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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan luận án là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu 

sơ cấp và kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong 

bất cứ công trình nào khác. 

  Tác giả 

Nguyễn Thị Hải 

  



ii 

LỜI CẢM ƠN 

 

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự 

quan tâm, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể.  

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, tập thể các thầy, cô giáo 

khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp, phòng Đào tạo sau Đại học trường 

Đại học Nông lâm, Ban Sau đại học của Đại học Huế đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá 

trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án này. 

Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Huỳnh Văn Chương và 

PGS.TS. Hồ Kiệt đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu 

và thực hiện luận án. 

Tôi cũng xin gửi lòng biết ơn chân thành tới các cán bộ của Ủy ban nhân dân thị 

trấn Thuận An, cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường và cán bộ địa chính các phường, 

xã tại thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người dân địa 

phương đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thu thập thông tin, khảo sát 

thực địa để thực hiện luận án. 

Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các tập thể cơ quan, ban ngành, bạn bè, 

gia đình và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận án. 

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quý báu của các tập thể 

và cá nhân đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận án này. 

 
 

            Tác giả luận án 

                    Nguyễn Thị Hải 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đô thị hoá là quá trình tập trung dân số vào các đô thị, là sự hình thành nhanh 

chóng các điểm dân cư đô thị trên cơ sở phát triển sản xuất và đời sống [4], [31]. 

Theo số liệu của Tiểu ban dân số Hội đồng Xã hội và Kinh tế thế giới, hiện nay diện 

tích các thành phố trên thế giới chiếm 0,3% diện tích trái đất và từ năm 1960 đến 

năm 2000 dân số đô thị trên thế giới tăng gấp 3 lần đạt 3200 triệu hay 50% dân số 

thế giới [83]. Ngoài ra, theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2050 toàn thế giới 

sẽ có 27 “siêu thành phố” - những thành phố có số dân trên 10 triệu người và nhiều 

thành phố nhỏ hơn với không quá 500.000 dân sẽ xuất hiện [26]. Như vậy, đô thị hóa 

là một xu thế tất yếu diễn ra trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia 

trên toàn thế giới trong có Việt Nam. 

Quá trình đô thị hóa đã đặt ra yêu cầu phải phát triển các khu dân cư, xây 

dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, công 

nghiệp và các công trình đô thị khác… Chính những yêu cầu này cùng với tính giới 

hạn về số lượng của đất đai đã làm cho đất nông nghiệp bị chuyển sang sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp ngày càng nhiều. 

Do đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nên việc chuyển 

đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ở Việt Nam diễn ra rất mạnh mẽ. Theo 

báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hội thảo '' Nông dân bị thu hồi 

đất - Thực trạng và giải pháp" cho thấy trong giai đoạn 2001 - 2005 cả nước đã thu hồi 

366,44 nghìn ha đất nông nghiệp. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi để xây 

dựng đô thị là 70,32 nghìn ha. Việc thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn này đã tác 

động đến đời sống của trên 627.000 hộ gia đình với khoảng 950.000 lao động và trên 2,5 

triệu người. Trung bình mỗi hecta đất nông nghiệp bị thu hồi ảnh hưởng tới việc làm của 

trên 10 lao động nông nghiệp [99]. Như vậy, việc chuyển đổi đất nông nghiệp trong quá 

trình đô thị hóa đã có nhiều tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như 

đời sống và việc làm của người dân bị thu hồi đất [24]. 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc khu vực miền Trung của Việt Nam. Do có 

nhiều lợi thế trong việc phát triển kinh tế xã hội nên tại kết luận 48-KL/TW ngày 25 

tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị [5] và Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ [76] tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xác định sẽ 

được xây dựng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai với đô thị 

trung tâm là thành phố Huế và các đô thị vệ tinh của thành phố Huế là thị xã Hương 

Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An… 

Do có vị trí thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội nên cùng với sự phát triển 

của thành phố Huế, quá trình đô thị hóa đã diễn ra tương đối nhanh ở thị xã Hương 

Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An trong những năm gần đây. Để đáp ứng 
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quá trình này, nhiều diện tích đất nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

đã bị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp để quy hoạch đất ở, quy 

hoạch khu đô thị mới và xây dựng nhiều công trình phi nông nghiệp khác. Kết quả của 

sự chuyển đổi này đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội 

của các đô thị nhưng cũng đã làm cho một số diện tích đất nông nghiệp tại các đô thị 

bị mất đi. Điều này đã tạo ra các tác động không nhỏ đến tình hình quản lý, sử dụng 

đất cũng như sinh kế của người dân bị thu hồi đất... Tuy nhiên hiện nay chưa có công 

trình nào nghiên cứu về tác động tổng hợp do việc chuyển đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến các vấn đề này tại các đô thị vệ tinh của 

thành phố Huế. Điều này cho thấy, việc tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá tác 

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

trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” 

là một việc làm cần thiết nhằm phân tích được các tác động đồng thời tìm ra các giải 

pháp chuyển đổi đất đai phù hợp để đáp ứng tốt cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội 

cũng như quá trình đô thị hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và các đô thị vệ tinh 

của thành phố Huế nói riêng.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

 a. Mục tiêu nghiên cứu chung 

Đánh giá được các tác động của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế đến 

phát triển kinh tế xã hội, việc quản lý và sử dụng đất cũng như sinh kế của người dân 

bị thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn 2005 - 2013.  

b. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Phân tích được thực trạng chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế trong giai đoạn 2005 - 2013. 

- Đánh giá được các tác động của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đến việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, sự chuyển 

dịch cơ cấu sử dụng đất và biến động đất đai; sự thay đổi của cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 

động, thu nhập bình quân đầu người cũng như ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi này 

đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành 

phố Huế trong giai đoạn 2005 - 2013. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chuyển đổi 

đất nông nghiệp tại địa bàn nghiên cứu. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

a. Ý nghĩa khoa học 

- Đề tài đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận về quá trình đô thị hóa, công tác quản 

lý Nhà nước về đất đai, các vấn đề về quản lý, sử dụng đất cũng như sinh kế của người 

dân trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam.  



3 

 

- Đề tài đã đóng góp vào nguồn tài liệu tham khảo, học tập, nghiên cứu cho quá 

trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Quản lý đất đai và các ngành khác có 

liên quan. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

- Đề tài đã phản ánh được thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp cũng như tác động của quá trình này đến 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, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do vậy sẽ góp phần giúp cho các nhà quản lý đô thị, quản 

lý đất đai của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế đưa ra được các giải pháp phù hợp 

cho việc sử dụng đất và phát triển đô thị. 

- Các nhóm giải pháp được đề xuất trong đề tài đã góp phần nâng cao hiệu quả 

chuyển đổi đất đai trong quá trình đô thị hóa tại địa bàn nghiên cứu.    

4. Tính mới của đề tài 

- 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 nêu được các tác động 

tổng hợp của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 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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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1.1. Đất nông nghiệp 

1.1.1.1. Khái niệm đất nông nghiệp 

Theo quy định tại Điều 42 Luật đất đai năm 1993, đất nông nghiệp là đất được 

xác định chủ yếu để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp [65]. 

Luật đất đai 2003 đã mở rộng khái niệm đất nông nghiệp với tên gọi “nhóm đất 

nông nghiệp” thay cho “đất nông nghiệp” trước đây. Theo quy định của luật này có thể 

hiểu nhóm đất nông nghiệp là tổng thể các loại đất có đặc tính sử dụng giống nhau, với 

tư cách là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, khoanh nuôi tu bổ 

bảo vệ rừng, nghiên cứu thí nghiệm về nông lâm nghiệp [66]. 

Tiếp theo đó, Luật Đất đai năm 2013 đã tiếp tục sử dụng khái niệm nhóm đất 

nông nghiệp như Luật Đất đai năm 2003. Nhìn chung, trong Luật Đất đai năm 2013, 

khái niệm nhóm đất nông nghiệp cũng tương tự như quy định của Luật Đất đai năm 

2003. Theo đó, nhóm đất nông nghiệp vẫn được hiểu là đất được sử dụng vào mục 

đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất nông 

nghiệp khác [68]. 

Ngày 02 tháng 06 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông 

tư 28/2014-BTNMT về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Theo quy định tại thông tư này, khái niệm nhóm đất 

nông nghiệp được hiểu là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm 

về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát 

triển rừng; bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, 

đất làm muối và đất nông nghiệp khác [6]. 

Như vậy, khái niệm đất nông nghiệp được thể hiện rõ trong Luật Đất đai và 

các văn bản dưới luật của Việt Nam. Theo các khái niệm này, có thể hiểu rõ đất 

nông nghiệp là các loại đất đã có mục đích sử dụng nhưng không thuộc nhóm đất 

phi nông nghiệp. 

1.1.1.2. Phân loại đất nông nghiệp 

Việc phân loại nhóm đất nông nghiệp được thể hiện rõ trong Thông tư 28 năm 

2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường [6]. Theo quy định tại văn bản này, nhóm đất 

nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy 

sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. Cụ thể: 
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 Đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu 

năm. Trong đó, đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây 

có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm; 

kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng cây 

hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. Đất trồng cây lâu 

năm là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu 

hoạch là trên một năm; kể cả loại cây có thời gian sinh trưởng như cây hàng năm 

nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm như thanh long, chuối, dứa, nho...  

Đất lâm nghiệp là đất đang có rừng đạt tiêu chuẩn rừng theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng và đất mới được trồng rừng hoặc trồng kết hợp khoanh 

nuôi tự nhiên. Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng 

đặc dụng. Trong đó, đất rừng sản xuất là đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đất rừng phòng hộ là đất sử 

dụng vào mục đích phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi 

trường sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng. Đất rừng đặc dụng là đất để sử dụng vào mục đích nghiên 

cứu, thí nghiệm khoa học, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, vườn rừng quốc gia, 

bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường sinh thái theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

Đất nuôi trồng thủy sản là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng 

thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt. 

Đất làm muối là ruộng muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối. 

Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà 

khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; 

xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp 

luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, 

nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh. 

Như vậy, trong nhóm đất nông nghiệp gồm có 5 loại đất thành phần. Việc phân 

loại này đã tạo căn cứ và cơ sở khoa học giúp cho người quản lý và người sử dụng xác 

định được chính xác các loại đất nông nghiệp. Từ đó đưa ra được những biện pháp 

quản lý, sử dụng và bảo vệ đất phù hợp với từng loại đất nông nghiệp cụ thể.  

1.1.2. Đất phi nông nghiệp 

1.1.2.1. Khái niệm đất phi nông nghiệp 

Theo Luật Đất đai năm 1993, đất đai được chia thành 5 loại bao gồm đất nông 

nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng [65]. Tiếp theo đó, 

Luật Đất đai năm 2003 tại Điều 13 đã căn cứ vào mục đích sử dụng để chia đất đai 
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thành 3 nhóm đất bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng 

[66]. Như vậy, đất phi nông nghiệp là khái niệm được ra đời khi Luật Đất đai năm 

2003 được ban hành và được quy định cụ thể tại Thông tư 08/2007-BTNMT do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành vào năm 2008.  

Luật Đất đai năm 2013 tại Khoản 2 Điều 10 cũng đưa ra quy định về phân loại 

nhóm đất phi nông nghiệp. Theo quy định tại luật này, nhóm đất phi nông nghiệp được 

hiểu là các loại đất sử dụng vào mục đích không thuộc nhóm đất nông nghiệp [68]. 

Cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Thông tư 28/2014-BTNMT về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây 

dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất [6]. Theo quy định tại văn bản này, đất phi nông 

nghiệp gồm các loại đất sử dụng vào mục đích không thuộc nhóm đất nông nghiệp, 

bao gồm đất ở; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an 

ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất 

sử dụng vào mục đích công cộng; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước 

chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác. 

Như vậy, có thể thấy khái niệm đất phi nông nghiệp được thể hiện trong nhiều 

văn bản luật và dưới luật về đất đai của Việt Nam. Nhìn chung, trong các văn bản này, 

khái niệm đất phi nông nghiệp đều được thể hiện rõ ràng do vậy đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình quản lý và sử dụng đất. 

1.1.2.2. Phân loại đất phi nông nghiệp 

Theo quy định tại Thông tư 28 năm 2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường về 

hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, nhóm phi đất nông nghiệp bao gồm đất ở; đất chuyên dùng; đất cơ sở tôn giáo; đất 

cơ sở tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối; đất có mặt nước chuyên dùng và đất phi nông ngiệp khác [6]. 

Trong đó: 

Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; 

đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đã được 

công nhận là đất ở. Đất ở gồm có đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị. 

Đất chuyên dùng bao gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước; đất xây dựng công trình 

sự nghiệp; đất quốc phòng; đất an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất 

sử dụng vào mục đích công cộng.  

Đất cơ sở tôn giáo là đất có các công trình tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà 

nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của 
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tôn giáo; đất trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước 

cho phép hoạt động. 

Đất cơ sở tín ngưỡng là đất có các công trình tín ngưỡng gồm đình, đền, miếu, 

am, từ đường, nhà thờ họ. 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là đất để làm nơi mai táng 

tập trung, đất có công trình làm nhà tang lễ và công trình để hỏa táng. 

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn 

dạng tuyến không có ranh giới khép kín để tạo thành thửa đất được hình thành tự nhiên 

hoặc nhân tạo phục vụ cho mục đích thoát nước, dẫn nước. 

Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn 

dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín để hình thành thửa đất, thuộc phạm vi các đô 

thị và các khu dân cư nông thôn hoặc ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn nhưng 

không sử dụng chuyên vào mục đích chuyên nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ điện, thủy lợi. 

Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động 

trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực 

vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng 

công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công 

trình đó không gắn liền với đất ở. 

Như vậy, theo quy định phân loại của Việt Nam, nhóm đất phi nông nghiệp bao 

gồm tám loại đất thành phần. Các loại đất này đều được xác định một cách cụ thể về 

tên gọi cũng như khái niệm nhờ vậy đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và 

sử dụng đất đai nói chung và đất phi nông nghiệp nói riêng. 

1.1.3. Đô thị 

1.1.3.1. Khái niệm đô thị và đô thị vệ tinh 

a. Khái niệm đô thị 

Trong thực tế, đô thị là một khu vực cư trú của loài người. Đối với mỗi quốc gia 

và vùng lãnh thổ, đô thị có thể có quy mô diện tích nhỏ so với toàn vùng nhưng trình 

độ phát triển của đô thị mạnh về nhiều mặt và có vai trò quan trọng đối với các vùng 

xung quanh.  

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995) [29], đô thị là một không gian cư trú 

của cộng đồng người sống tập trung và hoạt động trong những khu vực kinh tế phi 

nông nghiệp. 

Theo Luật Quy hoạch đô thị Việt Nam (2009) [67], đô thị là khu vực tập trung 

dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông 
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nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai 

trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa 

phương bao gồm nội thành và ngoại thành của thành phố, nội thị và ngoại thị của thị 

xã hoặc thị trấn. 

Theo Nghị định số 42 năm 2009 của Chính phủ về  phân loại đô thị [16], một 

đơn vị được gọi là đô thị khi có các tiêu chuẩn cơ bản bao gồm: 

Thứ nhất, là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia, 

cấp vùng liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc là một trung tâm của vùng trong tỉnh; 

có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước hoặc của một vùng lãnh 

thổ nhất định. 

Thứ  hai, quy mô dân số toàn đô thị tối thiểu phải đạt 4000 người trở lên. 

Thứ ba, mật độ dân số phải phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng 

loại đô thị và được tính trong phạm vi nội thành, nội thị và khu phố xây dựng tập trung 

của thị trấn, tối thiểu là 2000 người/km2. 

Thứ tư, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp được tính trong phạm vi ranh giới 

nội thành, nội thị và khu phố xây dựng tập trung phải đạt tối thiểu 65% so với 

tổng số lao động. 

Thứ năm, hệ thống công trình hạ tầng đô thị gồm hệ thống công trình hạ tầng xã 

hội và hạ tầng kỹ thuật phải đạt các yêu cầu: Đối với khu vực nội thành, nội thị phải 

được đầu tư xây dựng đồng bộ và có mức độ hoàn chỉnh theo từng loại đô thị. Đối với 

khu vực ngoại thành, ngoại thị phải được đầu tư xây dựng đồng bộ mạng lưới hạ tầng, 

đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đô thị. 

Thứ sáu, việc xây dựng và phát triển đô thị phải theo quy chế quản lý kiến trúc 

đô thị đã được duyệt, có các đô thị kiểu mẫu, các tuyến phố văn minh đô thị, có 

các không gian công cộng phục vụ đời sống tinh thần của cư dân đô thị; có tổ hợp 

kiến trúc hoặc công trình kiến trúc tiêu biểu và phù hợp với môi trường, cảnh 

quan thiên nhiên. 

Theo quy định của Chính phủ thì một khu vực muốn trở thành đô thị thì phải 

đáp ứng được 6 tiêu chuẩn trên. Tuy nhiên, trong thực tế tại Việt Nam do nhiều vùng 

có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác nhau trong đó đặc biệt là các vùng ở vùng 

cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đang gặp rất nhiều khó khăn nên Chính 

phủ đã có quy định riêng đối với các đô thị ở những vùng này. Cụ thể, những đô thị ở 

vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì quy mô dân số và mật độ dân 

số có thể thấp hơn nhưng tối thiểu phải đạt 50% tiêu chuẩn quy định, các tiêu 

chuẩn khác phải đảm bảo đạt tối thiểu 70% mức tiêu chuẩn quy định so với các 

loại đô thị tương đương. 
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 Như vậy, có thể thấy khái niệm đô thị có thể hiểu tổng quát như sau: Đô thị là 

điểm tập trung dân cư với mật độ cao, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, có hạ tầng 

cơ sở thích hợp, là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy 

sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của một miền lãnh thổ, của một tỉnh, 

của một huyện hoặc một vùng trong tỉnh, trong huyện. 

b. Khái niệm đô thị vệ tinh 

Việc phát triển không gian của các thành phố lớn đưa đến khái niệm đô thị vệ 

tinh. Theo đó, mô hình phát triển đô thị vệ tinh được hiểu trong học thuật về đô thị của 

phương Tây là việc phát triển các thành phố nhỏ và trung bình xung quanh một thành 

phố trung tâm và được liên kết với thành phố trung tâm bằng một hệ thống giao thông 

công cộng hoàn thiện. Khái niệm đô thị vệ tinh được Raymond Unwin (1863-1940), 

một kiến trúc sư người Anh đưa ra vào năm 1922. Theo đó, đô thị vệ tinh là đô thị nằm 

trong một vùng đô thị nào đó và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thành phố trung tâm của 

vùng đô thị đó [101].  

Học thuyết “đô thị vệ tinh” đã trở thành cơ sở vận dụng cho công tác quy hoạch 

xây dựng cải tạo và phát triển các thành phố lớn tại Anh, Pháp, Nga... với hình thức là 

xây dựng các thành phố mới xung quanh thành phố lớn. Mối quan hệ qua lại giữa các 

thành phố lớn và các thành phố vệ tinh không còn giữ ở trạng thái một chiều, mà thay 

vào đó là sự tương tác hỗ trợ chức năng cho nhau để tạo nên sự hoàn thiện hơn về mọi 

mặt… Những thành công thực tiễn của lý luận về đô thị vệ tinh trên thế giới đã được 

các nhà quy hoạch đô thị của Việt Nam nghiên cứu và vận dụng trong việc phát triển 

đô thị tại Việt Nam. Điều này được thể hiện ở chỗ xung quanh các đô thị lớn của Việt 

Nam có sự xuất hiện của các đô thị vệ tinh. Cụ thể, theo quy hoạch chung xây dựng 

thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hà Nội có 5 đô thị 

vệ tinh bao gồm đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn [62], 

[102]. Theo quyết định số 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 15 đô thị vệ tinh 

là Nhơn Trạch, Long Thành, Tam Phước, Hiệp Phước, Củ Chi, Đức Hòa, Trảng Bom, 

An Lạc, Nhà Bè, Cần Giờ, Dĩ An -Thuận An, Tân An, Gò Công, Bến Lức, Cần Giuộc 

[63], [100]. Trong khi đó, nằm ở dải đất miền Trung của Việt Nam, thành phố Huế 

cũng có các đô thị vệ tinh bao gồm thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn 

Thuận An [74], [76]. 

1.1.3.2. Các yếu tố tạo thành đô thị 

 Các yếu tố tạo thành đô thị là những yếu tố cấu tạo nên đô thị. Các yếu tố này 

có vai trò quan trọng trong việc làm căn cứ để xác định một khu vực có đủ tiêu chuẩn 

trở thành đô thị hay không. Theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy 
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định về việc phân loại đô thị của Việt Nam [16] và Thông tư số 34/2009/TT-BXD của 

Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 42/2009/NĐ-CP [8], 

các yếu tố tạo thành đô thị bao gồm chức năng của đô thị, tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, quy mô dân số đô thị và mật độ dân số. 

a. Chức năng của đô thị 

Hầu hết các đô thị đều có chức năng quan trọng đối với quá trình phát triển kinh 

tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng lãnh thổ mà đô thị phân bố và đối với cả 

nước. Chức năng của đô thị được thể hiện qua chỉ tiêu về vị trí, vai trò của đô thị trong 

hệ thống đô thị cả nước; tính chất của đô thị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đô thị. 

Trong đó, vị trí, vai trò của đô thị được xác định trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát 

triển hệ thống đô thị, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, 

vùng huyện. Qua đó, mỗi đô thị có vị trí, vai trò có thể là đô thị chiến lược, đô thị hạt 

nhân hay vệ tinh của một hệ thống đô thị vùng miền hoặc cả nước. Tính chất của đô 

thị xác định đô thị có thể là trung tâm tổng hợp của một tỉnh, vùng tỉnh hoặc trung tâm 

chuyên ngành của một vùng liên tỉnh hoặc của cả nước. Trong khi đó, các chỉ tiêu kinh 

tế của đô thị gồm tổng thu ngân sách, tổng chi ngân sách, cân đối thu, chi ngân sách, 

thu nhập bình quân đầu người so với cả nước và mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 

năm gần nhất. Các chỉ tiêu xã hội của đô thị gồm tỷ lệ hộ nghèo được xác định theo 

quy định hiện hành và tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm bao gồm gia tăng dân số tự nhiên 

và gia tăng dân số cơ học không kể lượng dân số tăng do mở rộng địa giới hành chính 

khu vực nội thị. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đô thị được xác định trong phạm vi địa 

giới hành chính của đô thị. 

b. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

 Lao động phi nông nghiệp của đô thị là lao động làm việc trong các ngành kinh 

tế quốc dân như: công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu điện, thương nghiệp, 

cung ứng vật tư, dịch vụ công cộng, du lịch, khoa học, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, y 

tế, bảo hiểm, thể thao, tài chính, tín dụng, ngân hàng, quản lý nhà nước và lao động 

khác không thuộc ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Tỷ lệ lao động 

phi nông nghiệp của một đô thị thể hiện tỷ trọng của lực lượng lao động phi nông 

nghiệp trong tổng số lao động thuộc khu vực nội thị của đô thị. 

c. Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị 

Cơ sở hạ tầng đô thị là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá 

trình hình thành và phát triển đô thị. Cơ sở hạ tầng đô thị bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và cơ sở hạ tầng xã hội. Trong đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị là các công 

trình hạ tầng đáp ứng các nhu cầu của sản xuất, lưu thông và các hoạt động khác của 

con người. Hệ thống công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm: giao thông, cấp điện 

và chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, thoát nước, công viên cây xanh, hệ thống 
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xử lý chất thải, nghĩa trang, thông tin và bưu chính viễn thông. Cơ sở hạ tầng xã hội 

của đô thị là các công trình hạ tầng đáp ứng các nhu cầu về nơi ở, làm việc, chăm sóc 

sức khỏe, làm đẹp, học tập, mua sắm, tập luyện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...  

Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội bao gồm nhà ở, trụ sở ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn, 

nhà hàng, siêu thị, thẩm mĩ viện, bệnh viện, trường học, nhà hát, sân vận động và các 

công trình phục vụ lợi ích công cộng khác. 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tại 

các đô thị được đánh giá theo hai tiêu chuẩn là đồng bộ và hoàn chỉnh. Cơ sở hạ tầng 

đô thị được đánh giá là đồng bộ khi tất cả các loại công trình cơ sở hạ tầng xã hội và 

kỹ thuật đô thị đều được xây dựng, nhưng mỗi loại phải đạt được tiêu chuẩn tối thiểu 

từ 70% trở lên so với mức quy định của quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị. 

Cơ sở hạ tầng đô thị được đánh giá là hoàn chỉnh khi tất cả các công trình cơ sở hạ 

tầng xã hội và kỹ thuật đô thị đều được xây dựng, nhưng mỗi loại phải đạt được tiêu 

chuẩn tối thiểu từ 90% trở lên so với mức quy định của quy chuẩn thiết kế quy hoạch 

xây dựng đô thị [7]. 

d. Quy mô dân số đô thị 

Dân số đô thị là động lực chính thúc đẩy sự hình thành và phát triển của đô thị. 

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, dân số là cơ sở để phân loại đô thị, xác định quy mô đất 

đai, khối lượng nhà ở, công trình công cộng, mạng lưới công trình kỹ thuật cũng như 

đề xuất các chính sách phát triển. Quy mô dân số đô thị được xác định bao gồm số dân 

thường trú và số dân tạm trú đã quy đổi ở khu vực nội thị và khu vực ngoại thị. 

e. Mật độ dân số 

Mật độ dân số là chỉ tiêu phản ánh mức độ tập trung dân cư trên một đơn vị 

diện tích đất đai của khu vực nội thị. Chỉ tiêu này được tính bằng dân số trong khu vực 

nội thị chia cho diện tích đất xây dựng đô thị trong khu vực nội thị không bao gồm các 

diện tích tự nhiên như núi cao, mặt nước, không gian xanh (vùng sinh thái, khu dự trữ 

thiên nhiên được xếp hạng về giá trị sinh học... ) và các khu vực cấm không được xây 

dựng. 

1.1.4. Đô thị hóa 

1.1.4.1. Khái niệm về đô thị hóa 

Đô thị hóa là một xu thế tất yếu, là một quá trình phát triển của xã hội mang 

tính chất toàn cầu và diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Khái niệm đô thị hóa được hiểu bằng nhiều cách khác nhau. 

Theo Đàm Trung Phường (2005) [64] đô thị hóa là một quá trình diễn thế về 

kinh tế - xã hội - văn hóa - không gian gắn liền với những tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong đó diễn ra sự phát triển nghề nghiệp mới, sự chuyển dịch cơ cấu lao động, sự 
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phát triển đời sống văn hóa, sự chuyển đổi lối sống và sự mở rộng phát triển không 

gian thành hệ thống đô thị song song với tổ chức bộ máy hành chính, quân sự. 

 Từ góc độ nhân khẩu học và địa lý kinh tế, đô thị hóa được hiểu là sự di cư từ 

nông thôn tới đô thị, là sự tập trung ngày càng nhiều dân cư sống trong những vùng 

lãnh thổ đô thị. Về mặt xã hội, đô thị hóa được hiểu là quá trình tổ chức lại môi trường 

cư trú của con người [21]. Đô thị hóa không chỉ thay đổi sự phân bố dân cư và những 

yếu tố vật chất, mà còn làm chuyển hóa những khuôn mẫu của đời sống kinh tế - xã 

hội, phổ biến lối sống đô thị tới các vùng nông thôn và toàn bộ xã hội. Như vậy, quá 

trình đô thị hóa không những diễn ra về mặt số lượng như tăng trưởng dân số, mở rộng 

lãnh thổ, tăng trưởng về năng suất, mà còn thể hiện cả về mặt chất lượng, nâng cao 

mức sống, làm phong phú hơn các khuôn mẫu và nhu cầu văn hóa [31]. 

Như vậy, đô thị hóa được thể hiện trong rất nhiều khái niệm khác nhau. Tuy 

nhiên dù ở góc độ nghiên cứu nào, các khái niệm này đều đề cập đến sự phát triển của 

dân số đô thị cũng như thể hiện vai trò của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội.  

1.1.4.2. Các chỉ số liên quan đến đô thị hóa 

a. Tỷ lệ đô thị hóa 

Tỷ lệ đô thị hóa là chỉ tiêu thể hiện sự phát triển mở rộng của đô thị được xác 

định bằng tỷ lệ dân số khu vực nội thành, nội thị so với tổng dân số toàn đô thị [8]. 

