trợ cho công 

tác quản lý của địa phương. 

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dữ liệu 

- Dữ liệu thứ cấp: Báo cáo thực trạng công 

tác thu hồi đất tại 2 khu đô thị mới, báo cáo tóm 

tắt về hai dự án KĐTM, hiện trạng sử dụng đất 

ở khu vực thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các 

bài báo, sách, tạp chí chuyên ngành cũng được 

thu thập nhằm chọn lọc và xác định phương 

pháp phân tích các yếu tố tác động đến công 

tác thu hồi đất tại các khu đô thị.  

- Dữ liệu sơ cấp: Nghiên cứu thực hiện 

tham vấn ý kiến 09 chuyên gia là những người 

am hiểu và có kinh nghiệm thực hiện công tác 

thu hồi đất thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước 

về đất đai và các Chủ đầu tư dự án có liên quan, 

cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố, Ban Quản lý Dự án 

và Quỹ đất quận, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường quận Cái Răng và Chủ đầu tư các dự án 
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(Công ty Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng, Quỹ 

Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ và Công ty 

CPXDTM Địa ốc Hồng Loan) để xác định mức 

độ tác động của từng nhóm yếu tố ảnh hưởng 

đến công tác thu hồi đất. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

AHP (Analytic Hierarchy Process - Phân 

tích thứ bậc) là một trong những phương pháp 

ra quyết định đa mục tiêu được đề xuất bởi 

Thomas L. Saaty - một nhà toán học người gốc 

Irắc vào năm 1980. Đây là một phương pháp 

phân tích định lượng và được sử dụng để xác 

định mức độ tác động của từng yếu tố đến một 

sự việc cụ thể. AHP sử dụng phép đo với thang 

đánh giá 9 điểm cơ bản để thể hiện mức độ 

quan trọng theo kiến thức chuyên gia (Saaty, 

1980). Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, 

phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 

nguyên tắc chính là phân tích, đánh giá, tổng 

hợp và được khái quát theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định mức độ ưu tiên giữa 

từng cặp yếu tố ảnh hưởng đến thu hồi đất 

thông qua ma trận so sánh cặp 

Ma trận so sánh Aij = [aij] (aij là mức độ 

quan trọng chỉ tiêu i so sánh với chỉ tiêu j so với 

tiêu chí i). Ma trận so sánh cặp đôi là ma trận 

đối xứng nên chỉ cần xác định giá trị so sánh 

một phía của đường chéo, các giá trị còn lại là 

nghịch đảo của các giá trị đã có (Bảng 1). 

Bảng 1. Ma trận so sánh cặp 

Tiêu chí X1 X2 X3 Xn 

X1 1 a12 a13 a1n 

X2 a21 1 a23 a2n 

X3 a31 a32 1 a3n 

Xn an1 an2 an3 1 

Mức độ quan trọng của các chỉ tiêu được đánh giá dựa trên ý kiến của các chuyên gia độc lập 

theo thang điểm quy định gồm 9 mức (Bảng 2). 

Bảng 2. Trọng số và mức độ của các tiêu chí 

Mức độ Định nghĩa Giải thích 

1 Sự quan trọng bằng nhau Hai thành phần có tính chất bằng nhau 

3 
Sự quan trọng được biểu lộ yếu giữa 

thành phần này với thành phần kia 

Nhận định hơi nghiêng về một thành phần hơn thành 

phần kia 

5 
Sự quan trọng nhiều hơn giữa thành 

phần này so với thành phần kia 

Nhận định nghiêng mạnh về thành phần này hơn thành 

phần kia 

7 
Sự quan trọng được biểu lộ mạnh giữa 

thành phần này so với thành phần kia 

Một thành phần được ưu tiên rất nhiều hơn thành phần 

kia và được biểu lộ trong thực hành 

9 
Sự quan trọng là tuyệt đối giữa thành 

phần này hơn thành phần kia 

Sự quan trọng là tuyệt đối của thành phần này với thành 

phần kia 

2, 4, 6, 8 Mức trung gian giữa các mức nêu trên  

 

Bước 2: Tính trọng số để xác định được 

mức độ quan trọng của các chỉ tiêu  

Bước 3: Xác định tỷ số nhất quán 

Mục đích là để bảo đảm bảo rằng các ưu 

tiên sắp xếp ban đầu đã được thống nhất. 

Phương pháp AHP đo sự nhất quán thông qua 

tỷ số nhất quán (CR). Nếu giá trị CR nhỏ hơn 

hoặc bằng 10%, nghĩa là có thể chấp nhận 

được và là bộ trọng số [W
k
] cần tìm, ngược lại 

nếu giá trị này lớn hơn 10% thì sự nhận định là 

ngẫu nhiên, cần phải thẩm định lại các bước 

thực hiện trước đó. Công thức tính tỷ số nhất 
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quán Consistency Ratio (CR) (Samo and Anka, 

2009) như sau: 

CR = CI/RI 

Trong đó: Consistency Ratio (CR) là tỷ số 

nhất quán; Consistency Index (CI) là chỉ số nhất 

quán; Random Index (RI) là chỉ số ngẫu nhiên. 

Để tính được chỉ số nhất quán (CI), chỉ số 

đo lường mức độ chênh lệch hướng nhất quán, 

được xác định theo công thức:  

CI = 
max - n

n-1
 

Trong đó: n: là số tiêu chí; max: là giá trị 

trung bình của vector nhất quán. 

Để tính max gồm các bước sau: 

+ Bước 1: Xác định vector tổng trọng số 

bằng cách nhân ma trận so sánh cặp ban đầu 

với ma trận trọng số của các tiêu chí. 

+ Bước 2: Xác định vector nhất quán bằng 

cách chia vector tổng trọng số cho trong số của 

các tiêu chí đã được xác định trước đó. 

+ Bước 3: Tính giá trị riêng lớn nhất (max) 

bằng cách lấy giá trị trung bình của vector  

nhất quán. 

- Chỉ số ngẫu nhiên (RI): Phụ thuộc vào số 

tiêu chí được so sánh. 

Bảng 3. Chỉ số ngẫu nhiên (RI) 

n 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,46 

 (Nguồn: Saaty, 1980). 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng thu hồi đất dự án hai Khu đô 

thị mới quận Cái Răng 

Dự án KĐTM Hưng Phú lô 3D có quy mô 

11,9 ha ảnh hưởng khoảng 175 hộ dân, dự 

kiến thực hiện trong 5 năm (2016-2021). Tuy 

nhiên, theo kết quả thống kê tính đến năm 

2021 công tác thu hồi và giải phóng mặt bằng 

chỉ hoàn thiện được 6,2%. Trong đó loại đất 

được thu hồi nhiều nhất là cây lâu năm 

(chiếm 67,75% diện tích đất được thu hồi), kế 

đến là diện tích đất lúa chiếm 17,43%, diện 

tích đất ở được thu hồi chỉ chiếm 10,8% và 

diện tích đất cây hàng năm khác chiếm 

3,47% (Hình 1).  

  

  

Hình 1. Thực trạng diện tích và tỉ lệ các loại đất đã thu hồi tại hai KĐTM 

(LUC: Đất lúa, CLN: Cây lâu năm, ODT: Đất ở đô thị, HNK: Đất trồng cây hàng năm khác, NTD: Đất nghĩa trang, BHK: Đất 

trồng cây hàng năm). 
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Trái lại, đối với dự án KĐTM Hưng Thạnh 

lô 5C mặc dù với quy mô 36,75 ha (gấp 3 lần 

so với KĐTM Hưng Phú lô 3D) và cùng giai 

đoạn thực hiện, tuy nhiên công tác thu hồi và 

giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện được 93,6% 

tính đến năm 2021. Loại đất được thu hồi nhiều 

nhất là đất lúa với diện tích 18,08 ha (chiếm 

50,4% trên tổng diện tích đất đã thu hồi), ít nhất 

là đất bằng trồng cây hàng năm khác với diện 

tích 0,03 ha (chiếm 0,08% trên tổng diện tích 

đất đã thu hồi). Với sự chênh lệch rõ rệt về 

thực trạng thu hồi đất tại 2 KĐTM nêu trên, kết 

quả khảo sát cho thấy một số nguyên nhân ảnh 

hưởng được đề cập như giá bồi thường, vị trí 

và chính sách hỗ trợ tái định cư… đã ảnh 

hưởng rõ rệt đến tiến độ thu hồi đất và công tác 

quản lý của chính quyền địa phương. 

3.2. Các yếu tố tác động đến công tác thu 

hồi đất tại hai KĐTM quận Cái Răng 

Qua kết quả tổng hợp các yếu tố tác động 

đến công tác thu hồi đất tại hai KĐTM, ba yếu 

tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu 

hồi đất được xác định là con người, chính 

sách và tài chính. Bên cạnh đó, từ việc tham 

vấn ý kiến chuyên gia là những người am hiểu 

trong công tác thu hồi đất cho thấy, con người 

là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến công tác 

thu hồi đất. Kết quả này phù hợp với thực tế 

do mọi hoạt động về thu hồi đất đều được 

thực thi bởi con người, yếu tố này chi phối rất 

cao hầu hết mọi hoạt động. Chính sách mặc 

dù có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn 

thực hiện, tuy nhiên vẫn do con người tạo ra 

để quản lý và hướng dẫn nên được đánh giá 

với trọng số thấp hơn. Tài chính mặc dù có vai 

trò tiên quyết trong việc thực hiện, tuy nhiên 

vẫn bị ràng buộc bởi các quy định, chính sách 

và tiến trình thực hiện do đó được quan tâm ít 

nhất. Thật vậy, về mặt lý thuyết việc giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất được thực hiện từ 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước, sau đó giao 

đất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện (khoản 

3 điều 62 Luật Đất đai 2013). Tuy nhiên, theo 

thực trạng cho thấy, dự án không được bố trí 

vốn thực hiện giải phóng mặt bằng do nguồn 

ngân sách hạn chế, 02 dự án được triển khai 

theo hình thức nhà đầu tư tự tạm ứng kinh phí 

giải phóng mặt bằng sau đó được trừ vào tiền 

sử dụng đất khi chủ đầu tư được nhà nước 

giao đất. Kết quả nghiên cứu cũng đã xác định 

được 12 yếu tố phụ tác động đến tiến độ thực 

hiện thu hồi đất tại hai KĐTM (Bảng 4). Trong 

đó, năng lực của cán bộ quản lý, chủ trương 

và nguồn tài chính từ trung ương là ba yếu tố 

phụ điển hình có mức độ ảnh hưởng nhiều 

nhất đến hiệu quả thực hiện thu hồi đất tại khu 

vực nghiên cứu. 

Bảng 4. Mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất  

STT Yếu tố chính 
Trọng số 

(W1) 
STT Yếu tố phụ 

Trọng số 

(W2) 

Trọng số 

toàn cục 

(W1*W2) 

1 Con người 0,73 

1 Khả năng cán bộ quản lý 0,52 0,38 

2 Khả năng của cán bộ thực hiện 0,27 0,20 

3 Người dân bị ảnh hưởng 0,14 0,10 

4 Sự đồng tình của người dân 0,07 0,05 

2 
Chủ trương,  

Chính sách 
0,18 

5 Chủ trương của Trung ương 0,54 0,10 

6 Chủ trương của Địa phương 0,26 0,05 

7 Sự thống nhất của luật và chính sách 0,13 0,02 

8 Thông tin truyền thông 0,07 0,01 

3 Tài chính 0,09 

9 Tài chính của Trung ương 0,48 0,04 

10 Tài chính của Địa phương 0,29 0,03 

11 Khả năng tài chính của Chủ đầu tư 0,16 0,01 

12 Mức độ giải ngân cho dự án 0,07 0,01 
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Trên thực tế, kết quả tổng hợp đã chỉ ra sự 

đồng tình của người dân đối với việc thu hồi và 

khả năng người dân bị ảnh hưởng cũng rất 

được chuyên gia quan tâm. Tuy nhiên, các yếu 

tố này mang tính thụ động và bị chi phối bởi 

các chính sách, chủ trương của trung ương và 

địa phương vì thế có trọng số thấp. Dự án xây 

dựng khu đô thị mới tại quận Cái Răng là dự án 

Nhà nước thu hồi đất với mục tiêu đầu tư xây 

dựng một khu đô thị đồng bộ về cơ sở hạ tầng 

(hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội và 

nhà ở), kết hợp với khai thác các công trình 

thương mại- dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế- xã hội của quận (Phòng Tài nguyên môi 

trường quận Cái Răng, 2020). Do đó, để triển 

khai đạt hiệu quả cao, đội ngủ tham gia trực 

tiếp thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư phải có năng lực, trình độ 

am hiểu sâu các quy định vừa thực thi nhiệm 

vụ, vừa thông tin tuyên truyền giảỉ thích các quy 

định của Nhà nước để người dân nắm và ủng 

hộ. Đồng thời, các chính sách phải thường 

xuyên được cập nhật điều chỉnh cho phù hợp 

với thực tế tại địa phương, bên cạnh đó nguồn 

vốn phân bổ từ ngân sách cũng cần được đánh 

giá cao nhằm phục vụ cho việc tái định cư cho 

người dân khu vực bị ảnh hưởng góp phần đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. 

3.3. Đề xuất giải pháp  

Xuất phát từ kết quả đánh giá mức độ tác 

động của các yếu tố ảnh hưởng đến công tác 

thu hồi đất (Bảng 4) kết hợp với nhận định của 

cán bộ địa phương tham gia trực tiếp quản lý dự 

án, nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm 

cải thiện, nâng cao hiệu quả thu hồi đất như sau: 

Thứ nhất, đề xuất tăng cường mở thêm 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng 

cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

quản lý, thực thi pháp luật về đất đai nói chung 

và pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng. Xây dựng 

và bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm, có năng 

lực chuyên môn, đạo đức, có tinh thần trách 

nhiệm trong công việc. 

Thứ hai, kịp thời đề xuất đóng góp ý kiến 

cho xây dựng các chủ trương, chính sách có 

liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và 

tái định cư theo thực trạng. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ số trong công tác quản lý và 

cập nhật dữ liệu về đất đai, công bố thông tin 

về giá đất thị trường, công khai chủ trương đầu 

tư dự án, quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng 

rộng rãi trên các trang web của cơ quan quản 

lý. Rà soát, tiếp thu ý kiến của người dân trước 

và trong quá trình triển khai thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm xử lý kịp 

thời và hợp lý tạo sự đồng thuận cao. 

Thứ ba, cân đối nguồn tài chính (ngân 

sách) từ trung ương đến địa phương ưu tiên bố 

trí vốn để đầu tư các khu tái định cư trong quá 

trình xem xét Quyết định chủ trương thực hiện 

dự án khu đô thi mới, biên cạnh đó cần thẩm 

định chặt chẽ về điều kiện, năng lực tài chính 

của nhà đầu tư để đảm bảo việc sử dụng đất 

theo tiến độ của dự án đầu tư nhằm hạn chế 

tình trạng chậm phối hợp triển khai thực hiện 

dự án do không đảm bảo năng lực tài chính.  

Thứ tư, đẩy nhanh mức độ giải ngân cho 

dự án khu tái định cư đúng thời hạn quy định 

nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đáp 

ứng nhu cầu bố trí tái định cư góp phần đẩy 

nhanh tiến độ thu hồi đất dự án khu đô thị mới.  

4. KẾT LUẬN 

Thực trạng của việc thu hồi đất, bồi thường 

hỗ trợ và tái định cư (công tác giải phóng mặt 

bằng) tại hai dự án xây dựng KĐTM tại quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ vẫn còn nhiều 

bất cập. Trong khi mức độ đồng thuận của 

người dân khi triển khai dự án KĐTM Hưng 

Thạnh lô 5C là khá - tốt thì kết quả này chỉ ở 

mức trung bình - kém đối với dự án KĐTM 

Hưng Phú lô 3D. Giá trị bồi thường đất và tài 

sản trên đất, vị trí bố trí tái định cư và giá nộp 

tiền sử dụng đất khi được bố trí tái định cư gây 

khó khăn cho cuộc sống của người dân là 

những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu 

quả của công tác thu hồi đất theo kết quả đánh 

giá. Mặc khác, nghiên cứu đã xác định được 3 

nhóm yếu tố chính (con người, chính sách, tài 

chính) và 12 yếu tố phụ chi phối tiến độ công 

tác thu hồi đất. Sự khác biệt về mức độ ảnh 

hưởng giữa các yếu tố đến công tác thu hồi đất 

và hộ dân khu vực nghiên cứu được nhận định 

rõ. Trong đó, năng lực của cán bộ quản lý, chủ 

trương và tài chính của trung ương là các yếu 

tố được đánh giá cao và nhận được sự quan 
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tâm nhiều nhất từ các chuyên gia trong công 

tác thu hồi đất trên địa bàn quận. Qua đó, giải 

pháp xoay quanh các khía cạnh về năng lực 

quản lý của cán bộ, tăng cường công tác tuyên 

truyền, cơ chế quản lý và sử dụng tài chính đã 

được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

trong công tác thu hồi đất trên cơ sở 3 yếu tố 

chính về con người, chính sách và tài chính.  
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SUMMARY 

Analysis the driving factors affecting the efficiency of the land acquisition  
of new urban area projects. Case study at Cai Rang district, Can Tho city, Vietnam 
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Research aims to identify the controlling factor that affects land acquisition in two typical projects of new urban 
areas (Hung Thanh lot 5C and Hung Phu lot 3D) in Cai Rang district, Can Tho city. In order to achieve this purpose, an 
Analytic Hierarchy Process (AHP) was conducted based on the process of interviewing experts who are familiar with the 
acquisition fields. Hence, research estimated the weight of corresponding elements to determine the importance le vels 
for each component that affecting to the effectiveness of the land acquisition in two projects of new urban areas. The 
results found three key elements (human, policy, finance) and 12 sub-elements that affects to land acquisition. In detail, 
research also indicated that the capacity of the central and local government staffs, policy and finance were most 
concerned regarding land acquistion. Therefore, solutions for capacity ehancement of local government staff, 
strengthening communication, management mechanism, and financial use have been proposed to improve the efficiency 
of land acquisition. 

