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Những đóng góp mới của luận án 

- Đề tài đã thể hiện được các đặc trưng của quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ 

tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đề tài là công trình đầu tiên tiến hành nghiên cứu và đã phản ánh được các tác 

động tổng hợp của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá 

trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất và sinh kế 

của người dân tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế.  

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp được các cơ sở lý luận và thực tiễn 

liên quan đến việc phát triển các đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

- Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần đưa ra các cơ sở cho việc 

chuyển đổi đất đai nhằm đáp ứng cho quá trình phát triển đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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Contribution of the dissertation  

The results of study determined the characteristics of the urbanization process in  

satellite towns of Hue city, Thua Thien Hue province. 

The study is the first project which carried out in the satellite towns of Hue city. Its 

result showed the aggregate impact of the transformation of agricultural land to non-

agricultural land in the process of urbanization to the social and economic development, 

the situation land use management and the livelihoods of the people in their towns. 

The results of the study provided the theoretical and practical scienttific basic and 

the practices related to the development of satellite towns of Hue city. 

The results of the research have contributed to give the basic for the conversion of 

land under urban development process in Thua Thien Hue province. 