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về việc 

phân loại đô thị thì tỷ lệ đô thị hoá được tính theo công thức (1): 

T =
Nn

N
∗ 100 

Trong đó:  

T: Tỷ lệ đô thị hóa của đô thị (%); 

Nn: Tổng dân số các khu vực nội thành, nội thị (người); 

N: Dân số toàn đô thị (người). 

b. Tốc độ đô thị hóa 

Tốc độ đô thị hóa là chỉ tiêu thể hiện sự tăng trưởng của đô thị thông qua các 

chỉ tiêu về dân số đô thị hoặc đất đai đô thị theo thời gian (1 năm hoặc một khoảng 

thời gian nhất định). Theo quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây 

dựng [8], tốc độ đô thị hóa được xác định theo công thức (2):  

M =
Nc−Nd

Nd
∗ 100 

(1) 

(2) 
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Trong đó:  

M: Tốc độ đô thị hóa của đô thị (%) 

Nc: Tổng dân số hoặc diện tích của khu vực nội thành, nội thị cuối kỳ  

Nd: Tổng dân số hoặc diện tích của khu vực nội thành, nội thị đầu kỳ  

c. Chỉ số đô thị - nông thôn 

Một trong những chỉ số thường được sử dụng trong các nghiên cứu dự báo về 

động lực và xu hướng phát triển của đô thị hóa là chỉ số đô thị - nông thôn (Urban - 

Rural Ratio). Về bản chất, chỉ số này thể hiện tỷ lệ dân số thành thị so với dân số nông 

thôn tại một thời điểm cố định. Qua đó, phản ánh được sự phát triển của đô thị trong 

khu vực nghiên cứu. Chỉ số thành thị - nông thôn được xác định bằng công thức (3): 

URRt =
PUt

PRt
 

Trong đó: 

URRt: Chỉ số đô thị - nông thôn tại thời điểm t 

PUt: Dân số của khu vực nội thành, nội thị tại thời điểm t (người) 

PRt: Dân số nông thôn tại thời điểm t (người) 

1.1.4.3. Đặc điểm và xu hướng đô thị hóa 

a. Đặc điểm đô thị hóa 

 Đô thị hóa được nhìn nhận dưới nhiều quan điểm khác nhau, nhưng dù đứng 

trên quan điểm nào thì đô thị hóa đều có những đặc điểm chính như sau: 

Thứ nhất, đô thị hóa là người bạn đồng hành của công nghiệp hóa. 

 Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra song song và làm tiền đề cho 

nhau, không tách rời nhau. Ở nơi nào có đô thị hóa thì ở đó có quá trình công nghiệp 

hóa và ngược lại. Quá trình đô thị hóa làm gia tăng tỷ trọng các ngành kinh tế phi nông 

nghiệp, trong đó có ngành công nghiệp nên kéo theo quá trình công nghiệp hóa. 

Ngược lại, quá trình công nghiệp hóa dẫn đến tỷ trọng ngành công nghiệp tăng, việc 

xây dựng các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp khác sẽ dẫn đến việc 

phát triển cơ sở hạ tầng, các hoạt động thương mại, dịch vụ, tập trung dân cư… kéo 

theo quá trình đô thị hóa [104]. 

 Thứ hai, đô thị hóa đưa đến nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng kéo theo 

nhiều mặt tiêu cực trong quá trình phát triển của các đô thị nói riêng và cả xã hội nói 

chung. Quá trình đô thị hóa làm đa dạng các thành phần kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát 

triển theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế thị trường, nền kinh tế và các 

hoạt động sản xuất trở nên năng động hơn. Đô thị hóa làm tăng tỷ lệ lao động phi nông 

(3) 
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nghiệp, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, đồng thời các phương tiện máy móc dần thay 

thế sức lao động của con người. Đô thị hóa dẫn đến sự ra đời của các đô thị, làm cho 

các khu vực thay đổi hình thức tổ chức từ nông thôn thành các đơn vị mang tính chất 

đô thị, qua đó thay đổi hình thức quản lý, cơ chế chính sách và các hoạt động khác. 

Đồng thời, đô thị hóa góp phần chuyển dịch các hình thái kiến trúc, xây dựng từ dạng 

nông thôn sang dạng thành thị nên tạo ra nhiều kiểu kiến trúc mới, đẹp và hiện đại 

hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì nếu thiếu kiểm soát thì quá trình đô 

thị hóa cũng sẽ tạo nên những biến đổi theo hướng tiêu cực. Cụ thể, quá trình đô thị 

hóa thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến gia tăng các tình trạng như: thất nghiệp, tệ nạn xã hội, ô 

nhiễm môi trường, quy hoạch thiếu đồng bộ… Những tồn tại này làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến đời sống và nền văn minh của đô thị và cả xã hội [31]. 

b. Xu hướng đô thị hóa 

 Qua quá trình nghiên cứu diễn biến của quá trình đô thị hóa trên thế giới, các 

nhà nghiên cứu đã kết luận, quá trình đô thị hóa diễn ra theo hai xu hướng chính là đô 

thị hóa tập trung và đô thị hóa phân tán. Trong đó: 

 Đô thị hóa tập trung là quá trình phát triển tập trung toàn bộ các ngành công 

nghiệp và dịch vụ công cộng vào các thành phố lớn và các vùng xung quanh, làm hình 

thành các đô thị khổng lồ, tạo ra sự đối lập giữa thành thị với nông thôn, đồng thời gây 

ra sự mất cân bằng môi trường sinh thái. Đô thị hóa tập trung góp phần làm gia tăng 

khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa đô thị và nông thôn ngày một xa 

hơn, tạo nên nhiều áp lực và gánh nặng cho chính quyền đô thị trong việc giải quyết 

việc làm, nhà ở và các nhu cầu khác cho người dân nhập cư vào đô thị, không hoặc ít 

khai thác hết tiềm năng của địa bàn nông thôn. Đô thị hóa tập trung phù hợp với các 

nước phát triển, nơi có đầy đủ các điều kiện để hạn chế những mặt tồn tại và vận dụng 

được những ưu điểm của xu hướng này mang lại. 

 Khác với đô thị hóa tập trung, đô thị hóa phân tán là quá trình phát triển mạng 

lưới điểm dân cư đô thị có tầng bậc, phát triển cân đối công nghiệp, nông nghiệp và dịch 

vụ công cộng, đảm bảo cân bằng sinh thái, tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi 

tốt cho dân cư ở đô thị và nông thôn. Đô thị hóa phân tán là xu hướng chủ đạo nhất 

trong quá trình đô thị hóa mà đa số các nước đang phát triển lựa chọn vì thực chất của 

quá trình đô thị hóa là quá trình công nghiệp hóa, xu hướng này giúp phát triển công 

nghiệp và dịch vụ công cộng đồng đều giữa các vùng, góp phần giải quyết việc làm cho 

lao động tại địa phương, hạn chế luồng di cư vào đô thị của các vùng lân cận [31]. 

1.1.4.4. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến đời sống kinh tế xã hội 

 Quá trình đô thị hóa tạo ra rất nhiều ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế xã 

hội. Cụ thể: 
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 Quá trình đô thị hóa làm cho nền kinh tế của các đô thị phát triển nhanh chóng, 

các ngành kinh tế phi nông nghiệp phát triển đã thu hút một lượng lao động nhập cư 

dồi dào từ các địa bàn nông thôn. Quá trình này đã cung cấp một lực lượng lao động 

dồi dào, trẻ cho các đô thị nhưng đồng thời đã góp phần giải quyết việc làm cho lao 

động dư thừa ở các vùng nông thôn. Bên cạnh đó, sự tập trung dân cư và các hoạt động 

sản xuất vào các đô thị hay các vùng ven đô thị đã làm cho đất đai của các địa phương 

này được khai thác một cách tốt nhất, được tận dụng gần như triệt để. Nhờ đó đã nâng 

cao tính hợp lý và hiệu quả trong việc sử dụng đất [31]. 

 Trong quá trình đô thị hóa, các hoạt động đầu tư vào đô thị ngày một nhiều để 

xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành sản xuất, nhất là các ngành phi nông 

nghiệp. Do vậy, dưới tác động của quá trình này đất nông nghiệp tại các đô thị hoặc 

các vùng có đô thị hóa mạnh thường bị chuyển đổi sang các mục đích phi nông nghiệp 

để xây dựng các khu công nghiệp, các khu đô thị mới và các công trình khác. Điều này 

làm cho các hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp có xu hướng bị hạn chế lại 

nhưng đồng thời lại tạo ra động lực để cơ cấu kinh tế của các đô thị chuyển dịch nhanh 

hơn theo hướng tăng tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp [1], [31]. 

 Quá trình đô thị hóa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư và làm việc 

tại các vùng đô thị hóa nhiều hơn, lượng người di cư từ nông thôn vào thành thị đa 

dạng hơn, do vậy đã làm cho các nét đẹp văn hóa của các quốc gia, các vùng miền có 

điều kiện để giao lưu và phát triển. Bên cạnh đó, người dân tại các vùng đô thị hóa 

cũng có điều kiện để tiếp thu những nét văn hóa tiên tiến, hiện đại từ bên ngoài. Ngoài 

ra, để thích ứng với những đòi hỏi cao của việc phát triển kinh tế xã hội vùng đô thị, 

người nông dân đã phải rèn luyện để có thêm được những phẩm chất mới về ý thức kỷ 

luật, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật và từ đó đã dần trở thành con người thành 

phố với tính công nghiệp, chuyên nghiệp cao [1], [25]. 

 Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quá 

trình đô thị hóa cũng đã tạo ra một số hạn chế cần phải quan tâm trong vấn đề giải 

quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, tắc đường, gia tăng một số tệ nạn xã hội… Thực 

tế  cho thấy, quá trình đô thị hóa đòi hỏi các lao động phải có trình độ, tay nghề cao do 

vậy nhiều lao động nhập cư từ vùng nông thôn chưa được qua đào tạo, không đáp ứng 

được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng nên không tìm được việc làm và trở thành gánh 

nặng cho xã hội [61]. Bên cạnh đó, do những biến động của nền kinh tế thế giới, một 

số công ty, xí nghiệp bị phá sản hoặc phải tinh giảm lao động để giảm chi phí sản do 

vậy nhiều lao động sẽ bị đào thải và trở thành những người thất nghiệp. Đô thị hóa dẫn 

đến sự tăng lên đột biến của dân số đô thị, nhu cầu vận chuyển và đi lại ngày càng cao, 

số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến đã làm cho cơ sở hạ tầng giao 

thông không theo kịp với những yêu cầu của thực tiễn. Điều này đã làm cho tình trạng 

tắc đường thường xuyên xảy ra vào những giờ cao điểm tại các đô thị lớn, gây khó 

khăn cho sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động khác của nền kinh tế - xã 
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hội đô thị. Không những thế sự tăng lên đột biến về dân số trong quá trình đô thị hóa 

đã kéo theo tình trạng quá tải tại các trường học, bệnh viện. Thêm vào đó sự phát triển 

của các hoạt động sản xuất cùng với ý thức sinh hoạt của người dân trong quá trình đô 

thị hóa đã làm cho môi trường đô thị bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng gây đe dọa đến 

sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, việc phát triển kinh tế ở các đô thị đã 

thu hút rất đông các lao động nhập cư, điều này đã làm gia tăng nguy cơ về các tệ nạn 

xã hội do một số thành phần di cư và dân bản địa không có việc làm hoặc sống buông 

thả, thích hưởng thụ nên dễ bị lợi dụng và vi phạm pháp luật [1], [25]. 

 Như vậy có thể thấy, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực thì quá trình đô thị 

hóa cũng đã tạo ra những ảnh hưởng mang tính tiêu cực đối với việc phát triển kinh tế 

- xã hội. Tuy nhiên, đô thị hóa là một quá trình tất yếu diễn ra trong tiến trình phát 

triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Do vậy, tùy thuộc vào các đặc điểm tự nhiên, 

kinh tế - xã hội của các quốc gia mà cần thiết phải có những giải pháp để phát huy 

những tác động tích cực và giải quyết các hạn chế do quá trình đô thị hóa tạo ra.  

1.1.5. Sinh kế và khung sinh kế bền vững 

1.1.5.1. Khái niệm sinh kế 

Khái niệm sinh kế có thể được hiểu và sử dụng theo nhiều cách khác nhau. 

Theo một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi thì “Sinh kế bao gồm các khả năng, các 

tài sản và các hoạt động cần thiết để kiếm sống” [97]. 

Sinh kế cũng có thể được mô tả như tổng hợp của nguồn lực và năng lực liên quan 

tới các quyết định và hoạt động của một người hoặc một nhóm người nhằm cố gắng kiếm 

sống và đạt được các mục tiêu và mơ ước của mình. Tiêu chí sinh kế bền vững gồm: an 

toàn lương thực, cải thiện điều kiện môi trường tự nhiên, cải thiện điều kiện môi trường 

cộng đồng - xã hội, cải thiện điều kiện vật chất, được bảo vệ tránh rủi ro và các cú sốc [77]. 

Một sinh kế bền vững khi có khả năng ứng phó và phục hồi khi bị tác động hay 

có thể thúc đẩy các khả năng và tài sản ở cả thời điểm hiện tại và trong tương lai trong 

khi không làm xói mòn nền tảng nguồn lực tự nhiên [35], [53]. 

1.1.5.2. Khung sinh kế bền vững 

Khung sinh kế bền vững là một phương pháp tiếp cận toàn diện về các vấn đề 

phát triển thông qua việc nhấn mạnh đến thảo luận sinh kế của con người. Khung sinh 

kế bền vững có nguồn gốc từ phân tích của Amartya Sen về các quyền trong mối quan 

hệ với nạn đói và đói nghèo và gần đây được Cục Phát triển quốc tế Anh cũng như các 

học giả phát triển và ứng dụng rộng rãi [98]. 
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Hình 1.1. Khung sinh kế bền vững  

Nguồn: Cục Phát triển quốc tế Anh [79],[97] 

Để đảm bảo sinh kế bền vững, một cộng đồng, một hộ gia đình hay một cá nhân 

cần có năm nguồn vốn gồm nguồn vốn tự nhiên, nguồn vốn con người, nguồn vốn xã 

hội, nguồn vốn tài chính và nguồn vốn vật chất. Trong đó, nguồn vốn tự nhiên là tất cả 

những nguyên vật liệu tự nhiên để tạo dựng sinh kế như đất đai, rừng, nước và đồng 

cỏ. Nguồn vốn con người gồm kỹ năng, kiến thức, khả năng lao động và sức khoẻ con 

người. Các yếu tố này giúp cho con người có thể theo đuổi những chiến lược tìm kiếm 

thu nhập khác nhau và đạt những mục tiêu sinh kế của họ. Ở mức độ gia đình nguồn 

vốn con người được xem là số lượng và chất lượng lao động có sẵn do vậy được xem 

là nền tảng hay phương tiện để đạt được mục tiêu thu nhập. Nguồn vốn xã hội là các 

quan hệ họ hàng, bạn bè, xã hội kể cả các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức mà 

một người có thể dựa vào đó để mở rộng các giải pháp sinh kế. Nguồn vốn xã hội 

được xem xét trong khung sinh kế bền vững đó là những nguồn lực xã hội dựa trên 

những gì mà con người vạch ra để theo đuổi mục tiêu sinh kế của mình. Nguồn vốn tài 

chính biểu thị các nguồn lực tài chính mà con người sử dụng để đạt được các mục tiêu 

sinh kế của mình, như tiền mặt từ thu nhập hay tiền tiết kiệm có thể sử dụng làm vốn 

luân chuyển. Nguồn vốn vật chất là các tài sản như gia súc và công cụ canh tác… 

nhằm hỗ trợ sinh kế để sản xuất đạt hiệu quả hơn. Những nguồn vốn sinh kế có mối 

quan hệ với nhau và là phương tiện để tạo ra thu nhập sinh kế tích cực do vậy các 

nguồn vốn sinh kế có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển sinh kế bền vững [98]. 

Ngũ giác sinh kế được mô tả qua hình 1.2. 
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Hình 1.2. Ngũ giác sinh kế 

Nguồn: Cục Phát triển quốc tế Anh [79],[97] 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Cơ sở thực tiễn về đô thị hóa 

1.2.1.1. Quá trình đô thị hóa trên thế giới 

Lịch sử phát triển đô thị loài người trải qua hai đợt hình thành lớn, đó là sự hình 

thành các đô thị cổ và sự hình thành đô thị hiện đại. Đợt hình thành đô thị đầu tiên đã 

tạo nên những đô thị cổ mà điển hình là các đô thị ở vùng Lưỡng Hà vào khoảng 5000 

năm trước đây. Những đô thị này phát triển trong vòng khoảng 1000 năm rồi lụi tàn, 

tiêu biểu là Ba-bi-lon, A-ten, Tu-rin, Trường An... Đợt hình thành thứ hai là những đô 

thị phát sinh từ cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu khi cuộc cách mạng công 

nghiệp mang đến nhiều tiến bộ trong kỹ thuật vào thế kỷ XVIII, tiêu biểu là Pa-ri, To-

ky-o, Oa-sinh-tơn, Mát-xcơ-va, Thượng Hải…[35]. 

Trào lưu đô thị hóa bắt đầu ở phương Tây rồi lan sang Mỹ vào những năm cuối 

thế kỷ 19 và Châu Á là những thập niên 60, 70 của thế kỷ 20. Thế giới đã bắt đầu trải 

qua đô thị hoá nhanh từ đầu thế kỉ 20, đặc biệt vào các thập kỷ sau. Năm 1950, dân số 

đô thị chỉ chiếm gần 29,1% tổng dân số thế giới, số liệu này tăng lên đạt 49,4% vào 

năm 2007 và dự báo sẽ đạt 69,6% vào năm 2050. Số lượng dân số đô thị tương ứng 

tăng từ 0,7 triệu người năm 1950 lên 3,3 tỉ người năm 2007 và 6,4 tỷ người năm 2050 

[103]. Trong thế kỷ 20, các nước phát triển đã chuyển 80 - 90% dân số cư trú ở nông 

thôn sang khu vực đô thị. Theo nhận định cảnh báo về những mặt trái của quá trình đô 

thị hóa quá nhanh ở nhiều nơi của Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái 
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Bình Dương, quá trình đô thị hóa trên thế giới góp phần làm tăng trưởng kinh tế cao 

hơn, song cũng dẫn tới hệ quả là nạn nghèo đói tăng nhanh tại các đô thị và hàng loạt 

vấn đề về môi trường, xã hội khác [25]. 

Đô thị hóa phát triển mạnh trên quy mô toàn cầu làm tăng số lượng các đô 

thị lớn, tăng nhanh dân số đô thị. Từ năm 1950 đến năm 2009, dân số thành thị trên 

thế giới đã tăng trung bình 2,6%/năm và tăng gấp gần 5 lần từ 0,7 tỷ lên đến 3,4 tỷ 

người. Trong giai đoạn 2009-2025, dự báo dân số thành thị trên thế giới tăng trung 

bình 1,8%/năm. Sự gia tăng dân số đô thị thế giới hiện nay chủ yếu tập trung ở các 

nước đang phát triển. Trên toàn cầu, mức độ đô thị hoá ước tính tăng từ 50% năm 

2009 lên đến 69% vào năm 2050. Vào giữa thế kỉ 20, ở các nước có nền kinh tế 

phát triển tỷ lệ dân số đô thị đã đạt trên 50%, trong khi đó đến năm 2025 các nước 

đang phát triển sẽ đạt tỷ lệ này. Các nước chậm phát triển có tỷ lệ dân số đô thị 

thấp trong tổng dân số trong đó đặc biệt là các nước Châu Phi và Châu Á có tỷ lệ 

dân cư đô thị chỉ dưới 30% dân số. Theo dự báo của Liên hợp quốc, dân số đô thị 

thế giới năm 2025 sẽ tập trung ở các nước đang phát triển gấp 4 lần ở các nước phát 

triển. Tốc độ gia tăng dân số đô thị các nước đang phát triển tăng lên nhanh chóng 

và trong thời gian ngắn có thể đạt tới hơn 4 tỷ người vào năm 2025. Trong khi đó 

dân số đô thị ở các nước kinh tế phát triển tăng lên chậm, chỉ tăng từ 881 triệu 1990 

lên 1.177 triệu vào năm 2025 [33]. 

1.2.1.2. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam 

Trước năm 1858, ở Việt Nam mới chỉ hình thành một số đô thị phong kiến. Tuy 

nhiên đây chỉ là các đô thị nhỏ và kém phát triển, chưa thực sự là các trung tâm kinh tế 

nắm giữ vai trò chủ đạo cho khu vực. 

 Giai đoạn 1858 - 1954, Việt Nam là một nước thuộc địa của Pháp với sự xuất 

hiện của nhiều thành phố lớn với mục đích chủ yếu là khai thác thuộc địa. Trong giai 

đoạn này, Pháp cho xây dựng các đô thị là nơi tập trung các cơ quan hành chính và quân 

sự quan trọng, các thành phố như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng… và các thương cảng, 

quân cảng được chú trọng đầu tư, mở rộng. Tuy nhiên nhìn chung ở thời kỳ này, các đô 

thị ở Việt Nam phát triển chậm và không đều, nền công nghiệp còn yếu kém [27]. 

 Giai đoạn 1954 - 1975, Việt Nam bị chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc với hai 

chế độ chính trị xã hội khác nhau do đó quá trình đô thị hóa cũng diễn ra theo hai định 

hướng khác nhau. Ở miền Bắc, các đô thị bắt đầu được xây dựng nhằm phục vụ công 

cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, Nhà nước thực hiện chính sách 

hết sức tránh việc lấy đất nông nghiệp để phát triển đô thị; không xây dựng những khu 

công nghiệp chủ chốt dọc biên giới hoặc dọc bờ biển; không xây dựng tập trung nhiều 
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công trình trọng điểm trên cùng một địa bàn đô thị. Với các chính sách này, sau những 

năm phục hồi kinh tế ở miền Bắc đã hình thành nhiều khu công nghiệp như khu gang 

thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Sông Công, khu công nghiệp Việt Trì, khu hóa 

chất Lâm Thao, khu nhiệt điện Ninh Bình, các khu công nghiệp tiêu dùng như cơ khí 

Hà Nội, Chí Linh, Hải Phòng, dệt Nam Định, khu công nghiệp vật liệu xây dựng Bỉm 

Sơn, khu khai khoáng Cam Đường, khu thủy điện Thác Bà, thủy điện Hòa Bình… Ở 

miền Nam, do được Mỹ viện trợ để xây dựng các căn cứ quân sự vững chắc nên quá 

trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ rất nhanh thông qua việc mở rộng các đô thị cũ như 

Sài Gòn, Biên Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Pleiku… cùng với việc hình 

thành các đô thị mới bên cạnh các căn cứ quân sự như  Cam Ranh, Trà Nóc, Xuân 

Lộc, Chu Lai, Phú Bài… và các ấp chiến lược theo kiểu thị tứ dọc các tuyến đường 

huyết mạch. Hệ thống đô thị phát triển nhanh nhưng mục tiêu chủ yếu là phục vụ bộ 

máy chiến tranh khổng lồ cần hình thành cấp tốc nên hầu hết các đô thị mang tính chất 

dịch vụ chứ không mang tính chất sản xuất [27]. 

 Từ 1975 đến nay, các thành phố dần trở thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, 

chính trị, xã hội cho cả nước và từng khu vực. Thập kỷ cuối thế kỷ XX mở ra bước 

phát triển mới cho quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Quốc hội Việt 

Nam ban hành Luật Doanh nghiệp (năm 2000), Luật Đất đai (năm 2003), Luật Đầu tư 

(năm 2005); Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất 

(năm 1997)… nguồn vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tăng nhanh, gắn theo đó là sự hình thành trên diện rộng, tốc độ nhanh, số lượng lớn các 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới và sự cải thiện đáng kể kết cấu hạ tầng 

ở cả thành thị cũng như nông thôn. Vì vậy, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra 

nhanh hơn, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu từ đó làm cho bộ mặt đô thị ở 

Việt Nam có nhiều thay đổi rõ nét [27]. 

Mạng lưới đô thị Việt Nam được hình thành và phát triển trên cơ sở các đô thị 

trung tâm, gồm thành phố trung tâm cấp quốc gia như: thủ đô Hà Nội, các thành phố 

Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế; thành phố trung tâm cấp vùng như: thành 

phố Cần Thơ, Biên Hòa, Vũng Tàu, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Vinh, Nam Định, Hạ 

Long, Việt Trì, Thái Nguyên và Hòa Bình; các thành phố, thị xã trung tâm cấp tỉnh, 

bao gồm 5 thành phố trung tâm quốc gia, 11 đô thị là trung tâm vùng và các thành phố, 

thị xã tỉnh lị khác; các đô thị trung tâm cấp huyện, bao gồm các thị trấn huyện lị và các 

thị xã là vùng trung tâm chuyên ngành của tỉnh và các đô thị trung tâm cấp tiểu vùng, 

bao gồm các thị trấn là trung tâm các cụm khu dân cư nông thôn hoặc là các đô thị vệ 

tinh trong các vùng ảnh hưởng của đô thị lớn [86].  
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Các đô thị trung tâm các cấp được phân bố hợp lí trên 10 vùng đô thị hóa đặc 

trưng của cả nước là: vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng; vùng 

kinh tế trọng điểm Nam Bộ và Đông Nam Bộ; vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và 

Trung Trung Bộ; vùng đồng bằng sông Cửu Long; vùng Nam Trung Bộ; vùng Tây 

Nguyên; vùng Bắc Trung Bộ; vùng Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Ninh - Bắc Giang - 

Bắc Cạn - Thái Nguyên; vùng Lào Cai - Yên Bái - Hà Giang - Tuyên Quang - Phú Thọ 

- Vĩnh Phúc và vùng Tây Bắc. Các đô thị trung tâm lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, 

Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng... được tổ chức thành các chùm đô thị, có vành đai xanh bảo 

vệ để hạn chế tối đa sự tập trung dân số, cơ sở kinh tế và phá vỡ cân bằng sinh thái, 

tránh sự hình thành các siêu đô thị [86]. 

Theo niên giám thống kê Việt Nam năm 2014 [81] các đô thị có sự chuyển biến 

rất rõ nét về số lượng. Cụ thể, năm 1990, Việt Nam mới có khoảng 500 đô thị. Đến 

năm 2000, số lượng đô thị của Việt Nam đã tăng lên thành 649 đô thị, năm 2005 là 

680 đô thị, năm 2010 là 755 đô thị và đến năm 2014 cả nước đã có 772 đô thị. Số 

lượng các đô thị của Việt Nam giai đoạn 1990 – 2014 được thể hiện qua hình 1.3. 

 

Hình 1.3. Thống kê tổng số đô thị ở Việt Nam giai đoạn 1990 – 2014 

Nguồn: Tổng cục Thống kê [81] 

Tính đến 31/12/2014, trong tổng số 772 đô thị của cả nước có 2 đô thị đặc biệt 

là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 15 đô thị loại I, 14 đô thị loại II, 47 

đô thị loại III, 64 đô thị loại IV và 630 đô thị loại V [81]. Cùng với sự tăng lên về số 

lượng các đô thị tại Việt Nam, dân số đô thị cũng có sự tăng trưởng rất rõ nét. Chi tiết 
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Hình 1.4. Thống kê dân số đô thị Việt Nam giai đoạn 2005-2014 

Nguồn: Tổng cục Thống kê [81] 

Số liệu ở hình 1.4 cho thấy, năm 2005 Việt Nam chỉ có khoảng 22,33 triệu dân 

cư đô thị thì đến năm 2010 đã tăng lên khoảng 26,51 triệu người và năm 2014 cả nước 

đã có 30,035 triệu dân đô thị chiếm 31,10% tổng dân số và tăng 7,703 triệu người so 

với năm 2005. Dân số đô thị tập trung chủ yếu ở 2 đô thị đặc biệt và 15 đô thị loại I 

với khoảng 14,8 triệu người chiếm 49% dân số các đô thị trên toàn quốc 

Theo báo cáo “Thay đổi cảnh quan Đô thị Đông Á: Đánh giá một thập kỷ phát 

triển không gian” của Ngân hàng Thế giới (2015) [26], quá trình đô thị hóa ở Việt 

Nam đang diễn ra nhanh chóng cả về không gian và dân số. Cũng theo báo cáo này 

Việt Nam là nước có tốc độ đô thị hóa cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Theo nghiên 

cứu của Ngân hàng thế giới trong giai đoạn 2000 - 2010, Việt Nam có dân số đô thị 

lớn thứ sáu trong khu vực Đông Nam Á, với khoảng 23 triệu người. Trong giai đoạn 

này, dân số đô thị tăng 7,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số đô thị bình quân hàng năm 

của Việt Nam là 4,1% đây là một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Việt Nam 

không có các thành phố cực lớn với 10 triệu người hoặc hơn nhưng thành phố Hồ Chí 

Minh (7,9 triệu người) và thành phố Hà Nội (7,3 triệu người) cũng nằm trong số các 

thành phố lớn nhất trong khu vực. Một điều đáng chú ý nhất trong quá trình mở rộng 

đô thị ở Việt Nam là tốc độ tăng nhanh khu đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh. Tốc độ mở rộng của hai thành phố này lần lượt là 3,8% và 4% hàng năm lớn 

hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng các khu đô thị của các nước khác trong khu vực, 

trừ Trung Quốc. Cũng theo đánh giá của báo cáo này đô thị hóa ở Việt Nam tập trung 

cao nhất tại vùng Đông Nam Bộ (64,15%), thấp nhất tại vùng Trung Du miền núi phía 

Bắc (21,72%). Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ dân số thành thị cao, 

cao nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh (83%), Bình Dương (71,6%), Quảng Ninh 
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(68,86%)… Các tỉnh có tỷ lệ dân số thành thị thấp nhất cả nước gồm Thái Bình 

(10,7%), Tuyên Quang (12,41%), Sơn La (13,7%), Bắc Giang (13,05%). 