Keywords: AHP, new urban areas, Cai Rang district, land acquisition. 
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ĐỂ ƯỚC TÍNH THIỆT HẠI SAU BÃO LŨ: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH  
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Nguyễn Quang Chiến
1
, Mai Văn Trịnh
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TÓM TẮT 

Bài báo này trình bày kết quả xây dựng ứng dụng Web để ước tính thiệt hại sau lũ lụt thông qua 3 chỉ số bao gồm: 

diện tích ngập lụt, diện tích đất nông nghiệp và số người bị ảnh hưởng. Ứng dụng Web được xây dựng thí điểm cho trận 

bão lịch sử năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị, giải đoán ảnh Sentinel-1A để ước tính diện tích ngập lụt dựa trên thư viện 

thuật toán xử lý có sẵn bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript và chức năng Publish của nền tảng GEE. Kết quả tính toán 

cho thấy, năm 2020, tỉnh Quảng Trị bị 144.667 ha ngập lụt, 20.835 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại, kéo theo gần 

179.196 người bị ảnh hưởng, chia cắt do bão lũ. Tuy có sự chênh lệch, nhưng kết quả chạy ứng dụng cũng thể hiện tính 

tương đồng so với các kết quả của báo cáo thống kê, từ đó cho thấy ứng dụng Web đã chứng tỏ sự tiện dụng, khả năng 

dễ dàng tiếp cận với người dùng và tiềm năng mở rộng trong tương lai. Đây có thể được coi là một hướng đi khả thi 

trong việc phát triển các công cụ đánh giá nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ tại Việt Nam. 

Từ khóa: Viễn thám, ảnh vệ tinh, Google Earth Engine, lũ lụt, thiệt hại sau lũ lụt. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Ngày nay, các nghiên cứu về lũ lụt đang 

phát triển theo xu hướng quy mô về không gian 

và thời gian lớn hơn, độ phân giải ảnh lớn hơn, 

tuần xuất thu ảnh ngắn hơn, tự động hóa và 

ngày càng gần với thời gian thực. Tuy vậy, xu 

hướng phát triển này sẽ đi kèm theo một loạt 

các yêu cầu ngày càng cao về khả năng lưu trữ 

ảnh, sức mạnh máy tính, và các thuật toán xử 

lý ảnh mới. Vì vậy, nền tảng Google Earth 

Engine (GEE) được cho ra mắt vào năm 2012 

để loại bỏ các rào cản kể trên trong các nghiên 

cứu sử dụng kỹ thuật viễn thám. GEE được 

tích hợp nhiều thuật toán xử lý ảnh mạnh mẽ 

cho phép người dùng xử lý và chiết tách thông 

tin một cách nhanh chóng từ kho dữ liệu ảnh vệ 

tinh của Google (M. Amani et al., 2020). Không 

những thế, chức năng Publish của GEE cho 

phép của nhà khoa học xây dựng các ứng dụng 

Web hoàn chỉnh, nhằm tăng tính tiếp cận các 

nghiên cứu của mình đến người dùng phổ 

thông không có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ 

lập trình. Trong lĩnh vực giám sát tài nguyên và 

môi trường, một số sản phẩm có thể kể đến 

                                                      
1
Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam  
2
Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

như CoastSat (Vos K et al., 2019) - theo dõi và 

phân tích xu thế biến động của bất kỳ đường 

bờ biển nào trên thế giới, HazMapper (C. M. 

Scheip và K. W. Wegmann, 2021) - lập bản đồ 

nguy cơ các thảm họa tự nhiên, AgKit4EE (C. 

Zhang et al., 2020) - mô phỏng quá trình sử 

dụng đất nông nghiệp của Hoa Kì, CCDC (P. 

Arévalo et al., 2020) - giám sát thay đổi sử 

dụng đất, và O-LCMapping (H. Xing et al., 

2021) - phân loại lớp phủ thực vật. Nhiều 

nghiên cứu đã nhận định GEE có tiềm năng lớn 

trong lĩnh vực nghiên cứu về lũ lụt. 

Hàng năm, miền Trung Việt Nam liên tục 

phải hứng chịu những đợt lũ chồng lũ, bão 

chồng bão với diễn biến phức tạp, mức độ, tính 

chất ngày càng khốc liệt và dị thường Đặc biệt, 

đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 đã gây ra nhiều 

thiệt hại nặng nề về tài sản, môi trường, con 

người, và vật nuôi cho các tỉnh miền Trung. Tại 

Quảng Trị, đỉnh lũ trên sông Hiếu ở Đông Hà 

ngày 08 tháng 10 và ngày 19 tháng 10 vượt 

trận lũ lịch sử năm 1983 lần lượt là 0,11 m và 

5,36 m. Đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn ngày 18 

tháng 10 là 7,40 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 

1999 là 0,11 m (UBND tỉnh Quảng Trị, 2020). 

Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là ứng 

dụng nền tảng điện toán đám mây Google 

Earth Engine để xây dựng ứng dụng Web ước 

tính thiệt hại sau lũ lụt thông qua chỉ số về diện 
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tích ngập lụt, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 

và số người bị ảnh hưởng, thí điểm cho đợt 

mưa bão năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu của nghiên cứu này bao gồm: các 

bộ sưu tập tư liệu viễn thám, thư viện các hàm 

chức năng có sẵn trên nền tảng GEE, và số 

liệu thống kê tình hình thiệt hại sau đợt lũ năm 

2020 tại tỉnh Quảng Trị. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

Phương pháp này được sử dụng trong 

công việc: Thu thập ảnh các dữ liệu ảnh vệ tinh 

có trong nền tảng GEE cần thiết cho việc ước 

tính thiệt hại sau lũ, bao gồm: 

Dữ liệu ảnh Sentinel-1A. Nghiên cứu lựa 

chọn dữ liệu ảnh giai đoạn từ tháng 9 đến 

tháng 11/2020 để tính toán diện tích ngập lụt 

sau đợt bão năm 2020 tại Quảng Trị. 

Dữ liệu ảnh MODIS về hiện trạng lớp phủ 

Trái Đất từ năm 2001 đến nay. Nghiên cứu lựa 

chọn dữ liệu năm 2020 để tính toán diện tích 

đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. 

Dữ liệu ảnh về Lớp Phân bổ Dân số Toàn 

cầu (GHSL). Tập dữ liệu này mô tả sự phân bố 

và mật độ dân số cho các năm: 1975, 1990, 

2000, 2015. Nghiên cứu lựa chọn lớp liệu năm 

2015 để tính toán số người dân bị ảnh hưởng. 

Một số dữ liệu khác để phục vụ quá trình 

tính toán và hiệu chỉnh kết quả như dữ liệu về 

lớp nước mặt toàn cầu và dữ liệu về mô hình 

số độ cao địa hình. 

2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 

Phương pháp được sử dụng trong các 

công việc: (1) Thu thập các nghiên cứu trong 

nước và ngoài nước liên quan đến ứng dụng 

công nghệ GIS và viễn thám, công nghệ điện 

toán đám mây Google Earth Engine đánh giá 

thiệt hại sau mưa lũ và theo dõi diễn biến môi 

trường và (2) Thu thập các báo cáo về tình 

hình mưa lũ, thiệt hại sau mưa lũ tại Quảng Trị 

trong năm 2020. 

2.2.3. Phương pháp xử lý ảnh viễn thám 

 

Hình 1. Quy trình chiết tách diện tích ngập lụt (a), diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng (b)  

và số người bị ảnh hưởng (c) từ dữ liệu viễn thám 
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Chiết tách diện tích ngập lũ bằng cách so 

sánh giá trị điểm ảnh tại hai thời điểm trước 

lũ và sau lũ trên tập hợp ảnh Sentinel-1A. 

Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng được 

chiết tách bằng cách sử dụng dữ liệu lớp phủ 

bề mặt của bộ sưu tập ảnh MODIS, lọc lấy 

lớp dữ liệu về đất nông nghiệp và chồng lớp 

dữ liệu về diện tích ngập lụt. Tương tự, số 

người dân bị ảnh hưởng cũng được chiết 

tách bằng cách sử dụng bộ dữ liệu về mật độ 

dân số Thế giới có sẵn từ nền tảng GEE. Lọc 

lấy lớp dữ liệu dân số của khu vực nghiên 

cứu và chống lớp dữ liệu về diện tích ngập 

lụt đã có để tính toán được số người dân bị 

ảnh hưởng do mưa bão. 

2.2.4. Kỹ thuật phát triển chương trình 

Phát triển ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ 

lập trình JavaScript trên trình soạn thảo mã lệnh - 

EE Code Editor. Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu 

đầu vào và giải đoán ảnh vệ tinh đều được code 

bằng các hàm chức năng trong thư viện tích hợp 

sẵn của nền tảng GEE. Khi người dùng ấn nút 

bắt đầu, quá trình xử lý sẽ diễn ra, từ quá trình lấy 

dữ liệu người dùng nhập vào từ bàn phím, tiền xử 

lý ảnh, lọc nhiễu, áp dụng ngưỡng phân biệt để 

chiết tách dữ liệu vùng ngập lụt, hiệu chỉnh kết 

quả, chồng lớp dữ liệu ngập lụt để chiết tách các 

lớp dữ liệu về dân số bị ảnh hưởng và diện tích 

cây trồng bị thiệt hại và cuối cùng là hiển thị các 

kết quả ra ngoài màn hình. 

 

Hình 2. Lưu đồ xử lý của ứng dụng 
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2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 

3/2021 đến tháng 12/2021 tại Viện Môi trường 

Nông nghiệp. Khu vực thí điểm cho nghiên cứu 

là tỉnh Quảng Trị trong đợt lũ lịch sử năm 2020, 

kéo dài từ ngày 17/9 đến ngày 15/11/2020. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả xây dựng ứng dụng Web ước tính 

thiệt hại sau đợt lũ năm 2020 tại Quảng Trị 

Ứng dụng Web sẽ gồm 2 thành phần chính 

là (1) bảng điều khiển nằm bên góc tray trái và 

(2) bản đồ thể hiện các kết quả tính toán. Hiện 

tại, ứng dụng cho phép thay đổi 4 giá trị đầu 

vào đơn giản bao gồm thời điểm xảy ra lũ, số 

tháng tham chiếu, chế độ phân cực và ngưỡng 

phân biệt. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất là 

thời điểm xảy ra lũ và ngưỡng phân biệt để 

ước tính diện tích ngập lụt. 

 

Hình 3. Giao diện của ứng dụng Web 

Các dữ liệu đầu vào về ranh giới địa lý 

của tỉnh Quảng Trị, các bộ dữ liệu vệ tinh cần 

có cho việc tính toán và đánh giá thiệt hại 

đều được lập trình sẵn trong chương trình. 

Đối với đợt lũ năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị, bộ 

số liệu do người dùng nhập vào gồm có: ngày 

bắt đầu xảy ra mưa lũ (06/10/2020); chế độ 

phân cực (polarizatrion): VH; Ngưỡng phân 

biệt giữa pixel là nước và pixel không phải 

nước (= 1); và số tháng tính từ thời điểm bắt 

đầu xảy ra lũ (1 tháng). 
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Hình 4. Kết quả ước tính thiệt hại sau đợt lũ năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị 

Màn hình hiển thị của ứng dụng trên thành 

5 phần, thể hiện như trên hình ảnh. Phần 1 là 

bảng điều khiển chính chứa các thông tin liên 

quan đến luận văn, cùng với đó là các trường 

để nhập giá trị đầu vào. Các phần (2), (3), (4) 

và (5) sẽ xuất hiện sau khi người dùng click 

chọn nút Bắt đầu. Phần (2) và (3) thể hiện kết 

quả tính toán của chương trình, phần (2) hiển 

thị giá trị thống kê còn phần (3) hiển thị các lớp 

kết quả trên bản đồ. Phần (4) giúp người dùng 

lựa chọn các lớp dữ liệu nào muốn hiển thị, 

trong khi phần (5) là chú thích cho các kết quả. 

Theo kết quả tính toán cho giai đoạn từ ngày 

06/10/2020 đến ngày 06/11/2020 cho thấy, diện 

tích ngập lụt toàn tỉnh Quảng Trị ước đạt 

144.667 ha. Bên cạnh đo, diện tích đất nông 

nghiệp bị ảnh ưởng bởi lũ lụt năm 2020 đạt 

khoảng 20.835 ha, số người bị ảnh hưởng 

khoảng 179.196 người.  

 

Hình 5. Kết quả các lớp dữ liệu đầu ra của ứng dụng Web 
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3.2. So sánh kết quả của ứng dụng với số 

liệu thống kê của Quảng Trị 

Nghiên cứu tiến hành so sánh kết quả 

thiệt hại sau đợt lũ năm 2020 tại tỉnh Quảng 

Trị với số liệu thống kê của UBND tỉnh Quảng 

Trị trong Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 11 

tháng 11 năm 2020 về “Diễn biến thời tiết, 

công tác triển khai phòng chống, ứng phó, 

khắc phục hậu quả, tình hình thiệt hại do vùng 

áp thấp trên biển Đông, không khí lạnh, mưa 

lớn trên diện rộng, hoàn lưu bão số 6, số 7, số 

8, số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Về 

diện tích ngập lụt, báo cáo của tỉnh Quảng Trị 

chưa thống kê được diện tích nhưng hầu như 

toàn bộ xã phường đều bị ngập, khá tương 

đồng với kết quả chương trình thể hiện trên 

bản đồ. Kết quả về số người dân bị ảnh 

hưởng do lũ có sự tương đồng cao giữa hai 

nguồn khi chênh lệnh chỉ là khoảng 7,6% 

(179.196 người và 193.972 người). Kết quả 

tính toán diện tích cây trồng bị thiệt hại bởi lũ 

có sự chênh lệnh lớn nhất, 20.835 ha từ 

chương trình so với 13.148 ha từ báo cáo 

thống kê của tỉnh. Sự chênh lệch này có thể 

đến từ các nguyên nhân sau: (1) Nguồn dữ 

liệu vệ tinh sử dụng cho quy mô toàn cầu, 

không phải dữ liệu sử dụng đất của tỉnh quy 

hoạch nên dẫn đến sai lệch trong kết quả đầu 

ra (2) số liệu của tỉnh chỉ thống kê các diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp chính (lúa, hoa 

màu, một số loại cây trồng hàng năm như đậu 

tương, rau màu, cũng như một loại loại cây 

trồng lâu năm, cây ăn quả chính) bị thiệt hại 

sau khi nước rút, trong khi ứng dụng tính toán 

theo diện tích đất nông nghiệp trong giai đoạn 

lũ lụt. 

3.3. Đánh giá khả năng mở rộng của ứng 

dụng Web 

 Xét về khả năng tiếp cận người dùng, 

việc triển khai chương trình trên nền tảng 

Website cho phép nhiều người sử dụng hơn, 

kể cả những người không có nhiều kiến thức 

về máy tính và ngôn ngữ lập trình. Thao tác sử 

dụng cũng được đơn giản hóa tối đa khi người 

dùng chỉ cần lựa chọn thời điểm làm mốc để 

chương trình tự động tính toán.  

Xét về độ sẵn có của số liệu và tốc độ xử 

lý, bộ dữ liệu viễn thám được lấy từ nền tảng 

công nghệ lưu trữ đám mây của Google, tính 

đến thời điểm hiện tại vẫn đang được truy cập 

miễn phí. Công nghệ điện toán đám mây cũng 

giúp tốc độ xử lý yêu cầu trở nên nhanh hơn 

khi mà người dùng có thể tận dụng sức mạnh 

của hàng nghìn máy ảo cấu hình cao cùng 

một lúc.  

Xét về độ chính xác của kết quả đầu ra, 

việc hiệu chỉnh và kiểm định đòi hỏi cần có 

thêm nhiều dữ liệu và các nghiên cứu thử 

nghiệm hơn trong tương lai. Dễ thấy, việc chưa 

có sự chuyên biệt hóa các hệ số cho khu vực 

nghiên cứu có thể gây ra sai số nhất định. Tuy 

nhiên trong bối cảnh mưa lũ diễn ra thất 

thường và liên tục, tốc độ ước tính các thiệt hại 

có nhiều khả năng sẽ được ưu tiên hơn là độ 

chính xác. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu ứng dụng nền tảng GEE để 

xây dựng ứng dụng Website ước tính thiệt hại 

sau lũ lụt, thí điểm cho trận bão năm 2020 tỉnh 

Quảng Trị tại liên kết trên trình duyệt: 

https://chiennguyen7165.users.earthengine.app

/view/flood-damage-assessment-tool. Kết quả 

chạy ứng dụng cho thấy, đợt lũ năm 2020 khiến 

tỉnh Quảng Trị có 144.667ha ngập lụt, 20.835 ha 

đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, kéo theo gần 

179.196 người bị ảnh hưởng, chia cắt. Tuy có 

sự chênh lệch, nhưng kết quả chạy chương 

trình cũng thể hiện tính tương đồng so với các 

kết quả của báo cáo thống kê, từ đó cho thấy 

tiềm năng của nền tảng GEE trong việc phát 

triển các công cụ đánh giá nhanh thiệt hại do 

bão lũ mang lại. Các nghiên cứu trong tương lai 

có thể sử dụng bộ mã nguồn của ứng dụng này 

để tiếp tục phát triển ứng dụng cho khu vực 

khác tại Việt Nam tại đương dẫn: 

https://github.com/chiennguyen7165/Flood_Da

mage_Assessment_Tool. 
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SUMMARY 

Developing a Google Earth Engine - Based Web application for estimating damage 

after flood: A case study for the 2020 flood in Quang Tri province 

Nguyen Quang Chien1, Mai Van Trinh1, Vu Thanh Ca2 

1Institute for Agricultural Environment , Vietnamese Academy of Agricultural Sciences 
2Environment Faculty, Hanoi University of Natural Resources and Environment 

This paper presents the results of developing a Web application to estimate flood damage via 03 indicators, 

including flooded area, agricultural flooded area, and the number of affected people, piloted for the historic 2020 flood 

in Quang Tri province. The Web application was developed using available processing algorithms for extracting the 

information about post-flood damages from satellite images, then released by Publish operation of the Google Earth 

Engine platform. Calculation results show that, in 2020, Quang Tri province had 144,667ha of flooded and 20,835ha of 

damaged agricultural land, resulting in nearly 179,196 exposed people. Although there are discrepancies, the outcomes 

still show similarities with the results of the statistical reports, showing that the Web application has proved convenient, 

easy to access, and has potential for future extension. It is a possible way to develop quick tools for post -flood damage 

assessment in Vietnam. 