Năm 2014, diện tích đất đô thị của Việt Nam chiếm khoảng 10,26% tổng diện 

tích cả nước, tương ứng với 34.017 km2. Trong đó, diện tích đất nội thành, nội thị là 

14.760 km2 [81]. Theo chỉ tiêu phát triển đô thị trong quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 

7 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ [75], dự báo dân số đô thị cả nước sẽ 

đạt khoảng 44 triệu người vào năm 2025 và khoảng 52 triệu người vào năm 2050. Đến 

năm 2020, nhu cầu đất xây dựng đô thị của cả nước sẽ là khoảng 400.000 ha, chiếm 

1,3% diện tích tự nhiên cả nước và đến năm 2025, cả nước sẽ cần khoảng 450.000 ha, 

chiếm 1,4% diện tích tự nhiên cả nước để xây dựng đô thị. 

Như vậy, quá trình đô thị hóa đang diễn ra tương đối nhanh ở Việt Nam trong 

những năm gần đây. Với tốc độ phát triển như vậy, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để 

thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội nhưng đồng thời sẽ phải đối mặt với ngày 

càng nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh từ quá trình đô thị hóa trong đó có vấn đề quản lý 

sử dụng đất nói chung, vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp ở các vùng đô thị hóa nói 

riêng cũng như vấn đề ổn định và phát triển sinh kế cho người dân. 

1.2.1.3. Vai trò của đô thị hóa đối với phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam 

Nếu như đầu thế kỷ XX, đô thị phát triển chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ - những 

nơi có nền kinh tế phát triển sớm, thì hiện nay đô thị được phát triển ở hầu khắp các 

châu lục, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Việt Nam hiện có 772 đô thị các loại. Các đô thị đã đóng góp 70% GDP của 

quốc gia, tạo động lực cho phát triển đất nước sau một chặng đường nhiều năm đổi 

mới [81]. Những năm qua, cùng với quá trình đô thị hóa, Việt Nam đã thu được 

nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân nhờ các thành tựu về tăng trưởng 

kinh tế và chính sách an sinh xã hội. Cùng với tăng trưởng tỷ lệ đô thị hóa, GDP từ 

các khu vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng 

GDP của Việt Nam. 

Đô thị hóa đã thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp - thương mại - dịch vụ nhanh hơn so với khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. GDP 

khu vực đô thị đạt được và đóng góp trong tổng GDP quốc gia ngày càng cao với 

khoảng 70% GDP của cả nước. So sánh các chỉ số về thu ngân sách của các tỉnh và các 

đô thị cho thấy tăng trưởng kinh tế ở khu vực đô thị đạt trung bình từ 12 - 15% cao gấp 

từ 1,5 - 2 lần so với mặt bằng chung trong cả nước, điều đó khẳng định vai trò và tầm 

quan trọng của phát triển đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt 

Nam. Cùng với quá trình đô thị hóa, việc đầu tư cơ sở hạ tầng từ cấp quốc gia đến 

vùng và đô thị, nhất  là tại  các vùng  kinh tế trọng điểm, các khu vực cửa khẩu, hải 
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cảng ngày càng được chú trọng thực hiện. Nhờ vậy, dù trong thời kỳ khủng hoảng kinh 

tế thế giới và khu vực, Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng GDP trung bình 

khoảng 6,2%/năm. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa đã làm cho chất lượng cuộc sống 

đô thị cũng được cải thiện rõ rệt. Nếu như bình quân diện tích đất ở trên người trong 

cuối những năm 90 của thế kỷ XX ở Việt Nam chỉ đạt trung bình từ 2 - 3 m2/người, thì 

hiện nay bình quân diện tích đất ở trên người đã đạt 15 - 20m2/người trở lên. Tuy 

nhiên, quá trình đô thị hóa đã làm cho dân số đô thị ngày càng tăng nhanh, trong khi 

cơ sở hạ tầng đô thị dù đã có những bước phát triển đột phá, vẫn không đáp ứng đầy 

đủ, đã tạo nên sức ép quá tải ngày càng lớn. Các dòng di cư từ nông thôn vào đô thị 

ngày càng tăng và rất khó kiểm soát. Sức ép dân số đô thị vốn đã quá tải lại càng quá 

tải hơn về đất đai, cơ sở hạ tầng, công tác quy hoạch và quản lý đô thị... nhất là ở các 

đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ... Chênh lệch về 

mức sống giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn ngày càng xa hơn. Tệ nạn xã hội 

ở khu vực đô thị ngày càng phức tạp hơn. Ðó là những hiện tượng đã và đang tạo nên 

sự phát triển chưa bền vững nói chung và khu vực đô thị nói riêng ở Việt Nam [105]. 

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp 

1.2.2.1. Thực trạng và kinh nghiệm chuyển đổi đất đai ở một số nước trên thế giới 

Phát triển công nghiệp và đô thị là một tiến trình tất yếu diễn ra ở các quốc gia 

trên toàn thế giới. Để đáp ứng nhu cầu về đất đai cho quá trình này, các quốc gia trên 

thế giới đã thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang sử dụng vào mục đích khác. Tuy 

nhiên, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể về tự nhiên, kinh tế xã hội, chính sách và 

chiến lược phát triển nên nhiều nước trên thế giới đã có cách thực hiện khác nhau để 

đảm bảo mối quan hệ giữa sử dụng hiệu quả đất đai và phát triển kinh tế xã hội bền 

vững. Điều này được thể hiện cụ thể như sau: 

a. Trung Quốc 

 Với hình thức sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể về đất đai, Trung Quốc hạn chế 

tối đa việc thu hồi đất cũng như số người bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi. Tuy nhiên, để 

đảm bảo quá trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn từ năm 2000 đến tháng 6 

năm 2005, Trung Quốc đã thu hồi 7,3 triệu ha đất canh tác. Việc thu hồi này nhằm đáp 

ứng nhu cầu sử dụng đất cho nhiều mục đích khác nhau trong đó một phần lớn diện 

tích đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ cho lợi ích công gồm: đất phục vụ cho quân 

sự, quốc phòng; các cơ quan nhà nước và các cơ quan nghiên cứu sự nghiệp; công 

trình giao thông, năng lượng; kết cấu hạ tầng công cộng; công trình công ích và phúc 

lợi xã hội, công trình trọng điểm quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái và phục vụ cho 

các lợi ích công cộng khác theo quy định của pháp luật... Việc thu hồi này đã làm cho 

nhiều nông dân ở Trung Quốc bị mất đất sản xuất. Theo dự báo đến năm 2030 số 
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lượng nông dân mất đất của Trung Quốc sẽ lên tới 110 triệu người và có khoảng trên 

50 đến 80 triệu người rơi vào hoàn cảnh mất đất và thất nghiệp. Đây là nguy cơ tiềm 

ẩn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định xã hội của Trung Quốc. Để giải quyết những 

vấn đề tồn tại trong thu hồi đất nông nghiệp, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các giải 

pháp gồm: cải cách chế độ sở hữu ruộng đất nông thôn, làm rõ nội hàm của “lợi ích 

công cộng”, khắc phục tình trạng bất cập về giá đất, bảo đảm cuộc sống lâu dài cho 

người nông dân, giải quyết kịp thời việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất [71]. 

b. Thái Lan 

Cũng giống như ở nhiều nước khác trong khu vực châu Á, quá trình đô thị hoá 

ở Thái Lan cũng diễn ra nhanh chóng. Ở quốc gia này, mọi giao dịch về đất đai đều do 

cơ chế thị trường điều tiết. Tuy nhiên, với những dự án do Chính phủ quản lý, việc đền 

bù được tiến hành theo trình tự: tổ chức nghe ý kiến người dân sau đó tiến hành định 

giá đền bù. Giá đền bù ở Thái Lan phụ thuộc vào từng khu vực, từng dự án. Nếu một 

dự án mang tính chiến lược quốc gia thì Nhà nước đền bù với giá rất cao so với giá thị 

trường. Nhìn chung, khi tiến hành lấy đất của dân, nhà nước hoặc cá nhân đầu tư đều 

đền bù với mức cao hơn giá thị trường [71]. 

c. Hàn Quốc 

Ở Hàn Quốc mặc dù đất đai là sở hữu tư nhân nhưng trong nhiều trường hợp 

Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân. Các trường hợp đó là thu hồi đất để 

phục vụ mục đích quốc phòng - an ninh; dự án đường sắt, đường bộ, sân bay, đập nước 

thủy điện, thủy lợi; dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, nhà máy điện, viện 

nghiên cứu; dự án xây dựng trường học, thư viện, bảo tàng; dự án xây dựng nhà, xây 

dựng cơ sở hạ tầng trong khu đô thị mới, khu nhà ở để cho thuê hoặc chuyển nhượng. 

Vào những năm 70 của thế kỷ XX, trước tình trạng di dân ồ ạt từ các vùng nông 

thôn vào đô thị, thủ đô Xơ-un đã phải đối mặt với tình trạng thiếu đất định cư trầm 

trọng trong thành phố. Để giải quyết nhà ở cho dân nhập cư, chính quyền thành phố 

phải tiến hành thu hồi đất của nông dân vùng phụ cận. Việc bồi thường được thực hiện 

thông qua các công cụ chính sách như hỗ trợ tài chính, cho quyền mua căn hộ do thành 

phố quản lý và chính sách tái định cư. Việc bồi thường được thực hiện theo phương 

thức tham vấn và cưỡng chế. Phương thức tham vấn được thực hiện thông qua việc các 

cơ quan công quyền thỏa thuận với người bị thu hồi đất về phương án, cách thức bồi 

thường. Trong trường hợp tham vấn bị thất bại, Nhà nước sẽ sử dụng phương thức 

cưỡng chế. Theo thống kê của Cục Chính sách đất đai Hàn Quốc, ở Hàn Quốc có 85% 

tổng số các trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo phương thức tham vấn và 

chỉ có 15% các trường hợp thu hồi đất phải sử dụng phương thức cưỡng chế [71]. 
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d. Singapore 

Việc thu hồi đất ở Singapore được thực hiện để sử dụng vào mục đích công 

cộng như phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, chỉnh trang đô 

thị... Nhà nước đứng ra thu hồi đất rồi giao hoặc cho các công ty, nhà đầu tư thuê đất. 

Công tác thu hồi đất phải được sự cho phép bởi Chính phủ và các thành viên trong Nội 

các Chính phủ sau khi đã thảo luận và tham khảo ý kiến cộng đồng. 

Mức bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất được xác định căn cứ vào giá trị thực 

tế của bất động sản của chủ sở hữu; các chi phí tháo dỡ, di chuyển chỗ ở hợp lý; chi 

phí mua nguyên vật liệu xây dựng nhà ở mới… Trường hợp người bị thu hồi đất 

không tán thành với phương án bồi thường thiệt hại do Nhà nước xác định, họ có 

quyền thuê một tổ chức định giá tư nhân để tiến hành định giá lại các chi phí thiệt hại. 

Nhà nước trả tiền cho công tác định lại giá này. 

Việc xác định giá bồi thường được Singapore thực hiện căn cứ vào giá trị bất 

động sản do người bị thu hồi đất đầu tư chứ không căn cứ vào giá trị thực tế của bất 

động sản. Phần giá trị tăng thêm do sự đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà nước được bóc 

tách khỏi giá trị bồi thường của bất động sản. Điều này có nghĩa là Nhà nước không 

bồi thường theo giá bất động sản hiện tại mà bồi thường theo giá thấp hơn do trừ đi 

phần giá trị bất động sản tăng thêm từ sự đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà nước [71]. 

e. Pháp 

Đối với các trường hợp sử dụng đất vào mục đích chung như quốc phòng, an 

ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng... thì Nhà nước thực hiện quyền ưu tiên mua 

đất của chủ sở hữu tư nhân trên cơ sở đàm phán thỏa thuận về giá. Trường hợp thỏa 

thuận không đạt hoặc chủ sở hữu tư nhân không muốn bán đất thì Nhà nước được 

quyền trưng thu đất đai có bồi thường cho chủ sở hữu. Thủ tục trưng thu đất đai của 

Pháp gồm hai giai đoạn bao gồm giai đoạn hành chính (thực hiện các công việc chuẩn 

bị thu hồi) và giai đoạn tư pháp (liên quan đến chuyển quyền sở hữu). Đầu tiên, bên có 

nhu cầu thực hiện dự án nộp hồ sơ cho tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng bổ nhiệm điều tra viên 

hoặc một hội đồng điều tra để tiến hành điều tra sơ bộ và chỉ rõ đối tượng, thời hạn 

điều tra đồng thời thông báo trên báo chí cách thức để công chúng tìm hiểu, nêu ý kiến 

về hồ sơ dự án. Trên cơ sở kết quả điều tra được trình lên, tỉnh trưởng sẽ thông báo 

cho chủ dự án, tòa án hành chính và cũng gửi cho tất cả các xã, phường liên quan. Sau 

khi có lệnh của tòa án, các chủ sở hữu không được chuyển nhượng, thế chấp tài sản. 

Chủ dự án thông báo dự kiến về mức bồi thường và mời các bên bị trưng thu cho biết 

yêu cầu của họ trong vòng 15 ngày. Hai bên có một tháng để xử lý những bất đồng, 

nếu không thống nhất được thì mức bồi thường sẽ do tòa án quyết định, có nêu rõ các 

khoản bồi thường chính, các khoản bồi thường phụ (như việc làm, hoa màu, di chuyển, 
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kinh doanh...) và cơ sở của việc tính toán. Những khoản bồi thường này sẽ phải trả đầy 

đủ tính theo giá trong ngày ra lệnh trưng thu và chủ dự án phải trả chi phí xác định 

mức bồi thường của tòa án [71]. 

f. Australia 

Việc thu hồi đất ở Australia được thực hiện theo quy trình chung gồm 5 bước: 

Bước 1: Bộ trưởng gửi công văn chính thức mời người có đất tới thảo luận với 

Bộ trưởng về việc bán đất cho Nhà nước. 

Bước 2: Khi thảo luận không có kết quả thì cơ chế chiếm giữ đất đai bắt buộc 

được vận hành bằng thông báo chính thức của Nhà nước về việc sử dụng đất đó vào 

mục đích công cộng trên Công báo của Chính phủ Bang. 

Bước 3: Chủ đất cũ bắt đầu thực hiện thủ tục đòi bồi thường về đất. 

Bước 4: Tiến hành các thủ tục định giá đất theo thị trường.  

Bước 5: Chủ đất cũ có thể yêu cầu trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh 

chấp về giá bồi thường. 

Giá tính mức bồi thường là giá thị trường. Đây là mức giá được xác định là số 

tiền mà tài sản đó có thể bán được một cách tự nguyện, sẵn sàng ở một thời điểm nhất 

định. Nguyên tắc chung khi thực hiện bồi thường là phải thực hiện đàm phán, thỏa 

thuận về giá vào giai đoạn một; khi không đạt được thỏa thuận giữa tổ chức có thẩm 

quyền và người có đất thì tổ chức có thẩm quyền áp dụng cơ chế chiếm giữ đất đai bắt 

buộc vào giai đoạn hai [71]. 

g. Ấn Độ 

 Nhà nước dựa trên giá thị trường của đất và thiệt hại tính ở thời điểm thông báo 

để cân nhắc quyết định bồi thường. Ngoài giá thị trường, tòa án sẽ cộng thêm 30% do 

cân nhắc đền bù việc thu hồi bắt buộc. Nguyên tắc định giá dựa trên giá thị trường của 

đất ở thời điểm bồi thường. Chuyên gia định giá sẽ lấy giá trị cao hơn giữa giá trị tối 

thiểu của khu đất; giá bán trung bình của ít nhất 50% giao dịch có giá trị cao hơn đối 

với mảnh đất tương tự của khu vực đó, hoặc giá bán trung bình của ít nhất 50% các 

mảnh đất có giá trị cao hơn cho dự án [71]. 

Như vậy, để phục vụ cho việc xây dựng và mở rộng đô thị, xây dựng cơ sở hạ 

tầng, phát triển khu công nghiệp... các nước trên thế giới đều phải tiến hành chuyển 

đổi đất đai trong đó có một diện tích lớn là đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục 

đích khác. Mặc dù được thưc hiện bằng nhiều cách khác nhau và cơ sở để xác định giá 

bồi thường là không giống nhau nhưng thực tiễn tại các nước trên thế giới đều đã cho 

thấy việc chuyển đổi đất đai là cần thiết và tất yếu sẽ diễn ra. Lý do dẫn đến điều này 

là do đất đai là tài nguyên có giới hạn về số lượng trong khi đó nhu cầu sử dụng đất để 
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phát triển kinh tế xã hội lại luôn gia tăng. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi đất đai 

trên thế giới cũng làm nảy sinh những vấn đề cần phải quan tâm như việc bồi thường 

cho người dân bị thu hồi đất, vấn đề giải quyết việc làm, ổn định xã hội và phát triển 

sinh kế cho người dân. 

1.2.2.2. Tình hình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ở Việt Nam 

Do đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên việc 

chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để ở Việt Nam diễn ra rất mạnh 

mẽ. Theo báo cáo không đầy đủ của 49 tỉnh, thành phố, từ ngày 1-7-2004 đến năm 

2011 cả nước đã thu hồi gần 750.000 ha đất để thực hiện hơn 29.000 dự án đầu tư. 

Trong tổng số đất thu hồi trên có hơn 80% là đất nông nghiệp. Hiện có khoảng 50% 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nằm trong các vùng kinh tế trọng điểm, nơi đất đai 

màu mỡ cho 2 vụ lúa/năm [107]. Những địa phương có diện tích đất nông nghiệp bị 

thu hồi lớn là Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam, Hà Nội...[83]. Nhờ có 

quá trình chuyển đổi này, tính đến năm 2010 cả nước đã xây dựng được 254 khu công 

nghiệp. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi này đã làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt 

Nam ngày càng được hoàn thiện. Ngoài ra, với việc chuyển đổi này nhiều đô thị của 

Việt Nam đã được nâng cấp mở rộng, từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược phát 

triển đô thị của Việt Nam do vậy đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tạo điều kiện thu 

hút, giải quyết việc làm ổn định cho hàng triệu lao động với mức thu nhập khá [78]. 

Tuy nhiên, theo điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy việc thu 

hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn 2003-2008 trên phạm vi cả nước đã tác động đến 

đời sống của trên 627.000 hộ gia đình với khoảng 950.000 lao động và trên 2,5 triệu 

người. Nghiên cứu của tác giả Huỳnh Văn Chương và cộng sự (2012) [19] đã cho thấy 

việc thu hồi đất nông nghiệp trong giai đoạn 2004-2009 ở thành phố Hội An tỉnh 

Quảng Nam đã có những tác động rõ rệt đến đời sống của người dân có đất bị thu hồi. 

Cụ thể, sau khi thu hồi đất có 26,30% số lao động nông nghiệp phải chuyển đổi nghề 

nghiệp để mưu sinh, trong khi đó có 69,71% số hộ có thu nhập tăng, 4,41% số hộ có 

thu nhập không thay đổi và 35,39% số hộ có thu nhập giảm so với trước khi thu hồi 

đất nông nghiệp. Theo tác giả Nguyễn Thị Diễn và cộng sự (2012) [24] việc thu hồi 

đất nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên đã làm cho 77% số hộ điều tra không tự chủ về 

lương thực, 69,60% số hộ điều tra lo ngại về các vấn đề ô nhiễm môi trường.  

Như vậy, trong những năm vừa qua diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam bị 

thu hồi rất lớn để chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác. Quá trình chuyển đổi này 

đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện 

để phát triển đô thị, công nghiệp, cơ sở hạ tầng... ở Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình này 

cũng đã làm nảy nhiều vấn đề cần giải quyết trong đó có vấn đề giải quyết việc làm và 

ổn định sinh kế cho người dân. 
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1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ CÁC VẤN ĐỀ TIẾP 

TỤC NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Các công trình nghiên cứu liên quan 

1.3.1.1. Các công trình nghiên cứu về đô thị hóa 

Đô thị hóa đang diễn ra tương đối nhanh ở Việt Nam. Quá trình này đã tạo ra 

nhiều cơ hội cũng như nhiều vấn đề cần được quan tâm trong nhiều lĩnh vực ở Việt 

Nam. Do vậy, nghiên cứu về đô thị hóa đã và đang được một số tác giả quan tâm thực 

hiện. Cụ thể: 

Nghiên cứu của tác giả Đào Thị Thanh Lam và cộng sự (2013) [32] trong đề tài 

đánh giá thực trạng ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng 

đất do Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai chủ trì đã cho thấy: (1) Đô thị hóa là quá trình 

tất yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, là xu thế tích cực tạo nên động lực mới cho 

nền kinh tế của mỗi quốc gia. Việc tích tụ và chuyển đổi trên diện rộng, với quy mô 

lớn mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, dịch vụ, du lịch sinh thái và các mục 

đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là quy luật phát triển tất yếu. Quá trình đô 

thị hóa có quan hệ hữu cơ rất lớn đến công tác quản lý đất đai thể hiện qua: công tác 

giao đất, cho thuê đất; công tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất... Bên 

cạnh những ưu điểm, thuận lợi mà quá trình đô thị hóa đem lại còn một số khó khăn, 

hạn chế, vướng mắc phát sinh trong qua trình đô thị hóa có thể thấy rõ như: việc xây 

dựng kế hoạch sử dụng đất dài hạn 5 năm tính khả thi không cao; chính quyền cấp cơ 

sở chưa thực sự chú trọng đến công tác lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất; vấn đề 

bồi thường giải phóng mặt bằng ở nhiều khu đô thị gặp khó khăn, kéo dài; tình trạng 

khiếu kiện kéo dài liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tình trạng chống đối 

không hợp tác trong công tác kiểm đếm, bồi thường và di dời... đang trở thành những 

điểm nóng rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vấn đề quản lý, sử dụng đất 

của chủ đầu tư ở một số khu đô thị còn lỏng lẻo, để người dân trở lại tái chiếm đất sản 

xuất, xây dựng nhà ở dẫn đến sự khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa 

phương. (2) Quá trình đô thị hóa ảnh hưởng đến cơ cấu sử dụng đất được chuyển dịch 

theo hướng sản xuất hàng hóa, diện tích đất nông nghiệp giảm nhanh đặc biệt là diện 

tích đất trồng lúa; các khu đô thị mới hình thành, tỷ lệ cơ cấu ngành nghề theo hướng 

công nghiệp dịch vụ tăng... tạo nguồn thu quan trọng đóng góp vào ngân sách Nhà 

nước. Đặc biệt, tạo ra được môi trường cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư thúc đẩy sự 

phát triển của thị trường bất động sản cũng như hỗ trợ, kích thích cho sự phát triển của 

các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch... tạo đà và lực cho quá trình đô thị hóa cũng như 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn. 

Tác giả Hoàng Bá Thịnh và cộng sự (2014) [72] đã nghiên cứu đề tài “Đô thị 

hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên”. Kết 
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quả nghiên cứu cho thấy: (1) Năm 2009, vùng Tây Nguyên có 8 đô thị với dân số đô 

thị là 1.284.609 người, mức độ tăng trưởng dân số đô thị hàng năm trong thời kỳ 1999-

2009 là 1,4%; (2) So với các vùng kinh tế - xã hội khác trên phạm vi cả nước, mức độ 

đô thị hoá vùng Tây Nguyên diễn ra vào mức trung bình, đứng vị trí thứ 3/6 vùng kinh 

tế - xã hội của cả nước, với 27,8% dân số sống ở đô thị. Tỷ lệ đô thị hoá vùng Tây 

Nguyên cao hơn 3 vùng khác là: vùng Trung du và miền núi phía Bắc (16%), vùng 

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (24,10%), vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(22,80%) và chỉ kém mức độ đô thị hoá của vùng Đồng bằng sông Hồng (29,20%) và 

vùng Đông Nam Bộ (57,10%); (3) Có sự phát triển đô thị không đồng đều giữa 5 tỉnh 

thuộc vùng Tây Nguyên, cả về số lượng đô thị và mức độ đô thị hoá. Cao nhất là tỉnh 

Lâm Đồng (37,90%), thứ hai là Kon Tum (33,80%), tiếp theo là Gia Lai (28,60%), 

Đắk Lắk (22,50%) và thấp nhất là Đắk Nông (14,80%); (4) Quá trình đô thị hoá vùng 

Tây Nguyên chịu tác động của một số yếu tố quan trọng như quá trình công nghiệp 

hoá, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng, sự di dân từ nông thôn ra đô thị và 

sự phân chia địa giới của các địa phương. Tuy nhiên, do đề tài chỉ giới hạn nội dung 

nghiên cứu về vấn đề đô thị hóa và quản lý đô thị hóa nên nhóm tác giả chỉ tập trung 

nghiên cứu mức độ đô thị hóa, số lượng đô thị cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình đô thị hóa ở vùng Tây Nguyên mà chưa nghiên cứu về các vấn đề liên quan khác. 

Tác giả Đào Hoàng Tuấn và Trần Thị Tuyết (2009) [86] đã nghiên cứu về “phát 

triển bền vững hệ thống đô thị ở Việt Nam: Một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn”. 

Với nghiên cứu này nhóm tác giả đã chỉ ra rằng một đô thị bền vững trong quá trình 

phát triển là khi đô thị đạt được sự thống nhất trong một khuôn khổ bền vững về cả ba 

mặt kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống của thế hệ hiện tại 

mà không làm ảnh hưởng tới các nhu cầu phát triển của thế hệ tương lai. Khuôn khổ 

đó phải thể hiện thống nhất giữa kế hoạch, quy hoạch, quản lý phát triển và hành động 

thực hiện với sự đồng thuận của mọi thành phần xã hội: nhà nước, tư nhân, cộng đồng; 

mọi cấp độ: địa phương, thành phố và quốc gia. 

Tác giả Trương Hoàng Trương (2008) [85] nghiên cứu về đô thị hóa vùng ven 

đô của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: dưới tác động của chủ trương công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, vùng nông thôn kế cận các thành phố lớn đang trở thành địa bàn của 

các khu công nghiệp, nhà máy, khu dân cư… Bên cạnh đó, đa số nông dân phải 

chuyển đổi nghề nghiệp khi phần lớn ruộng đồng và khung cảnh sản xuất nông thôn 

không còn nữa. Tuy nhiên, đề tài mới chỉ phản ánh kết quả nghiên cứu trong phạm vi 

nghiên cứu nhỏ do đề tài chỉ thực hiện nghiên cứu tại hai xã là xã Bà Điểm ở huyện 

Hóc Môn và xã Vĩnh Lộc A ở huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Quân (2013) [106] về vấn đề đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn ở Việt Nam hiện nay đã chỉ ra rằng sự chuyển dịch về cơ cấu 

kinh tế và cơ cấu lao động ở các vùng bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp là xu thế 
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diễn ra tất yếu và khách quan gắn liền với quá trình đô thị hóa. Trong đó vấn đề giải 

quyết việc làm cho người lao động thuần nông gặp phải những trở ngại lớn khi họ 

buộc phải chuyển đổi từ việc làm nông nghiệp không cần đến trình độ chuyên môn kĩ 

thuật sang việc làm phi nông nghiệp đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn kĩ thuật. 

Ngoài ra nghiên cứu này cũng hướng đến việc đề xuất những giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực nông thôn phù hợp với xu thế đô thị hóa.  

Tác giả Dương Thị Thơm (2012) [73] đã nghiên cứu về biến động đất nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy do 

ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã làm cho diện tích đất nông 

nghiệp của huyện Sóc Sơn giảm 1636,37 ha trong giai đoạn 2000 - 2012 và hầu hết 

diện tích này được chuyển sang đất phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng đất dần 

dần bị biến đổi và có khả năng bị ô nhiễm rất cao. 

Nghiên cứu của nhóm tác giả Huỳnh Văn Chương và Trương Văn Quyết (2012) 

[20] phản ánh rằng việc chuyển đổi đất đai trong quá trình đô thị hóa đặc biệt là việc 

chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp có nhiều tác động tích cực nhưng 

cũng có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy 

nhiên, kết quả nghiên cứu của công trình này mới chỉ phản ánh cho việc chuyển đổi 

đất đai trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Nhóm tác giả Phạm Thị Thanh Xuân và Nguyễn Văn Lạc (2012) [96] đã tập 

trung nghiên cứu về ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự thay đổi diện tích đất 

nông nghiệp cũng như xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động của các hộ nông dân tại 

xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

quá trình đô thị hóa đã làm giảm diện tích đất nông nghiệp của các hộ nông dân đồng 

thời nhiều hộ nông dân chưa thích nghi được với điều kiện mới để ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh đó, lao động đã có xu hướng chuyển dịch theo hướng chuyển từ nông nghiệp 

sang các ngành nghề phi nông nghiệp tuy nhiên vẫn còn mang tính tự phát, tính ổn 

định chưa cao. 