Keywords: Remote sensing, satellite imagery, Google Earth Engine, flood, post-flood damage. 
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ĐỘNG THÁI NHẢ DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT  

CỦA PHÂN UREA HẠT ĐỤC CÀ MAU ĐƯỢC ÁO NANOCARBON (CRF-UREA) 

Nguyễn Minh Đông
1*

, Võ Quang Minh
1
,  

Nguyễn Mạnh Huấn
2
, Trần Văn Thuận

3 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm ủ đất được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của lớp áo nanocarbon trên viên phân urea hạt đục Cà 

Mau (CRF-urea) đến khả năng hòa tan, phóng thích và chuyển hóa urea (hoạt động thủy phân urea và nitrate hóa) 

trong điều kiện thoáng khí của đất trồng hoa màu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm trong phòng được bố trí 

hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3 lặp lại cho 3 nghiệm thức: (1) đối chứng: đất phù sa; (2) đất + urea Cà Mau, (3) đất 

+ urea áo nanocarbon (CRF-urea). Thời điểm thu mẫu đất kết thúc quá trình ủ cho phân tích các chỉ tiêu đánh giá động 

thái (urea, NH4
+, NO3

-) là 0, 1, 2, 3, 5, 7, 14 và 28 ngày sau khi ủ. Kết quả cho thấy phân áo nanocarbon (CRF-urea) rất 

có hiệu quả làm giảm hàm lượng urea khuếch tán vào đất trong vòng 7 ngày sau khi vùi, thấp hơn 1,3 - 7,4 lần so với 

urea Cà Mau. Tỷ lệ nhả N của phân CRF-urea thấp hơn 2,0 - 2,5 lần so với phân urea không áo. Phân CRF-urea cũng 

làm chậm sự thủy phân urea tạo NH4
+ trong vòng 0 - 14 ngày sau khi bón và giúp kéo dài động thái chuyển hóa NH4

+ 

thành NO3
- trong đất qua đó giúp duy trì dưỡng chất NH4

+ trong đất tốt hơn. Kết quả này cho thấy có thể sử dụng 

nanocarbon làm vật liệu áo cho sản xuất urea chậm tan. 

Từ khóa: Urea nhả chậm, nanocarbon coated urea, CRF-urea, nitrate, ammonium. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Đạm (N) là dưỡng chất thiết yếu và là nhân 

tố quan trọng nhất đối với cây trồng (Chien et 

al., 2009). Trong đó, urea, là loại phân tổng hợp 

có hàm lượng N cao 46%, được xem là nguồn 

N chính trên hầu hết đất lúa, hoa màu. Vì vậy, 

gia tăng hiệu quả sử dụng N đồng nghĩa với 

việc gia tăng năng suất cây trồng. Tuy nhiên, 

hiệu suất hấp thu N từ phân urea của cây trồng 

còn rất thấp, khoảng 30 - 35%, do urea không 

dễ hấp phụ bởi keo đất trước khi bị thủy phân 

(Entry and Sojka, 2008). Theo ước tính, có 

                                                      
1
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2
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khoảng 30% đến 65% lượng N bón cho lúa bị 

mất (Choudhury and Kennedy, 2005). Điều này 

làm tăng chi phí, giảm hiệu quả kinh tế và gây ô 

nhiễm môi trường, đất, nước và không khí 

(Cho, 2003). Việc nghiên cứu chế tạo ra các 

loại phân bón vừa cung cấp đủ dinh dưỡng cho 

cây trồng trong một thời gian dài, chống bị rửa 

trôi, vừa thân thiện với môi trường đang là mối 

quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học. Một 

trong những giải pháp hữu hiệu, có nhiều triển 

vọng là nghiên cứu và phát triển kỹ thuật nhả 

chậm, có kiểm soát tuổi thọ của sản phẩm, tốc 

độ nhả dinh dưỡng phù hợp với tuổi cây và 

không bị ảnh hưởng bởi tính chất đất. Các loại 

phân urea nhả chậm (CRF-urea: controlled-

release fertilizer) thường được tổng hợp bằng 

cách bọc hạt phân bón bằng các vật liệu thuộc 

Phần thứ ba 

DINH DƯỠNG ĐẤT VÀ PHÂN BÓN 
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nhóm polymer sinh học, urea áo sulfur, urea áo 

polyethylene, và urea áo superphosphate,... 

(Ibrahim and Jibril 2005). Dưỡng chất được 

nhả dần qua lớp áo cho cây hấp thụ, tránh 

được hiện tượng rửa trôi phân bón, tiết kiệm 

sức lao động, chi phí sản xuất, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. Phân CRF-urea đáp ứng 

thời gian phóng thích N lâu dài, hiệu quả sử 

dụng N cao hơn và thường được các nước 

phát triển sử dụng cho canh tác các loại cây 

trồng giá trị; tuy nhiên, ở các nước đang phát 

triển, sử dụng phân CRF-urea còn hạn chế do 

giá thành còn cao. Việt nam là nước nông 

nghiệp và nhu cầu sử dụng phân bón là rất lớn, 

đặc biệt là phân bón nhả chậm. Tuy nhiên, việc 

nghiên cứu về phân CRF-urea hiện nay ở Việt 

Nam chưa nhiều, hơn nữa việc sử dụng phân 

bón nhả chậm trong sản xuất nông nghiệp còn 

rất hạn chế do giá thành nhập khẩu của phân 

CRF- urea cao, gây chi phí lớn và hiệu quả kinh 

tế thấp. Trong nghiên cứu trước đây, phân bón 

ure nhả chậm được tổng hợp với vật liệu tạo vỏ 

bọc là nanocarbon, đã được đánh giá là bền với 

nước và dung môi, chịu mài mòn cao, bám dính 

tốt và đặc biệt có khả năng phân hủy sinh học 

cao, giá thành sản xuất thấp. Vì vậy, mục tiêu 

của thí nghiệm này nhằm đánh giá hiệu quả của 

lớp áo nanocarbon trên viên phân urea hạt đục 

Cà Mau đến khả năng hòa tan, phóng thích và 

chuyển hóa urea (hoạt động thủy phân urea và 

nitrate hóa) trong điều kiện thoáng khí của đất 

trồng hoa màu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương tiện, vật liệu thí nghiệm 

Đất thí nghiệm: Thí nghiệm ủ phân với đất 

được thực hiện tại Phòng Phân tích hóa-lý đất, 

Trường Đại học Cần Thơ vào tháng 04/2022. 

Đất thí nghiệm được thu (0 - 20 cm) tại Phường 

Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. 

Đây thuộc nhóm đất phù sa ven sông (Dystric 

Fluvisols), chuyên canh tác rau màu. Một số 

tính chất cơ bản của đất thí nghiệm được trình 

bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Một số đặc tính cơ bản về độ phì  

của vật liệu đất thử nghiệm ủ phân 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị Đánh giá
(*) 

pHe - 4,96 Chua vừa 

ECe mS/cm 0,62 Tối hảo 

CEC meq/100g 17,1 Trung bình 

P tổng %P2O5 0,46 Giàu  

Chất HC %C 2,64 Thấp 

N tổng %N 0,28 Giàu  

K
+
 t.đổi meq K

+
/100g 0,83 Cao 

Ca
2+

 t.đổi meq Ca
2+

/100g 7,84 Cao 

Ghi chú: (*) Theo thang đánh giá Ngô Ngọc Hưng (2005). 

 

Hình 1. Ảnh SEM (Scanning Electron 

Microscopy) của lớp màng nanocarbon (A)  

bọc lên viên urea hạt đục (B và C) 

Hóa chất, phân bón: (i) Vật liệu 

nanocarbon có các tính chất: đường kính trung 

bình 15 nm, số lớp 10 - 15 lớp, chiều dài > 1 µm, 

hàm lượng C > 95% khối lượng, dung môi 

ethanol công nghiệp; (ii) Phân urea hạt đục của 

Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau có hàm 

lượng N trên bao bì là 46,3%N; (iii) Phân CRF-

urea, được sản xuất và cung cấp bởi Viện Dầu 

khí Việt Nam, là phân urea đen được bọc màng 

nanocarbon lên viên phân urea hạt đục Cà Mau 

với hàm lượng N khoảng 46,0%N. Lớp màng 

nanocarbon bọc bên ngoài nhỏ hơn 1% khối 

lượng viên phân ban đầu (Hình 1). Quy trình 

sản xuất phụ gia nanocarbon và quy trình sản 

xuất phân bón CRF-urea đã được cục Sở hữu 

Trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ số 18640w/QĐ-

SHTT/17/11/2021 cho sáng chế “Dung dịch 

nanocacbon, quy trình chế tạo dung dịch này 
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và quy trình chế tạo hệ phân bón nanocacbon 

tan chậm có kiểm soát”. 

Vật liệu khác: Hũ nhựa tròn, thể tích 500 ml, 

có nắp đậy và các hóa chất, thiết bị phân  

tích khác. 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

2.2.1. Phương pháp xử lý đất thí nghiệm 

Đất sau khi thu sẽ được phơi khô, loại bỏ 

rác, rễ và xác bả thực vật, làm sạch và nghiền 

qua ray 2,0 mm để đạt kích cỡ đồng nhất. Cân 

200 g đất vào hủ nhựa có thể tích 500 ml, tiếp 

tục thêm 40 ml nước cất vào mỗi hủ nhựa và để 

qua đêm cho nước ngấm ổn định vào đất. Sau 

đó, trộn đều đất trong hủ nhựa và tiếp tục thêm 

10 ml nước cất để đạt ẩm độ khoảng 30 - 33% 

theo khối lượng. Đậy kín nắp lại để tránh bốc hơi 

và chuẩn bị bố trí thí nghiệm ủ phân urea. 

2.2.2. Phương pháp bố trí và ủ phân với đất 

thí nghiệm 

Nghiệm thức thí nghiệm: Thí nghiệm được 

bố trí trong phòng thí nghiệm theo thể thức 

hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) gồm 3 nghiệm 

thức  3 lặp lại/nghiệm thức  1 loại đất phù sa. 

Các nghiệm thức thí nghiệm gồm: (1) Đối 

chứng: đất phù sa + không bổ sung urea;  

(2) Đất phù sa + Urea hạt đục N Cà Mau;  

(3) Đất phù sa + CRF-urea (áo nanocarbon). 

Mỗi nghiệm thức được chuẩn bị dư 27 hủ cho 9 

lần lấy mẫu phân tích. Ở mỗi lần lấy mẫu, toàn 

bộ đất trong hủ sẽ được trộn đều cho phân tích. 

Phương pháp ủ phân-đất thí nghiệm: Đất 

sau khi được chuẩn bị ở mục 2.2.1 sẽ được 

dùng cho thí nghiệm ủ phân. Các viên phân 

urea (trắng và đen) được lựa chọn sao cho có 

kích cỡ tương đối đồng đều nhau (2 - 4 mm) 

và cân chính xác với khối lượng 2,3g urea/kg 

đất ủ với với khoảng 6 - 8 viên/hủ nhựa 200g 

(Tong et al., 2018). Viên phân urea (trắng và 

đen) sau khi cân sẽ được vùi ngay vào các hủ 

nhựa chứa đất ẩm với độ sâu 2,0 mm (Hình 

2), đậy kín nấp hủ nhựa tránh bốc thoát. Đánh 

số nghiệm thức và thời điểm thu mẫu lên các 

hủ nhựa, sau đó đem các hủ nhựa ủ trong tủ 

ủ, điều kiện tối, nhiệt độ phòng 27 - 32
0
C. 

Hàng ngày kiểm tra ẩm độ các hủ nhựa, bổ 

sung nước cất để duy trì ẩm độ 30 - 33% nếu 

đất khô.  

   

Đối chứng Urea hạt đục Cà Mau CRF-urea (áo nanocarbon) 

Hình 2. Bố trí thí nghiệm vùi phân CRF-urea vào đất 

2.2.3. Phương pháp thu và phân tích mẫu đất 

Mẫu đất trong hủ nhựa được thu 0 ngày (6 

giờ sau khi vùi phân), 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 

ngày, 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày và kết thúc lúc 

28 ngày ủ. Ở mỗi thời điểm thu mẫu, đất trong 

mỗi hủ nhựa (chuẩn bị dư) sẽ được trộn thật 

đều, cân chính xác khối lượng trích theo qui 

trình và đồng thời tiến hành sấy khô cho tính 

toán ẩm độ. Riêng các hủ nhựa ủ với phân 

CRF-urea thì tiến hành gấp bỏ viên phân hay 

lớp võ nanocarbon màu đen (nếu còn) ra khỏi 

đất trước khi trộn đều, lấy mẫu. 

Phân tích mẫu đất: pH1:2.5, hàm lượng 

urea-N, NH4
+
-N và NO3

-
-N, trong đó; urea được 

phân tích. Các chỉ tiêu được phân tích theo 

phương pháp chuẩn của phòng Phòng Phân 

tích hóa-lý đất, Bộ môn Khoa học Đất, Trường 

Đại học Cần Thơ: NH4
+
, NO3

-
trích mẫu bằng 

KCl 2M, đo theo phương pháp so màu trên máy 

quang phổ (blue-indophenol cho NH4
+
, khử 
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NO3
-
bằng VCl3 hiện màu thuốc thử Griess), 

Urea-N trích mẫu bằng PMA-KCl 2M, đo theo 

phương pháp so màu trên máy quang phổ. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Microsoft Excel tính toán và trình bày số 

liệu, Minitab 16 phân tích ANOVA và so sánh 

sự khác biệt giữa các trung bình nghiệm thức 

(Tukey, ý nghĩa 5%). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự thay đổi pH đất sau khi vùi phân 

CRF-urea vào đất 

Kết quả trình bày ở Hình 3 cho thấy hoạt 

động thủy phân urea diễn ra mạnh mẽ ngay 

sau vùi urea hạt đục Cà Mau vào đất so với vùi 

CRF-urea ở giai đoạn 0 - 5 ngày. Hoạt động 

thủy phân của men urease đã làm tăng pH của 

môi trường vì nó tạo ra NH3 (Rochette et al., 

2009). Điều này cho thấy phân CRF-urea có 

khả năng nhả urea-N chậm hơn so với urea 

thông thường dẫn đến pH đất thấp hơn. Trái 

lại, ở giai đoạn 7 - 28 ngày sau khi vùi, trị số pH 

đất ở nghiệm thức vùi phân urea Cà Mau thấp 

hơn ý nghĩa so với pH đất khi vùi CRF-urea, 

chứng tỏ hoạt động nitrate hóa NH4
+
, tạo ra H

+
, 

xảy ra mạnh mẽ hơn (Fageria et al., 2010) và 

hàm lượng NH4
+
 tạo ra nhiều hơn ở urea Cà 

Mau so với CRF-urea. 

 

Hình 3. Trị số pH đất (1:2.5) ở các nghiệm thức 

vùi urea theo thời gian  

(thanh đứng: độ lệch chuẩn, n = 3). 

3.2. Động thái hòa tan urea-N vào đất của 

phân CRF-urea thử nghiệm 

Phân urea Cà Mau thông thường đã hòa 

tan hoàn toàn chỉ sau 1 ngày vùi và gần 100% 

urea-N đã được phóng thích vào đất. Trong khi 

đó, sau 1 ngày vùi, hàm lượng urea-N phóng 

thích từ CRF-urea thấp hơn khác biệt ( < 1,3 - 

7,4 lần) so với urea Cà Mau (Hình 4). Sau 2 

ngày vùi, hàm lượng urea-N trong đất ở nghiệm 

thức vùi urea Cà Mau giảm mạnh và gần như bị 

thủy phân hoàn toàn sau 7 ngày vùi vào đất. 

Trong khi đó, hàm lượng urea-N trong đất ở 

nghiệm thức vùi CRF-urea giảm nhanh ở giai 

đoạn đầu (0 - 1 ngày) nhưng duy trì tốc độ nhả 

ổn định giai đoạn 1 - 5 ngày sau khi vùi trước 

khi giảm mạnh vào thời điểm 7 ngày sau khi vùi 

nhưng vẫn duy trì hàm lượng urea-N trong đất 

cao khác biệt (27,6 mg urea-N/kg) so với urea 

Cà Mau thông thường (13,2 mg urea-N/kg). Kết 

quả này khẳng định hiệu quả của dung dịch áo 

nanocarbon trong quá trình tạo vỏ bọc, hạn chế 

nước thấm vào viên phân urea hạt đục Cà Mau 

và làm chậm lại quá trình hòa tan của urea-N 

vào môi trường đất, ít nhất trong vòng 7 ngày 

sau khi bón. Tuy nhiên, so với các nghiên cứu 

trước về phân urea nhả chậm (Đỗ Thị Lan 

Hương và ctv., 2020, Riandy and Sofyan, 2016) 

thì thời gian nhả chậm N thường kéo dài hơn 4 

- 8 tuần so với kết quả đạt được trong nghiên 

cứu này.  

 

Hình 4. Hàm lượng urea-N khuếch tán vào đất 

ở các thời điểm thu mẫu.  

Ghi chú: Trong cùng thời điểm thu mẫu, 
(**)

 và 
(*) 

khác biệt 

thống kê ở mức ý nghĩa 1% (p < 0,01) và 5% (p < 0,05) qua 

phân tích ANOVA (MiniTab/Version 16); ns: Không khác 

biệt thống kê; thanh đứng: Độ lệch chuẩn (n = 3). 
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3.3. Động thái ammonium và nitrate sau khi 

vùi phân CRF-urea thử nghiệm 

Hàm lượng NH4
+
 tăng mạnh giai đoạn đầu 

sau khi ủ đất (2 - 7 ngày) với cả hai loại phân 

urea thử nghiệm và giảm nhanh vào giai đoạn 

sau của quá trình ủ đất từ 7 - 28 ngày (Hình 

5A). Kết quả này tương tự nghiên cứu của 

Tong et al. (2018). Tuy nhiên, hàm lượng NH4
+
 

tích lũy trong đất có vùi CRF-urea thấp khác 

biệt so với NH4
+
 trong đất vùi phân urea Cà 

Mau thông thường trong 2 tuần đầu (2 - 14 

ngày sau khi vùi). Ngược lại, vào giai đoạn 

sau (14 - 28 ngày sau vùi), hàm lượng NH4
+
 ở 

nghiệm thức vùi phân urea Cà Mau lại giảm 

nhanh chóng và thấp hơn ý nghĩa so với 

nghiệm thức vùi CRF-urea. Điều này có thể do 

mất NH4
+
 do bay hơi NH3 (Paramasivam et al., 

1997) hoặc quá trình nitrate hóa chuyển NH4
+
 

thành NO3
-
(Hình 5 B). Kết quả này cho thấy 

hoạt động thủy phân urea bởi men urease 

diễn ra rất mạnh mẽ vào giai đoạn 2 - 7 ngày 

sau bón phân urea vào đất và hàm lượng 

NH4
+
-N phóng thích có thể được điều khiển 

bởi lớp áo nanocarbon trên viên phân urea hạt 

đục Cà Mau.  

Kết quả trình bày ở Hình 5B cho thấy 

không có sự khác biệt về hàm lượng NO3
-
trong 

đất ở giai đoạn đầu của quá trình ủ phân (0 - 5 

ngày sau khi vùi). Tuy nhiên, vào thời điểm 7 

ngày sau khi vùi phân, khi mà sự tích lũy NH4
+
 

đạt đỉnh (Hình 5A) thì hoạt động nitrate hóa của 

nhóm vi sinh vật AOB (ammonium oxidation 

bateria) bắt đầu xảy ra và tăng mạnh đến 28 

ngày sau khi vùi. Ở các thời điểm thu mẫu giai 

đoạn sau (7 - 28 ngày sau vùi), hàm lượng 

NO3
-
tích lũy ở nghiệm thức vùi phân CRF-urea 

luôn thấp hơn khác biệt so với vùi phân urea 

Cà Mau thông thường. Điều này cho thấy quá 

trình nitrate hóa xảy ra chậm hơn khi bón urea 

áo nanocarbon. Áo nanocaron cho urea hạt đục 

Cà Mau (urea-CRF) giúp kéo dài động thái 

chuyển hóa NH4
+
 thành NO3

-
trong đất qua đó 

giúp duy trì dưỡng chất trong đất tốt hơn. Kết 

quả này tương tự như nghiên cứu của Tong et 

al. (2018) với phân urea áo lưu huỳnh (SCU) và 

áo polyurethane (PCU).  

 

Hình 5. Động thái amonium (A) và nitrate hóa (B) sau khi vùi phân urea vào đất 

Ghi chú: Trong cùng thời điểm thu mẫu, 
(**)

 và 
(*) 

khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% (p < 0,01) và 5% (p < 0,05) qua phân 

tích ANOVA (MiniTab/Version 16); ns: không khác biệt thống kê; thanh đứng: độ lệch chuẩn (n = 3). 

3.4. Đặc tính nhả N trong đất của phân CRF-

urea thử nghiệm 

Kết quả tính toán cho thấy tốc độ nhả N 

của phân urea Cà Mau thông thường tăng rất 

nhanh vào giai đoạn đầu và đạt tối đa chỉ sau 3 

ngày vùi vào đất (90,4 - 95,8%). Trong khi đó, 

phân urea với lớp áo naonocarbon (CRF-urea) 

có tốc độ nhả N thấp hơn hẳn 2,0 - 2,5 lần so 

với urea Cà Mau và chỉ bắt đầu tăng mạnh sau 
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2 ngày đến 14 ngày sau khi vùi và đạt ổn định 

sau 14 ngày (86,8%) đến 28 ngày (90,1%) sau 

khi vùi (Hình 6). Kết quả nghiên cứu của Đỗ Thị 

Lan Hương và ctv. (2020) cho thấy các loại 

phân urea nhả chậm được tổng hợp bằng cách 

bọc lớp nanocomposite tinh bột/polyvinyl 

alcohol/nanoclay đều có tốc độ nhả N đạt 

37,4% sau 28 ngày vùi vào đất còn trong môi 

trường xâm thực mạnh như nước thì tốc độ 

nhả đạt 81,5%N sau 28 ngày. Trong nghiên 

cứu này, tốc độ nhả N của phân CRF-urea 

chậm hơn so với urea Cà Mau thông thường và 

duy trì chậm hơn trong 0 - 7 ngày đầu sau khi 

vùi vào đất. Kết quả này cho thấy phân  

CRF-urea được áo nanocarbon trong nghiên 

cứu rất phù hợp cho canh tác rau màu, cây 

trồng cạn nơi mà quá trình nitrate hóa thường 

xảy ra mạnh, gây trực di thất thoát N.  

 

Hình 6. Phần trăm nhả N so với lượng đạm thêm vào của các mẫu phân urea thử nghiệm 

Ghi chú: %N nhả bằng tích lũy của tổng các dạng N (urea, ammonium, nitrate) ở từng thời điểm thu mẫu so với lượng 

urea-N vùi.  

4. KẾT LUẬN 

Phân urea Cà Mau áo nanocarbon (CRF-

urea) có khả năng phóng thích urea-N chậm 

hơn 1,3 - 7,4 lần so với phân urea hạt đục Cà 

Mau thông thường ngay sau bón. Dung dịch áo 

nanocarbon trên viên phân urea hạt đục Cà 

Mau đã làm giảm quá trình hòa tan của urea-N 

vào môi trường đất trong vòng 7 ngày sau khi 

bón. Phân urea với lớp áo naonocarbon (CRF-

urea) có tốc độ nhả N thấp hơn hẳn 2,0 - 2,5 

lần so với urea Cà Mau thông thường và duy trì 

chậm hơn trong 0 - 7 ngày đầu sau khi vùi vào 

đất. Ngoài ra, áo nanocarbon trên phân urea 

(CRF-urea) cũng làm chậm sự thủy phân urea 

tạo NH4
+
 trong vòng 0 - 14 ngày sau khi bón và 

giúp kéo dài động thái chuyển hóa NH4
+
 thành 

NO3
-
trong đất qua đó giúp duy trì dưỡng chất 

NH4
+
 trong đất tốt hơn, giảm thất thoát và ô 

nhiễm môi trường. Kết quả này khẳng định vai 

trò quan trọng của lớp nanocarbon trong quá 

trình tạo vỏ bọc, làm chậm sự phóng thích của 

urea ra môi trường đất, giảm thất thoát phân 

bón và tăng hiệu quả sử dụng đạm trên đất 

trồng hoa màu. 
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SUMMARY 

Effect of nano-carbon as a coating material  
for controlled-release Ca Mau urea fertilizer on the dynamics of nutrient releasing  

in the alluvial soil 

Nguyen Minh Dong1, Vo Quang Minh1,  

Nguyen Manh Huan2, Tran Van Thuan3 

1Can Tho University 
2Vietnam Petroleum Institute  

3Vietnam Rice Company Limited 

The soil incubation was conducted to evaluate the short-term effects of nanocarbon-coated urea (CRF-urea), 

compared with conventional urea (Camau urea), on solubility, releasing of urea, urea hydrolysis, and ammonium 

nitrification of upland-crop soil in the Mekong delta. The lab experiment was arranged in a completely randomized 

design (CRD), including 3 replications for each treatment: (1) control: alluvial soil; (2)  alluvial soil + Camau urea, and 

(3) alluvial soil + CRF-urea. Killed samples were collected after 0, 1, 2, 3, 5, 7, 14, and 28 days of burying to analyse 

urea, ammonium, and nitrate. The results show that nanocarbon-coated urea (CRF-urea) was effective in decreasing the 

urea-N dissolved in the incubation soil, lower 1.3 to 7.4 times compared to conventional urea within seven days after 

application. The N released rate of CRF-urea was lower 2.0 to 2.5 times than that of Camau urea. CRF-urea can reduce 

urea hydrolysis formed ammonium on 0 - 14 days, and therefore prolong the nitrification of NH4
+ to NO3

-; hence, the 

accumulation of ammonium in upland soil will be better. These results suggest that it is possible to use nanocarbon as a 

coating material for controlled-release fertilizer. 

Keywords: Controlled release urea, nanocarbon coated urea, CRF-urea, nitrate, ammonium. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA URÊ CÀ MAU + KALI HUMATE  

TRÊN CÂY LÚA NẾP IR 4625 TẠI VÙNG ĐẤT PHÈN Ở LONG AN 

Lê Công Nhất Phương
1
, Lê Phước Toàn

1*
, Nguyễn Trung Long

1 

TÓM TẮT 

Mục tiêu đề tài là (i) Đánh giá hiệu quả nông học và hiệu quả kinh tế của Urê Cà Mau + Kali humate trên cây 

lúa nếp IR 4625 và (ii) Xác định liều lượng Urê Cà Mau + Kali humate và mùa vụ thích hợp trên cây lúa nếp IR 4625 

tại vùng đất phèn ở Long An. Thí nghiệm được thực hiện trên đồng ruộng ở xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An, trên 3 vụ khác nhau trong chu kỳ 1 năm (Thu Đông 2020, Đông Xuân 2020 - 2021 và Hè Thu năm 2021), với các 

nghiệm thức (i) NT1: bón Urê Cà Mau; (ii) NT2: bón Urê Cà Mau + 1,5% Kali humate; (iii) NT3: bón Urê Cà Mau + 

1,0% Kali humate; (iv) NT4: bón Urê Cà Mau + 0,5% Kali humate và (v) NT5: FFP-biện pháp bón phân của nông 

dân. Kết quả cho thấy, bón Urê Cà Mau + 1,0 - 1,5% Kali humate cho cây lúa nếp IR 4625 trồng trên vùng đất phèn 

ở Long An giúp cây phát triển chiều cao, gia tăng số chồi và chỉ số diệp lục tố so với đối chứng bón Urê Cà Mau ở cả 

ba vụ, vụ ĐX 20 - 21 cho hiệu quả cao nhất. Ở ba vụ thực hiện thí nghiệm cho thấy, năng suất, bội thu năng suất và 

hiệu suất sử dụng phân bón gia tăng ở nghiệm thức bón Urê Cà Mau + 1,0 - 1,5% Kali humate so với nghiệm thức 

đối chứng bón Urê Cà Mau. Ở các vụ trồng khác nhau cho hiệu quả kinh tế khác nhau, bón Urê Cà Mau + Kali 

humate cho hiệu quả kinh tế cao nhất ở nồng độ 1,5% và cao hơn so với nghiệm thức đối chứng từ 8,7 - 9,6% (mùa 

vụ Thu Đông-2020 và Đông Xuân 2020 - 2021). 

Từ khóa: Đất phèn, Kali Humate, lúa nếp IR 4625, Urê Cà Mau.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Đất phèn là loại đất có nhiều yếu tố hạn 

chế ảnh hưởng tới cây trồng như pH thấp, 

nhiều axít hữu cơ, H2S, độc tố nhôm, sắt... Ở 

Đồng bằng sông Cửu Long, đất phèn là nhóm 

đất có diện tích chiếm 40% tổng diện tích, phân 

bố chủ yếu ở Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long 

Xuyên, Trũng sông Hậu và Bán đảo Cà Mau 

(Vo Tong Xuan et al., 2004). Vùng đất phèn 

Đồng Tháp Mười có diện tích lớn ở ĐBSCL 

(273.831 ha), tập trung chủ yếu ở Long An và 

một số khu vực ở Đồng Tháp và Tiền Giang. 

Đại diện là các biểu loại đất: Sulfidic 

Humaquepts, Sulfuric Humaquepts, Typic 

Sulfaquepts và Umbric Sulfaquepts (Lê Văn 

Khoa, 2003). Kali humate là chất sinh học được 

sử dụng như phân bón, có thành phần humate 

và được ly trích từ các loại vật liệu than bùn 

nên có đặc tính tan rất tốt trong nước. Kali 

humate được ghi nhận có thể giúp cây gia tăng 

khả năng hấp thu dinh dưỡng, cải thiện độ hữu 

dụng của dinh dưỡng, giúp cây chống chịu 

phèn tốt hơn nhờ vào khả năng tạo phức với 

                                                      
1
 Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển, CN Công ty CP 

Phân bón Dầu khí Cà Mau  

*Email: toanlp@pvcfc.com.vn; ĐT: 0901 044 898 

Fe và Al (Stevenson, 1982; Nguyễn Bảo Vệ và 

Nguyễn Huy Tài, 2010). Có nhiều nghiên cứu 

cho cũng cho thấy hiệu quả của Kali humate 

lên cây trồng và đất (Abo-Gabien et al., 2020; 

Tất Anh Thư và ctv., 2020). Việc sử dụng hoạt 

chất sinh học Kali humate cùng với các loại 

phân bón khác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 

quả sử dụng phân bón, gia tăng năng suất và 

hiệu quả kinh tế là việc hết sức cấp bách trong 

giai đoạn hiện nay khi giá phân ngày càng gia 

tăng. Xuất phát từ tình hình đó, đề tài được 

thực hiện nhằm mục tiêu sau: (i) Đánh giá hiệu 

quả nông học và hiệu quả kinh tế Urê Cà Mau 

+ Kali humate trên cây lúa nếp IR 4625 và (ii) 

Xác định liều lượng Urê Cà Mau + Kali humate 

và mùa vụ thích hợp trên cây lúa nếp IR 4625 

tại vùng đất phèn ở Long An. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Thí nghiệm được thực hiện trên đồng 

ruộng ở xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 

An, trên 3 vụ khác nhau trong chu kỳ 1 năm 

(Thu Đông 2020, Đông Xuân 2020 - 2021 và 

Hè Thu 2021), với thời điểm xuống giống và thu 

hoạch được trình bày ở Bảng 1. 
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Bảng 1. Thời điểm xuống giống và thu hoạch  

ở các mùa vụ thí nghiệm 

Mùa vụ 
Thời điểm 

Xuống giống Thu hoạch 

Vụ Thu Đông 2020 08/2020 11/2020 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 12/2020 03/2021 

Vụ Hè Thu 2021 05/2021 08/2021 

Các loại phân bón được sử dụng: Kali humate (pH: 10; 
Humate: 80%; K2O: 16,5%), Phân urê (46% N), phân supe 
lân Long Thành (16% P2O5) và Kali clorua (60% K2O). 

2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm được thực hiện trên 5 ruộng 
nông dân (on-farm research) trên vùng nghiên 
cứu, với năm lần lặp lại trên diện tích lô là 
1000 m

2
. Công thức phân sử dụng cho thí 

nghiệm theo khuyến cáo của phòng Nông 
nghiệp huyện cho cây lúa nếp IR 4625, đặc tính 
giống được xác định bởi (Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Long An, 2021): 

- Vụ Đông Xuân (kg/ha): 110 kg N + 50 kg 
P2O5 + 50 kg K2O; 

- Vụ Hè Thu (kg/ha): 105 kg N + 55 kg 
P2O5 + 50 kg K2O; 

- Vụ Thu Đông (kg/ha): 105 kg N + 55 kg 

P2O5 + 50 kg K2O; 

Phân được bón vào bốn thời điểm 10, 20, 35 

và 45 NSS, với lượng bón cụ thể trong Bảng 2. 

Bảng 2. Lượng phân N, P và K bón  

ở bốn thời điểm 10, 20, 35 và 45 NSS 

NSS 

Loại phân bón 

10 20 35 45 

Lượng phân bón (%) 

N  25 30 15 30 

P2O5 0 100 0  

K2O 0 20 30 50 

Bảng 3. Công thức phân bón của nghiệm thức 

của nông dân ở các mùa vụ  

Vùng phèn 
Công thức phân bón 

N - P2O5 - K2O (kg ha
-1

) 

Vụ Thu Đông 2020 130 - 90 - 50 

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 125 - 90 - 50 

Vụ Hè Thu 2021 135 - 90 - 50 

Các nghiệm thức của thí nghiệm được thể 

hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Các nghiệm thức của thí nghiệm đồng ruộng tại bốn vùng sinh thái đất phèn 

STT Nghiệm thức Mô tả 

1 NT1: Urê Cà Mau
(1) 

Lô được bón đầy đủ (NPK): phân đạm, lân và kali 

2 NT2: Urê Cà Mau + 1,5% Kali humate Lô được bón theo NT1
(1)

 có bổ sung 1,5% Kali humate phối trộn vào Urê 

3 NT3: Urê Cà Mau + 1,0% Kali humate Lô được bón theo NT1
(1)

 có bổ sung 1,0% Kali humate phối trộn vào Urê 

4 NT4: Urê Cà Mau + 0,5% Kali humate Lô được bón theo NT1
(1)

 có bổ sung 0,5% Kali humate phối trộn vào Urê 

5 NT5: FFP Biện pháp bón phân của nông dân (FFP), như trong Bảng 3 

 

Chỉ tiêu theo dõi: 

Chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, thành phần 
năng suất lúa (thu thập 10 cây/khung thí 
nghiệm 0,25 m

2
). 

- Đếm số chồi: Đếm toàn bộ số chồi có đủ 
3 lá lúa. 

- Đo chiều cao (cm): Từ mặt đất đến vị trí 
cao nhất trên mỗi cây hoặc bụi lúa. 

- Chỉ số SPAD: Đo trên cây mẹ của bụi lúa, 
chọn lá thành thục (thấy rõ cuống lá, lá thứ 2), 
không bị sâu bệnh, đo giữa mép lá và gân lá 
ngay vị trí 1/3 chiều dài lá lúa tính từ chót lá. 