Như vậy, đã có một số công trình nghiên cứu về đô thị hóa được thực hiện ở 

Việt Nam. Các công trình nghiên cứu này được thực hiện ở nhiều nơi nhưng chủ yếu 

được thực hiện tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao như Hà Nội, thành phố Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Hội An và khu vực Tây Nguyên… Qua các nghiên cứu này có thể 

nhận thấy đô thị hóa đang lan rộng và phát triển với tốc độ tương đối nhanh trên nhiều 

tỉnh thành của cả nước và quá trình này đã làm cho cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 

cũng như cơ cấu sử dụng đất của nhiều địa phương có sự thay đổi rõ rệt. 
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1.3.1.2. Các công trình nghiên cứu về chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa 

Đô thị hóa đã tạo ra các tác động đến nhiều lĩnh vực trong đó có vấn đề sử dụng 

đất. Cụ thể, quá trình đô thị hóa đã làm cho nhiều diện tích đất nông nghiệp bị chuyển 

sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng các 

khu dân cư, hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình kinh doanh phi nông 

nghiệp... Do diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp trong quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhiều nên vấn đề này được một số 

tác giả quan tâm nghiên cứu.  

Tác giả Phạm Lan Hương (2012) [30] đã nghiên cứu về vấn đề chuyển dịch cơ 

cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp, nông thôn. Kết quả nghiên cứu của công trình này cho thấy quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng những năm qua đã thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhất là ở 

các tỉnh có truyền thống, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tốc độ tăng tỷ trọng đất  

phát triển các khu công nghiệp và đất thương mại dịch vụ nhanh. Tỷ trọng đất ở và đất 

công cộng đô thị tuy chưa cao nhưng tốc độ tăng đất đô thị đang vượt quá tốc độ đô thị 

hóa. Nguyên nhân làm chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất chưa phù hợp và chưa phát huy 

hiệu quả cao cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là do: 

công tác quy hoạch còn nhiều bất cập; chính sách pháp luật về chuyển đổi mục đích 

chưa có cơ sở kinh tế vững chắc; việc quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở các 

địa phương đang chạy theo phong trào; chưa coi trọng đầu tư cho phát triển hạ tầng… 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Dũng Anh (2014) [1] cho thấy quá trình thu hồi 

đất để phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng đã có những tác 

động tích cực đến việc làm, thu nhập và đời sống của nông dân bị thu hồi đất; làm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, cải thiện kết cấu hạ 

tầng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đa dạng hóa ngành nghề cho người dân. Thu nhập 

và chi tiêu của người dân tăng lên, người dân có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang 

hơn và mua sắm phương tiện sinh hoạt cho gia đình, cơ sở hạ tầng như điện, đường, 

trường, trạm… được đầu tư, nâng cấp ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những 

tác động tích cực, thì quá trình thu hồi đất này cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và việc làm của người nông dân nói riêng. Bên 

cạnh đó, tác giả đã đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tạo việc làm cho người nông dân 

bị  thu hồi đất bao gồm: nhóm giải pháp về ban hành, thực hiện chủ trương, chính sách 

của Nhà nước; nhóm giải pháp đối với người nông dân bị thu hồi đất và nhóm giải 

pháp đối với doanh nghiệp sử dụng đất. 



33 

 

Theo Nguyễn Thị Phương Anh và cộng sự (2012) [2], quá trình chuyển dịch đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Kim Long, thành phố Huế 

đã tác động tích cực đến sự phát triển cơ sở hạ tầng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

địa phương. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách trong quá trình thu hồi đất nông 

nghiệp được đảm bảo. Tuy nhiên, có thể thấy phạm vi nghiên cứu của đề tài khá nhỏ do 

đề tài mới chỉ nghiên cứu ở một phường của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo Lê Văn Mạnh (2010) [34], quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006-2011 đã 

góp phần làm cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công 

nghiệp và dịch vụ đồng thời giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản; thu nhập bình quân 

đầu người tăng lên và quá trình này chưa có sự tác động lớn về môi trường. Như vậy, 

kết quả nghiên cứu của công trình này đã thể hiện ảnh hưởng của việc chuyển dịch đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. 

Tác giả Nguyễn Hữu Ngữ và cộng sự (2015) [37] đã nghiên cứu về ảnh hưởng 

của đô thị hóa đến việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2005-

2013, tổng diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi sang các loại đất phi nông 

nghiệp tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là 684,23 ha. Cơ cấu sử dụng đất của 

thành phố Đồng Hới giai đoạn này có sự thay đổi khá lớn. Tỷ lệ đất nông nghiệp giảm 

từ 66,29% năm 2005 xuống 64,36% vào năm 2013. Tỷ lệ đất phi nông nghiệp tăng từ 

24,46% năm 2005 lên 31,26% năm 2013. Tỷ lệ đất chưa sử dụng giảm từ 9,24% năm 

2005 xuống còn 4,37% năm 2013. Quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp dưới ảnh hưởng của đô thị hóa có tác động đáng kể đến đời sống của những 

hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Cụ thể đã có 5% số hộ được điều tra vẫn gặp nhiều khó 

khăn trong cuộc sống sau khi quỹ đất nông nghiệp của gia đình bị thu hồi hết. 

Tác giả Nguyễn Công Thắng (2014) [70] đã nghiên cứu về việc chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh Bắc 

Ninh. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy trong giai đoạn 2001 - 2012 tỉnh Bắc Ninh 

đã chuyển 12.385,10 ha đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

Quá trình chuyển đổi này diễn ra chủ yếu ở các xã, huyện, thị có quá trình công nghiệp 

hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh. 

Nhóm tác giả Đỗ Thị Nâng và Nguyễn Văn Ga (2008) [36] đã thực hiện nghiên 

cứu tại thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội với 31 hộ gia đình sau khi 

bị thu hồi đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi nông dân bị thu hồi đất, họ không chỉ 

mất đi tài sản sinh kế quan trọng nhất, mất đi nguồn lương thực, thu nhập, địa vị, cơ 

hội mà còn phải chịu đựng các xáo trộn trong đời sống xã hội nông thôn. Các hộ gia 

đình nhận được tiền đền bù chủ yếu dành cho xây nhà, mua xe máy. Đối với một số hộ 
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neo đơn, tiền đền bù là điểm tựa quan trọng cho các chi tiêu học hành của con cháu họ. 

Sau thu hồi đất, nguồn thu nhập bấp bênh từ làm thuê đã trở thành nguồn thu nhập 

chính của nhiều hộ, nhất là các hộ ở độ tuổi 25 - 45. Người nông dân gặp khó khăn khi 

muốn xin việc ở khu công nghiệp vì không có bằng cấp III. Chuyển sang chăn nuôi gà 

công nghiệp trên đất thổ cư và dựa vào nguồn thức ăn mua chịu từ các đại lý là lựa 

chọn của nhiều hộ, tuy nhiên họ gặp rủi ro cao do dịch cúm gia cầm. Từ đó, đề tài đưa 

ra kiến nghị: khi thu hồi đất, nhà nước cần đánh giá đầy đủ các mất mát của hộ và 

cộng đồng, chứ không chỉ mất đất; đẩy mạnh hướng nghiệp và đào tạo lực lượng lao 

động nông thôn; cần có chính sách điều chỉnh đất đai, đảm bảo diện tích đất tối thiểu 

để sản xuất đủ lương thực cho tiêu dùng của hộ; tổ chức tư vấn hộ sử dụng tiền đền bù; 

đầu tư công tác khuyến nông nhằm giúp các hộ và lao động nông nghiệp chuyển đổi 

trong sản xuất nông nghiệp. Đây là công trình nghiên cứu thể hiện rõ các tác động của 

việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người nông dân. Tuy nhiên, 

do nhóm tác giả chỉ tiến hành nghiên cứu tại một thôn do vậy có thể thấy phạm vi 

nghiên cứu của đề tài là khá nhỏ. 

Cũng tập trung nghiên cứu về vấn đề sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi 

đất nông nghiệp, nhóm tác giả Huỳnh Văn Chương và Ngô Hữu Hoạnh (2010) [19] đã 

cho thấy việc Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để chuyển đổi sang đất phi nông 

nghiệp tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đã làm thay đổi nguồn tài nguyên tạo 

sinh kế và gây xáo trộn cuộc sống của người nông dân. Qua kết quả nghiên cứu và 

phân tích chỉ ra rằng, tài sản đất đai của người nông dân chuyển thành vốn tài chính và 

vốn vật chất, rất ít trường hợp chuyển thành nguồn vốn xã hội và nguồn vốn con người 

trong nhóm các nguồn tài nguyên tạo sinh kế. Nghiên cứu cho thấy nhiều hộ dân tuy 

có thu nhập cao hơn sau khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

để thực hiện quá trình đô thị hóa nhưng người dân không yên tâm do thu nhập không 

ổn định và cuộc sống tiềm ẩn những bất ổn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cần có 

những giải pháp cụ thể hơn về tạo việc làm, tư vấn sử dụng nguồn vốn bồi thường, hỗ 

trợ đền bù, tái định cư từ phía Nhà nước để người dân bị thu hồi đất có sinh kế bền 

vững sau thu hồi đất.  

Tác giả Nguyễn Thị Diễn và cộng sự (2009) [24] cũng đã nghiên cứu về tác 

động của việc thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy sau thu hồi đất nông nghiệp ngân sách địa phương đã tăng lên 2 đến 3 lần, cơ 

sở hạ tầng nông thôn được hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng 

năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đi đáng kể. Tuy nhiên việc thu hồi đất nông nghiệp cũng đã 

ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, an toàn lương thực của người dân và địa phương 

đồng thời đã đẩy nhanh quá trình phân tầng xã hội nông thôn [24]. 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cộng sự (2013) [28] cho 

thấy từ năm 2000 đến năm 2010, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã thu hồi 736,50 ha 
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đất nông nghiệp của 14.260 lượt hộ. Quá trình thu hồi này đã làm cho cơ cấu kinh tế 

của huyện đã chuyển dịch tích cực theo chiều hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây 

dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3,82 triệu 

đồng năm 2000 lên 27,2 triệu đồng vào năm 2010; Tạo thêm nhiều việc làm mới, thu 

hút khoảng 25.000 lao động vào làm việc tại các khu, cụm công nghiệp…Tuy nhiên, 

việc mất đất sản xuất nông nghiệp đã làm một bộ phận nông dân thiếu việc làm, nảy 

sinh một số tác động xã hội khác, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ. Cụ thể, 

nhóm hộ có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp nhiều (>70%) có tỷ lệ chuyển đổi nghề 

nghiệp cao nên thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần của họ cũng tăng lên so với trước 

kia. Kết quả điều tra thực tế vẫn còn một số hộ có thu nhập không thay đổi, một số hộ 

có thu nhập bị giảm đi so với trước thu hồi đất và chủ yếu tập trung vào các hộ có tỷ lệ 

bị thu hồi đất ít (< 30%). 

Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Trâm (2014) [82] đã chỉ rõ mối quan hệ 

giữa giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình 

công nghiệp hóa, đô thị hóa. Tác giả đã đánh giá thực trạng giải quyết việc làm và bảo 

đảm đời sống cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị 

hóa. Đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và các 

nguyên nhân của những hạn chế của vấn đề này tại địa bàn nghiên cứu. Trên cơ sở các kết 

quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả 

hơn vấn đề giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi 

đất ở tỉnh Nghệ An trong tương lai [82]. 

Như vậy, đã có một số tác giả thực hiện nghiên cứu về vấn đề chuyển đổi đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Các công trình nghiên cứu này được thực hiện trên các 

phạm vi địa bàn nghiên cứu khác nhau. Trong đó, phần lớn các công trình nghiên cứu đã 

thực hiện tập trung nghiên cứu trong phạm vi tương đối nhỏ như một vài xã, một số công 

trình nghiên cứu có phạm vi lớn hơn với cấp độ một huyện hoặc một thành phố. Bên cạnh 

đó cũng có một số công trình nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi không gian là một 

tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này đều 

cho thấy dưới tác động của quá trình đô thị hóa đất nông nghiệp bị chuyển sang sử dụng 

vào mục đích phi nông nghiệp ngày càng nhiều và hiện tượng này diễn ra phổ biến tại các 

khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về tác động của việc 

chuyển đổi này, các công trình nghiên cứu đã thực hiện hầu hết chỉ tập trung phân tích vào 

một vấn đề nhất định như giải quyết việc làm cho người lao động, sự chuyển dịch cơ cấu 

sử dụng đất… mà chưa đi vào nghiên cứu các tác động tổng hợp do việc chuyển đổi đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tạo ra. 
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1.3.2. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài và hướng 

nghiên cứu tiếp theo 

1.3.2.1. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu có liên quan đến chuyển đổi đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam 

Theo kết quả tổng hợp các công trình nghiên cứu đã thực hiện về vấn đề chuyển 

đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam 

cho thấy: 

- Các công trình nghiên cứu được thực hiện ở các thời điểm khác nhau, các địa 

phương khác nhau ở các góc độ tiếp cận và phương pháp thực hiện nhất định nhưng đã 

thể hiện rõ đô thị hóa là một xu hướng phát triển tất yếu diễn ra ở nhiều quốc gia trên 

thế giới, trong đó có Việt Nam. 

- Kết quả của một số công trình nghiên cứu đã đề cập, phân tích về quá trình đô 

thị hóa của một số địa phương trên cả nước. Các nghiên cứu đã thể hiện rõ các ưu 

điểm do quá trình đô thị hóa mang lại đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa 

phương. Tuy nhiên, các công trình này cũng đã thể hiện rõ những ảnh hưởng cần phải 

quan tâm của quá trình đô thị hóa đến các vấn đề kinh tế, xã hội... của các địa bàn 

nghiên cứu. 

- Các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả đã cho thấy dưới tác động của quá 

trình đô thị hóa đất nông nghiệp bị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp ngày càng nhiều và hiện tượng này diễn ra phổ biến tại các khu vực có tốc độ 

đô thị hóa nhanh.  

- Trong các công trình nghiên cứu, các tác giả đã đề cập, phân tích về việc cần 

thiết phải thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ cho công nghiệp hóa và đô thị hóa cũng 

như đã phản ánh về các số liệu thu hồi đất địa bàn nghiên cứu. Đồng thời các nghiên 

cứu cũng thể hiện được vai trò của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đối với việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. 

- Nhiều công trình tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông 

nghiệp đến người nông dân bị thu hồi đất. Tuy nhiên, hầu hết các công trình này chủ 

yếu phân tích tác động của việc thu hồi đất đến vấn đề giải quyết việc làm cho người 

lao động mà chưa có nhiều công trình nghiên cứu về đến tác động của việc chuyển đổi 

đất nông nghiệp đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất. 

- Một số công trình nghiên cứu đã đề cập đến ảnh hưởng của việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất của địa bàn 

nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay rất ít công trình nghiên cứu về tác động của quá trình 

chuyển đổi này đến tình hình quản lý nhà nước về đất đai. 
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- Khi nghiên cứu tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp, hầu như các công 

trình nghiên cứu đã thực hiện chỉ tập trung nghiên cứu sâu đến một tác động nào đó do 

quá trình thu hồi này tạo ra như tác động đến việc làm, tác động đến cơ cấu sử dụng 

đất... mà ít thấy có công trình nghiên cứu tổng hợp về tác động của sự chuyển dịch đất 

nông nghiệp sang đất phi nghiệp trong quá trình đô thị hóa. 

- Chưa có công trình nghiên cứu nào thể hiện những tác động tổng hợp do việc 

chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các 

đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

1.3.2.2. Những nội dung về chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

trong quá trình đô thị hóa cần tiếp tục nghiên cứu tại các đô thị vệ tinh của thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Từ các kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu trước cho thấy, để thể 

hiện rõ những tác động do quá trình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

trong quá trình đô thị hóa thì việc nghiên cứu vấn đề này ở các đô thị vệ tinh của thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục nghiên cứu và làm rõ các vấn đề sau: 

- Nghiên cứu, bổ sung thêm cơ sở khoa học và thực tiễn của việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để nêu bật được vai trò và sự cần thiết của 

vấn đề này trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và quá trình đô thị 

hóa nói riêng. 

- Nghiên cứu và làm rõ các đặc trưng của quá trình đô thị hóa. Từ đó phân tích 

được thực trạng chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô 

thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

- Hiện nay các nghiên cứu về tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp của các tác giả trước hầu hết chỉ tập trung nghiên cứu một 

vấn đề nào đó. Do vậy, cần tiến  hành nghiên cứu các tác động tổng hợp do chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến các vấn đề như công tác quản lý nhà nước 

về đất đai, sự thay đổi về sử dụng đất, các tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội và 

tác động đến sinh kế của người dân... tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và các đô thị trên địa bàn tỉnh nói riêng đang 

trong tiến trình phấn đấu, xây dựng để đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành phố trực thuộc 

trung ương trong tương lai. Để đáp ứng tiến trình này, việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đô thị vệ tinh của thành phố Huế là một quá 

trình diễn ra tất yếu về các tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp tại các đô thị này. Do vậy, việc thực hiện nghiên cứu này tại các đô thị vệ tinh của 

thành phố Huế có vai trò quan trọng và cần thiết để cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn 

về vấn đề quản lý sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa cho địa phương. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại ba đô thị vệ tinh 

của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: 

+ Thị xã Hương Thủy: là đô thị nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Thị xã Hương Trà: là đô thị nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

+ Thị trấn Thuận An: là đô thị nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Phạm vi số liệu: Đề tài sử dụng số liệu từ năm 2005 đến năm 2013 để nghiên cứu. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:  

- Quỹ đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp của các đô thị vệ tinh của thành 

phố Huế. 

- Các dự án thu hồi đất nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

- Các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn nghiên cứu. 

- Các cán bộ chuyên môn về quản lý và sử dụng đất tại các đô thị nghiên cứu. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

- Vị trí địa lý 

- Điều kiện địa hình 

- Khí hậu  

- Thủy văn 

- Các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường 

2.2.2. Nghiên cứu các đặc trưng của quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của 

thành phố Huế 

- Tính chất, chức năng của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

- Quy mô của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 
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- Tỷ lệ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

- Tốc độ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

- Mật độ dân số đô thị của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

- Chỉ số đô thị - nông thôn của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

- Cơ cấu kinh tế của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

2.2.3. Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị nghiên cứu 

- Các dự án thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang đất phi nông nghiệp trong 

giai đoạn 2005 - 2013 

- Thực trạng chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo khu vực 

- Thực trạng chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo mục đích 

sử dụng đất 

2.2.4. Nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

- Tác động đến việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai 

- Tác động đến sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất 

- Tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp 

- Tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

- Tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu lao động 

- Tác động đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất 

2.2.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi đất nông 

nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị nghiên cứu 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Cơ sở lý thuyết và cách tiếp cận nghiên cứu 

- Về cơ sở lý thuyết: Trong quá trình thực hiện, tác giả đã áp dụng một số lý 

thuyết về so sánh, diễn giải, mô tả cũng như khung sinh kế bền vững để đánh giá tác 

động của chuyển dịch đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến sinh kế của người 

dân. Cụ thể, tác giả tiến hành phân tích khung sinh kế theo 5 nguồn vốn gồm nguồn 

vốn tự nhiên, nguồn vốn tài chính, nguồn vốn con người, nguồn vốn xã hội và nguồn 

vốn vật chất. Bên cạnh đó, tác giả còn chú trọng đến các lý thuyết và lý luận về quản 

lý và sử dụng đất theo luật pháp và văn bản dưới luật của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 
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- Cách tiếp cận:  

+ Tiếp cận từ góc độ chuyên ngành Quản lý đất đai: Các tác động trong việc 

chuyển dịch đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tập trung 

vào các mối quan hệ trong quản lý và sử dụng đất cũng như tác động đến sự phát triển 

kinh tế xã hội. Do vậy, trong quá trình thực hiện, tác giả luôn quán triệt mối quan hệ 

không tách rời giữa quản lý đất đai với các mối quan hệ từ bên ngoài như sinh kế, kinh 

tế, xã hội, môi trường, phát triển đô thị...  

+ Tiếp cận dưới góc độ thực tiễn ở địa phương: trong quá trình thực hiện nghiên 

cứu, tác giả trực tiếp đến địa bàn nghiên cứu để khảo sát nhiều lần nhằm phát hiện ra 

những vấn đề thực tiễn và thu thập những số liệu sơ cấp. 

+ Tiếp cận từ góc nhìn hệ thống: khi thực hiện nghiên cứu, tác giả áp dụng cách 

tiếp cận hệ thống để thu thập cũng như phân tích và đánh giá các tư liệu, tài liệu thứ 

cấp, sơ cấp. 

2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

2.3.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 

 Các thông tin thứ cấp liên quan đến việc nghiên cứu đề tài được thu thập dưới 

dạng các tài liệu, số liệu, bản đồ từ các ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế như Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Thống kê tỉnh 

Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân, các phòng Tài nguyên Môi trường, văn phòng 

Đăng ký đất đai, Chi cục Thống kê của thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện 

Phú Vang và Ủy ban nhân dân của các phường, xã, thị trấn trên địa bàn nghiên cứu. 

Các thông tin thứ cấp được thu thập bao gồm: 

- Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014. 

- Niên giám thống kê của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009 và năm 2013. 

- Niên giám thống kê của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú 

Vang năm 2009 và năm 2013. 

- Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 

thị trấn Thuận An từ năm 2005 đến năm 2013. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và năm 2010 của thị xã Hương Thủy, 

thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An. 

- Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương 

Trà và thị trấn Thuận An từ năm 2005 đến năm 2013. 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà 

và thị trấn Thuận An từ năm 2010 đến năm 2013. 
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- Các dự án thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã 

Hương Trà và thị trấn Thuận An trong giai đoạn 2005-2013. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương 

Trà và thị trấn Thuận An. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của thị xã Hương 

Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang. 

Bên cạnh đó, đề tài cũng thu thập các tài liệu, số liệu từ các ấn phẩm và các 

Website chuyên ngành có liên quan. 

2.3.2.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 

Căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, thời gian và mục tiêu nghiên cứu, các thông 

tin sơ cấp liên quan đến đề tài được thu thập thông qua các phương pháp cụ thể sau: 

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa:   

Phương pháp này được sử dụng để thu thập thông tin sơ cấp thông qua việc 

điều tra khảo sát thực tế về tình hình sử dụng đất, thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng, 

tình hình phát triển kinh tế xã hội… của địa bàn nghiên cứu. 

- Phương pháp phỏng vấn nông hộ: 

Để thu thập được các thông tin có liên quan đến tác động của việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến tình hình đời 

sống và sinh kế của người dân, đề tài tiến hành phỏng vấn các hộ dân có đất nông 

nghiệp bị thu hồi để chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp bằng bảng 

hỏi được xây dựng sẵn.  

Nội dung của bảng hỏi tập trung vào các thông tin như sự thay đổi về diện tích 

đất nông nghiệp, tình trạng việc làm, nguồn vốn tài chính của các hộ dân trước và sau 

khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, đề tài cũng thu thập thông tin về tình hình 

sử dụng nguồn vốn được bồi thường cũng như những đề xuất của họ về việc ổn định 

đời sống của các hộ dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Số lượng mẫu được phỏng 

vấn được tính toán theo công thức tính kích thước mẫu phỏng vấn Slovin (1984) như 

công thức 4: 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁.𝑒2
 

Trong đó:  

n: Số mẫu nghiên cứu 

N: Tổng số mẫu 

e: Sai số cho phép 

(4) 
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Áp dụng công thức tính mẫu điều tra với tổng số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp 

là 5578 hộ, độ chính xác là 90%, đề tài tính được số mẫu phải điều tra là 98,2 và được 

làm tròn thành 99 mẫu. 

Để thu thập được các thông tin chính xác, đề tài đã căn cứ vào Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử 

dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và diện 

tích đất nông nghiệp bị thu hồi để chia các hộ điều tra thành 3 nhóm cụ thể: 

- Nhóm 1: gồm 33 hộ dân bị thu hồi <30% diện tích đất nông nghiệp. 

- Nhóm 2: gồm 33 hộ dân bị thu hồi 30-70% diện tích đất nông nghiệp. 

- Nhóm 3: gồm 33 hộ dân bị thu hồi >70% diện tích đất nông nghiệp. 

Để đánh giá được tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang đất 

phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đên đời sống, sinh kế của các hộ dân, đề tài 

tiến hành chia đều số lượng mẫu ở mỗi nhóm cho các đô thị nghiên cứu. Tuy nhiên, tại 

thị trấn Thuận An chỉ có các hộ thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Do vậy, để đảm bảo sự 

chính xác của các đánh giá cho các nhóm hộ, đề tài tiến hành tăng số hộ của nhóm 3 

tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà. Việc lựa chọn mẫu để phỏng vấn được 

thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có định hướng để tạo sự thuận lợi 

trong việc thu thập thông tin. Cụ thể, các mẫu được lựa chọn được lấy ngẫu nhiên 

trong danh sách hộ bị thu hồi đất nông nghiệp của đô thị nghiên cứu nhưng phải đảm 

bảo được các tiêu chí: đảm bảo về tỷ lệ thu hồi đất, nằm trong khu vực đất nông 

nghiệp bị thu hồi do quá trình đô thị hóa. Số lượng mẫu của các nhóm hộ tại các đô thị 

nghiên cứu được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 2.1. Sự phân bố của các mẫu điều tra tại các đô thị nghiên cứu. 

STT Tên đô thị Nhóm1 Nhóm 2 Nhóm 3 

1 Thị xã Hương Thủy 11 11 17 

2 Thị xã Hương Trà 11 11 16 

3 Thị trấn Thuận An 11 11 0 

  Tổng 33 33 33 

- Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc 

Để thu thập được các ý kiến, nhận xét đánh giá của những người có chuyên 

môn về công tác quản lý đất đai tại địa bàn nghiên cứu đối với các mối liên hệ và các 

tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến công tác quản 

lý sử dụng đất, đề tài đã tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc đối với cán bộ của phòng 

Tài nguyên môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai của thị xã Hương Trà, thị xã 

Hương Thủy và huyện Phú Vang. Bên cạnh đó, đề tài cũng phỏng vấn toàn bộ cán bộ 

địa chính của các phường, xã, thị trấn tại các đô thị nghiên cứu. Tổng số người được 
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phỏng vấn là 79 người. Nội dung phỏng vấn tập trung vào sự nhận biết của người được 

phỏng vấn về các vấn đề sau: 

+ Mối quan hệ giữa việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

trong quá trình đô thị hóa với các nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. 

+ Sự tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

trong quá trình đô thị hóa với việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

tại địa phương. 

  + Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc chuyển đổi đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đối với địa bàn nghiên cứu. 

Bảng 2.2. Mô tả về các cán bộ chuyên môn được phỏng vấn 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Phú 

Vang 

1 Tổng số người được phỏng vấn Người 33 32 14 

2 Giới tính 

2.1 Nam Người 29 26 12 

2.2 Nữ Người 4 6 2 

3 Công việc 

3.1 Chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường Người 11 10 8 

3.2 Chuyên viên của Văn phòng ĐKQSDĐ Người 9 6 5 

3.3 Cán bộ địa chính Người 13 16 1 

4 Trình độ 

4.1 Sau đại học Người 8 1 0 

4.2 Đại học Người 20 22 13 

4.3 Cao đẳng Người 4 7 1 

4.4 Trung cấp Người 0 2 0 

4.5 Phổ thông trung học Người 0 0 0 

5 Độ tuổi trung bình Tuổi 34,94 35,63 30,51 

Nguồn: Tổng hợp số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 

2.3.2.3. Phương pháp chuyên gia 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phương pháp tổng hợp ý kiến của các 

chuyên gia, nhà quản lý về việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

thông qua phỏng vấn trực tiếp.  
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2.3.2.4. Phương pháp phân tích xử lý số liệu 

Các số liệu sau khi được thu thập về được phân loại theo từng nhóm có mối 

quan hệ với nhau sau đó được xử lý bằng phần mềm Excel. Việc thống kê số liệu được 

thể hiện bằng các bảng thống kê. Các số liệu đã thu thập được sắp xếp khoa học trong 

bảng thống kê có thể giúp so sánh, đối chiếu, phân tích theo nhiều phương pháp khác 

nhau nhằm đánh giá bản chất hiện tượng nghiên cứu. Bên cạnh việc thể hiện bằng 

bảng thống kê, các số liệu được xử lý còn được thể hiện bằng các đồ thị. Các loại đồ 

thị được sử dụng trong đề tài là đồ thị hình cột, đồ thị hình điểm và đồ thị hình dây. 

2.3.2.5. Phương pháp bản đồ 

 Để đánh giá được thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, đề tài đã sử dụng phần mềm 

Microstation để xây dựng các bản đồ liên quan gồm: 

- Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2013 của thị xã Hương Trà, thị 

xã Hương Thủy và thị trấn Thuận An trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2010 và số liệu sử dụng đất năm 2011, 2012 và 2013 của các đô thị. 

- Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2005 của thị xã 

Hương Trà, thị xã Hương Thủy và thị trấn Thuận An trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2005 của của các đô thị. 

- Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 của thị xã 

Hương Trà, thị xã Hương Thủy và thị trấn Thuận An trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2013 của các đô thị. 

Sau khi xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2005 và 

năm 2013 của các đô thị, đề tài đã sử dụng phần mềm AcrGIS để tiến hành chồng 

ghép hai bản đồ này để xây dựng bản đồ biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2005-

2013 cho thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An nhằm phản ánh  

việc biến động đất nông nghiệp tại các đô thị nghiên cứu theo không gian cũng như 

nguyên nhân gây nên sự biến động này. 

2.3.2.6. Phương pháp phân tích tương quan bằng phần mềm SPSS 20 

Đây là phương pháp được sử dụng để nghiên cứu tác động của việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh 

tế xã hội và sinh kế của người dân dựa trên cơ sở phân tích sự thay đổi của các nguồn 

vốn sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất. Để xác định mối quan hệ và mức độ ảnh 

hưởng đề tài sử dụng hệ số tương quan (r) với độ tin cậy của kết quả nghiên cứu 95% 

để đánh giá mối quan hệ giữa X - diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 
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nghiệp theo năm (khi đánh giá tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự thay đổi 

thu nhập bình quân đầu người và sự thay đổi về lao động) hoặc tỷ lệ thu hồi đất nông 

nghiệp (khi đánh giá tác động đến sinh kế của người dân) và Y (là yếu tố đang phân 

tích và là nhân tố chịu ảnh hưởng của X) theo bảng phân cấp mức độ ảnh hưởng của 

các mối quan hệ được trình bày như trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Phân cấp mức độ ảnh hưởng của mối quan hệ 

Trị số r Mức quan hệ của các đại lượng 

|r| = 0 X, Y hoàn toàn độc lập với nhau 

|r| = 1 X, Y có quan hệ tuyến tính 

0,0 < |r| < 0,3 Mức độ tương quan yếu 

0,3 < |r| < 0,5 Mức độ tương quan trung bình 

0,5 < |r| < 0,7 Mức độ tương quan tương đối chặt 

0,7 < |r| < 0,9 Mức độ tương quan chặt 

0,9 < |r| < 1,0 Mức độ tương quan rất chặt 

 Nguồn: Chu Nguyễn Mộng Ngọc và Hoàng Trọng, 2011[84] 

Phạm Văn Toàn, 2003[80] 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH CỦA THÀNH PHỐ 

HUẾ 

3.1.1. Vị trí địa lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ vị trí thành phố Huế và các đô thị nghiên cứu 

Thành phố Huế là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, thành 

phố đang là trung tâm văn hóa du lịch, là thành phố Festival của cả nước có tọa độ địa 

lý từ 16024’ đến 16030’45’ vĩ độ Bắc, 107031’45’’ đến 107038’ kinh độ Đông.  

Thành phố Huế có vị trí tương đối thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội như 

nằm trên trục Bắc Nam của các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường sắt và 

đường biển; cách Hà Nội 675 km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 1060 km 

về phía Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các trung tâm kinh tế 

đang phát triển nhanh như khu đô thị mới Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Đà Nẵng, 

khu kinh tế mở Chu Lai, khu công nghiệp Dung Quất… Bên cạnh đó, thành phố còn 

nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nối liền Việt Nam với các nước Thái Lan, 

Lào, Myanma... Với những lợi thế này của thành phố Huế nói riêng và của tỉnh Thừa 

Thiên Huế nói chung, tại kết luận 48-KL/TW của Bộ chính trị ngày 25 tháng 5 năm 

2009 đã xác định trong những năm tới tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được xây dựng trở 
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thành thành phố trực thuộc Trung ương [5]. Cụ thể hóa kết luận này tại Quyết định số 

86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 [74] và 

Quyết định số 649/2014/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050 [76] đã xác định thành phố Huế là đô thị trung tâm của đô thị Thừa Thiên 

Huế có các đô thị vệ tinh là thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An. 

Hương Trà là thị xã nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố Huế. Thị xã có tọa 

độ địa lý từ 16016’30” đến 16036’30” vĩ độ Bắc và từ 107036’30” đến 107004’45” kinh 

độ Đông. Trên địa bàn thị xã có quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua với 

chiều dài 12 km, tuyến đường phía Tây thành phố Huế chạy qua với chiều dài 19 km, 

có quốc lộ 49A nối thành phố Huế với huyện miền núi A Lưới chạy qua địa bàn với 

chiều dài 42 km, quốc lộ 49B chạy qua với chiều dài 7 km [95].  

Thị xã Hương Thủy nằm ở phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, có tọa độ địa lý từ 

16008’ đến 16030’ vĩ độ Bắc, 107030’ đến 107045’ kinh độ Đông. Thị xã là cửa ngõ 

phía Nam của thành phố Huế và là cầu nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất miền 

Trung là thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Trên địa bàn thị xã có sân bay quốc tế 

Phú Bài, quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua… Với các đặc điểm về vị 

trí địa lý như vậy nên thị xã Hương Thủy có những điều kiện thuận lợi để phát triển  

kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng 

mạnh mẽ trên địa bàn thị xã [94]. 

 Thuận An là thị trấn ven biển thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thị 

trấn có tọa độ địa lý từ 16032’56” đến 16054’89” vĩ độ Bắc và 107038’37” đến 

107064’61” kinh độ Đông. Thị trấn Thuận An nằm dọc theo quốc lộ 49A, cách thành 

phố Huế 12 km về phía Đông Nam. Trên địa bàn thị trấn có cảng biển Thuận An. Với 

những lợi thế này, Thuận An trở thành một địa phương chiến lược và có tiềm năng 

phát triển kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế [89]. 

 Như vậy, có thể thấy ba đô thị vệ tinh của thành phố Huế là thị xã Hương Thủy, 

thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An đều có vị trí địa lý rất thuận lợi cho quá trình 

phát triển kinh tế xã hội của các đô thị nói chung và quá trình đô thị hóa nói riêng. Các 

đô thị này đều có sự kết nối chặt chẽ với thành phố Huế bằng hệ thống giao thông 

quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, do ba đô thị được phân bố ở ba 

hướng khác nhau do vậy đã tạo nên thế cân bằng trong sự phát triển của hệ thống đô 

thị trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và của đô thị trung tâm là thành phố 

Huế nói riêng. 
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3.1.2. Đặc điểm địa hình 

Do được phân bố ở các vùng khác nhau nên địa hình của thị xã Hương Thủy, 

thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An có một số điểm khác biệt. Cụ thể: 

Thị xã Hương Thủy có địa hình thấp dần từ Tây Nam sang Đông Bắc và được 

chia thành 2 vùng là vùng đồi núi và vùng đồng bằng. Trong đó, vùng đồi núi gồm 

những dải đồi với độ cao trung bình từ 400 - 500m so với mực nước biển. Vùng này 

phân bố ở khu vực phía Tây Nam quốc lộ 1A và chiếm 76,33% tổng diện tích tự nhiên 

của thị xã. Vùng đồng bằng nằm về phía Đông Bắc quốc lộ 1A, chiếm 23,67% diện 

tích tự nhiên của toàn thị xã. Đây là vùng có độ cao trung bình từ 2 - 5 m so với mặt 

nước biển do đó thường bị ngập lụt vào mùa mưa [94]. 

Địa hình của thị xã Hương Trà thấp dần từ Tây sang Đông và được chia thành 3 

vùng tương đối rõ rệt là vùng đồi núi, vùng đồng bằng và vùng đầm phá ven biển. Trong 

đó, vùng đồi núi có địa hình dốc và bị chia cắt mạnh với diện tích là 316,28 km2, chiếm 

60,7% diện tích tự nhiên. Vùng đồng bằng có địa hình tương đối bằng phẳng có diện tích 

là 178,64 km2, chiếm 34,30% tổng diện tích tự nhiên. Vùng đầm phá ven biển có diện tích 

là 25,96 km2, chiếm 5,0% diện tích tự nhiên của thị xã [95]. 

Khác với thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, thị trấn Thuận An có địa 

hình của một thị trấn đồng bằng ven biển thấp trũng với độ cao nơi cao nhất chỉ từ 1- 2 

m so với mực nước biển [89].   

Với sự khác biệt về yếu tố địa hình nên thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà 

và thị trấn Thuận An đã có những nét khác biệt riêng về điều kiện tự nhiên, về sự phát 

triển kinh tế xã hội cũng như sự phân bố và sử dụng đất tại các đô thị. 

3.1.3. Khí hậu 

Do nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam nên khí hậu của thị xã Hương Thủy, 

thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh 

hưởng khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam nên có hai mùa rõ rệt là mùa 

khô và mùa mưa. Trong đó, mùa khô bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 với lượng mưa ít 

nên thường gây ra hiện tượng hạn hán. Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm 

sau với lượng mưa tương đối lớn nhưng phân bố không đều mà tập trung chủ yếu vào 

các tháng 9, tháng 10 và tháng 11 nên thường gây ra hiện tượng lũ lụt, ngập úng. Nhìn 

chung, cả ba đô thị đều có điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, có tần suất xuất hiện 

cao của hầu hết các loại thiên tai có ở Việt Nam nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho 

sự phát triển kinh tế xã hội của các đô thị này nói riêng và của tỉnh Thừa Thiên Huế 

nói chung [89], [94], [95]. 
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3.1.4. Thủy văn 

Trên địa bàn thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có nhiều con sông chảy 

qua do vậy đã tạo ra nguồn nước mặt phong phú cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất 

của người dân cũng như tạo ra cảnh quan đẹp cho hai đô thị này [94], [95]. Trong khi 

đó, do là khu vực ven biển nên thị trấn Thuận An nằm trong hệ thủy văn của đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai. Với chế độ thủy văn này, thị trấn Thuận An có điều kiện rất 

thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản [89]. 

3.1.5. Các nguồn tài nguyên 

Do được phân bố ở các vùng khác nhau nên thị xã Hương Thủy, thị xã Hương 

Trà và thị trấn Thuận An có một số nét khác biệt về các nguồn tài nguyên. Cụ thể: 

- Tài nguyên đất 

Tài nguyên đất của thị xã Hương Thủy được chia thành hai vùng tự nhiên với 

các đặc điểm thổ nhưỡng khác nhau. Cụ thể, ở vùng đồi núi hầu hết đất thuộc hệ feralit 

như đất đỏ vàng, đất nâu tím trên phiến thạch, đất vàng nâu. Các loại đất này thường 

có tầng đất nông, chua, nghèo mùn, nếu giữ được độ ẩm thì có thể cải tạo thành loại 

đất khá màu mỡ. Ở vùng đồng bằng, đất thuộc hệ phù sa bồi tụ, với đặc tính chung là 

tầng đất dày (trên 100 cm), thành phần cơ giới là sét pha hoặc thịt nhẹ, giàu chất dinh 

dưỡng, phù hợp với việc trồng lúa và hoa màu [94]. 

Tài nguyên đất của thị xã Hương Trà được hình thành với nguồn gốc khác 

nhau, phân bố trên nhiều loại địa hình nên khả năng khai thác đa dạng và phong phú. 

Thị xã có các loại đất chính như đất phù sa, đất đỏ vàng trên đá sét, đất vàng nhạt trên 

đá cát, đất nâu vàng trên sản phẩm dốc tụ, đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất đỏ vàng 

trên đá granit, đất biến đổi do trồng lúa, đất bạc màu trơ sỏi đá và đất cát [95]. 

Do là vùng ven biển nên khác với thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, tài 

nguyên đất của thị trấn Thuận An chủ yếu là đất bạch sa và đất cát pha thịt. Đây là 

những loại đất có hàm lượng mùn thấp. Bên cạnh đó, do được phân bố ven biển và 

đầm phá nên một số diện tích đất của thị trấn Thuận An đã bị nhiễm mặn gây khó khăn 

cho việc sản xuất của người dân [89]. 

- Tài nguyên nước 

 Tài nguyên nước mặt của thị xã Hương Thủy được cung cấp từ hệ thống các 

sông như sông Hương, sông Lợi Nông, sông Phú Bài, sông Vực và các hồ chứa nước 

như hồ Châu Sơn, hồ Phú Bài và hồ Tả Trạch. Bên cạnh đó, thị xã Hương Thủy cũng 

có nguồn tài nguyên nước ngầm với chất lượng tốt và trữ lượng có thể khai thác 

khoảng 6.000 - 10.000 m3/ngày do vậy đã đáp ứng tốt cho sản xuất và sinh hoạt của 

người dân địa phương [94].  
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Nguồn nước mặt của thị xã Hương Trà rất phong phú do trên địa bàn thị xã có 

sông Bồ với chiều dài 25 km và sông Hương với chiều dài khoảng 20 km chảy qua. 

Ngoài ra, thị xã còn có nhiều ao, hồ phân bố rải rác và khoảng 700 ha mặt nước của 

phá Tam Giang. Bên cạnh đó, nguồn nước ngầm của thị xã cũng có chất lượng tốt và trữ 

lượng rất lớn nên có khả năng đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và sinh 

hoạt của người dân. Tuy nhiên, do lượng nước mặt thay đổi rất lớn theo mùa nên cũng 

gây trở ngại lớn cho sản xuất [95].  

 Thị trấn Thuận An có đường bờ biển dài 12 km và diện tích đầm phá tương đối 

lớn nên tài nguyên nước mặt của thị trấn rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản và 

du lịch biển. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm ở thị trấn có lưu lượng không lớn chỉ 

khoảng 0,5 - 8 l/s, thường xuất hiện ở độ sâu 3 m - 8 m và có liên hệ với nước mặn. Do 

vậy, vào mùa khô nước ngầm ở đây hầu hết bị nhiễm mặn nên đã gây ra nhiều khó 

khăn cho việc sinh hoạt của người dân [89]. 

- Tài nguyên rừng 

 Thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có thảm thực vật rừng khá phong phú, 

có sự đa dạng sinh học với nhiều chủng loại quý hiếm [94], [95]. Rừng tự nhiên có các 

loại gỗ quý như lim, gõ, sến và các loại cây làm nguyên liệu như lá nón, mây, tre, 

nứa… có giá trị kinh tế cao. Động vật hoang dã khá đa dạng gồm các loại chim, heo 

rừng, beo, nai, khỉ và các loại thú khác. Rừng trồng chủ yếu là thông nhựa, keo, bạch 

đàn, phi lao, tre và trồng xen một số loại cây công nghiệp ngắn ngày tại vùng bán sơn 

địa. Trong khi đó, khác với hai đô thị này thì tài nguyên rừng của thị trấn Thuận An 

chủ yếu là rừng phòng hộ ven biển với các loại cây phổ biến như keo, phi lao… [89]. 

- Tài nguyên biển 

Do đặc điểm về vị trí địa lý nên thị xã Hương Thủy không có tài nguyên biển. 

Trong khi đó, tài nguyên biển ở thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An đang trở thành 

một trong những thế mạnh về phát triển kinh tế của hai đô thị. Do có 7 km bờ biển 

phân bố ở xã Hải Dương và xã Hương Phong nên thị xã Hương Trà có điều kiện tốt để 

phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản [95]. Trong khi đó, tuy là đô thị có 

quy mô nhỏ nhất nhưng thị trấn Thuận An lại có 12 km bờ biển với bãi tắm đẹp nên có 

nhiều lợi thế về phát triển du lịch sinh thái biển [89]. 

- Tài nguyên khoáng sản 

 Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã Hương Thủy chủ yếu là sét, cát, sỏi, 

vàng sa khoáng và sắt. Hầu hết các loại khoáng sản này đều nằm ở vùng đồng bằng và 

vùng đồi núi phía Tây của thị xã [94]. Trong khi đó, theo tài liệu khảo sát sơ bộ, thị xã 

Hương Trà có các mỏ đá trữ lượng lớn như  mỏ đá vôi Văn Xá, mỏ đá Granit đen xám 

ở vùng núi Hương Thọ, Bình Thành và Hương Vân. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã 
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Hương Trà còn các mỏ khoáng titan, cao lanh, cát, sỏi... có chất lượng tốt [95]. Đây là 

nguồn nguyên liệu phong phú đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của ngành sản xuất vật 

liệu xây dựng, khai thác khoáng sản của thị xã. Khác với hai đô thị còn lại, thị trấn 

Thuận An có nguồn khoáng sản chủ yếu là titan nhưng với trữ lượng không nhiều [89]. 

3.2. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC ĐÔ THỊ 

VỆ TINH CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 

3.2.1. Tính chất, chức năng của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

Do có các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác nhau nên thị 

xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An được thành lập ở các thời 

điểm không giống nhau. Thị xã Hương Thủy được thành lập theo Nghị quyết số 

08/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/02/2010 với 12 đơn vị hành chính, bao gồm 5 

phường là Phú Bài, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Phương và 7 xã 

gồm Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Vân, Dương Hòa và xã 

Phú Sơn [17]. Tiếp đó, ngày 15/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

99/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Trà trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 

và dân số của huyện Hương Trà. Sau khi thành lập, thị xã Hương Trà có 16 đơn vị 

hành chính trực thuộc gồm 7 phường là Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương 

Vân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ và 9 xã gồm Hương Toàn, Hương Vinh, 

Hương Phong, Hải Dương, Hương Thọ, Bình Thành, Bình Điền, Hương Bình và 

Hồng Tiến [18]. Khác với thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, thị trấn Thuận 

An được thành lập sớm hơn hai đô thị này. Cụ thể, thị trấn đã được thành lập theo 

Nghị định số 75/1999/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/8/1999 trên cơ sở 

toàn bộ diện tích và dân số của hai xã là Thuận An và Phú Tân [15]. 

Xác định được vai trò quan trọng của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 

thị trấn Thuận An trong hệ thống đô thị và trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

Thừa Thiên Huế nói chung và của thành phố Huế nói riêng, tại quyết định số 

86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 

2020, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An được xác định là 3 

đô thị vệ tinh quan trọng của thành phố Huế [74]. Trong đó:  

Thị xã Hương Thủy là đô thị nằm liền kề thành phố Huế về phía Nam. Thị xã 

có điều kiện giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không thuận lợi nối 

Hương Thủy với các đô thị lớn trong vùng và cả nước. Trên địa bàn thị xã, có nhiều 

di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh; có các làng nghề tiểu 

thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng. Đây là tiềm năng, thế mạnh của thị xã có 

thể khai thác để phát triển các ngành du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ 



52 

 

đạo, mũi nhọn. Đặc biệt trên địa bàn Hương Thủy có khu công nghiệp Phú Bài là khu 

vực trọng điểm về công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế đang phát huy hiệu quả và 

là một động lực quan trọng có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với những thuận lợi này, thị xã Hương Thủy được xác 

định là đô thị vệ tinh nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Huế có chức năng công 

nghiệp với trọng tâm là khu công nghiệp Phú Bài. Bên cạnh đó, thị xã còn là đô thị 

vệ tinh cung cấp dịch vụ công cộng cho thành phố Huế và khu vực Hương Thủy  

đồng thời thị xã còn được phát triển mạnh về các chức năng cư trú và du lịch. 

Với vị trí tiếp giáp thành phố Huế về phía Bắc, thị xã Hương Trà có sự thuận 

lợi về hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó đặc biệt là hệ thống giao thông. Bên cạnh đó, 

Hương Trà còn nằm ở vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng của 

tỉnh Thừa Thiên Huế, thuận lợi trong giao lưu văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội. 

Với những điều kiện này, thị xã Hương Trà được xác định là đô thị vệ tinh của thành 

phố Huế có chức năng công nghiệp với trung tâm là khu công nghiệp Tứ Hạ và cung 

cấp dịch vụ công cộng cho khu vực Hương Trà và thành phố Huế.  

Thị trấn Thuận An là đô thị trực thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Với vị trí nằm trên nằm trên quốc lộ 49A, quốc lộ 49B, đường tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 10 và 

là cửa ngõ nối thành phố Huế với biển Đông theo hướng Đông Nam nên thị trấn có 

nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Với những đặc điểm này thị trấn 

Thuận An được xác định là đô thị vệ tinh của thành phố Huế với tính chất là thị trấn 

chuyên ngành phát triển dịch vụ kinh tế biển với chức năng nổi bật là du lịch sinh thái 

biển, đầm phá và cảng biển quốc gia. Tính chất, chức năng của các đô thị được thể 

hiện qua bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Tính chất, chức năng của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

STT Tên đô thị Tính chất, chức năng Năm thành lập 

1 Hương 

Thủy 

Có chức năng công nghiệp, cung cấp dịch 

vụ công cộng, cư trú và du lịch. 

2010 

2 Hương  

Trà 

Có chức năng công nghiệp và cung cấp 

dịch vụ công cộng. 

2011 

3 Thuận  

An 

Có chức năng dịch vụ, du lịch, sinh thái 

biển, công nghiệp và kinh tế đầm phá; là 

trung tâm an ninh - quốc phòng. 

1999 

Nguồn: Thủ tướng Chính phủ [74], [76] 
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3.2.2. Quy mô của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

3.2.2.1. Quy mô dân số 

 Một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh sự phát triển của các đô thị chính 

là quy mô dân số. Chỉ tiêu này tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế được thể hiện 

qua bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Quy mô dân số của các đô vệ tinh của thành phố Huế  

giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Người 

Tên đô thị Năm 2005 Năm 2013 

Tổng dân 

số 

Dân số 

thành thị 

Dân số 

nông thôn 

Tổng dân 

số 

Dân số 

thành thị 

Dân số 

nông thôn 

Hương Thủy 93.874 12.788 81.086 100.313 58.641 41.672 

Hương Trà 110.947 7.520 103.427 114.761 55.524 59.237 

Thuận An 19.959 19.959 0 21.547 21.547 0 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế [22], [23] 

Qua bảng 3.2 cho thấy, trong ba đô thị vệ tinh của thành phố Huế, thị xã 

Hương Trà và thị xã Hương Thủy có có quy mô dân số năm 2013 đều đạt trên 

100.000 người, trong khi đó, thị trấn Thuận An có quy mô dân số thấp hơn chỉ bằng 

khoảng 1/5 quy mô dân số của hai đô thị còn lại. Nguyên nhân dẫn đến điều này là 

do Thuận An chỉ là đô thị loại V với vai trò là thị trấn trực thuộc của huyện Phú 

Vang. Trong khi đó, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy lại là đô thị loại IV 

của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Trong giai đoạn 2005 - 2013, quy mô dân số của thị xã Hương Thủy, thị xã 

Hương Trà và thị trấn Thuận An đều có hiện tượng tăng lên và vượt quy mô dân số tối 

thiểu của cấp đô thị tương ứng theo phân loại đô thị dựa vào dân số được quy định tại 

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô 

thị [16]. Trong đó, quy mô dân số của thị xã Hương Thủy đã tăng từ 93.874 người năm 

2005 lên 100.313 người vào năm 2013 và gấp 2,01 lần so với quy mô dân số tối thiểu 

của đô thị loại IV. Quy mô dân số của thị xã Hương Trà năm 2013 là 114.761 người, 

tăng thêm 3.814 người so với năm 2005 và gấp 2,29 lần so với quy mô dân số tối thiểu 

của đô thị loại IV. Riêng thị trấn Thuận An có quy mô dân số năm 2013 đã gấp 5,38 

lần so với quy mô dân số tối thiểu của đô thị loại V.  

Do được chuyển thành đô thị vào các thời điểm khác nhau nên trong cơ cấu 

dân số của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế có sự khác biệt. Cụ thể, thị trấn 

Thuận An được thành lập vào năm 1999, do vậy trong giai đoạn 2005 - 2013, toàn 

bộ dân số của thị trấn là dân số thành thị. Trong khi đó, thị xã Hương Thủy và thị 
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xã Hương Trà được thành lập lần lượt vào năm 2010 và năm 2011 trên cơ sở huyện 

Hương Thủy và huyện Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế nên trong giai đoạn 

2005 - 2013 cơ cấu dân số của hai đô thị này bao gồm cả dân số thành thị và dân số 

nông thôn. Trong đó, dân số thành thị của hai thị xã này vào năm 2013 đã tăng đột 

biến so với năm 2005. Cụ thể, năm 2013, dân số thành thị của thị xã Hương Thủy là 

58.641 tăng 45.853 người và gấp 4.58 lần so với năm 2005. Dân số thành thị của thị 

xã Hương Trà năm 2013 là 555.24 tăng 48.004 người và gấp 7,38 lần so với năm 

2005. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng đột biến về dân số thành thị của thị xã Hương 

Thủy trong giai đoạn này là do cùng với việc ban hành quyết định thành lập thị xã 

Hương Thủy vào năm 2010 Chính phủ đã ra quyết định thành lập 4 phường trên cơ 

sở 4 xã của huyện Hương Thủy cũ. Do vậy, bên cạnh dân số của thị trấn Phú Bài thì 

dân số thành thị của thị xã Hương Thủy đã được tăng lên do toàn bộ dân số của 4 

xã Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu và Thủy Lương đã được chuyển thành 

dân số thành thị. Cũng giống như thị xã Hương Thủy, cùng với việc thành lập thị xã 

Hương Trà vào năm 2011, các xã gồm Hương Văn, Hương Xuân, Hương Vân, 

Hương Chữ, Hương An và Hương Hồ cũng được chuyển thành phường nên toàn bộ 

dân cư của các xã này cũng được chuyển hóa thành dân cư thành thị. Do đó, cùng 

với dân số của thị trấn Tứ Hạ cũ (nay là phường Tứ Hạ), sự chuyển hóa dân số của 

các xã này đã làm cho dân số thành thị của thị xã Hương Trà tăng đột biến và 

chiếm 48,38% trong tổng dân số của thị xã.  

Như vậy, có thể thấy cả ba đô thị vệ tinh của thành phố Huế đều có quy mô dân 

số đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ về quy mô dân số của từng cấp đô 

thị. Tuy nhiên do có sự khác biệt về cấp đô thị nên đã tạo ra sự khác biệt rất rõ nét về 

số lượng dân số cũng như thành phần dân số tại các đô thị nghiên cứu. Trong đó dân 

số của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có số lượng lớn hơn nhiều so với thị 

trấn Thuận An và bao gồm cả dân số thành thị và dân số nông thôn. Riêng dân số của 

thị trấn Thuận An chỉ có dân số thành thị và có quy mô ít hơn so với hai đô thị còn lại. 

3.2.2.2. Quy mô diện tích 

 Do có sự khác biệt về vị trí phân bố, đặc điểm địa hình và cấp đô thị nên giữa 

các đô thị vệ tinh của thành phố Huế có sự khác biệt về quy mô diện tích. Cụ thể, trong 

ba đô thị thì thị xã Hương Trà có quy mô diện tích lớn nhất với 520,90 km2, tiếp đến là 

thị xã Hương Thủy với 457,33 km2 và thị trấn Thuận An là đô thị có quy mô diện tích 

nhỏ nhất chỉ với 17,03 km2. Sự khác biệt về quy mô diện tích giữa các đô thị được thể 

hiện qua bảng 3.3. 
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Bảng 3.3. Quy mô diện tích của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế  

giai đoạn 2005 - 2013 

Tên đô thị Năm 2005 Năm 2013 

Tổng 

diện 

tích 

(km2 ) 

Khu vực  

nội thị 

Khu vực  

ngoại thị 

Tổng 

diện 

tích 

(km2 ) 

Khu vực  

nội thị 

Khu vực  

ngoại thị 

Diện 

tích 

(km2 ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(km2 ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(km2 ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(km2 ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Hương Thủy 457,33 15,70 3,43 441,60 96,57 456,02 83,20 18,24 372,80 81,76 

Hương Trà 520,90 8,45 1,62 512,50 98,38 518,50 159,30 30,72 359,20 69,28 

Thuận An 17,03 17,03 100 0 0 17,03 17,03 100 0 0 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, phòng Tài nguyên môi 

trường thị xã Hương Trà và UBND thị trấn Thuận An [38], [44], [87], [55], [60], [93] 

 Qua bảng 3.3 cho thấy, thị trấn Thuận An có quy mô diện tích chỉ bằng 1/26,85 

lần so với thị xã Hương Thủy và 1/30,58 lần so với thị xã Hương Trà. Tuy nhiên, trong 

ba đô thị thì thị trấn Thuận An là đô thị duy nhất được giữ nguyên diện tích trong giai 

đoạn 2005 - 2013. Trong khi đó, mặc dù có ranh giới hành chính không thay đổi 

nhưng diện tích của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có hiện tượng giảm 

xuống trong giai đoạn này. Lý do là trong các kỳ thống kê, kiểm kê đất đai, thị xã 

Hương Thủy và thị xã Hương Trà đã sử dụng hệ thống bản đồ và phương pháp khác 

nhau nên đã tạo nên sai số trong đo đạc.  