- Thành phần năng suất: Đếm toàn bộ số 
bông, đếm số hạt chắc, lép, cân trọng lượng 
1.000 hạt chắc và đo ẩm độ (dùng máy đo ẩm 
độ trực tiếp). 

Tính toán bội thu năng suất, hiệu suất sử 
dụng phân bón và hiệu quả kinh tế (được xác 
định theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm 
phân bón cho cây hàng năm TCVN 
12719:2019) (TCVN 12719, 2019). 

Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng phần 
mềm SPSS phiên bản 16.0 so sánh khác biệt 
trung bình và phân tích phương sai bằng kiểm 
định Duncan. Phân tích sự tương tác giữa các 
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nhân tố (Mùa vụ; và liều lượng Kali humate) 
theo nguyên lý “các thí nghiệm kết hợp - 
combined experiments” của Mcintosh, (1983). 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của mùa vụ canh tác kết 
hợp với mức bón Urê + Kali humate lên sinh 
trưởng của cây lúa nếp IR 4625 trồng trên 
vùng đất phèn ở Long An 

Kết quả thí nghiệm về chỉ tiêu sinh trưởng 
ở các giai đoạn cực trọng trên cây lúa nếp 
IR4625 được trình bày ở Bảng 5. Đối với nhân 
tố mùa vụ: chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao 
cây và chỉ số SPAD ở các giai đoạn phát triển 
có sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa các mùa 
vụ khác nhau, mùa vụ ĐX và TĐ cho giá trị về 
chiều cao cây và chỉ số SPAD cao hơn so với 
mùa vụ HT (ngoại trừ chiều cao cây giai đoạn 

45 và 65 NSS ở mùa vụ ĐX là lớn nhất và cao 
khác biệt so với hai mùa vụ còn lại). Số 
chồi/0,25 m

2
 ở giai đoạn đầu phát triển của cây 

lúa (20 NSS) chưa dẫn đến khác biệt ý nghĩa 
giữa các mùa vụ. Tuy nhiên đến giai đoạn 45 
và 65 NSS, số chồi của mùa vụ ĐX cao khác 
biệt ý nghĩa thống kê so với hai mùa vụ còn lại. 

Nhân tố thí nghiệm kali humate: trong giai 
đoạn 20 và 45 NSS, ghi nhận các chỉ tiêu sinh 
trưởng giữa các nghiệm thức không có khác 
biệt ý nghĩa thống kê, ngoại trừ số chồi ở giai 
đoạn 45NSS của NT 2, 3 và 5 cao khác biệt ý 
nghĩa thống kê so với NT đối chứng (NT1 - Urê 
hạt đục Cà Mau). Giai đoạn 65 NSS, có sự 
khác biệt ý nghĩa thống kê giữa các NT về 
chiều cao cây, số chồi và chỉ số SPAD, NT2 
(Urê + 1,5% Kali Humate) và NT5 (FFP) có giá 
trị cao khác biệt ý nghĩa so với NT đối chứng 
(NT1 - Urê Cà Mau). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mùa vụ canh tác kết hợp với mức bón Urê + Kali humate  

lên sinh trưởng của cây lúa nếp IR 4625 trồng trên vùng đất phèn ở Long An 

Nhân tố Nghiệm thức 

20 Ngày sau sạ 45 Ngày sau sạ 65 Ngày sau sạ 

Cao 
cây 

Số chồi/ 
0.25 m

2
 

SPAD 
Cao 
cây 

Số chồi/ 
0.25 m

2
 

SPAD 
Cao 
cây 

Số chồi/ 
0.25 m

2
 

SPAD 

Mùa vụ (A) 

TĐ 20 30,1a 140 31,6a 54,4b 158b 31,2a 90,5b 139b 28,4a 

ĐX 20 - 21 30,4a 141 31,1a 59,1a 181a 31,2a 92,8a 152a 28,5a 

HT 21 29,2b 142 29,3b 53,7b 160b 30,7b 89,3b 135b 28,0b 

Thí nghiệm 
Kali Humate 

(B) 

NT1 30,0 140 30,6 55,6 159b 30,5 90,2b 136b 27,6b 

NT2  30,7 141 30,8 55,9 171a 31,7 91,7a 144a 28,8a 

NT3  29,9 141 30,6 56,3 168a 32,0 91,1ab 144a 28,1b 

NT4  29,4 144 30,6 56,1 165ab 31,5 90,1b 142ab 27,6b 

NT5 29,5 137 30,8 56,4 169a 32,8 91,4a 144a 28,8a 

F (A) ** ns ** ** ** * ** ** ns 

F (B) ns ns Ns ns * ns * * ** 

F (A*B) * ns ** * ns ** ns ns ** 

CV (%) 3,03 7,56 2,63 1,56 6,02 2,09 2,09 5,49 3,00 

Ghi chú: TĐ: mùa vụ Thu Đông; ĐX: mùa vụ Đông Xuân; HT: mùa vụ Hè Thu; Trong cùng một cột, những số có chữ theo 

sau khác nhau thì khác biệt ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan ở mức 1% (**), 5%(*) và ns không có khác biệt ý nghĩa 

thống kê; NT1: Urê Cà Mau; NT2: Urê + 1,5% Kali Humate; NT3: Urê + 1,0% Kali Humate; NT4: Urê + 0,5% Kali Humate; 

NT5: FFP (Bón theo lượng khuyến cáo của nông dân). 

3.2. Ảnh hưởng của mùa vụ canh tác kết 

hợp với mức bón Urê + Kali humate lên 

thành phần năng suất và năng suất của cây 

lúa nếp IR 4625 trồng trên vùng đất phèn ở 

Long An 

Số bông/m
2
 có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 

giữa các nghiệm thức trên cả ba mùa vụ thực 

hiện thí nghiệm (Bảng 5). Mùa vụ ĐX có số 

bông/m
2
 cao khác biệt ý nghĩa so với 2 mùa vụ 

còn lại. Việc bón Kali humate ở các mức bón (0,5 

- 1,5%) + Urê Cà Mau và lượng phân bón theo 

nông dân (NT5) giúp cây lúa nếp IR 4625 gia tăng 

số bông/m
2
 so với NT chỉ bón Urê Cà Mau.  

Tỷ lệ hạt chắc giữa các mùa vụ có sự khác 

biệt ý nghĩa thống kê, mùa vụ HT cho tỷ lệ hạt 

chắc thấp khác biệt ý nghĩa so với hai mùa vụ 

còn lại. Giữa các NT thí nghiệm không có khác 

biệt ý nghĩa thống kê về tỷ lệ hạt chắc.  
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Trọng lượng 1000 hạt không khác biệt ý 

nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức trên cả 

ba mùa vụ thực hiện thí nghiệm (Bảng 5). 

Trọng lượng 1000 hạt dao động trong khoảng 

29,9 - 30,6g. Trọng lượng 1000 hạt thường do 

yếu tố di truyền quyết định và phụ thuộc nhiều 

vào giống. Thông thường trong điều kiện ngoài 

đồng trọng lượng 1000 hạt thường rất ổn định 

và ít thay đổi (Yoshida, 1981). 

Thành phần năng suất là yếu tố quyết 
định cấu thành nên năng suất cây trồng. Số 

bông/m
2
 và tỷ lệ hạt chắc của mùa vụ ĐX cao 

dẫn đến năng suất của mùa vụ ĐX (6,77 
tấn/ha) cao hơn hai mùa vụ còn lại và có sự 
khác biệt ý nghĩa thống kê, năng suất thấp 
nhất ở mùa vụ HT (5,15 tấn/ha). Việc bón 
Kali humate (1,5%) + Urê Cà Mau (NT2 - 6,17 
tấn/ha) giúp cây lúa IR 4625 trồng trên vùng 
đất phèn ở Long An gia tăng năng suất và có 
khác biệt ý nghĩa thống kê so với các NT còn 
lại (ngoại trừ NT3 - Urê + 1,0% Kali humate), 
năng suất thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng 
(NT1 - 5,69 tấn/ha). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mùa vụ canh tác kết hợp với mức bón Urê + Kali humate  

lên thành phần năng suất và năng suất của cây lúa nếp IR 4625 trồng trên vùng đất phèn ở Long An 

Nhân tố Nghiệm thức Số bông/m
2 

Tỷ lệ hạt chắc P1000 - hạt (g) Năng suất (ẩm độ 14%) 

Mùa vụ (A) 
TĐ 20 560b 80,8a 30,6 5,84b 

ĐX 20 - 21 610a 81,1a 30,0 6,77a 
HT 21 541b 76,5b 30,2 5,15c 

Urê + Kali Humate 
(B) 

NT1 544b 79,0 30,2 5,69c 
NT2  588a 80,9 30,3 6,17a 
NT3  575a 79,4 30,3 5,99ab 
NT4  567a 79,0 29,9 5,88bc 
NT5 576a 78,9 30,1 5,85bc 

F (A) ** ** ns ** 
F (B) ** ns ns ** 

F (A*B) Ns ns ns ns 
CV (%) 5.22 4,12 1,50 5,13 

Ghi chú: P: trọng lượng; TĐ: mùa vụ Thu Đông; ĐX: mùa vụ Đông Xuân; HT: mùa vụ Hè Thu; Trong cùng một cột, những 
số có chữ theo sau khác nhau thì khác biệt ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan ở mức 1% (**), 5%(*) và ns không có 
khác biệt ý nghĩa thống kê; NT1: Urê Cà Mau; NT2: Urê + 1,5% Kali Humate; NT3: Urê + 1,0% Kali Humate; NT4: Urê + 
0,5% Kali Humate; NT5: FFP (Bón theo lượng khuyến cáo của nông dân). 

3.3. Ảnh hưởng của mùa vụ canh tác kết hợp 
với mức bón Urê + Kali humate lên bội thu 
năng suất và hiệu suất sử dụng phân bón 

Bón phân Urê CM + 1,5% Kali humate 
giúp cây lúa nếp IR 4625 trồng trên vùng đất 

phèn ở Long An gia tăng bội thu năng suất ở 
cả ba mùa vụ, cho giá trị cao hơn so với các 
nghiệm thức còn lại, giá trị bội thu năng suất 
của các nghiệm thức thí nghiệm trung bình 
được xếp theo thứ: NT2 > NT3 > NT5 > NT4. 

  

Hình 1. Ảnh hưởng của mùa vụ canh tác kết hợp với mức bón Urê + Kali humate  
lên bội thu năng suất và hiệu suất sử dụng phân bón 

Ghi chú: TĐ: mùa vụ Thu Đông; ĐX: mùa vụ Đông Xuân; HT: mùa vụ Hè Thu; NT1: Urê Cà Mau; NT2: Urê + 1,5% Kali 
Humate; NT3: Urê + 1,0% Kali Humate; NT4:Urê + 0,5% Kali Humate; NT5: FFP (Bón theo lượng khuyến cáo của nông dân). 
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Tương tự, bón phân Urê CM + 1,5% Kali 

Humate giúp cây lúa nếp IR 4625 trồng trên 

vùng đất phèn ở Long An gia tăng hiệu suất 

sử dụng phân (HSSDP) so với các nghiệm 

thức còn lại ở cả ba mùa vụ thực hiện TN, giá 

trị HSSDP thấp nhất ở NT5 (lượng phân bón 

theo nông dân), điều này có thể được giải 

thích do tổng lượng phân bón sử dụng của 

nông dân vùng nghiên cứu cao hơn so với 

lượng khuyến cáo (25 - 30% tổng lượng phân 

NPK sử dụng). 

3.4. Hiệu quả kinh tế của phân bón thí nghiệm 

Kết quả cho thấy, với giá bán 6.300 
(VNĐ/kg) ở mùa vụ TĐ 20 và 5.850 (VNĐ/kg) ở 
mùa vụ ĐX 20 - 21, các nghiệm thức bón Urê + 
kali humate giúp tăng lợi nhuận từ 0,6 đến 
9,6% lợi nhuận so với NT bón Urê (ĐC). Lợi 
nhuận khi bón tỷ lệ 1,5% Kali humate + Urê có 
giá trị cao nhất đạt 8,7 - 9,6%, bón phân theo 
lượng bón của nông dân làm giảm lợi nhuận so 
với bón Urê. Mùa vụ HT 21, lợi nhuận trên 
hecta giảm thấp ( < 4 triệu/ha) điều này có thể 
được lý giải là do: giá phân bón tăng cao, giá 
bán lúa nếp IR 4625 thấp (4.200 đồng/kg),... 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mùa vụ canh tác kết hợp với mức bón Urê + Kali humate  

lên hiệu quả kinh tế của cây lúa nếp IR 4625 trồng trên vùng đất phèn ở Long An 

Mùa 
vụ 

Nghiệm thức 
Năng suất 

(14%) 
Tổng  

thu nhập 
Chi phí 

phân bón 
Tổng chi phí Lợi nhuận 

Tăng lợi nhuận so với Urê  
(%) 

Thu 
Đông 

2020 

NT1 5,73 36.120.000 3.713.333 17.313.333 18.806.667 0,0 

NT2 6,07 38.220.000 4.013.333 17.613.333 20.606.667 9,6 

NT3 5,90 37.170.000 3.913.333 17.513.333 19.656.667 4,5 

NT4 5,77 36.330.000 3.813.333 17.413.333 18.916.667 0,6 

NT5 5,57 35.070.000 5.318.000 18.918.000 16.152.000 -14,1 

Đông 
Xuân 
2020 

- 
2021 

NT1 6,57 38.409.921 4.210.000 17.810.000 20.599.921 0,0 

NT2 6,92 40.505.663 4.510.000 18.110.000 22.395.663 8,7 

NT3 6,86 40.125.966 4.410.000 18.010.000 22.115.966 7,4 

NT4 6,75 39.504.388 4.310.000 17.910.000 21.594.388 4,8 

NT5 6,76 39.559.305 5.571.429 19.171.429 20.387.877 -1,0 

Hè 
Thu 
2021 

NT1 4,75 22.815.228 5.216.667 18.916.667 1.046.657 0,0 

NT2 5,50 26.399.772 5.516.667 19.216.667 3.883.133 271,0 

NT3 5,19 24.926.423 5.416.667 19.116.667 2.693.954 157,4 

NT4 5,10 24.466.422 5.316.667 19.016.667 2.391.452 128,5 

NT5 5,19 24.934.450 7.285.714 20.985.714 831.929 -20,5 

Ghi chú: NT1: Urê Cà Mau; NT2: Urê + 1,5% Kali Humate; NT3: Urê + 1,0% Kali Humate; NT4:Urê + 0,5% Kali Humate; 
NT5: FFP (Bón theo lượng khuyến cáo của nông dân); Giá lúa nếp IR 4625 vụ Thu Đông 2020: 6.300 đồng; vụ Đông Xuân 
2020 - 2021: 5.850 đồng; vụ Hè Thu 2021: 4.200 đồng; Giá phân Urê, DAP, KCl và Kali humate ở các mùa vụ theo thứ tự: 
Thu Đông 2020: 7.300 - 14.500 - 8.200 - 50.000/kg; Đông Xuân 2020 - 2021: 9.000 - 15.000 - 9.000 - 50.000/kg; Hè Thu 
2021: 12.000 - 18.000 - 11.000 - 50.000/kg. 

4. KẾT LUẬN 

4.1. Kết luận 

Bón Urê Cà Mau + 1,0 - 1,5% Kali humate 
cho cây lúa nếp IR 4625 trồng trên vùng đất 
phèn ở Long An giúp cây phát triển chiều cao, 
gia tăng số chồi và chỉ số diệp lục tố so với đối 
chứng bón Urê Cà Mau ở cả ba vụ, vụ ĐX 20 - 
21 cho hiệu quả cao nhất. 

Ở ba vụ thực hiện thí nghiệm cho thấy, 
năng suất, bội thu năng suất và hiệu suất sử 
dụng phân bón gia tăng ở nghiệm thức bón Urê 

Cà Mau + 1,0 - 1,5% Kali humate so với 
nghiệm thức đối chứng bón Urê Cà Mau. Ở các 
vụ trồng khác nhau cho hiệu quả kinh tế khác 
nhau, bón Urê Cà Mau + kali humate cho hiệu 
quả kinh tế cao nhất ở nồng độ 1,5% và cao 
hơn so với nghiệm thức đối chứng từ 8,7 - 
9,6% (mùa vụ Thu Đông-2020 và Đông Xuân 
2020 - 2021). 

4.2. Đề nghị  

Thực hiện đánh giá hiệu quả lượng bón 
sản phẩm Urê + Kali humate và mùa vụ thích 
hợp từ kết quả nghiên cứu. 
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SUMMARY 

Efficiency assessment of Ca Mau Urea + Kali humate products on rice IR 4625  

of acid sulphate soils in Long An 

Le Cong Nhat Phuong1, Le Phuoc Toan1, Nguyen Trung Long1 

1Research and Development center, Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock Company 

The objective of this study were to: (i) evaluation of agronomic and economic efficiency of Ca Mau Urea + kali 

humate products on rice IR 4625, (ii) determine dosage of Ca Mau Urea + kali humate products and seasons for rice IR 

4625 of acid sulphate in Long An. The on-farm research has been conducted in farmers fields in My An commune, Thu 

Thua district, Long An province, performed on 3 different farming seasons (Autumn-Winter 2020, Winter-Spring 2020 - 

2021 and Summer-Autumn 2021). The treatments included (i) Ca Mau Urea; (ii) Ca Mau Urea + 1.5% kali humate; (ii) 

Ca Mau Urea + 1.0% kali humate; (iv) Ca Mau Urea + 0.5% kali humate and (v) Farmers’ fertilizer practice (FFP). The 

results showed that, applying Ca Mau Urea + 1.0 - 1.5% kali humate to IR 4625 rice of acid sulphate soils in Long An 

helped the plant increase height, increase of shoots and the SPAD, compared with the control of Ca Mau Urea in all 

three seasons, the WS 20 - 21 crop yielded the highest efficiency. The results showed that the yield, high yield and 

fertilizers use efficiency increased in the Ca Mau Urea + 1.0 - 1.5% kali humate, compared with the control treatment 

with Ca Mau Urea. In different growing seasons for different economic efficiency, applying Ca Mau Urea + kali humate 

gave the highest economic efficiency at a concentration of 1.5% and higher than the control treatment from 8.7 - 9.6% 

(Autumn-Winter 20 and Winter-Spring 20 - 21). 