Không chỉ có sự khác biệt về tổng diện tích tự nhiên mà diện tích đất đô thị của 

thị xã Hương thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An cũng có sự khác biệt. Cụ thể, 

thị trấn Thuận An không có các đơn vị hành chính trực thuộc và đã được thành lập từ 

năm 1999 nên trong giai đoạn 2005 - 2013 toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn đã là 

đất đô thị. Trong khi đó, vào năm 2005 do đang là huyện trực thuộc của tỉnh Thừa Thiên 

Huế nên trên địa bàn huyện Hương Thủy chỉ có diện tích đất đô thị là 15,70km2 - đây là 

diện tích của thị trấn Phú Bài và diện tích đất đô thị của thị xã Hương Trà chỉ là diện tích 

của thị trấn Tứ Hạ với 8,45 km2. Sau khi được thành lập thành thị xã, diện tích đất đô thị 

của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà đã tăng lên rõ rệt. Có hiện tượng này là do 

cùng với việc thành lập các thị xày, 4 xã trực thuộc của huyện Hương Thủy (cũ) và 6 xã 

của huyện Hương Trà (cũ) đã được chuyển hóa thành phường nên toàn bộ diện tích của 

các xã này đã được chuyển thành đất đô thị. Điều này đã làm cho diện tích đất đô thị của 

thị xã Hương Thủy năm 2013 là 83,20 km2 tương ứng với 18,24% tổng diện tích tự 

nhiên và diện tích đất đô thị của thị xã Hương Trà là 159,30 km2 chiếm 30,72% tổng 

diện tích tự nhiên của thị xã. 
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 Như vậy, có thể thấy với đặc điểm về địa hình tương đối giống nhau và đều là thị 

xã nên thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có quy mô diện tích khá giống nhau. 

Trong khi đó mặc dù cũng là đô thị vệ tinh của thành phố Huế nhưng do chỉ là thị trấn 

nên Thuận An có quy mô diện tích nhỏ nhất so với hai đô thị còn lại. 

3.2.3. Tỷ lệ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

Tỷ lệ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế được thể hiện trong 

hình 3.2. 

 

Hình 3.2. Tỷ lệ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế  

trong giai đoạn 2005-2013 

Qua hình 3.2. cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013 tỷ lệ đô thị hóa của các đô 

thị vệ tinh của thành phố Huế có sự khác biệt khá rõ rệt. Cụ thể, thị trấn Thuận An có 

tỷ lệ đô thị hóa đạt cao nhất và ổn định là 100% trong suốt cả giai đoạn do toàn bộ dân 

số của thị trấn đã trở thành dân số đô thị từ năm 1999. Trong khi đó, tỷ lệ đô thị hóa 

của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có xu hướng tăng lên và được chia thành 

hai giai đoạn tương ứng với thời điểm trước và sau khi thành lập các đô thị này. Ở thời 

điểm trước khi được chuyển thành thị xã, dân số thành thị của Hương Thủy chỉ là dân 

số của thị trấn Phú Bài và dân số thành thị của Hương Trà chỉ là dân số của thị trấn Tứ 

Hạ. Do vậy, tỷ lệ đô thị hóa của Hương Thủy chỉ dao động từ 13,62% đến13,82% 

trong giai đoạn 2005 - 2009 và tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Trà chỉ dao động từ 

6,77% đến 7,18% trong giai đoạn 2005 - 2011. Sau khi được thành lập trở thành thị xã, 

dân số thành thị của Hương Trà và Hương Thủy có sự tăng lên đột biến do có sự 

chuyển hóa dân số nông thôn thành dân số thành thị của các xã được chuyển thành 
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phường. Điều này đã làm cho tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Thủy đã đạt từ 57,63% 

- 58,46% trong giai đoạn 2010 - 2013 và tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Trà đã đạt 

từ 48,33% - 48,38% trong giai đoạn 2012 - 2013. Chi tiết về tỷ lệ đô thị hóa của các đô 

thị nghiên cứu được thể hiện cụ thể như sau: 

3.2.3.1. Tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Thủy 

Do có vị trí thuận lợi nên thị xã Hương Thủy có quá trình đô thị hóa diễn ra 

tương đối nhanh so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỷ lệ 

đô thị hóa của thị xã trong giai đoạn 2005 - 2013 được thể hiện qua bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Thủy giai đoạn 2005-2013 

Năm Tổng dân số  

(người) 

Dân số thành thị 

(người) 

Tỷ lệ đô thị hóa 

(%) 

2005 93.874 12.788 13,62 

2006 94.463 12.916 13,67 

2007 95.013 13.039 13,72 

2008 95.536 13.158 13,77 

2009 96.012 13.269 13,82 

2010 98.172 56.574 57,63 

2011 98.929 57.020 57,64 

2012 100.054 57.706 57,67 

2013 100.313 58.641 58,46 

Nguồn: Chi cục Thống kê thị xã Hương Thủy [11],[12] 

Số liệu tại bảng 3.4 cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013 quá trình đô thị hóa 

trên địa bàn thị xã Hương Thủy được chia thành 2 giai đoạn với tỷ lệ đô thị hóa có sự 

khác biệt rất rõ ràng. Trong đó, giai đoạn 2005 - 2009 tỷ lệ đô thị hóa có sự sai khác 

giữa các năm nhưng ở mức thấp và đạt cao nhất là 13,82% vào năm 2009. Nguyên 

nhân là do trong giai đoạn này Hương Thủy vẫn là một huyện của tỉnh Thừa Thiên 

Huế nên có dân số thành thị chỉ là dân số của thị trấn Phú Bài và chiếm tỷ lệ thấp trong 

tổng số dân. Đến năm 2010, cùng với việc thành lập thị xã Hương Thủy, 4 xã của 

huyện Hương Thủy cũ là Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Thủy Lương được 

chuyển thành phường nên toàn bộ dân số của các xã này được chuyển thành dân cư 

thành thị do vậy đã làm cho dân số thành thị tăng cao và đạt 56.574 người. Điều này 

đã làm cho tỷ lệ đô thị hóa của thị xã tăng lên rất nhanh và đạt 57,63% vào năm 2010 

gấp 4,17 lần so với năm 2009. Cùng với việc thành lập các phường, thị xã Hương 

Thủy đã có nhiều biện pháp nhằm cân bằng, hài hòa dân số thành thị, khuyến khích 
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phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư hệ thống dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xã hội 

thỏa đáng. Do vậy, từ năm 2011 đến năm 2013, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, 

tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Thủy đã tăng đều qua các năm và đã đạt 58,46% vào 

năm 2013. Tỷ lệ này đã cao hơn so với tỷ lệ đô thị hóa chung của tỉnh Thừa Thiên Huế 

(48,35% [23]). 

3.2.3.2. Tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Trà 

Bảng 3.5. Tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Trà giai đoạn 2005 - 2013 

Năm Tổng dân số  

(người) 

Dân số thành thị 

(người) 

Tỷ lệ đô thị hóa 

(%) 

2005 110.947 7.520 6,77 

2006 111.310 7.543 6,77 

2007 111.689 7.565 6,77 

2008 112.082 7.588 6,77 

2009 112.588 7.617 6,77 

2010 112.327 7.616 6,78 

2011 112.518 8.085 7,18 

2012 113.366 54.800 48,33 

2013 114.761 55.524 48,38 

Nguồn: Chi cục Thống kê thị xã Hương Trà [13], [14] 

Qua số liệu ở bảng 3.5 cho thấy trong giai đoạn 2005 - 2011 tỷ lệ đô thị hóa 

trên địa bàn thị xã Hương Trà giao động từ 6,77% - 7,18%. Có tỷ lệ đô thị hóa thấp 

như vậy là do trong giai đoạn này thị xã Hương Trà chưa được thành lập nên dân số 

thành thị của Hương Trà chỉ là dân số của thị trấn Tứ Hạ - trung tâm huyện lỵ của 

huyện Hương Trà cũ. Đến năm 2011, thị xã Hương Trà được thành lập với khu vực 

nội thị được mở rộng gồm 7 phường là Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Vân, 

Hương Chữ, Hương An và Hương Hồ. Điều này đã làm cho dân số thành thị của thị xã 

trong giai đoạn 2012 - 2013 tăng đột biến và tỷ lệ đô thị hóa đã tăng một cách nhanh 

chóng. Do vậy, đến năm 2013, tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Trà đã đạt 48,38% và 

cao hơn so với tỷ lệ đô thị hóa chung của tỉnh Thừa Thiên Huế (48,35% [23]). 

3.2.3.3. Tỷ lệ đô thị hóa của thị trấn Thuận An 

 Nếu như trong giai đoạn 2005 - 2013, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà 

có quá trình đô thị hóa diễn ra trên cơ sở chuyển hóa từ vùng nông thôn thành vùng đô 

thị thì thị trấn Thuận An đã trở thành vùng đô thị từ trước giai đoạn này. Cụ thể, năm 
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1999 thị trấn Thuận An đã được thành lập theo Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 

20/8/1999 của Chính phủ [15]. Do vậy, khác với thị xã Hương Thủy và thị xã Hương 

Trà, trong giai đoạn 2005 - 2013, toàn bộ dân số của thị trấn Thuận An đã là dân số 

thành thị. Với đặc điểm này, tỷ lệ đô thị hóa của thị trấn Thuận An đã đạt 100% từ 

năm 1999 cũng như trong giai đoạn 2005 - 2013, cao gấp 2,07 lần so với tỷ lệ đô thị 

hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 (48,38% [23]).  

3.2.4. Tốc độ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, nếu tính theo sự tăng trưởng của dân số thành thị 

thì tốc độ đô thị hóa của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà diễn ra rất nhanh 

trong khi đó tốc độ đô thị hóa của thị trấn Thuận An diễn ra chậm hơn. Cụ thể, thị xã 

Hương Trà có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất với 79,79% cho mỗi năm và 638,35% cho 

cả giai đoạn. Trong khi đó, bình quân mỗi năm trong giai đoạn này thị xã Hương Thủy 

có tốc độ đô thị hóa là 44,82%/ năm, tương ứng với 358,56% cho cả giai đoạn. Riêng 

thị trấn Thuận An có tốc độ đô thị hóa thấp nhất với 7,95% cho cả giai đoạn và 0,99% 

cho mỗi năm. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về tốc độ đô thị hóa tại các đô thị là 

do thị trấn Thuận An đã được thành lập và có quá trình phát triển ổn định từ năm 1999, 

nên tốc độ đô thị hóa của thị trấn chỉ phụ thuộc vào việc gia tăng dân số trên cơ sở gia 

tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Trong khi đó, tiến trình đô thị hóa của 

thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà chịu ảnh hưởng rất lớn từ quyết định thành lập 

hai thị xã trên cơ sở huyện Hương Thủy và huyện Hương Trà cũ vào năm 2010 và năm 

2011. Do vậy, ngoài việc gia tăng dân số thành thị trên cơ sở gia tăng dân số tự nhiên 

và cơ học thì dân số thành thị của hai thị xã này có hiện tượng tăng đột biến do dân số 

nông thôn của một số xã đã được chuyển thành dân số thành thị cùng với quá trình 

chuyển đổi xã thành phường trong quá trình thành lập của hai thị xã. Số liệu chi tiết 

được thể hiện qua bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Tốc độ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế tính theo sự 

tăng trưởng của dân số thành thị trong giai đoạn 2005 - 2013 

STT Tên đô thị Dân số thành thị Tốc độ đô thị hóa 

  Năm 2005 

(Người) 

Năm 2013 

(Người) 

Tính cho cả 

giai đoạn (%) 

Bình quân cho 

mỗi năm (%/năm) 

1 Hương Thủy 12.788 58.641 358,56 44,82 

2 Hương Trà 7.520 55.524 638,35 79,79 

3 Thuận An 19.959 21.547 7,95 0,99 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế [22], [23]  
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Cũng theo kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013, nếu tính 

theo chỉ tiêu sự tăng trưởng của diện tích đất đai đô thị thì thị xã Hương Trà cũng có 

tốc độ đô thị hóa cao nhất với 1785,20%, tiếp đến là thị xã Hương Thủy với 429,93%, 

riêng thị trấn Thuận An có tốc độ đô thị hóa là 0%. Nguyên nhân là do toàn bộ diện 

tích đất đai của thị trấn Thuận An đã là đất đô thị và được giữ ổn định là 17,03 km2 

trong suốt giai đoạn 2005 - 2013. Trong khi đó, do đang là huyện trực thuộc của tỉnh 

Thừa Thiên Huế nên vào năm 2005 huyện Hương Thủy chỉ có 15,70 km2 là diện tích 

của thị trấn Phú Bài, chiếm 3,43% diện tích tự nhiên được xác định là đất đô thị. Cũng 

giống như thị xã Hương Thủy, năm 2005 diện tích đất đô thị của thị xã Hương Trà chỉ 

là diện tích của thị trấn Tứ Hạ với 8,45 km2 chiếm 1,62% diện tích tự nhiên. Sau khi 

được chuyển thành thị xã, diện tích đất đô thị của hai thị xã đã được tăng lên rõ rệt do 

diện tích của 4 xã trực thuộc huyện Hương Thủy là Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy 

Châu, Thủy Lương và 6 xã của huyện Hương Trà gồm Hương Văn, Hương Xuân, 

Hương Vân, Hương Chữ, Hương An và Hương Hồ đã được chuyển hóa thành đất đô 

thị. Điều này đã làm cho tốc độ đô thị hóa của hai thị xã này tăng lên rất nhanh do diện 

tích đất đô thị của thị xã Hương Thủy năm 2013 đã là 83,20 km2 tương ứng với 

18,24% tổng diện tích tự nhiên và diện tích đất đô thị của thị xã Hương Trà là 159,30 

km2 chiếm 30,72% tổng diện tích tự nhiên của thị xã. Tốc độ đô thị hóa của các đô thị 

tính theo sự tăng trưởng của diện tích đất đô thị trong giai đoạn 2005 - 2013 được thể 

hiện qua bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Tốc độ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế tính theo sự 

tăng trưởng của diện tích đất đô thị trong giai đoạn 2005 - 2013 

STT Tên đô thị Diện tích đất đô thị Tốc độ đô thị hóa 

  Năm 2005 

(km2) 

Năm 2013 

(km2) 

Tính cho cả 

giai đoạn (%) 

Bình quân cho 

mỗi năm (%/năm) 

1 Hương Thủy 15,70 83,20 429,93 53,74 

2 Hương Trà 8,45 159,30 1785,20 223,15 

3 Thuận An 17,03 17,03 0 0 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế [22], [23] 

3.2.5. Mật độ dân số đô thị của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

Mật độ dân số đô thị tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế có sự tăng giảm 

khác nhau trong giai đoạn 2005 - 2013. Cụ thể, do toàn bộ diện tích của thị trấn Thuận 

An đều là khu vực nội thị từ năm 1999 nên diện tích xây dựng khu vực nội thị của thị 

trấn có sự thay đổi không đáng kể. Do vậy, cùng với sự tăng lên của dân số thành thị, 
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mật độ dân số đô thị của thị trấn đã tăng từ 1644,07 người/km2 năm 2005 lên 1714,16 

người/km2 vào năm 2013.  

Khác với thị trấn Thuận An, diện tích đất xây dựng khu vực nội thị và số lượng 

dân số thành thị của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có sự thay đổi rất lớn do 

sự chuyển đổi diện tích và dân số của các xã được chuyển thành phường. Cụ thể, năm 

2013, dân số thành thị của thị xã Hương Thủy đã tăng đột biến thêm 45.853 người và 

gấp 4,58 lần so với năm 2005. Trong khi đó, dân số thành thị của thị xã Hương Trà đã 

tăng thêm 48.004 người và gấp 7,38 lần so với năm 2005. Cùng với việc tăng lên của 

dân số thành thị, diện tích đất xây dựng khu vực nội thị của thị xã Hương Thủy đã tăng 

lên gấp 3,96 lần và thị xã Hương Trà tăng lên 10,96 lần so với năm 2005. Do có sự 

tăng lên nhanh hơn của dân số thành thị so với sự gia tăng diện tích xây dựng của khu 

vực nội thị nên vào năm 2013, thị xã Hương Thủy có mật độ dân số đô thị đạt cao nhất 

trong các đô thị nghiên cứu với 2162,28 người/km2 tăng 292,69 người/km2 so với năm 

2005. Trong khi đó, do có sự gia tăng quá lớn diện tích xây dựng của khu vực nội thị 

so với việc gia tăng của dân số thành thị sau khi 6 xã của huyện Hương Trà cũ được 

chuyển thành phường nên mật độ dân số đô thị của thị xã Hương Trà đã giảm từ 

1757,01 người/km2 năm 2005 xuống 1183,88 người/km2 vào năm 2013. Số liệu về mật 

độ dân số đô thị của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An trong 

giai đoạn 2005 - 2013 được thể hiện qua bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Mật độ dân số đô thị của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế  

giai đoạn 2005-2013 

Tên đô thị Năm 2005 Năm 2013 

Tổng 

diện 

tích 

(km2) 

Diện 

tích 

xây 

dựng 

nội thị 

(km2) 

Dân số 

trong 

khu vực 

nội thị 

(Người) 

Mật độ 

dân số 

trong khu 

vực nội 

thị 

(Người/ 

km2) 

Tổng 

diện 

tích 

(km2) 

Diện 

tích xây 

dựng 

nội thị 

(km2) 

Dân số 

trong 

khu vực 

nội thị 

(Người) 

Mật độ 

dân số 

trong khu 

vực nội 

thị 

(Người/ 

km2) 

Hương Thủy 15,70 6,84 12.788 1869,59 83,20 27,12 58.641 2162,28 

Hương Trà 8,45 4,28 7.520 1757,01 158,73 46,90 55.524 1183,88 

Thuận An 17,03 12,14 19.959 1644,07 17,03 12,57 21.547 1714,16 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, UBND thị 

trấn Thuận An và Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế [23], [38], [44], [55], [60], [87],[93]  

3.2.6. Chỉ số đô thị - nông thôn của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

Chỉ số đô thị - nông thôn của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế giai đoạn 

2005-2013 được thể hiện qua bảng 3.9. 
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Bảng 3.9. Chỉ số đô thị - nông thôn của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

giai đoạn 2005-2013 

STT Tên đô thị Năm 2005 Năm 2013 

Dân số 

thành thị 

(người) 

Dân số 

nông 

thôn 

(người) 

Chỉ số  

đô thị - 

nông 

thôn 

Dân số 

thành thị 

(người) 

Dân số 

nông 

thôn 

(người) 

Chỉ số đô 

thị - nông 

thôn 

1 Hương Thủy 12.788 81.086 0,16 58.641 41.672 1,41 

2 Hương Trà 7.520 103.427 0,07 55.524 59.237 0,93 

3 Thuận An 19.959 0 - 21.547 0 - 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế [23] 

Theo số liệu phân tích cho thấy, thị trấn Thuận An được thành lập vào năm 

1999 nên trong giai đoạn 2005 - 2013 toàn bộ dân số của thị trấn đã là dân số thành thị 

do vậy không xác định chỉ số đô thị - nông thôn đối với đô thị này. Trong khi đó, thị 

xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà được thành lập trên cơ sở huyện Hương Thủy và 

huyện Hương Trà nên trong giai đoạn 2005 - 2013, trong cơ cấu dân số của 2 thị xã có 

cả dân số thành thị và dân số nông thôn. Điều này đã làm cho chỉ số đô thị - nông thôn 

của 2 thị xã có sự khác biệt rõ ràng so với thị trấn Thuận An. Cụ thể, vào năm 2005, 

do dân số thành thị của thị xã Hương Trà chỉ là dân số của thị trấn Tứ Hạ nên chỉ số đô 

thị - nông thôn của thị xã đạt rất thấp với giá trị chỉ là 0,07. Trong khi đó, cũng vào 

thời điểm này chỉ có dân số của thị trấn Phú Bài được tính là dân số thành thị của thị 

xã Hương Thủy, nên chỉ số đô thị - nông thôn của thị xã Hương Thủy cũng chỉ đạt 

0,16. Các số liệu này cho thấy vào năm 2005, trong cơ cấu dân số của Hương Thủy và 

Hương Trà chủ yếu là dân số nông thôn và quá trình đô thị hóa ở các đô thị này đang 

diễn ra với mức độ thấp. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển của thị 

xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, do vào thời điểm năm 2005 hai đô thị này vẫn là 

hai huyện trực thuộc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên sau khi trở thành thị xã, chỉ 

số đô thị - nông thôn của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà đã thay đổi rất 

nhanh và đánh dấu bước chuyển biến rõ ràng trong cơ cấu dân số của hai thị xã. Cụ 

thể, với việc 4 xã của huyện Hương Thủy cũ và 6 xã của huyện Hương Trà cũ được 

chuyển đổi thành phường cùng với sự gia tăng dân số đã làm cho dân số thành thị tăng 

đột biến trong tổng dân số của hai thị xã này. Điều này đã làm cho vào năm 2013, chỉ 

số đô thị - nông thôn của thị xã Hương Thủy đã tăng rất nhanh, đạt 1,40 và gấp 8,75 

lần so với năm 2005. Trong khi đó chỉ số đô thị - nông thôn của thị xã Hương Trà năm 

2013 cũng đạt  0,93 và gấp 13,28 lần so với năm 2005. Sự thay đổi chỉ số đô thị - nông 

thôn đã cho thấy, đến năm 2013 trong tổng dân số của thị xã Hương Thủy phần lớn là 

dân số thành thị và thị xã Hương Trà có số lượng dân số thành thị và dân số nông thôn 

gần tương đương nhau. Như vậy, có thể thấy việc thay đổi chỉ số đô thị - nông thôn 

trong giai đoạn 2005 - 2013 đã đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu dân số của thị 
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xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà đồng thời cũng đã phản ánh quá trình đô thị hóa 

đang diễn ra ngày càng nhanh trên địa bàn hai đô thị. 

3.2.7. Cơ cấu kinh tế của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

Do là các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, có nhiều điều kiện thuận lợi cho 

việc phát triển kinh tế xã hội nên quá trình đô thị hóa diễn ra tương đối rõ nét tại thị xã 

Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An. Điều này đã và đang là nguyên 

nhân làm cho cơ cấu kinh tế của các đô thị này chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng 

của ngành phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế năm 

2013 của các đô thị được thể hiện qua hình 3.3. 

 

Hình 3.3. Cơ cấu kinh tế của các đô thị năm 2013 

Qua hình 3.3 cho thấy, trong cơ cấu kinh tế của thị xã Hương Thủy, thị xã 

Hương Trà và thị trấn Thuận An có tỷ lệ của ngành phi nông nghiệp cao hơn nhiều so 

với tỷ lệ của ngành nông nghiệp. Cụ thể, tỷ lệ ngành phi nông nghiệp chiếm đến 

95,95% ở thị xã Hương Thủy, 81,67% ở thị xã Hương Trà và 68,79% ở thị trấn Thuận 

An. Trong khi đó, tỷ lệ ngành nông nghiệp chỉ chiếm 4,05% ở thị xã Hương Thủy, 

18,33% ở thị xã Hương Trà và 31,21% ở thị trấn Thuận An.   

Thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có kết cấu các ngành trong cơ cấu 

kinh tế tương đối giống nhau. Cụ thể, trong cơ cấu kinh tế của cả hai đô thị này đều có 

ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất sau đó đến ngành thương mại dịch 

vụ, riêng ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Có đặc điểm chung này là do trên 

địa bàn thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà đều có các khu công nghiệp lớn. Bên 

cạnh đó, hai thị xã này đều có tính chất, chức năng phát triển tương đối giống nhau và 

đều được xác định là trung tâm công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế [76].  
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Khác với thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, trong cơ cấu kinh tế của thị trấn 

Thuận An năm 2013, ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất với 39,53%, tiếp đến 

là ngành nông nghiệp với 31,21% và ngành công nghiệp - xây dựng chỉ chiếm 29,26%. Có 

sự khác biệt này là do với lợi thế là đô thị ven biển có điều kiện thuận lợi để phát triển du 

lịch và kinh tế đầm phá nên thị trấn Thuận An được xác định là đô thị có chức năng chính 

là dịch vụ, du lịch, sinh thái biển, công nghiệp và kinh tế đầm phá. Điều này đã làm cho 

ngành thương mại dịch vụ của thị trấn được phát triển mạnh và chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong cơ cấu kinh tế, trong khi đó ngành công nghiệp - xây dựng mặc dù được đầu tư phát 

triển nhưng do trên địa bàn thị trấn Thuận An không có các khu công nghiệp như ở thị xã 

Hương Thủy và thị xã Hương Trà nên đã chiếm tỷ lệ thấp nhất trong cơ cấu kinh tế. 

3.3. TÌNH HÌNH CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG 

NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH CỦA THÀNH PHỐ HUẾ TRONG GIAI 

ĐOẠN 2005 - 2013 

3.3.1. Các dự án thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang đất phi nông nghiệp 

trong giai đoạn 2005 - 2013 

Theo số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013, thị xã Hương 

Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An đã thực hiện 204 dự án có thu hồi đất 

nông nghiệp với tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 4083,70 ha và số hộ bị thu 

hồi đất nông nghiệp là 5578 hộ. Số liệu về các dự án thu hồi đất nông nghiệp tại các đô 

thị được thể hiện qua bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Tổng hợp các dự án thu hồi đất nông nghiệp tại các đô thị  

trong giai đoạn 2005 - 2013 

STT Tên đô thị Số dự án 

thực hiện 

(dự án) 

Số hộ bị thu hồi đất 

 nông nghiệp  

(hộ) 

Diện tích đất nông 

nghiệp bị  thu hồi 

(ha) 

1 Hương Thủy 89 2479 2239,76 

2 Hương Trà 103 2807 1830,36 

3 Thuận An 12 292 13,58 

Tổng 204 5578 4083,70 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, phòng Tài nguyên môi 

trường thị xã Hương Trà, phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Vang, và UBND 

thị trấn Thuận An [51], [54], [92], [38], [44], [87], [55], [60], [93]  

Qua bảng 3.10 cho thấy, do là thị trấn trực thuộc huyện Phú Vang nên Thuận An có 

số lượng dự án thu hồi đất nông nghiệp ít hơn so với 2 đô thị còn lại. Cụ thể từ năm 2005 

đến năm 2013, thị trấn chỉ thực hiện 12 dự án với tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi 

để chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là 13,58 ha. Trong khi đó, với vai 

trò là thị xã đồng thời được xác định là đô thị động lực cho sự phát triển của thành phố Huế 
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nên việc thực hiện các dự án thu hồi đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương 

Trà diễn ra nhiều hơn rất nhiều so với thị trấn Thuận An. Cụ thể, thị xã Hương Trà có số 

lượng dự án thu hồi đất nông nghiệp được thực hiện nhiều nhất với 103 dự án và tổng diện 

tích đất nông nghiệp được thu hồi để chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1830,36 ha. 

Trong khi đó, tuy có số lượng dự án thu hồi đất nông nghiệp được thực hiện ít hơn so với 

thị xã Hương Trà, nhưng do có một số dự án được thực hiện với diện tích đất nông nghiệp 

được thu hồi rất lớn (như dự án hồ Tả Trạch) nên tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển 

sang đất phi nông nghiệp của thị xã Hương Thủy đã lên tới 2239,76 ha, gấp 1,25 lần so với 

thị xã Hương Trà và 168,46 lần so với thị trấn Thuận An. Như vậy có thể thấy, yêu cầu 

phát triển của từng loại đô thị đã ảnh hưởng rất lớn đến việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp để đáp ứng quá trình xây dựng và phát triển của từng đô thị. 

3.3.2. Tình hình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo khu vực 

Do thị trấn Thuận An không có khu vực ngoại thị nên toàn bộ diện tích đất 

nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp của thị trấn đều nằm trong khu vực 

nội thị. Trong khi đó, ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà diện tích đất nông 

nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp phân bố ở cả khu vực nội thị và ngoại thị 

nhưng chủ yếu là ở khu vực ngoại thị. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do các dự 

án trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế có thu hồi đất nông nghiệp nhiều như dự án 

chặn dòng hồ Tả Trạch, dự án thủy điện Bình Điền, thủy điện Hương Bình đều phân 

bố trên địa bàn các xã của hai đô thị này nên đã làm cho phần lớn diện tích đất nông 

nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp của hai đô thị đều nằm trong khu vực ngoại 

thị. Tình hình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo khu vực tại các 

đô thị nghiên cứu được thể hiện qua hình 3.4. 

 

Hình 3.4. Tỷ lệ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp theo khu vực tại các 

đô thị vệ tinh của thành phố Huế trong giai đoạn 2005 - 2013 
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Qua hình 3.4 cho thấy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

diễn ra ở cả khu vực ngoại thị và khu vực nội thị của thị xã Hương Thủy. Trong đó, 

diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ở khu vực ngoại thị chiếm 

tới 93,61% tổng diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi của toàn thị xã. Trong khi đó 

chỉ có 6,39% tương ứng với 146,38 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp phân bố ở khu vực nội thị. Số liệu chi tiết được thể hiện qua bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Tình hình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo khu vực 

của thị xã Hương Thủy giai đoạn 2005-2013 

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) 

I Khu vực nội thị 146,38 

1 Phường Thủy Dương 88,92 

2 Phường Thủy Phương 39,74 

3 Phường Thủy Châu 2,00 

4 Phường Thủy Lương 8,20 

5 Phường Phú Bài 7,52 

II Khu vực ngoại thị 2143,08 

1 Xã Thủy Tân 0,52 

2 Xã Thủy Phù 94,00 

3 Xã Thủy Thanh 15,74 

4 Xã Thủy Vân 48,20 

5 Xã Dương Hòa 1929,67 

6 Xã Phú Sơn 41,49 

7 Xã Thủy Bằng 13,46 

Toàn thị xã 2239,76 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy [38], [39], [40], [41], 

[42],[43], [52], [53], [55]  

Qua bảng 3.11 cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2013 tất cả 

các phường, xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy đều có hiện tượng chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, xã Dương Hòa là địa phương có diện 

tích đất nông nghiệp bị chuyển nhiều nhất với 1929,67 ha. Đây chủ yếu là diện tích 

đất rừng sản xuất bị chuyển sang đất chuyên dùng để xây dựng công trình chặn 

dòng hồ chứa nước Tả Trạch và một số công trình phi nông nghiệp khác. Ngoài ra, 

đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác của xã cũng bị chuyển sang đất phi nông 

nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng các công trình phụ 

trợ cho hồ Tả Trạch. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy tập trung chủ yếu tại các xã, phường gồm Thủy 
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Dương, Thủy Phương, Thủy Vân, Thủy Phù… Đây là các xã, phường có lãnh thổ 

phân bố dọc theo tuyến quốc lộ 1A - trục đường kết nối thị xã Hương Thủy với 

thành phố Huế đồng thời cũng là trục không gian phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

Thừa Thiên Huế nói chung và thị xã Hương Thủy nói riêng. Với vị trí thuận lợi như 

vậy cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của thành phố Huế về phía nam đã góp 

phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại các phường, xã này. Nguyên 

nhân này đã làm cho nhu cầu xây dựng các công trình phi nông nghiệp mang tính 

chất phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội trong quá trình đô thị hóa tại các địa 

phương này và cho toàn thị xã Hương Thủy xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này đã 

làm cho diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp tại các xã, 

phường này có xu hướng diễn ra nhiều hơn so với các địa phương khác của thị xã 

Hương Thủy.  

Cũng có lãnh thổ phân bố dọc theo quốc lộ 1A nhưng diện tích đất nông nghiệp  

chuyển sang đất phi nông nghiệp của phường Phú Bài ít hơn so với một số đơn vị hành 

chính khác của thị xã Hương Thủy. Có nguyên nhân này là do trước khi trở thành một 

phường trực thuộc của thị xã Hương Thủy vào năm 2010 thì Phú Bài đã là trung tâm 

huyện lị của huyện Hương Thủy với vai trò là đô thị loại V. Điều này đã làm cho nhiều 

công trình cơ sở hạ tầng cũng như các công trình phi nông nghiệp của thị trấn đã được 

xây dựng tương đối đầy đủ từ trước năm 2005. Bên cạnh đó thị trấn Phú Bài có dân cư 

phân bố đông đúc kết hợp với việc các công trình phi nông nghiệp thường được phân 

bố ở các khu dân cư, khu trung tâm nên việc lấy đất để đáp ứng cho các công trình này 

được thực hiện chủ yếu trên cơ sở chuyển đổi giữa các loại đất trong nội bộ nhóm đất 

phi nông nghiệp của thị trấn. Trong khi đó, với vị trí ít thuận lợi hơn các địa phương 

khác do nằm cách xa quốc lộ 1A nên việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp ở các xã Thủy Tân, Thủy Bằng và Thủy Lương diễn ra ít hơn so với các xã, 

phường khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy. 

Tương tự như thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà cũng có 71,49% tương 

ứng với 1309,50 ha đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp nằm ở khu 

vực ngoại thị và chỉ có 28,51% diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi tương ứng 

với 521,83 ha nằm ở khu vực nội thị. Tình hình chuyển đổi đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp theo khu vực của thị xã Hương Trà được thể hiện qua bảng 

3.12. 
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Bảng 3.12. Tình hình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo khu vực 

của thị xã Hương Trà trong giai đoạn 2005 - 2013 

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) 

I Khu vực nội thị 521,83 

1 Phường Hương Hồ 203,58 

2 Phường Hương Chữ 10,43 

3 Phường Hương Xuân 84,65 

4 Phường Hương Văn 67,34 

5 Phường Hương An 25,21 

6 Phường Tứ Hạ 55,18 

7 Phường Hương Vân 75,44 

II Khu vực ngoại thị 1309,50 

1 Xã Hương Thọ 121,96 

2 Xã Hương Bình 228,06 

3 Xã Hương Vinh 21,57 

4 Xã Hương Phong 42,60 

5 Xã Hương Toàn 12,82 

6 Xã Bình Thành 414,65 

7 Xã Hải Dương 5,68 

8 Xã Bình Điền 328,64 

9 Xã Hồng Tiến 133,52 

Toàn thị xã 1830,36 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Trà [44], [45], [46], [47], [48], 

[49], [57], [58], [60]  

Qua bảng 3.12 cho thấy, trong thời kỳ 2005 - 2013 các địa phương có diện tích 

đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp nhiều nhất ở thị xã Hương Trà là xã 

Bình Điền, xã Bình Thành, xã Hương Bình và xã Hồng Tiến. Tuy nhiên, việc chuyển 

đổi này chủ yếu để đáp ứng nhu cầu đất đai cho việc xây dựng công trình thủy điện 

mang tính chất phục vụ cho thị xã Hương Trà và cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ 

thể, hầu hết quỹ đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng của xã Bình Điền và xã 

Bình Thành là để xây dựng thủy điện Bình Điền và thủy điện Hương Bình. Trong khi 

đó, diện tích bị chuyển đổi ở xã Hương Bình và Hồng Tiến được sử dụng cho việc xây 

dựng thủy điện Hương Bình. Ngoài ra, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp ở thị xã Hương Trà cũng tập trung nhiều tại phường Hương Hồ (203,58 ha) và 

xã Hương Thọ (121,96 ha) do 2 địa phương này có vị trí tiếp giáp với thành phố Huế 
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nên nhu cầu về đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cũng như đất có mục 

đích công cộng tăng nhanh trong những năm qua.  

Cũng giống như thị xã Hương Thủy, các phường, xã thuộc thị xã Hương Trà có 

lãnh thổ phân bố dọc theo tuyến Quốc lộ 1A như Hương Xuân, Hương Vân, Tứ Hạ, 

Hương Văn là các địa phương có nhiều diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất 

phi nông nghiệp. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp tại các phường này chủ yếu để đáp 

ứng nhu cầu về đất ở đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất phát triển 

cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, với chủ trương phát triển khu vực trung tâm của thị xã 

Hương Trà là các phường, xã nằm xung quanh phường Tứ Hạ nên nhu cầu xây dựng 

các công trình phi nông nghiệp phục vụ cho việc xây dựng và phát triển cho khu vực 

trung tâm nói riêng và toàn thị xã Hương Trà nói chung đã là nguyên nhân quan trọng 

dẫn đến việc đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp tương đối nhiều tại 

các địa phương này. Trong khi đó, các xã, phường nằm cách xa khu trung tâm của thị 

xã Hương Trà như Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương An, Hương Chữ… 

có diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp ít hơn so với các xã, 

phường khác. Như vậy, có thể thấy đô thị hóa chính là một trong những nguyên nhân 

quan trọng dẫn đến việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại các 

xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.  

Không giống như thị xã Hương Thủy và Hương Trà, trên địa bàn thị trấn Thuận 

An không có các đơn vị hành chính trực thuộc và không có khu vực ngoại thị. Do vậy, 

diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp của thị trấn ít hơn rất 

nhiều so với hai đô thị còn lại và toàn bộ diện tích này đều nằm trong khu vực nội thị 

của thị trấn. Các dự án thu hồi đất nông nghiệp của thị trấn Thuận An trong giai đoạn 

này chủ yếu tập trung vào thực hiện việc xây dựng và phát triển đường giao thông 

cũng như các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Diện tích đất 

nông nghiệp bị chuyển đổi gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất nuôi 

trồng thủy sản. 

Như vậy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã diễn ra ở tất 

cả các xã, phường của các đô thị nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu như quá trình chuyển đổi 

này diễn ra trong khu vực nội thị của thị trấn Thuận An thì lại diễn ra ở cả khu vực nội 

thị và ngoại thị của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà trong đó tập trung chủ yếu 

ở các xã, phường có lãnh thổ phân bố dọc theo quốc lộ 1A. 

3.3.3. Thực trạng chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo mục 

đích sử dụng 

Tình hình chuyển các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp tại các đô thị được thể hiện qua bảng 3.13 và hình 3.5.  
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Bảng 3.13. Tình hình chuyển các loại đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp  

tại các đô thị trong giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Ha 

STT Loại đất 
Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 
Tổng 

 Tổng diện tích 2239,76 1830,36 13,58 4083,70 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 205,60 520,45 0,80 726,85 

1.1 Đất trồng lúa 84,16 177,65 0,80 262,61 

1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 3,00 0 0 3,00 

1.3 Đất trồng cây hàng năm khác 100,50 180,78 0 281,28 

1.4 Đất trồng cây lâu năm 17,94 162,02 0 179,96 

2 Đất lâm nghiệp 2079,43 1228,38 0,65 3308,46 

2.1 Đất rừng sản xuất 2045,84 1213,75 0 3259,59 

2.2 Đất rừng phòng hộ 33,59 14,63 0,65 48,87 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 4,43 15,52 12,13 32,08 

4 Đất nông nghiệp khác 0 66,01 0 66,01 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, phòng Tài nguyên môi 

trường thị xã Hương Trà và UBND thị trấn Thuận An[38], [43], [52], [53], [55], [44], 

[49], [57], [58], [60] , [87], [88], [90], [91], [91] 

 

Hình 3.5. Cơ cấu các loại đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp 

 tại các đô thị trong giai đoạn 2005 - 2013 

Qua bảng 3.13 và hình 3.5 cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013, thị xã Hương 
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90,82% là đất lâm nghiệp, 8,98% là đất sản xuất nông nghiệp và chỉ có 0,2% là đất 

nuôi trồng thủy sản. Tương tự như thị xã Hương Thủy, trong cơ cấu chuyển đất nông 
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nghiệp sang đất phi nông nghiệp của thị xã Hương Trà, đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 

nhất với 67,11% tiếp đến là đất sản xuất nông nghiệp với 28,43% sau đó là đất nông 

nghiệp khác và đất nuôi trồng thủy sản với tỷ lệ lần lượt là 3,61% và 0,85%. Riêng thị 

trấn Thuận An do là đô thị ven biển nên loại đất bị chuyển nhiều nhất là đất nuôi trồng 

thủy sản với 89,32%, tiếp đến là đất sản xuất nông nghiệp với 5,89% và đất lâm 

nghiệp chỉ chiếm 4,79%. 

Kết quả của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm 

tăng diện tích đất phi nông nghiệp của các đô thị trong giai đoạn 2005 - 2013 với tổng 

diện tích tăng lên là 4083,70 ha. Số liệu được thể hiện qua bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Diện tích các loại đất phi nông nghiệp được tăng lên do nhận từ đất nông 

nghiệp chuyển sang trong giai đoạn 2005 – 2013 

Đơn vị tính: Ha 

STT Loại đất Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng 

Tổng diện tích 2239,76 1830,36 13,58 4083,70 

1 Đất ở 75,65 156,60 0 232,25 

1.1 Đất ở tại nông thôn 39,54 120,20 0 159,74 

1.2 Đất ở tại đô thị 36,11 35,18 0 71,29 

2 Đất chuyên dùng 2115,73 1490,67 13,13 3606,40 

2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 8,82 1,77 0 10,59 

2.2 Đất quốc phòng, an ninh 5,00 24,62 0 29,62 

2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 77,95 139,01 3,07 220,03 

2.4 Đất có mục đích công cộng 2,023,96 1325,27 10,06 1335,33 

3 Đất tôn giáo tín ngưỡng 4,57 16,54 0 21,11 

4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 39,75 37,44 0 77,19 

5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 4,06 62,85 0,45 67,36 

6 Đất phi nông nghiệp khác 0 66,26 0 66,26 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, phòng Tài nguyên môi 

trường thị xã Hương Trà và UBND thị trấn Thuận An [38], [44], [55], [60], [87], [93] 

Qua bảng 3.14 cho thấy, diện tích đất phi nông nghiệp được tăng nhiều nhất ở 

thị xã Hương Thủy, tiếp đến là thị xã Hương Trà và ít nhất ở thị trấn Thuận An. Dưới 

tác động của quá trình đô thị hóa, việc tăng diện tích của các loại đất phi nông nghiệp 

ở các đô thị tập trung chủ yếu ở đất chuyên dùng và đất ở. Trong khi đó, các loại đất 

khác trong nhóm đất phi nông nghiệp vẫn có sự tăng diện tích nhưng ít hơn so với hai 

loại đất này. Có kết quả này là do dưới tác động của quá trình đô thị hóa yêu cầu quy 

hoạch các khu dân cư nhằm đáp ứng chỗ ở cho người dân cùng với yêu cầu xây dựng 
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và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng tại các đô thị diễn ra ngày càng nhiều, do vậy đã 

làm cho diện tích đất nông nghiệp chuyển sang các mục đích này nhiều hơn sới các 

loại đất khác. Chi tiết về tình hình chuyển các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp tại các đô thị được thể hiện như sau: 

3.3.3.1. Tình hình chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn 

Thuận An đã chuyển 726,85 ha đất sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

chiếm 17,58% tổng diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi. Trong đó, loại đất bị 

chuyển nhiều nhất là đất trồng cây hàng năm khác với 281,28 ha chiếm 38,69% tổng 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị chuyển đổi. Tiếp đến là đất trồng lúa với 262,61 

ha, đất trồng cây lâu năm với 179,96 ha, riêng đất cỏ dùng vào chăn nuôi chỉ bị chuyển 

3,0 ha trong giai đoạn này. 

Trong ba đô thị thì thị xã Hương Trà có diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị 

chuyển nhiều nhất với 520,45 ha trong đó có 34,13% là đất trồng lúa, 34,74% là đất 

trồng cây hàng năm khác, 31,13% là đất trồng cây lâu năm. Phần diện tích này chủ yếu 

được chuyển sang đất có mục đích công cộng với 296,65 ha (chiếm 57% diện tích đất 

chuyển đổi), chuyển sang đất ở 150,27 ha (chiếm 28,87%), chuyển sang đất sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp 28,14 ha và các mục đích khác. Nhờ việc chuyển đổi này 

nên trên địa bàn thị xã Hương Trà có nhiều công trình được xây dựng như công viên 

trung tâm Hương Trà tại thị trấn Tứ Hạ; các tuyến đường giao thông được xây dựng 

hay mở rộng như đường Hoàng Trung, đường Độc Lập - Lý Bôn, đường Hồng Lĩnh, 

đường Kim Trà, đường Trần Quốc Tuấn, đường Tránh Tứ Hạ, công trình thủy lợi Tây 

Nam Hương Trà; các khu dân cư mới được quy hoạch như khu dân cư Hương An, khu 

tái định cư Ruộng Cà, các khu quy hoạch phân lô đấu giá tại thôn Thanh Lương 4, 

thôn Liên Bằng, thôn Quê Chữ, thôn Bồn Phổ… Bên cạnh đó, nhờ việc chuyển đổi đất 

sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nên nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã được phát triển, cụm công nghiệp Tứ Hạ và nhà 

máy xi măng Long Thọ được mở rộng do vậy đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của thị 

xã phát triển đi lên do giá trị sản xuất ngành công nghiệp, dịch vụ của thị xã không 

ngừng được gia tăng. 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, thị xã Hương Thủy có 205,60 ha đất sản xuất 

nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất trồng lúa bị chuyển 

84,16 ha nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng đất ở (48,97 ha), đất có mục đích công 

cộng (25,98 ha), đất an ninh, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất tôn giáo, 

tín ngưỡng. Đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi chỉ bị chuyển 3,0 ha sang đất sông suối 

và mặt nước chuyên dùng nhằm mục đích phục vụ cho tưới tiêu trong nông nghiệp. 

Đất trồng cây hàng năm khác bị chuyển sang đất phi nông nghiệp là 100,50 ha. Trong 
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đó chủ yếu là chuyển sang đất có mục đích công cộng (41,46 ha), đất ở (24,64 ha) và 

đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (20,52 ha). Riêng đất trồng cây lâu năm bị 

chuyển 17,94 ha với 10,73 ha được chuyển sang đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp và 6,34 ha được chuyển sang đất có mục đích công cộng.  

Khác với thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, thị trấn Thuận An có tổng 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị chuyển đổi chỉ là 0,80 ha và toàn bộ diện tích này 

là đất trồng lúa. Trong đó có 0,79 ha được chuyển sang để xây dựng trường trung học 

cơ sở Thuận An tại thôn Tân Mỹ vào năm 2008 và 0,01 ha được chuyển sang đất giao 

thông vào năm 2011. 

Như vậy, có thể thấy phần lớn quỹ đất sản xuất nông nghiệp của ba đô thị được 

chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu đất 

ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất có mục đích công cộng và một số loại 

đất khác. Điều này là phù hợp với yêu cầu phát triển của các đô thị trong quá trình đô thị 

hóa. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này sẽ làm cho 726,85 ha đất sản xuất nông nghiệp của 

ba đô thị bị mất đi do vậy cũng đã tạo nên các vấn đề đáng quan tâm trong việc bảo vệ 

diện tích và chất lượng đất có khả năng canh tác tại ba đô thị. 

3.3.3.2. Tình hình chuyển đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, tổng diện tích đất lâm nghiệp chuyển sang sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp của 3 đô thị là 3308,46 ha. Trong đó, thị xã 

Hương Thủy là đô thị có diện tích đất lâm nghiệp bị chuyển nhiều nhất với 2079,40 

ha. Diện tích này chủ yếu được chuyển sang để thực hiện việc xây dựng công trình 

ngăn dòng hồ Tả Trạch, chuyển sang đất nghĩa trang nghĩa địa, đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp và các mục đích khác. Thị xã Hương Trà có diện tích đất lâm 

nghiệp bị chuyển đổi là 1228,38 ha. Phần lớn diện tích này được chuyển sang đất có 

mục đích công cộng với 1016,73 ha, chiếm 82,77% tổng diện tích bị chuyển đổi 

nhằm phục vụ cho việc xây dựng công trình thủy điện Bình Điền và Hương Điền; 

chuyển sang đất giao thông, thủy lợi và chuyển sang đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp với diện tích 110,87 ha chiếm 9,03%... Việc chuyển đổi này đã tạo cho 

tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và các đô thị nói riêng có nhiều điều kiện thuận lợi 

trong việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do diện tích đất lâm nghiệp ở thị xã 

Hương Trà và thị xã Hương Thủy bị chuyển đổi nhiều nên mặc dù đã tăng cường 

khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng ở mục đích lâm nghiệp nhưng hai đô thị 

này cũng gặp nhiều vấn đề cần quan tâm trong việc bảo vệ đất đai và môi trường.   

Từ năm 2005 đến năm 2013 tổng diện tích đất lâm nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp của thị trấn Thuận An chỉ là 0,65 ha với 0,45 ha chuyển sang đất sông 

suối và mặt nước chuyên dùng vào năm 2008 và 0,20 ha được chuyển sang đất giao 

thông vào năm 2012. Do diện tích chuyển đổi ít và đã được bù lại bằng việc trồng rừng 



74 

 

từ việc khai thác đất chưa sử dụng nên việc chuyển đất lâm nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp không gây ảnh hưởng nhiều đến việc bảo vệ đất và bảo vệ môi trường mà còn 

phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc đi lại của người dân trên 

địa bàn thị trấn Thuận An. 

c. Tình hình chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị chuyển 

sang đất phi nông nghiệp của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận 

An chỉ là 32,08 ha. Trong đó, 13,81% diện tích phân bố ở thị xã Hương Thủy, 48,38% 

phân bố ở thị xã Hương Trà và 37,81% phân bố ở thị trấn Thuận An.  

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị chuyển sang đất phi nông nghiệp ở thị xã 

Hương Thủy chủ yếu đáp ứng cho đất ở (0,48 ha) và đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp (3,95 ha). Trong khi đó, trong 15,52 ha đất nuôi trồng thủy sản bị chuyển sang 

đất phi nông nghiệp ở thị xã Hương Trà có 76,61% được chuyển sang đất có mục đích 

công cộng, 15,53% được chuyển sang đất sông suối và mặt nước chuyên dùng và 

7,86% được chuyển sang đất ở nông thôn. Riêng thị trấn Thuận An có 69,25% diện 

tích đất thủy sản (tương ứng với 8,4 ha) được chuyển sang đất có mục đích công cộng 

để xây dựng nhà văn hóa và phát triển hệ thống giao thông; 25,31% (tương ứng với 

3,07 ha) được chuyển sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và 5,44% (tương 

ứng với 0,66 ha) được chuyển sang đất công trình sự nghiệp. 

Như vậy có thể thấy, dưới tác động của quá trình đô thị hóa việc chuyển đất 

nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại các đô thị cũng tập trung chủ yếu vào 

các mục đích phát triển đô thị. Việc chuyển đổi này đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi 

cho việc phát triển kinh tế xã hội tại các đô thị do hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư 

phát triển, nhiều công trình sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được xây dựng, nhu 

cầu sử dụng đất ở của người dân được thỏa mãn…  

d. Tình hình chuyển đất phi nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, trong cả ba đô thị chỉ có thị xã Hương Trà có hiện 

tượng chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích là 

66,01 ha. Trong đó có 0,25 ha ở phường Hương An; 20,13 ha ở thị trấn Tứ Hạ và 

45,63 ha ở phường Hương Vân. Toàn bộ diện tích này được chuyển sang đất phi nông 

nghiệp khác. 

3.4. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI 

NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 

3.4.1. Tác động đến việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

 Trong giai đoạn 2005-2013, dưới tác động của quá trình đô thị hóa, áp lực sử 

dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An ngày 

càng gia tăng, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu 
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cầu phát triển đô thị ngày càng nhiều… Điều này đã và đang tạo nên những ảnh hưởng 

nhất định đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các đô thị. Do vậy, để thấy rõ 

được mối quan hệ cũng như tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đến việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại ba đô thị, 

đề tài tiến hành đánh giá thông qua ý kiến nhận định của 79 cán bộ thực hiện công tác 

chuyên môn về quản lý sử dụng đất tại các đô thị. Đây là những cán bộ thuộc phòng Tài 

nguyên môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai của thị xã Hương Trà, thị xã Hương 

Thủy và các cán bộ địa chính của các xã, phường trên địa bàn các đô thị. Riêng việc 

quản lý sử dụng đất của thị trấn Thuận An do cán bộ địa chính của thị trấn thực hiện. Do 

vậy, đề tài đã tiến hành phỏng vấn thêm các cán bộ của phòng Tài nguyên môi trường, 

Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để có các phân 

tích, nhận định chính xác về các tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đến việc công tác quản lý đất đai của thị trấn Thuận An. Kết quả nghiên 

cứu được thể hiện như sau: 

3.4.1.1. Tác động đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và 

sử dụng đất đai 

Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được 

Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ đất đai theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Để tiến hành chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chính 

quyền và các ban ngành chức năng có liên quan tại các đô thị đã phải áp dụng các văn 

bản pháp quy liên quan đến vấn đề chuyển đổi này. Kết quả tổng hợp ý kiến của các 

cán bộ chuyên môn về tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai tại các đô 

thị được thể hiện qua bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Ý kiến của cán bộ chuyên môn về tác động của việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến việc thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai 

Đơn vị tính:% 

STT Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

1 Thực hiện nhiều văn bản hơn 90,91 87,50 85,71 88,60 

2 Thực hiện như cũ 9,09 12,50 14,29 11,39 

3 Thực hiện ít văn bản hơn 0 0 0 0 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 
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Qua số liệu tại bảng 3.15 cho thấy tất cả các cán bộ chuyên môn được phỏng 

vấn đều cho rằng giữa việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã có tác 

động rất rõ ràng tới việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử 

dụng đất tại các đô thị. Trong đó có 88,60% tương ứng với 70 trong tổng số 79 cán bộ 

chuyên môn được phỏng vấn cho rằng dưới tác động của việc chuyển đổi đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm cho các cơ quan chức năng phải ban hành và 

thực hiện nhiều các văn bản liên quan hơn. Trong khi đó, chỉ có 11,40% cho rằng việc 

ban hành và thực hiện các văn bản liên quan đến việc chuyển đổi này là như cũ. 

Nguyên nhân là do trong giai đoạn 2005 - 2013, để đáp ứng quá trình phát triển kinh tế 

xã hội và quá trình đô thị hóa, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận 

An đã phải áp dụng 12 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do cấp 

Trung ương ban hành và 16 văn bản do Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế ban hành để thực hiện việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp (Chi tiết được thể hiện tại phụ lục 1 trong phần phụ lục).  

 Trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp được áp dụng tại các đô thị có 12 văn bản cấp Trung 

ương. Trong đó có 1 văn bản do Quốc hội, 6 văn bản do Chính phủ và 5 văn bản do bộ 

Tài nguyên Môi trường ban hành. Nội dung chủ yếu của các văn bản này tập trung vào 

việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; các điều khoản liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất cũng như các giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc 

làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, để 

làm căn cứ cho việc quản lý đất đai nói chung và thực hiện việc chuyển đổi đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp nói riêng, phòng Tài nguyên Môi trường thị xã 

Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang đã áp dụng 1 văn bản do Hội đồng 

nhân dân và 15 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành. Các văn 

bản này tập trung chủ yếu vào việc xác định khung giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế các năm trong giai đoạn 2005 - 2013 nhằm làm căn cứ cho việc xác định 

giá trị bồi thường về đất khi thu hồi đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các văn bản do tỉnh 

Thừa Thiên Huế ban hành cũng tập trung vào việc thể hiện các quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc 

phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, một số văn bản còn thể hiện đơn giá cây trồng, vật 

nuôi… làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Như vậy, có thể thấy các văn bản do tỉnh 

Thừa Thiên Huế ban hành và được áp dụng trong quá trình chuyển đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An 

đã cụ thể hóa các văn bản do cấp trung ương ban hành về các vấn đề liên quan đến việc 

chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Điều này đã thể hiện rõ mối quan hệ 
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cũng như tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến việc 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

3.4.1.2. Tác động đến công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 

Quá trình đô thị hóa đã làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng, quá trình 

chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp diễn ra ngày càng mạnh mẽ 

nên đòi hỏi việc đo đạc, chỉnh lý biến động phải được thực hiện thường xuyên và 

chính xác. Để đáp ứng yêu cầu này, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn 

Thuận An đã đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính. Do vậy, tính đến năm 

2013, thị trấn Thuận An cùng toàn bộ 16 xã, phường của thị xã Hương Trà và 10/12 

xã, phường của thị xã Hương Thủy đã có bản đồ địa chính. Bên cạnh đó, từ năm 2005 

đến 2010, các đô thị đã lập được bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và 2010 theo 

các kỳ kiểm kê đất đai. Các loại bản đồ này được đo bằng công nghệ đo đạc hiện đại 

nên đã đáp ứng được yêu cầu lập hồ sơ phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa trên địa bàn các đô thị đã xuất hiện nhiều 

công trình, dự án phát triển và chỉnh trang đô thị nên dẫn đến nhiều biến động giữa hệ 

thống bản đồ và thực tế sử dụng đất. Xuất phát từ nguyên nhân này nên đã có 48,10% 

số cán bộ chuyên môn được phỏng vấn cho rằng dưới tác động của quá trình chuyển 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp việc xây dựng hệ thống bản đồ đặc biệt là 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các đô thị đã khó khăn hơn so với trước kia do phải 

thực hiện khảo sát và chỉnh lý biến động nhiều hơn. Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến này thì 

41,77% cán bộ chuyên môn cho rằng việc đo đạc, thành lập bản đồ vẫn được tiến hành 

như cũ. Trong khi đó có 10,13% ý kiến cho rằng công tác này được thực hiện dễ dàng hơn 

do việc quản lý các số liệu về các dự án thu hồi đất được thực hiện chặt chẽ hơn so với 

trước đây. Kết quả khảo sát ý kiến của các cán bộ chuyên môn về tác động của việc 

chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến công tác khảo sát, đo đạc, lập bản 

đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại các đô thị được thể hiện qua bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đến công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính,  

bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Đơn vị tính:% 

STT Mức độ đánh giá Hương Thủy Hương Trà Thuận An Tổng hợp 

chung 

1 Khó thực hiện hơn 54,55 46,88 35,70 48,10 

2 Thực hiện như cũ 36,40 40,62 57,15 41,77 

3 Dễ thực hiện hơn 9,05 12,50 7,15 10,13 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 
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Qua số liệu tại bảng 3.16 cho thấy, ở cả ba đô thị đều có tỷ lệ số cán bộ chuyên 

môn cho rằng việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất khó thực hiện hơn so với trước đây chiếm tỷ lệ nhiều nhất so với các mức đánh giá 

khác. Điều này chứng tỏ việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã có 

tác động lớn đến vấn đề này tại ba đô thị. Tuy nhiên, giữa các đô thị có sự sai khác về 

tỷ lệ đánh giá. Cụ thể, thị xã Hương Thủy có tỷ lệ số cán bộ đánh giá ở mức độ khó 

thực hiện là 54,55%, tiếp đến là thị xã Hương Trà với 46,88%, riêng thị trấn Thuận An 

là 35,70%. Sự sai khác về số liệu này cho thấy trong ba đô thị thì thị xã Hương Thủy 

có công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất chịu 

ảnh hưởng mạnh nhất từ việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, tiếp 

đến là thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An là đô thị chịu sự tác động nhỏ hơn so với 

hai đô thị còn lại. Nguyên nhân là do thị xã Hương Thủy có diện tích đất nông nghiệp 

chuyển sang đất phi nông nghiệp lớn nhất trong các đô thị. Bên cạnh đó có nhiều dự án 

được thực hiện tại các xã thuộc khu vực ngoại thị, có địa hình phức tạp, khó khăn về 

giao thông; nhiều dự án thu hồi đất lâm nghiệp với diện tích lớn… do vậy đã gây ra 

nhiều khó khăn cho các cán bộ đo đạc trong việc khảo sát, đo đạc, tiến hành chỉnh lý 

và xây dựng bản đồ của thị xã. Điều này cũng xuất hiện tương tự ở thị xã Hương Trà, 

tuy nhiên do diện tích đất nông nghiệp thu hồi ít hơn nên việc khảo sát, đo đạc, tiến 

hành chỉnh lý và xây dựng bản đồ của thị xã Hương Trà được thực hiện với khối lượng 

ít hơn. Trong khi đó, do diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ít 

đồng thời được thực hiện trên địa bàn thuận lợi về giao thông, địa hình nên chỉ có 

35,70% các cán bộ chuyên môn của thị trấn Thuận An và huyện Phú Vang cho rằng 

việc đo đạc và xây dựng bản đồ ở đô thị này đã gặp khó khăn hơn do tác động của việc 

chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.  