Keywords: Acid sulfate soil, Ca Mau Urea, Kali humate, rice IR 4625. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN TRỮ LƯỢNG CARBON VÀ NITƠ TRONG ĐẤT 

Ở KHU VỰC ĐỒI NÚI TỈNH AN GIANG 

Nguyễn Thị Hải Lý
1*

, Lư Ngọc Trâm Anh
2
,  

Nguyễn Hồ
1
, Nguyễn Thị Phương

1
 

TÓM TẮT 

Trong những thập niên gần đây, việc phát triển các mô hình vườn rừng hay vườn ở khu vực đồi núi đang làm thay 

đổi thảm thực vật tự nhiên và tác động tới trữ lượng carbon và nitơ trong đất tại tỉnh An Giang. Mục tiêu nghiên cứu 

nhằm xác định ảnh hưởng của bốn kiểu sử dụng đất đặc trưng là rừng tự nhiên, rừng trồng, vườn rừng và vườn cây ăn 

trái lên trữ lượng carbon hữu cơ và nitơ trong đất. Nghiên cứu khảo sát 144 ô tiêu chuẩn (OTC) (10 m  10 m), gồm 18 

OTC ở rừng tự nhiên, 25 OTC ở rừng trồng, 32 OTC ở vườn rừng và 12 OTC ở vườn. Đất được lấy ở hai độ sâu là 0 - 20 cm 

và 20 - 50 cm để phân tích dung trọng, hàm lượng carbon hữu cơ và tổng nitơ. Sự phân bố và trữ lượng của carbon và 

nitơ có sự khác biệt lớn trên bốn kiểu sử dụng đất. Rừng tự nhiên làm tăng đáng kể trữ lượng carbon trong đất 

(69,39 ± 3,60 tC/ha ở độ sâu 0 - 20 cm; 77,18 ± 7,95 tC/ha ở độ sâu 20 - 50 cm; p < 0,05). Mô hình vườn rừng và 

vườn làm tăng trữ lượng nitơ trong đất hơn so với rừng tự nhiên và rừng trồng (6,39 ± 1,29 tC/ha ở độ sâu 0 - 20 cm; 

5,37 ± 1,04 tC/ha ở độ sâu 20 - 50 cm; p < 0,05). Nghiên cứu cho thấy rừng tự nhiên và rừng trồng sẽ có lợi trong việc 

hấp thụ CO2 và dự trữ carbon trong đất, trong khi các mô hình vườn và vườn rừng lại có lợi cho trữ lượng nitơ. Việc 

chuyển đổi sử dụng đất theo hướng phát triển kinh tế sẽ làm giảm đáng kể trữ lượng carbon, đồng thời làm suy giảm 

các dịch vụ hệ sinh thái khác liên quan đến khả năng lưu trữ carbon. 

Từ khoá: Chất hữu cơ, nitơ hữu cơ, sử dụng đất, mô hình canh tác, chất lượng đất. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Hàm lượng carbon hữu cơ trong đất (SOC) 

và tổng nitơ trong đất (TSN) là một trong những 

chỉ số đánh giá về chất lượng và sức khỏe của 

đất, đồng thời là nguồn dinh dưỡng quan trọng 

đối với sản xuất nông nghiệp (Oldfield et al., 

2019). Do đó, điều quan trọng là phải duy trì 

hàm lượng C và N trong đất để tránh thoái hóa 

và thực hiện quản lý nông nghiệp bền vững. 

Bên cạnh đó, các khí nhà kính (GHGs) liên 

quan đến carbon do đất thải ra, điển hình như 

carbon dioxide (CO2) và mêtan (CH4) đã ảnh 

hưởng đến sự nóng lên toàn cầu. Do đó, việc 

phát thải một hàm lượng nhỏ carbon trong đất 

cũng có thể góp phần vào sự nóng lên toàn cầu 

và dẫn đến biến đổi khí hậu. Những thay đổi về 

sử dụng đất có ảnh hưởng lớn đến khả năng 

                                                      
1
Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên-Môi trường, 

Trường Đại học Đồng Tháp 
2
Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học 

Đồng Tháp 

*Email: nthly@dthu.edu.vn 

lưu trữ, thất thoát, và tiềm năng cô lập carbon 

và nitơ trong đất (Alavaisha et al., 2019). Vì 

vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ và những 

thay đổi của SOC và TN trong đất rất quan 

trọng để xác định các giải pháp sản xuất nông 

nghiệp bền vững và giảm phát thải carbon. 

Tại An Giang, đất đồi núi phân bố chủ yếu 

dọc theo các sườn núi ở các huyện Tri Tôn và 

Tịnh Biên, và đây là loại đất có phẫu diện rất 

mỏng (thường không dày hơn 30 cm). Sa cấu 

tiêu biểu của loại đất này phần lớn là cát cùng 

với xác bã hữu cơ. Hệ sinh thái (HST) rừng núi 

ở khu vực này chiếm 3,8% tổng diện tích của 

tỉnh, trong đó có hơn 256 ngàn người có sinh 

kế phụ thuộc vào HST này. Trong những năm 

qua, người dân khu vực đồi núi được khuyến 

khích canh tác theo mô hình cây rừng kết hợp 

cây ăn trái nhằm duy trì tính bền vững HST 

rừng và tạo thu nhập ổn định cho người dân. 

Do hiệu quả kinh tế của mô hình thấp, người 

dân có xu hướng giảm diện tích cây rừng để 

tăng diện tích cây ăn trái (Đặng Thị Thanh 
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Quỳnh và ctv., 2019). Hầu hết các nghiên cứu 

về tác động của các kiểu sử dụng đất đối với 

trữ lượng carbon và nitơ, đặc biệt là nông 

nghiệp thâm canh đang được quan tâm ở nhiều 

quốc gia (Purwanto and Alam, 2020), (Mishra 

et al., 2021). Tuy nhiên, nghiên cứu về tác 

động của các kiểu sử dụng đất đến trữ lượng 

carbon và nitơ trong đất ở khu vực đồi núi của 

tỉnh An Giang vẫn còn hạn chế. Vì vậy, mục 

tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá những 

ảnh hưởng của các kiểu sử dụng đất khác 

nhau đến trữ lượng carbon và nitơ trong đất ở 

khu vực đồi núi của tỉnh An Giang. Các kết quả 

từ nghiên cứu này sẽ cung cấp cơ sở khoa học 

cho việc quy hoạch sử dụng đất hợp lý và bền 

vững tại khu vực. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu và phân tích mẫu 

Từ năm 2019 đến năm 2021, nghiên cứu đã 

khảo sát 144 ô tiêu chuẩn (OTC) (10 m  10 m) ở 

khu vực đồi núi tỉnh An Giang, trong đó có 18 

OTC ở thảm thực vật rừng tự nhiên, 25 OTC ở 

thảm thực vật rừng trồng, 32 OTC ở thảm thực 

vật rừng kết hợp trồng câu ăn trái (vườn rừng) 

và 12 OTC ở thảm thực vật vườn. Ở mỗi OTC, 

mẫu đất được lấy ở năm vị trí (bốn góc và giữa 

OTC) và được lấy ở hai độ sâu là 0 - 20 cm và 

20 - 50 cm. Các mẫu đất sau khi lấy xong, trộn 

lại thành một mẫu đồng nhất cho mỗi OTC và 

lấy đại diện khoảng 0,5 kg. Mẫu đất được đặt 

trong túi nhựa, có ghi thông tin của vị trí thu 

mẫu và bịt kín. Mẫu đất được phơi ở nhiệt độ 

phòng cho đến khi khô, nghiền nhỏ và cho qua 

rây có đường kính 1 mm để phân tích hàm 

lượng carbon hữu cơ và nitơ hữu cơ trong đất 

(Đoàn Văn Cung và ctv., 1998). Để ước tính trữ 

lượng SOC và TN, một lõi đất không bị xáo trộn 

được lấy bằng ring (thể tích 100 cm
3
)
 
ở trung 

tâm của mỗi ô để xác định dung trọng. Việc thu 

thập đảm bảo các OTC phân bố trong khu vực 

nghiên cứu và đại diện cho các hoạt động canh 

tác của địa phương.  

Dung trọng được phân tích bằng phương 

pháp sử dụng ống Ring với thể tích 100 cm
3
, 

sấy ở 105
o
C trong 24h. Chất hữu cơ được xác 

định bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ 830
o
C; 

để xác định carbon hữu cơ, nghiên cứu áp 

dụng công thức SOC (%) = 0.58  SOM (%). 

Hàm lượng đạm (N) tổng số được xác định 

phương pháp Kjeldahl. Trữ lượng SOC và TN 

được tính toán bằng các công thức sau 

(Ponce-Hernandez et al., 2004):    

SOC stock (tC/ha) = SOC (%)  BD (g/cm
3
)  

 D (cm)  100  (1) 

STN stock (tN/ha) = STN (%)  BD (g/cm
3
)  

 D (cm)  100  (2) 

Trong đó: SOC là hàm lượng carbon hữu 

cơ trong đất; STN là tổng nitơ trong đất; BD là 

dung trọng và D là độ sâu lớp đất lấy mẫu. 

2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được tổng hợp và tính toán 

bằng phần mềm Excel. Thực hiện xử lý thống 

kê bằng phần mềm IBM SPSS statistics for 

Windows, Version 22. Áp dụng phân tích 

ANOVA để phân tích phương sai và sử dụng 

phép thử Duncan để kiểm định giá trị SOC, 

SOC stock, TN và STN stock trung bình của 

từng loại hình sử dụng ở mức độ khác biệt ý 

nghĩa ở mức 5%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm môi trường đất của các kiểu 

sử dụng đất ở vùng đồi núi 

Tính chất môi trường đất của các kiểu sử 

dụng đất ở vùng đồi núi, tỉnh An Giang có một 

số đặc điểm khác biệt nhau về thành phần sa 

cấu đất và dung trọng. Đất vùng đồi núi được 

hình thành do quá trình phong hóa tại chỗ của 

đá nên chứa lượng cát cao, dao động từ 45,37 

± 2,36% đến 67,47 ± 1,40% ở độ sâu tương 

ứng 0 - 20 cm và 20 - 50 cm (Bảng 1).  
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Bảng 1. Đặc điểm môi trường đất của các kiểu sử dụng đất ở vùng đồi núi 

Kiểu sử dụng đất 
Độ sâu 

(cm) 

Cát  

(%) 

Thịt  

(%) 

Sét  

(%) 

Dung trọng 

(g/cm
3
) 

Rừng tự nhiên 
0 - 20 45,90 ± 3,91

aA 
36,51 ± 3,18

aA 
17,59 ± 2,46

aA 
0,82 ± 0,02

aA 

20 - 50 45,37 ± 2,36
aA 

30,46 ± 1,95
aA 

24,17 ± 1,50
bB 

0,93 ± 0,03
aA 

Rừng trồng 
0 - 20 66,84 ± 1,87

bB 
18,29 ± 1,37

aB
 14,85 ± 0,89

aA
 1,02 ± 0,02

aB 

20 - 50 52,64 ± 2,25
aAB 

26,38 ± 1,26
bA 

20,97 ± 1,58
bAB 

1,06 ± 0,03
aA 

Vườn rừng 
0 - 20 67,47 ± 1,40

aB 
18,41 ± 1,26

aB
 14,12 ± 0,77

aA 
1,05 ± 0,02

aB 

20 - 50 65,72 ± 1,89
aC 

18,42 ± 1,14
aB

 15,87 ± 1,09
aA 

1,02 ± 0,03
aA 

Vườn 
0 - 20 67,23 ± 2,84

aB 
16,28 ± 1,39

aB 
16,47 ± 2,30

aA 
1,07 ± 0,02

bB 

20 - 50 61,08 ± 3,65
aBC 

20,01 ± 2,24
aB 

18,90 ± 2,23
aAB 

1,02 ± 0,05
bA

 

Ghi chú: Trong cùng kiểu sử dụng đất, giá trị của các độ sâu có chữ cái (a,b) khác nhau thì khác biệt nhau về ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05) và ngược lại. Trong cùng độ sâu, các giá trị của các kiểu sử dụng đất có chữ cái (A, B, C) khác nhau thì khác 

biệt nhau về ý nghĩa thống kê (p < 0,05) và ngược lại. 

Nhóm đất đồi núi có hàm lượng cát cao 

nhất và hàm lượng sét thấp nhất do đây là loại 

đất có nguồn gốc từ sản phẩm phong hóa tại 

chỗ của đá Granite. Trong đó, kiểu rừng tự 

nhiên có thành phần cát là thấp nhất, nhưng 

thành phần thịt và sét lại cao hơn so với các 

kiểu sử dụng đất còn lại ở cả hai độ sâu đất (p 

< 0,05). Ở vùng đồi núi do đất chứa nhiều cát 

nên ở trạng thái rời rạc, khi ướt không kết dính 

và dễ dàng vỡ vụn ra khi sờ đến, nhất là ở độ 

sâu 20 - 50 cm. Theo Nguyễn Mỹ Hoa và ctv 

(2012), thành phần cơ giới chứa nhiều cát, khả 

năng giữ nước và mao dẫn không đáng kể. 

Đồng thời thành phần cấp hạt trong đất có vai 

trò điều hòa ẩm độ, duy trì hàm lượng dinh 

dưỡng trong đất. Về đặc điểm dung trọng, rừng 

tự nhiên có giá trị dung trọng thấp nhất ở độ 

sâu 0 - 20 cm (0,82 ± 0,02 g/cm
3
, p < 0,05) 

(bảng 1). Trên cùng một thể tích, do đất rừng tự 

nhiên tích luỹ nhiều hữu cơ ở tầng mặt nên 

hình thành nhiều tế khổng (lỗ rỗng) trong đất 

hơn, vì vậy đất sẽ có dung trọng thấp hơn đất 

của các kiểu sử dụng đất khác. 

3.2. Hàm hượng carbon hữu cơ và tổng nitơ 

trong đất ở các kiểu sử dụng đất 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng 

của các kiểu sử dụng đất và độ sâu của đất 

đối với hàm lượng SOC và TSN là đáng kể 

(Bảng 2). Hàm lượng carbon hữu cơ trong đất 

ở độ sâu 0 - 20 cm cao hơn độ sâu 20 - 50 cm 

và ở kiểu rừng tự nhiên cao hơn so với các 

kiểu sử dụng đất còn lại. Cụ thể ở độ sâu  

0 - 20 cm, hàm lượng carbon hữu cơ ở kiểu 

rừng tự nhiên là 4,29 ± 0,27 (%C), trong khi 

hàm lượng carbon hữu cơ ở rừng trồng, 

vườn rừng và vườn dao động từ 2,76 ± 0,14 

(%C) đến 2,53 ± 0,14 (%C) (p < 0,05). Ở độ 

sâu 20 - 50 cm, hàm lượng carbon hữu cơ ở 

kiểu rừng tự nhiên cao hơn so với các kiểu 

sử dụng đất khác ở cùng độ sâu (2,58 ± 

0,26%C; p < 0,05). Nhìn chung, hàm lượng 

carbon hữu cơ ở tầng đất mặt cao hơn so với 

tầng đất ở độ sâu 20 - 50 cm và khác biệt 

thống kê giữa các độ sâu này (p < 0,05). 

Khác với carbon hữu cơ, lượng nitơ tổng 

trong đất ở các mô hình canh tác vườn trên 

khu vực đồi núi có hàm lượng cao hơn các 

kiểu sử dụng đất còn lại, cụ thể là 0,38 ± 0,08 

% N ở độ sâu 0 - 20 cm và 0,20 ± 0,04 %N ở 

độ sâu 20 - 50 cm (p < 0,05). Bên cạnh đó, 

tổng nitơ có xu hướng cao hơn ở độ sâu 0 - 

20 cm ở tất cả các kiểu sử dụng đất được 

khảo sát trong nghiên cứu này. 
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Bảng 2. Hàm lượng carbon hữu cơ và tổng nitơ trong đất ở các kiểu sử dụng đất 

Kiểu sử dụng đất Độ sâu (cm) Carbon hữu cơ (%C) Tổng nitơ (%N) 

Rừng tự nhiên 
0 - 20 4,29 ± 0,27

aA 
0,23 ± 0,02

aB 

20 - 50 2,58 ± 0,26
bA 

0,12 ± 0,01
bB 

Rừng trồng 
0 - 20 2,76 ± 0,14

aB 
0,20 ± 0,02

aB 

20 - 50 1,68 ± 0,16
bB 

0,12 ± 0,01
bB 

Vườn rừng 
0 - 20 2,53 ± 0,14

aB 
0,29 ± 0,02

aAB 

20 - 50 1,76 ± 0,12
bB 

0,17 ± 0,01
bAB 

Vườn 
0 - 20 2,76 ± 0,48

aB 
0,38 ± 0,08

aA 

20 - 50 1,97 ± 0,35
bB

 0,20 ± 0,04
bA

 

Ghi chú: Trong cùng kiểu sử dụng đất, giá trị của các độ sâu có chữ cái (a,b) khác nhau thì khác biệt nhau về ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05) và ngược lại. Trong cùng độ sâu, các giá trị của các kiểu sử dụng đất có chữ cái (A, B, C) khác nhau thì khác 

biệt nhau về ý nghĩa thống kê (p < 0,05) và ngược lại. 

Kết quả nghiên cứu phù hợp với nhận định 
của Tubiello et al. (2015), việc chuyển đất rừng 

thành đất trồng trọt có xu hướng làm giảm hàm 

lượng SOC và TSN. SOC thấp hơn trong đất 

trồng trọt ở khu vực đất dốc là do lượng chất 
hữu cơ trong đất giảm và đất dễ bị rửa trôi, dẫn 

đến xói mòn nghiêm trọng. Đồng thời việc bón 

phân NPK cho đất trồng trọt cũng góp phần làm 
tăng lượng nitơ tổng trong đất (Zhang et al., 

2013). Sự suy giảm hàm lượng SOC và TN 

theo độ sâu được tìm thấy khá phổ biến ở cả 
hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nông 
nghiệp (Alavaisha et al., 2019). Xu hướng giảm 

trong nghiên cứu này là do việc bổ sung 

cacbon hữu cơ và chất dinh dưỡng ở tầng đất 

trên cùng cao hơn so với tầng đất sâu hơn. Tuy 
nhiên, do đây là khu vực đất dốc, chứa nhiều 

cát nên việc di chuyển và giữ lại các chất hữu 

cơ hòa tan và nitơ theo nước mưa ở lớp đất 

sâu hơn là không đáng kể. Tóm tại, việc sử 

dụng đất và độ sâu của đất là những yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố carbon 
và nitơ trong đất. 

3.3. Trữ lượng carbon hữu cơ và nitơ trong 

đất ở các kiểu sử dụng đất 

Nhìn chung, ở các kiểu rừng và mô hình 
nông lâm kết hợp, trữ lượng carbon có xu 
hướng cao hơn kiểu canh tác vườn trên đất đồi 
núi. Đồng thời, trữ lượng carbon ở tầng đất mặt 
(0 - 20 cm) có xu hướng cao hơn ở tầng đất 
sâu (20 - 50 cm) (bảng 3). Ở kiểu rừng tự 
nhiên, trữ lượng carbon hữu cơ là cao nhất, 
dao động từ 69,39 ± 3,60 (tC/ha) (0 - 20 cm) 
đến 77,18 ± 7,95 (tC/ha) (20 - 50 cm) (p < 
0,05), kế đến là kiểu rừng trồng và vườn rừng. 
Trong khi đó, kiểu canh tác vườn có trữ lượng 
carbon là thấp nhất, 51,72 ± 7,60 (tC/ha) (0 - 20 
cm) và 50,32 ± 11,16 (tC/ha) (20 - 50 cm) (p < 
0,05). Ở kiểu rừng tự nhiên và vườn rừng, trữ 
lượng carbon hữu cơ ở độ sâu 0 - 20 cm thấp 
hơn so với độ sâu 20 - 50 cm (p < 0,05). Trong 
khi ở rừng trồng, trữ lượng carbon ở hai độ sâu 
không có sự khác biệt rõ ràng (p > 0,05). Tuy 
nhiên, ở kiểu canh tác vườn, độ sâu 0 - 20 cm 
có trữ lượng carbon cao hơn so với độ sâu 20 - 
50 cm (p > 0,05).  

Bảng 3. Trữ lượng carbon hữu cơ và nitơ trong đất ở các kiểu sử dụng đất 

Kiểu sử dụng đất Độ sâu (cm) Trữ lượng carbon hữu cơ (tC/ha) Trữ lượng nitơ (tN/ha) 

Rừng tự nhiên 
0 - 20 69,39 ± 3,60

aA 
3,83 ± 0,26

aB 

20 - 50 77,18 ± 7,95
bA 

3,61 ± 0,31
aB 

Rừng trồng 
0 - 20 53,03 ± 4,03

aAB 
3,91 ± 0,27

aB 

20 - 50 54,06 ± 3,07
aAB

 3,80 ± 0,37
aB 

Vườn rừng 
0 - 20 53,39 ± 4,01

aAB 
5,63 ± 0,33

aA 

20 - 50 57,06 ± 4,74
bAB 

5,13 ± 0,30
aA 

Vườn 
0 - 20 51,72 ± 7,60

aB 
6,39 ± 1,29

aA 

20 - 50 50,32 ± 11,16
aB 

5,37 ± 1,04
bA 

Ghi chú: Trong cùng kiểu sử dụng đất, giá trị của các độ sâu có chữ cái (a,b) khác nhau thì khác biệt nhau về ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05) và ngược lại. Trong cùng độ sâu, các giá trị của các kiểu sử dụng đất có chữ cái (A, B, C) khác nhau thì khác 

biệt nhau về ý nghĩa thống kê (p < 0,05) và ngược lại. 
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Về trữ lượng nitơ, Bảng 3 cho thấy vườn 

và vườn rừng có khả năng tích tụ lượng nitơ 

cao hơn so với rừng tự nhiên và rừng trồng. Ở 

cả hai độ sâu 0 - 20 cm và 20 - 50 cm, vườn và 

vườn rừng có trữ lượng nitơ (dao động từ 5,13 

± 0,30 tN/ha đến 6,39 ± 1,29 tN/ha) cao hơn so 

với rừng trồng và rừng tự nhiên (dao động từ 

3,61 ± 0,31 tN/ha đến 3,91 ± 0,27 tN/ha) (p < 

0,05). Tầng đất mặt (0 - 20 cm) có xu hướng 

tích trữ nitơ cao hơn so với tầng đất sâu hơn 

(20 - 50 cm), trong đó chỉ có mô hình vườn có 

khác biệt thống kê giữa hai tầng này (p < 0,05). 

Khả năng lưu trữ SOC ở các kiểu đất rừng 

và vườn rừng cao hơn so với đất vườn, trong 

khi khả năng lưu trữ STN ở đất vườn tốt hơn. 

Trữ lượng carbon và nitơ trong đất có thể gia 

tăng khi gia tăng hàm lượng carbon và nitơ 

trong đất và giảm khi sự phân hủy carbon và 

nitơ tăng dần. Đất mất cacbon hữu cơ do sự 

phân hủy và xói mòn gia tăng khi thảm thực vật 

rừng bị phá hủy và chuyển đổi thành cây trồng, 

do đó sẽ làm gia tăng lượng CO2 trong khí 

quyển (Zhang et al., 2013). Phá rừng, quản lý 

đất kém và canh tác quá nhiều sẽ làm giảm trữ 

lượng C và N trong đất. Tuy nhiên, thâm canh 

với kỹ thuật canh tác thích hợp có thể làm đảo 

ngược xu hướng này (Purwanto & Alam, 2020). 

Bên cạnh đó, trữ lượng carbon và nitơ còn phụ 

thuộc vào sự thay đổi của dung trọng. Ở khu 

vực đồi núi, sa cấu đất cũng góp phần vào sự 

phân bố của trữ lượng carbon và nitơ. Kết quả 

này cũng phù hợp với nhận định của Zhong et 

al. (2018), hàm lượng đất sét cao cũng có thể 

dẫn đến nhiều phân tử C hữu cơ bị đất sét hấp 

phụ do diện tích bề mặt lớn. Ngoài ra, sự hiện 

diện của các cation đa hóa trị tạo thành khoáng 

vật hữu cơ phức hợp bảo vệ SOC khỏi bị vi 

sinh vật phân huỷ. Hàm lượng sét cao làm tăng 

khả năng giữ nước trong đất, vì vậy làm giảm 

sự mất nitơ vào không khí. Một cách tổng quát, 

việc sử dụng đất, dung trọng và sa cấu của đất 

là những yếu tố ảnh hưởng đến trữ lượng 

carbon và nitơ trong đất. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy rằng 

các kiểu sử dụng đất ảnh hưởng đáng kể đến 

sự phân bố carbon hữu cơ và tổng nitơ, cũng 

như lượng dự trữ của chúng trong đất ở khu 

vực đồi núi tỉnh An Giang. Hàm lượng SOC và 

TN ở tầng đất mặt (0 - 20 cm) cao hơn ở tầng 

đất sâu hơn (20 - 50 cm), trong khi trữ lượng 

carbon và nitơ không khác biệt ý nghĩa ở hai độ 

sâu khảo sát, ngoại trừ rừng tự nhiên và vườn. 

Kết quả từ nghiên cứu này chứng minh rằng 

việc chuyển đổi đất rừng thành đất trồng trọt sẽ 

làm giảm hàm lượng SOC và TN, cũng như trữ 

lượng của chúng trong đất. Mặc dù, vườn cây 

ăn trái góp phần làm tăng thu nhập cho nông 

dân địa phương, tuy nhiên mô hình này nên 

được duy trì thích hợp thảm thực vật trên mặt 

đất, bón phân hữu cơ để góp phần cải thiện 

khả năng lưu trữ carbon và nitơ, đồng thời làm 

giảm phát thải CO2 và xói mòn đất. Các kỹ 

thuật quản lý đất tốt nhất cần tính đến các 

nguyên tắc sinh thái để cải thiện việc tích lũy 

các chất dinh dưỡng hiệu quả nhằm đáp ứng 

nhu cầu sản xuất cũng như giảm phát thải khí 

nhà kính. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ 
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SUMMARY 

Effects of land-use on carbon and nitrogen stocks in soil in mountainous areas, 
 An Giang province 

Nguyen Thi Hai Ly1, Lu Ngoc Tram Anh2,  

Nguyen Ho1, Nguyen Thi Phuong1 

1Faculty of Agriculture and Natural Resources-Environment, Dong Thap University 
2Department of Science and Technology, Dong Thap University 

In recent decades, the expansion of agri-forest or fruit garden models in mountainous areas is changing the 

natural vegetation and affecting the carbon and nitrogen stocks in the soil in An Giang province. This study was aimed 

to determine the effects of four typical land-use types, namely natural forests, plantations, forest gardens and fruit 

gardens, on soil organic carbon and nitrogen stocks. We surveyed 144 standard plots (OTC) (10 m  10 m), including 18 

OTCs in natural forests, 25 OTCs in planted forests, 32 OTCs in forest gardens and 12 OTCs in fruit gardens. Soil was 

taken at two depths of 0 - 20 cm and 20 - 50 cm to analyze density, organic carbon content and total nitrogen. The 

distributions and stocks of carbon and nitrogen varied widely across the four land-use types. Natural forests significantly 

increased the carbon stock in the soil (69.39 ± 3.60 tC/ha at a depth of 0 - 20 cm; 77.18 ± 7.95 tC/ha at a depth of 20 

- 50 cm; p < 0.05). The model of forest garden and fruit garden increased nitrogen stock in soil higher than natural 

forest and plantation forest (6.39 ± 1.29 tC/ha at depth of 0 - 20 cm; 5.37 ± 1.04 tC/ha. ha at a depth of 20 - 50 cm; p 

< 0.05. Our results showed that natural forests and plantations models will be beneficial in absorbing CO2 and storing 

carbon in the soil, while fruit garden and forest gardens models are beneficial for nitrogen storage. The conversion of 

land use towards economic development will significantly reduce carbon stocks, while at the same time depleting other 

ecosystem services related to carbon storage capacity. 

Keywords: Organic matter, organic nitrogen, land use, farming model, soil quality. 

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc 

Email: lvthuc@ctu.edu.vn 

Ngày nhận bài: 12/8/2022 

Ngày thông qua phản biện: 16/10/2022 

Ngày duyệt đăng: 20/10/2022 



210 

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BIOCHAR-KHOÁNG BMT18  

CHO CÂY CAM SÀNH  

Đỗ Thị Lan
1
, Phạm Văn Ngọc

2 

TÓM TẮT 

Phân BMT 18 góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu bởi vì nó chuyển hóa được lượng khí CO2 vào trong đất, 

hạn chế tác động biến đổi khí hậu và cải tạo độ phì nhiêu đất. Mục đích nghiên cứu là đánh giá hiệu lực của phân hữu 

cơ khoáng BMT18 cho cây canh Sành tỉnh Hà Giang. Đã áp dụng phương pháp khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng trong 

02 năm phân bón cho cây cam đang trong giai đoạn kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: bón phân BMT18 với liều 

lượng 9 kg phân BMT18/cây cho năng suất cao nhất so với các liều lượng khác khi khảo nghiệm diện hep và cũng chứng 

minh khi được chọn trong khảo nghiệm diện rộng. Năng suất thí nghiệm đạt năng suất cao nhất (73,38 kg/cây) cao hơn 

công thức đối chứng (46,38 kg/cây) và hiệu quả kinh tế cao nhất (khảo nghiệm diện hẹp). Trong khảo nghiệm diện 

rộng, mô hình bón phân BMT 18 cho hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng 14,2%. Kết quả này là cơ sở để mở rộng diện 

tích sử dụng phân BMT18 cho cam Sành tại Hà Giang và tiếp tục nghiên cứu sử dụng cho các đối tượng cây trồng khác. 

Từ khóa: Phân hữu cơ khoáng, phân BMT18, cam Sành, tỉnh Hà Giang. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Than sinh học (biochar) là sản phẩm của 

quá trình phân hủy nhiệt chất hữu cơ ở nhiệt độ 

cao trong điều kiện yếm khí (Lehmann et al., 

2006). Bổ sung biochar vào đất có thể làm thay 

đổi đặc tính lý hóa đất, tăng lượng dinh dưỡng 

trong đất và tăng khả năng phát triển nấm cộng 

sinh rễ cây (Ishii and Kadoya, 1994), là nơi trú 

ngụ, bảo vệ cho nấm và vi sinh vật trong đất 

(Warnock et al., 2007). Việc sử dụng biochar để 

bón vào đất canh tác đã và đang ngày càng 

được chú ý đến như là một cách để làm tăng 

nguồn chứa các bon, giảm hiệu ứng nóng lên 

toàn cầu, cải thiện khả năng giữ nước, dinh 

dưỡng trong đất cũng như kiểm soát dự di 

động của nhiều chất gây ô nhiễm môi trường 

(Lehmann et al., 2006; Verheijen et al., 2009; 

Van Zwieten et al., 2010). Hơn nữa, việc bón 

biochar vào đất còn làm tăng hiệu quả sử dụng 

nước, tăng độ phì của đất và sản lượng cây 

trồng do làm giảm sự rửa trôi các chất dinh 

dưỡng và thậm chí cung cấp các chất dinh 

dưỡng cho cây (Glaser et al., 2002; Lehmann 

et al., 2003). 

                                                      
1
Khoa Môi trường - Đại học Nông lâm Thái Nguyên 

2
Khoa Nông học - Đại học Nông lâm Thái Nguyên 

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có 

nhiều phụ phẩm nông lâm nghiệp dùng để sản 

xuất than sinh học: vỏ cây, lõi ngô, vỏ trấu, bả 

nấm, mùn cưa, v.v... Riêng tỉnh Thái Nguyên 

có diện tích rừng khoảng 202 nghìn ha, bên 

cạnh cung cấp nguyên liệu cho sản xuất gỗ, 

công nghệ chế biến gỗ rừng còn thải môi 

trường hàng triệu tấn phụ phẩm như mùn cưa 

và vỏ cây. Phụ phẩm này đang được sử dụng 

không hợp lý gây ô nhiễm môi trường. Việc 

chế biến các sản phẩm phụ này thành than 

sinh học để bổ sung vào phân hữu cơ khoáng 

có tác dụng rất tốt bảo vệ môi trường, tăng 

hiệu quả sử dụng phân bón, hạn chế tác động 

biến đổi khí hậu và cải tạo độ phì nhiêu đất. 

Việc hoàn thiện quy trình sản xuất phân 

Biochar - khoáng BMT18 để xử lý chất thải 

chăn nuôi, phụ phẩm trồng trọt và phụ phẩm 

chế biến lâm nghiệp thành phân hữu cơ có 

hàm lượng hữu cơ cao, dinh dưỡng cân đối 

giúp cải tạo đất, cây trồng phát triển cân đối và 

bền vững là vô cùng cần thiết.  

Trong thành phần phân BMT18 có bổ sung 

than sinh học (Biochar) nên có tác dụng tăng 

hiệu lực phân hữu cơ và phân khoáng. Ngoài 

ra sản xuất phân BMT18 còn góp phần chống 

biến đổi khí hậu toàn cầu bởi vì nó chuyển hóa 

được lượng khí CO2 vào trong đất. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng phân BMT18 

đến sinh trưởng và phát triển cam Sành 

- Đối tượng: Thí nghiệm trên giống cam 

Sành ở thời kỳ kinh doanh (18 năm tuổi).  

- Vật liệu: Phân đạm urê Hà Bắc (46% N), 

phân kali clorua KCl (61% K2Oht), phân supe 

lân Lâm Thao (16% P2O5), Phân NTR1 là phân 

hữu cơ khoáng (hữu cơ 20%, N:P:K = 

2,5:5,5:2), phân BMT18 là phân hữu cơ khoáng 

(hữu cơ 20% và N:P:K = 5,5:2:4). 

- Phương pháp nghiên cứu: Thí nghiệm bố 

trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, mỗi ô 

có 15 cây nhắc lại 3 lần, 4 công thức, với các 

liều lượng phân BMT18/cây: công thức 1 bón 8 

kg; công thức 2 bón 9 kg; công thức 3 bón 10 

kg, công thức 4 đối chứng bón 640 g N (dạng 

phân urê) + 1800 g P2O5 (dạng phân supe lân) 

+ 550 g K2O (dạng phân KCl) + 20 kg phân 

chuồng (đ/c). Các công thức bón phân BMT18 

có nền phân bón lót 3 kg NTR1/cây.  

- Kỹ thuật bón phân:  

+ Phân NTR1 bón toàn bộ sau thu hoạch, 

kết hợp xới xáo và tưới nước giữ đất ẩm. 

+ Phân BMT18 bón thúc thời kỳ ra trước ra 

hoa 15 ngày với lượng 60%, lượng phân còn 

lại bón khi quả có đường kính 1,5 - 2 cm với 

lượng 20% và lần 2 sau lần thứ nhất 30 ngày 

bón lượng phân còn lại. 

+ Đối với công thức đối chứng, bón lót toàn 

bộ phân chuồng + phân lân và 20% đạm và 

kali, bón thúc trước khi cây ra hoa 15 ngày với 

lượng phân đạm + kali lần 1 là 50% và lần thứ 

2 sau lần thứ nhất 30 ngày thì bón lượng phân 

còn lại. 

- Các chỉ tiêu theo dõi:  

+ Tỷ lệ đậu quả (%) = (Tổng số quả 

đậu/tổng số hoa, quả non rụng + Tổng số quả 

đậu tại thời điểm theo dõi) *100 

+ Đường kính quả(cm): Mỗi công thức 10 

quả, đo ở vị trí rộng nhất của quả 

+ Tỷ lệ phần ăn được (%): Mỗi công thức 

10 quả, cân phần ăn được của từng quả,  

+ Tỷ lệ phần không ăn được (%) (vỏ + hạt): 

Mỗi công thức 10 quả, cân phần không ăn 

được mỗi quả. 

+ Số hạt/quả (%): Mỗi công thức 10 quả, 

đếm số hạt/quả.  

+ Số lượng quả/cây: Đếm số quả hoàn 

chỉnh của mỗi cây của công thức khi thu hoạch. 

+ Khối lượng quả (kg): Tính trung bình khối 

lượng + 

- Năng suất (kg/cây): Năng suất thực tế.  

* Tình hình sâu bệnh hại: Theo Tiêu chuẩn 

ngành (Quyết định số: 82/2003/QĐ/BNN).  

Thời gian điều tra: Định kỳ 7 ngày/lần. Điều 

tra loại sâu, bệnh hại chính. 

2.2. Phương pháp khảo nghiệm diện rộng 

phân BMT18 trên cam Sành 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2017 

đến tháng 11 năm 2018. 

- Địa điểm: Tại Vĩnh Hảo, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang.  

- Diện tích cam làm mô hình: Tiến hành tại 

05 hộ, mỗi hộ 600 m
2
, tổng diện tích 3 ha. 

- Đối tượng: Giống sam Sành giai đoạn 

kinh doanh (10 - 20 năm). 

- Bô trí diện tích còn lại mỗi hộ 500 m
2
 làm 

đối chứng. 

- Mô hình đối chứng sử dụng phân gà, 

phân phân vi sinh, phân đạm, phân supelan và 

phân KCl theo tập quán canh tác địa phương. 

Kỹ thuật chăm sóc khác tương tự như trong 

mô hình. 

- Kỹ thuật bón phân NTR1 và BMT18: 

Lượng phân bón được thay đổi tuỳ thuộc vào 

năng suất cam. Lượng phân bón được khuyến 

nghị như ở Bảng 1. 

Bảng 1. Bón phân theo sản lượng cam 

Loại phân  
Năng suất  

> 8 tấn/ha 

Năng suất  

> 15 tấn/ha 

 NTR1 (kg/tấn quả) 200 120 

 BMT18 (kg/tấn quả) 300 100 
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Cách bón như sau: Sau khi thu hoạch bón 

vôi xung quanh tán cây, xới xáo làm sạch cỏ 

dại. Sau 15 - 20 ngày bón phân hữu cơ 

khoáng. 

Lần 1: Bón sau thu hoạch, toàn bộ phân 

NTR1. 

Lần 2: Bón trước nở hoa 6 tuần, bón 2/3 

lượng phân BMT18. 

Lần 3: Bón lúc quả lớn bằng ngón tay cái, 

bón 1/3 lượng phân BMT18 và toàn bộ lượng kali 

sunfat bón trước khi thu hoạch 40 - 45 ngày. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Năng suất và hiệu quả 

kinh tế. 

Số liệu được xử lý trên phần mềm thống 

kê IRRISTAT 5.0, so sánh phân hạng giá trị 

trung bình theo phương pháp Duncan. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo nghiệm diện hẹp phân 

BMT18 cho cây cam Sành 

3.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân 

BMT18 đến sinh trưởng và phát triển  

cam Sành 

Số hoa theo dõi ban đầu/cành của các 

công thức dao dộng từ 129 - 124,33 hoa/cành. 

Sau tắt hoa số quả đậu của các công thức sử 

dụng phân BMT18 cho số quả đậu cao hơn 

công thức đối chứng (Bảng 2). Tỷ lệ đậu quả 

sau ngừng hoa nở của các công thức dao động 

từ 24 - 31,7%. Trong đó các công thức sử dụng 

BMT18 cho tỷ lệ đậu quả cao hơn công thức 

đối chứng từ 4,65 - 7,7%. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng phân BMT18 đến tỷ lệ đậu hoa và quả cam 

Lượng phân bón cho 1 cây 
Số hoa theo 

dõi ban đầu/cành (hoa) 

Số quả đậu sau tắt 
hoa/cành (quả) 

Tỷ lệ đậu sau tắt 
hoa/cành (%) 

8 kg BMT18 (CAT1) 142,33 40,67 28,65
a 

 9 kg BMT18 - (CAT2) 132,67 42,00 31,70
a 

10 kg BMT18 (CAT3)  129,00 39,67 30,77
a 

0,64 kg N +1,8 kg P2O5 + 0,55 kg K2O + 
20 kg PC (Đ/c-CACT4) 

129,67 31,00 24,00
b 

LSD0,05 - - 3,91 

3.1.2. Ảnh hưởng liều lượng phân BMT18 đến biểu hiện sâu bệnh hại cam 

Bảng 3. Ảnh hưởng liều lượng phân BMT18 đến biểu hiện bệnh hại cam 
 Đơn vị tính: điểm 

Bệnh hại 
Bộ phận  

bị hại 

Mức độ gây hại ở các công thức 

8 kg phân 
BMT18  

9 kg phân 
BMT18 

10 kg phân 
BMT18 

0,64 kg N + 1,8 kg 
P2O5 + 0,55 kg K2O  

+ 20 kg PC 

Bệnh khô cành (Diaphorthe citri Wolf) cành 1 1 1 1 

Bệnh Greening (Liberobacterium asiaticum) cây 1 1 1 1 

Bệnh ghẻ (Elsinoe fawcettii) lá, quả 1 1 3 3 

Bệnh loét (Xanthomonas campestris) quả 1 1 3 3 

 

Kết quả cho thấy: Tỷ lệ nhiễm bệnh khô 

cành và Greening ở các công thức bón phân 

BMT18 là thấp (cấp 1), công thức đối chứng 

cũng ở mức thấp (cấp 3). Bệnh ghẻ và bệnh 

loét ở công thức bón 8 kg và 9 kg phân 

BMT18/cây cho mức độ nhiễm bệnh thấp (cấp 

1); công thức sử dụng 10 kg phân BMT18/cây 

và công thức đối chứng có mức độ nhiễm bệnh 

cao hơn (cấp 3) (Bảng 3). 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân BMT18 đến biểu hiện sâu hại cam 

Đơn vị: cấp 

Tên sâu hại 
Bộ phận  

bị hại 

Mức độ gây hại ở các công thức 

8 kg phân 
BMT18  

9 kg phân 
BMT18 

10 kg phân 
BMT18 

0,64 kg N + 1,8 kg 
P2O5 + 0,55 kg 

K2O + 20 kg PC 

Rệp sáp mềm (Planococcus citri Risso) Lá, cành, quả 1 1 3 3 

Rệp muội đen (Toxoptera aurantii BdeF) Lá non, lộc non 1 1 1 3 

Sâu vẽ bùa (Phyllocnistic citrella) Lá 1 1 1 1 

Nhện đỏ (Panonychus citri) Lá, quả 1 1 3 3 

 

Rệp sáp mềm xuất hiện trong các công 

thức ở mức hại trung bình và ít, riêng công 

thức 2 bón 9 kg phân BMT18/cây và công 

thức đối chứng bị hại ở mức độ nặng hơn (cấp 

3). Tất cả các công thức bón phân BMT18 đều 

bị hại nhưng chỉ hại ở mức trung bình, riêng 

công thức đối chứng bị hại nặng hơn (cấp 3). 

Sâu vẽ bùa xuất hiện ở các công thức thí 

nghiệm và bị hại ở mức trung bình (cấp 1) 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng, năng 

suất quả. Nhện đỏ hại nặng (cấp 3) ở các 

công thức bón 10 kg phân BMT18/cây; các 

công thức còn lại như: đối chứng, 1 và 2 bị hại 

ở mức độ nhẹ (cấp 1). 

3.1.3. Ảnh hưởng liều lượng phân BMT18 đến các yếu tố cấu thành năng suất  

Bảng 5. Ảnh hưởng liều lượng phân BMT18 đến các yếu tố cấu thành năng suất cam Sành 

Công thức 

Số quả TB Khối lượng TB Năng suất TB 

Số 
quả/cây 

% so với 
đ/c 

KL/quả 

(g) 

% so với 
đ/c 

NS/cây 

(kg) 

% so với 
đ/c 

8 kg BMT18 243,22
b 

117,94 238,67
b 

106,11 58,05
b 

125,16 

 9 kg BMT18 284,11
a 

137,77 258,30
a 

115,05 73,38
a 

158,21 

10 kg BMT18  266,00
ab 

128,98 244,03
b 

108,69 64,89
b 

139,91 

0,64 kg N +1,8 kg P2O5 + 0,55 kg K2O+ 20 kg PC  206,22
c 

100,00 224,50
c 

100,00 46,38
c 

100,00 

LSD0,05 22,95 - 12,40 - 7,18 - 

 

Năng suất trên cây các công thức dao 

động từ 46,38 - 73,38 kg/cây, trong đó các 

công thức bón phân BNT18 có năng suất quả 

trên cây nhiều hơn công thức đối chứng. Cụ 

thể công thức 2 bón 9 kg phân BMT18/cây cho 

năng suất trên cây cao nhất, đạt 73,38 kg/cây 

và cao hơn công thức đối chứng 46,38 kg/cây. 

Như vậy qua kết quả nghiên cứu trên ta thấy 

sử dụng phân BMT18 làm cho số quả trên cây, 

khối lượng quả trung bình, năng suất trên cây 

tăng và cao hơn công thức đối chứng. Cụ thể 

công thức bón 9 kg phân BMT18/cây nổi trội 

nhất, cho năng suất và các yếu tố cấu thành 

năng suất cao nhất. 

3.1.4. Ảnh hưởng liều lượng phân BMT18 đến một số chỉ tiêu chất lượng quả  

Bảng 6. Ảnh hưởng của phân BMT18 đến một số chỉ tiêu chất lượng quả cam 

Công thức 
Số hạt  

trên quả (hạt) 

Tỷ lệ phần  
ăn được  

(%) 

Tỷ lệ phần 
không ăn được 

(%) 

Độ brix 

(%) 

Độ chua 

(%) 

8 kg BMT18 (CAT1) 19,57 84,98
a 

15,02
b 

9,13
b 

4,46
b 

 9 kg BMT18 - (CAT2) 19,43 85,36
a 

14,64
b 

9,72
a 

4,31
b 

10 kg BMT18 (CAT3)  19,27 84,79
a 

15,20
b 

9,65
a 

4,27
b 

0,64 kg N + 1,8 kg P2O5 + 0,55 kg K2O 
+ 20 kg PC (Đ/c-CACT4) 

19,23 82,42
b 

17,58
a 

8,88
b 

5,09
a 

LSD 0,05 - 1,80 1,80 0,39 0,43 
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Kết quả cho thấy số hạt trên quả ở các 

công thức thí nghiệm dao động từ 19,23 - 19,57 

hạt/quả, việc sử dụng phân BMT18 trên cây 

cam không làm ảnh hưởng đến số hạt trên quả 

ở mức độ tin cậy 95%. Tỷ lệ phần ăn được ở 

các công thức dao động từ 82,42 - 85,36%. 

Trong đó các công thức sử dụng phân BMT18 

cho tỷ lệ phần ăn được cao nhất, cao hơn công 

thức đối chứng ở mức độ tin cậy 95%. Tỷ lệ 

phần không ăn được các công thức dao động 

từ 14,64 - 17,58%. Trong đó các công thức sử 

dụng phân BMT18 cho tỷ lệ phần không ăn 

được thấp hơn công thức đối chứng (17,58%) 

ở mức độ tin cậy 95%. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy độ brix của 

các công thức dao động từ 8,88% - 9,72%, trong 

đó công thức bón 9 kg phân BMT18/cây và công 

thức bón 10 kg phân BMT18/cây cho độ brix 

tương đương nhau, lần lượt đạt 9,72% và 

9,65% cao hơn công thức đối chứng (8,88%); 

công thức 1 bón 8 kg BMT18/cây cho độ brix 

9,13% tương đương với công thức 4 đối chứng 

ở mức độ tin cậy 95%. Độ chua dao động từ 

4,31 - 5,09%, trong đó các công thức sử dụng 

phân BMT18 có độ chua thấp hơn công thức đối 

chứng ở mức độ tin cậy 95%. Như vậy việc sử 

dụng phân BMT18 cho cây cam làm tăng tỷ lệ 

ăn được, tăng độ ngọt và giảm độ chua nên làm 

tăng chất lượng và giá trị cây cam. 

3.1.5. Hiệu quả kinh tế bón phân BMT18 cho cây cam  

Bảng 7. Hiệu quả kinh tế sử dụng liều lượng phân BMT18 cho cây cam 

Công thức 
Tổng thu 

(đồng/ha) 

Tổng chi 

(đồng/ha) 

Lãi thuần 

(Thu - chi) (đồng/ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

8 kg BMT18  616.810.528 94.215.000 522.595.528 99,86 

9 kg BMT18 779.697.326 96.777.500 682.919.826 130,50 

10 kg BMT18  689.419.889 99.340.000 590.079.889 112,76 

0,64 kg N + 1,8 kg P2O5  
+ 0,55 kg K2O + 20 kg PC  

617.155.250 93.846.250 523.309.000 100,00 

 

Tổng thu ở các công thức dao động từ 
616.810.528 - 779.697.326 đồng/ha. Trong đó, 
công thức bón 9 kg BMT18/cây có tổng thu 
cao nhất 779.697.326 đồng/ha, cao hơn công 
thức đối chứng 162.542.076 đồng/ha; thấp 
nhất ở công thức bón 8 kg BMT18/cây, đạt 
616.810.528 đồng/ha, thấp hơn công thức đối 
chứng 344.722 đồng/ha. 

Lãi thuần ở công thức 2 bón kg phân 

BMT18/cây cao nhất, đạt 682.919.826 đồng/ha, 

tỷ lệ lãi thuần tăng 30,50% so với công thức đối 

chứng; thấp nhất ở công thức 1, lãi thuần đạt 

522.595.528 đồng/ha và tỷ lệ lãi thuần thấp hơn 

đối chứng (99,86% so với 100,0%). 

3.2. Kết quả khảo nghiệm diện rộng phân BMT18 cho cây cam Sành 

 Bảng 8. Năng suất và hiệu quả kinh tế sử dụng phân BMT18 cho cây cam 

TT Mô hình 

Mục chi (1000 đ)/1ha Năng 
suất 

(tấn/ha) 

Tổng thu 
(1.000 
đ/ha) 

Lãi thuần 
(1.000 
đ/ha)  

Hiệu quả KT 
so đối 

chứng (%) 
Phân 
bón 

Công lao 
động 

Thuốc 
BVTV 

Tổng chi 
(1000 đ)/1ha 

1 Đối chứng 32.200 10.650 3.200 46.050 11,85 88.875 42.825 
14,2 

2 Trình diễn 29.500 10.580 2.950 43.030 12,26 91.950 48.920 

 

Với giá cam 7.500 đồng/kg thì giá trị tổng 

thu của mô hình trình diễn là 91,950 triệu 

đồng/ha, cao hơn mô hình đối chứng (88,875 

triệu đồng/ha). Mô hình trình diễn sử dụng phân 

BMT18 có lợi nhuận 48,920 triệu đồng/ha, cao 

hơn mô hình đối chứng 42,825 triệu đồng/ha. 

Hiệu quả kinh tế mô hình sử dụng phân BMT18 

cao hơn so với mô hình đối chứng 14,2%.  
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4. KẾT LUẬN 

Sử dụng phân BMT18 bón cho cây cam 
sành có ảnh hưởng thời gian ra hoa, sớm hơn 
so với công thức đối chứng từ 2 - 3 ngày và tỷ 
lệ đậu quả (từ 28,65% -31,7%) cũng cao hơn 
hơn công thức đối chứng 24%). 

Mức độ biểu hiện bệnh hại (bệnh khô cành, 
bệnh Greening, bệnh gẻ, bệnh loét) và sâu hại 
(rệp sáp, rệp đuôi đen, sâu vẽ bùa,, nhện đỏ) ở 
các công thức bón phân BMT 18 cũng thấp hơn 
hoặc tương đương công thức đối chứng. 

Bón phân BMT18 làm cho số quả trên cây, 

khối lượng quả trung bình, năng suất trên cây 

tăng và cao hơn công thức đối chứng. Trong đó 

công thức bón 9 kg phân BMT18/cây cho các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cao 

nhất (73,38 kg/cây) lớn hơn công thức đối 

chứng (46,38 kg/cây). 

Khảo nghiệm diện rộng phân BMT 18 trên 

canh Sành cho hiệu quả kinh tế cao hơn đối 

chứng 14,2%.  
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SUMMANY 

Research on the effectiveness of BMT18 chemical organic fertilizer  
on Sanh orange tree in Ha Giang province 

Do Thi Lan1, Pham Van Ngoc2 

1Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 
2Faculty of Agronomy, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 

BMT 18 contributes to combating global climate change because it converts CO2 into the soil, restricting the 

impact of climate change and improving soil fertility. Purpose of research is to evaluate the effectiveness of BMT18 

chemical organic fertilizer on Sanh orange tree in Ha Giang province by methods of experiment and testing (model) 

for Sanh orange trees in the business stage within 02 years. Research results show that: the dose 9 kg of 

BMT18/plant gives the highest yield compared to another formulas in experiment and testing. The experimental yield 

achieved the highest yield (73.38 kg/plant) higher than the control formula (46.38 kg/plant) and the highest  

economic efficiency. In testing of 9 kg of BMT18/plant economical efficiency is 14.2% higher than the c ontrol 

fertilizer. This result is a database to open the width of use BMT18 for Sanh orange tree in Ha Giang and continue to 

research and use for other target crops. 

Keywords: Chemical organic fertilizer, BMT18, Sanh orange tree, Ha Giang province. 
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