3.4.1.3. Tác động đến công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Để đáp ứng đất đai đồng thời để tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp cho quá trình phát triển đô thị, thị xã Hương Thủy, thị 

xã Hương Trà và thị trấn Thuận An đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu giai đoạn 2011 - 2015. Trên cơ sở 

phương án quy hoạch sử dụng đất, các đô thị đã tập trung quản lý chặt chẽ việc chuyển 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng như 

trường học, trạm y tế, hệ thống giao thông, chợ, các khu dân cư và các công trình khác. 

Do vậy, cùng với việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất, nhiều diện tích đất 

nông nghiệp của các đô thị được chuyển sang đất phi nông nghiệp đã làm cho diện 

mạo của các đô thị phát triển theo hướng ngày càng hiện đại. Tuy nhiên, việc chuyển 

đổi này cũng đã tạo ra các tác động đến công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của các đô thị. Điều này được thể hiện qua bảng 3.17. 
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Bảng 3.17. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đến công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Đơn vị tính:% 

STT Mức độ đánh giá Hương Thủy Hương Trà Thuận An Tổng hợp chung 

1 Khó thực hiện hơn 15,15 15,60 7,15 13,92 

2 Thực hiện như cũ 78,80 71,90 85,70 77,21 

3 Dễ thực hiện hơn 6,05 12,50 7,15 8,87 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 

Qua số liệu tại bảng 3.17 cho thấy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đã có tác động đến công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 

các đô thị tuy nhiên với mức độ không nhiều. Cụ thể, qua kết quả khảo sát các cán bộ 

chuyên môn cho thấy có đến 77,21% ý kiến cho rằng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất được thực hiện như cũ. Nhận định này có tỷ lệ cao nhất ở thị trấn Thuận 

An, tiếp đến là thị xã Hương Thủy và cuối cùng là thị xã Hương Trà. Nguyên nhân dẫn 

đến kết quả này là do để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nên trước thời điểm 

năm 2005 các đô thị cũng đã thực hiện việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, dưới tác động của yêu cầu chuyển đổi đất đai để phát triển các đô thị, các 

dự báo về sử dụng đất trong các phương án quy hoạch sử dụng đất của các đô thị đã 

được tính toán với mức độ chính xác cao hơn cùng với việc chuẩn bị tốt nguồn vốn và 

các giải pháp để tiến hành chuyển đổi đã làm cho các chỉ tiêu sử dụng đất của các 

phương án quy hoạch sử dụng đất được thực hiện thuận lợi hơn. Lý do này đã làm cho 

8,87% cán bộ chuyên môn được phỏng vấn cho rằng công tác quản lý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được thực hiện dễ hơn so với các thời kỳ trước. Tuy nhiên, dưới 

tác động của quá trình đô thị hóa đã dẫn tới quỹ đất nông nghiệp bị chuyển đổi nhiều 

nên ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người dân. Do vậy cũng đã tạo nên những khó 

khăn cho việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trong việc giải phóng mặt 

bằng để thực hiện các công trình dự án phi nông nghiệp. Xuất phát từ nguyên nhân này 

nên 13,92% cán bộ chuyên môn được phỏng vấn đã cho rằng dưới tác động của việc 

chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì công tác quản lý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất tại các đô thị khó thực hiện hơn so với trước đây. Các ý kiến đánh 

giá này xuất hiện với tỷ lệ tương đối giống nhau ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương 

Trà, trong khi đó xuất hiện ít hơn ở thị trấn Thuận An. Điều này cho thấy, công tác 

quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà 

đã chịu tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nhiều hơn 

so với thị trấn Thuận An. Nguyên nhân là do Hương Thủy và Hương Trà là hai đô thị 
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có tốc độ đô thị hóa nhanh hơn thị trấn Thuận An nên diện tích đất nông nghiệp 

chuyển sang đất phi nông nghiệp cũng diễn ra nhiều hơn. Hiện tượng này tạo nên áp 

lực lớn hơn cho công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của hai đô thị do 

các cán bộ chuyên môn tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà phải tiến hành 

quản lý, xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với 

không gian rộng lớn hơn và diện tích chuyển đổi nhiều hơn. 

3.4.1.4. Tác động đến công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

 Nhằm đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội trong quá trình đô thị hóa, 

nhiều công trình phi nông nghiệp của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn 

Thuận An được thực hiện trên cơ sở thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang. Do vậy, 

việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã có tác động đến công tác thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các đô thị nghiên cứu. Điều này được thể 

hiện qua bảng 3.18.  

Bảng 3.18. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đến công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

Đơn vị tính:% 

STT Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận  

An 

Tổng hợp 

chung 

1 Khó thực hiện hơn 36,40 28,10 28,60 31,64 

2 Thực hiện như cũ 45,40 46,90 50,00 46,84 

3 Dễ thực hiện hơn 18,20 25,00 21,40 21,52 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 

Kết quả phỏng vấn cán bộ chuyên môn ở bảng 3.18 cho thấy đã có phần lớn cán 

bộ chuyên môn cho rằng việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại các đô 

thị nghiên cứu được thực hiện giống như trước đây do vẫn làm theo các quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, đã có 21,52% cán bộ chuyên môn cho rằng dưới tác động của 

việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp việc thu hồi và chuyển mục 

đích sử dụng đất được thực hiện dễ dàng hơn so với trước. Nguyên nhân là do việc thu 

hồi và chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất của 

các đô thị nên đã được chuẩn bị tốt các khâu liên quan. Bên cạnh đó, nhận thức của 

người dân về pháp luật đất đai và các lợi ích của việc thu hồi đất nông nghiệp để phát 

triển kinh tế, xã hội được nâng cao đã làm cho người dân đồng tình trả lại đất cho nhà 

nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có 31,64% cán bộ chuyên môn cho rằng việc thu 

hồi và chuyển mục đích sử dụng đất gặp nhiều khó khăn hơn so với trước đây. Nguyên 

nhân là do số lượng dự án thu hồi đất nhiều, nhiều dự án được triển khai trên diện rộng 
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nên đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, gây áp lực lớn đối với các đô thị về vấn 

đề giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất. Bên cạnh đó, 

dưới tác động của quá trình đô thị hóa, giá đất thị trường tại các khu vực thu hồi đất có 

xu hướng tăng cao, trong khi đó người dân muốn được bồi thường bằng giá thị trường 

đối với diện tích đất bị thu hồi nên đã gây ra những khó khăn nhất định cho công tác 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất.  

3.4.1.5. Tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp 

 Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được tiến hành trên cơ 

sở thu hồi đất nông nghiệp nên đã có tác động rất lớn đến công tác bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất tại thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận 

An. Vì các dữ liệu về các dự án thu hồi đất nông nghiệp của các đô thị không còn đầy 

đủ do việc lưu trữ qua các thời kỳ khác nhau, nên không thể thống kê chính xác số liệu 

về tổng số tiền bồi thường hỗ trợ tại các đô thị. Tuy nhiên, theo kết quả tổng hợp chưa 

đầy đủ cũng có thể thấy để thực hiện việc chuyển đổi đất đai này, các đô thị đã phải 

chi trả số tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân lên đến 105.433.117.421 đồng. Trong 

đó, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ mà thị xã Hương Thủy phải chi trả là 

75.810.280.000 đồng, thị xã Hương Trà chi trả là 12.149.770.000 đồng và thị trấn 

Thuận An là 17.473.067.241 đồng. Như vậy, để đảm bảo quỹ đất cho quá trình phát 

triển kinh tế xã hội, các đô thị đã phải chi một khoản tiền lớn để thực hiện việc bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất nên đã tạo nên một áp lực rất lớn cho ngân 

sách Nhà nước. Tổng hợp tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp để 

chuyển sang đất phi nông nghiệp tại các đô thị giai đoạn 2005 - 2013 được thể hiện 

qua bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Tổng hợp tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp để chuyển 

sang đất phi nông nghiệp giai đoạn 2005 - 2013 

STT Đô thị Số tiền (đồng) 

1 Hương Thủy 75.810.280.000 

2 Hương Trà 12.149.770.000 

3 Thuận An 17.473.067.241 

 Tổng 105.433.117.421 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, phòng Tài nguyên môi 

trường thị xã Hương Trà và UBND thị trấn Thuận An [51], [54], [92]  

Do số lượng dự án thu hồi lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân nên 100% cán 

bộ chuyên môn tại ba đô thị đều cho rằng giữa việc chuyển đất nông nghiệp sang đất 
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phi nông nghiệp và việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất có mối quan hệ rất chặt chẽ 

với nhau. Nguyên nhân là do việc thu hồi đất nông nghiệp đã làm cho các cơ quan 

chức năng có liên quan tại các đô thị phải tiến hành thực hiện các thủ tục thu hồi đất 

nông nghiệp cũng như phải chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất. 

Ý kiến của các cán bộ chuyên môn về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại 

các đô thị được thể hiện qua bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp 

Đơn vị tính:% 

STT Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

1 Khó thực hiện hơn 51,50 65,60 42,90 55,70 

2 Thực hiện như cũ 30,30 31,30 57,10 35,44 

3 Dễ thực hiện hơn 18,20 3,10 0 8,86 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 

Kết quả nghiên cứu tại bảng 3.20 cho thấy, có 35,44% cán bộ chuyên môn được 

phỏng vấn cho rằng công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp vẫn được 

thực hiện như trước do công việc này vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Trong khi đó chỉ có 8,86% số cán bộ chuyên môn cho rằng công tác này được thực 

hiện dễ dàng hơn so với trước đây do các văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ khi thu hồi đất được ban hành đầy đủ, rõ ràng và đồng bộ hơn. Bên 

cạnh đó, nhận thức của người dân về pháp luật đất đai nói chung và tầm quan trọng 

của việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội nói riêng đã được nâng cao hơn. Ngoài 

ra, hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai tại các đô thị đã được xây dựng chi tiết và quản lý 

chặt chẽ nên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho công tác bồi thường, hỗ trợ khi 

thu hồi đất nông nghiệp so với trước đây. Tuy nhiên, trong tổng số 79 cán bộ chuyên 

môn được phỏng vấn đã có 55,70% cho rằng công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi 

đất nông nghiệp khó thực hiện hơn so với trước đây. Có kết quả này là do dưới tác 

động của quá trình đô thị hóa giá đất tại các đô thị ngày càng tăng cao trong khi đó 

người dân mong muốn được bồi thường bằng giá thị trường nên đã tạo ra những khó 

khăn cho việc bồi thường. Bên cạnh đó, do số lượng dự án thu hồi nhiều, diện tích đất 

nông nghiệp thu hồi lớn đã làm cho khối lượng công việc liên quan đến thu hồi đất 

phải thực hiện nhiều hơn so với trước. Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy, tỷ lệ cán bộ 

chuyên môn đánh giá ở mức độ khó thực hiện hơn ở ba đô thị là không giống nhau, 
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trong đó tập trung nhiều nhất ở thị xã Hương Trà (65,60%) và ít nhất ở thị trấn Thuận 

An (24,90%). Nguyên nhân là do thị xã Hương Trà có số hộ dân bị thu hồi đất nông 

nghiệp nhiều nhất với 2807 hộ trong khi đó thị trấn Thuận An chỉ có 292 hộ bị thu hồi 

đất nông nghiệp. 

3.4.1.6. Tác động đến giá đất 

 Nhận định của các cán bộ chuyên môn quản lý sử dụng đất tại các đô thị về tác 

động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến giá đất được thể 

hiện qua bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang  

đất phi nông nghiệp đến giá đất 

Đơn vị tính:% 

STT Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

1 Làm tăng mạnh giá đất 42,40 40,60 78,57 48,10 

2 Làm tăng ít giá đất 57,60 59,40 21,43 51,90 

3 Không làm tăng giá đất 0 0 0 0 

4 Làm giảm giá đất 0 0 0 0 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 

Theo kết quả trong bảng 3.21 cho thấy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp đã làm tăng giá đất tại các đô thị. Cụ thể, đã có 48,10% số phiếu cho 

rằng dưới tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp giá đất 

tại các đô thị có xu hướng tăng mạnh và 51,90% số phiếu cho rằng giá đất tăng với 

mức độ ít. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa 

của các đô thị phát triển. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi đất đai này đã làm cho hệ 

thống cơ sở hạ tầng của các đô thị không ngừng được đầu tư, nâng cấp và làm mới do 

vậy đã làm cho giá đất tại các đô thị có xu hướng tăng lên. Trong các đô thị thì thị trấn 

Thuận An có số phiếu cho rằng việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

đã làm tăng mạnh giá đất chiếm tỷ lệ nhiều nhất so với hai đô thị còn lại (78,57%). Có 

kết quả này là do 96,68% diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 

tại thị trấn Thuận An được sử dụng để đầu tư phát triển các mục đích chuyên dùng. 

Trong đó, có 74,08% diện tích được sử dụng để đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và 

22,60% diện tích được sử dụng để phát triển các công trình sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp do vậy đã làm nâng cao rất rõ nét khả năng sinh lợi của đất đai. Bên cạnh 

đó, sự phát triển mạnh của ngành du lịch, dịch vụ đã làm cho nhu cầu đầu tư, kinh doanh 

dịch vụ phục vụ du lịch ngày càng gia tăng trên địa bàn thị trấn Thuận An. Các nguyên 
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nhân này đã làm cho cho giá đất tại thị trấn Thuận An đã tăng lên từ 214,28 - 400% so 

với trước đây. Trong khi đó, khác với thị trấn Thuận An, phần lớn cán bộ chuyên môn 

được phỏng vấn ở thị xã Hương Thủy (57,60%) và thị xã Hương Trà (59,40%) cho rằng 

việc chuyển đổi đất nông nghiệp đã làm tăng giá đất nhưng với mức độ không nhiều. Cụ 

thể, giá đất của thị xã Hương Thủy đã tăng thêm từ 5,76 - 32,35% và giá đất tại thị xã 

Hương Trà đã tăng từ 6,06 - 40,84% tùy thuộc vào vị trí và tuyến đường. Có kết quả này 

là do nếu như toàn bộ diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi của thị trấn Thuận An đều 

nằm trong khu vực nội thị - khu vực có khả năng sinh lời cao, thì diện tích đất nông 

nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà 

phân bố ở cả khu vực nội thị và ngoại thị. Bên cạnh đó, do quỹ đất của hai đô thị này 

còn nhiều nên không tạo nên hiện tượng khan hiếm đất đai như thị trấn Thuận An do đó 

giá đất tại hai đô thị này tăng nhưng có mức độ thấp hơn so với giá đất của thị trấn 

Thuận An (chi tiết được thể hiện tại phụ lục 2 trong phần phụ lục). 

3.4.1.7. Tác động đến công tác giải quyết khiếu nại về đất đai 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển đô thị đã 

tác động trực tiếp đến lợi ích và đời sống của nhiều người dân ở thị xã Hương Thuỷ, thị xã 

Hương Trà và thị trấn Thuận An. Do vậy, mặc dù các thủ tục về thu hồi đất, kiểm định, áp 

giá đền bù, giải toả được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật từ trung 

ương đến địa phương, nhưng do đặc thù của từng dự án và thời điểm tiến hành nên mức 

bồi thường và các chính sách hỗ trợ có sự khác biệt. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí tại 

các đô thị không đồng đều, nên số lượng đơn thư khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất 

nông nghiệp tại các đô thị diễn ra khá nhiều. Điều này được thể hiện qua bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Tình hình khiếu nại liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp  

giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Đơn 

STT Đô thị Tổng số Nội dung khiếu nại Số đơn 

đã được 

giải 

quyết 

Trình tự, thủ tục thu 

hồi đất, bồi thường, 

giải phóng mặt bằng 

Đơn giá 

bồi thường 

Chính 

sách hỗ 

trợ 

1 Hương Thủy 183 15 138 30 183 

2 Hương Trà 58 5 49 4 58 

3 Thuận An 16  9 7 16 

Tổng 257 20 196 41 257 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện 

Phú Vang [50], [56], [59]  
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Qua bảng 3.22 cho thấy, từ năm 2005 đến năm 2013, trên địa bàn ba đô thị 

đã có 257 đơn khiếu nại của người dân liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp. 

Trong đó, số lượng đơn khiếu nại tập trung chủ yếu ở thị xã Hương Thủy và thị xã 

Hương Trà do hai đô thị này có diện tích đất nông nghiệp thu hồi lớn và ảnh hưởng 

đến nhiều hộ dân hơn so với thị trấn Thuận An. Cụ thể, thị xã Hương Thủy có số 

đơn thư khiếu nại lớn nhất trong ba đô thị với 183 trường hợp do đây là đô thị có 

diện tích đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp nhiều nhất nên đã 

ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Trong khi đó, thị xã Hương Trà có số 

lượng đơn thư khiếu nại đứng thứ hai với 58 trường hợp. Riêng thị trấn Thuận An 

có diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ít nhất trong các đô 

thị, đồng thời tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân cũng thấp hơn so với hai 

đô thị còn lại nên đô thị này có số lượng đơn thư khiếu nại thấp nhất chỉ với 16 

trường hợp. Nội dung đơn thư của người dân chủ yếu tập trung khiếu nại về đơn giá 

bồi thường, chính sách hỗ trợ và trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải 

phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.  

Để đảm bảo việc chuyển đổi đất đai cho quá trình phát triển của các đô thị, 

đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho người dân các cơ quan chức năng tại các đô thị đã 

tiến hành giải quyết các đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền. Mặc dù tỷ lệ giải quyết 

đạt 100% tuy nhiên theo kết quả phỏng vấn cho thấy đã có 50,63% cán bộ chuyên môn 

cho rằng việc giải quyết khiếu nại về đất đai thực hiện khó hơn so với trước đây. 

Nguyên nhân là do dưới tác động của quá trình đô thị hóa giá đất trên thị trường ngày 

càng tăng cao trong khi đó việc bồi thường được thực hiện bằng khung giá Nhà nước 

nên đã làm cho người dân không dễ dàng chấp nhận vì vậy dẫn đến việc khiếu nại. Thị 

xã Hương Thủy có số cán bộ chuyên môn đánh giá ở mức độ thực hiện khó hơn chiếm 

tỷ lệ nhiều nhất so với hai đô thị còn lại do đây là đô thị có diện tích đất nông nghiệp 

bị thu hồi lớn nhất và có số lượng đơn khiếu nại nhiều nhất trong ba đô thị.  

Cũng theo két quả phỏng vấn cho thấy có 32,91% cán bộ chuyên môn cho 

rằng việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại về đất đai vẫn diễn ra như cũ vì 

vẫn được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Ngoài ra, có 16,46% ý kiến 

cho rằng việc giải quyết khiếu nại về đất đai tại các đô thị đã được thực hiện dễ hơn 

so với trước đây. Nguyên nhân là do sau khi được cán bộ chuyên môn giải thích, 

người dân đã có nhận thức cao hơn về vai trò và tầm quan trọng của việc chuyển 

đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với sự phát triển của các đô thị. 

Đồng thời, người dân cũng nhận thấy những thuận lợi do quá trình chuyển đổi đất 
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đai mang lại cho việc đi lại cũng như tiếp cận các công trình cơ sở hạ tầng… do đó 

họ dễ dàng chấp nhận kết quả giải quyết khiếu nại của các cơ quan có liên quan. 

Bảng 3.23. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đến công tác giải quyết khiếu nại về đất đai 

Đơn vị tính:% 

STT Mức độ đánh giá Hương Thủy Hương Trà Thuận An Tổng hợp 

chung 

1 Khó thực hiện hơn 57,60 46,87 42,86 50,63 

2 Thực hiện như cũ 30,30 28,12 50,00 32,91 

3 Dễ thực hiện hơn 12,10 25,01 7,14 16,46 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn cán bộ chuyên môn, 2015 

3.4.2. Tác động đến sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất 

 Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã có tác động đến sự 

thay đổi cơ cấu đất đai của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An 

trong giai đoạn 2005 - 2013. Điều này được thể hiện qua hình 3.6. 

 

Hình 3.6. Sự thay đổi cơ cấu đất đai của các đô thị giai đoạn 2005 - 2013 
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sử dụng ở các mục đích khác nhau. Do vậy, tuy bị chuyển sang sử dụng vào mục 

đích phi nông nghiệp nhưng do được nhận từ đất chưa sử dụng chuyển sang nên 

diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà vẫn tăng lên 

trong cơ cấu sử dụng đất. Riêng đất nông nghiệp của thị trấn Thuận An bị chuyển 

sang đất phi nông nghiệp 25,17 ha nhưng chỉ được nhận 18,26 ha từ đất chưa sử 

dụng chuyển sang nên đã làm cho tỷ lệ sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 giảm 

1,94% so với năm 2005. 

Theo kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ đất phi nông nghiệp của cả ba đô thị 

đều được tăng lên trong giai đoạn 2005 - 2013. Có kết quả này là do bên cạnh việc 

được tăng diện tích từ đất chưa sử dụng thì đất phi nông nghiệp của các đô thị còn 

được tăng diện tích do đất nông nghiệp chuyển sang. Tuy nhiên, do các đô thị có 

quy mô, loại đô thị, chức năng, yêu cầu phát triển cũng như tốc độ đô thị hóa không 

giống nhau nên đã làm cho diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp có sự khác nhau. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt về sự gia tăng tỷ lệ 

của đất phi nông nghiệp trong cơ cấu sử dụng đất của các đô thị. Cụ thể, thị xã 

Hương Thủy và thị xã Hương Trà có tốc độ đô thị hóa nhanh hơn so với thị trấn 

Thuận An nên có diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp nhiều 

hơn so với thị trấn Thuận An. Điều này đã làm cho tỷ lệ sử dụng đất phi nông 

nghiệp ở hai đô thị này cũng tăng lên nhiều hơn so với thị trấn Thuận An. Trong 

đó, thị xã Hương Thủy có tỷ lệ sử dụng đất phi nông nghiệp tăng từ 13,39% năm 

2005 lên 25,05% vào năm 2013. Tỷ lệ sử dụng đất phi nông nghiệp của thị xã 

Hương Trà đã tăng 6,50% trong giai đoạn này và đạt 23,98% vào năm 2013. Riêng 

thị trấn Thuận An có tỷ lệ đất phi nông nghiệp năm 2013 là 73,78% tăng 2,50% so 

với năm 2005. Như vậy, có thể thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sử dụng 

đất của các đô thị theo hướng tích cực và phù hợp với việc phát triển kinh tế xã hội 

của các đô thị. 

3.4.3. Tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp 

giai đoạn 2005-2013 

3.4.3.1. Tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp  

 Trong giai đoạn 2005-2013, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển dưới tác động 

của quá trình đô thị hóa, cùng với việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An đã không ngừng 

khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng do vậy đã làm cho diện tích đất nông 

nghiệp của các đô thị có nhiều biến động. Điều này được thể hiện qua bảng 3.24 và 

hình 3.7. 
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Bảng 3.24. Tình hình biến động diện tích đất nông nghiệp của các đô thị  

giai đoạn 2005 -2013 

Đơn vị tính: Ha 

STT Loại đất Hương Thủy Hương Trà Thuận An 

 Tổng diện tích 3884,56 8649,18 -4,91 

1 Đất sản xuất nông nghiệp -226,81 1510,13 12,41 

1.1 Đất trồng cây hàng năm -205,60 74,97 12,41 

1.1.1 Đất trồng lúa -129,00 109,55 12,41 

1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi -4,70 -13,89 0 

1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác -71,90 -20,69 0 

1.2 Đất trồng cây lâu năm -21,21 1435,16 0 

2 Đất lâm nghiệp 4042,06 7089,13 7,85 

2.1 Đất rừng sản xuất 3654,48 4816,97 0 

2.2 Đất rừng phòng hộ -78,02 2272,16 7,85 

2.3 Đất rừng đặc dụng 465,60 0 0 

3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 57,21 104,24 -25,17 

4 Đất nông nghiệp khác 12,10 -54,32 0 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, phòng Tài nguyên môi 

trường thị xã Hương Trà và UBND thị trấn Thuận An [38], [43], [52], [53], [55], [44], 

[49], [57], [58], [60] , [87], [88], [90], [91] 

 

Hình 3.7. Tình hình tăng giảm diện tích các loại đất nông nghiệp chính  

của các đô thị giai đoạn 2005 - 2013 

-226,81

4042,06

57,21 12,1

1510,13

7089,13

104,24

-54,32

12,41 7,85

-25,17

0

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Đất sản xuất 

nông nghiệp

Đất lâm 

nghiệp

Đất nuôi 

trồng thuỷ 

sản

Đất nông 

nghiệp khác

Ha

Hương Thủy

Hương Trà

Thuận An



89 

 

Qua bảng 3.24 và hình 3.7 cho thấy diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hương 

Thủy và thị xã Hương Trà biến động tăng, riêng thị trấn Thuận An biến động giảm. Việc 

tăng giảm các loại đất chính trong nhóm đất nông nghiệp có sự khác nhau giữa các đô thị. 

Cụ thể, thị xã Hương Thủy có hiện tượng tăng diện tích của đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng 

thủy sản, đất nông nghiệp khác nhưng lại giảm diện tích của đất sản xuất nông nghiệp. 

Trong khi đó, ở thị xã Hương Trà chỉ có đất nông nghiệp khác bị giảm diện tích còn các 

loại đất gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản đều được 

tăng diện tích trong giai đoạn 2005 - 2013. Riêng thị trấn Thuận An có đất nuôi trồng thủy 

sản bị giảm diện tích và đất sản xuất nông nghiệp được tăng diện tích trong giai đoạn này. 

Tình hình biến động đất nông nghiệp cụ thể của từng đô thị được thể hiện như sau: 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hương Thủy biến 

động theo hai chiều hướng khác nhau. Cụ thể, trong giai đoạn 2005 - 2010, diện tích đất 

nông nghiệp của thị xã đã được tăng thêm 5929,91 ha. Diện tích tăng thêm chủ yếu do 

được chuyển từ đất chưa sử dụng sang và do quá trình đo đạc rà soát để thành lập bản đồ 

địa chính cho các xã tạo nên. Trong khi đó, ở giai đoạn 2010 - 2013, diện tích đất nông 

nghiệp bị giảm 2045,35 ha do bị chuyển sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp 

như đất ở, đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp, đất có mục đích công cộng, đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của thị xã 

Hương Thủy sau khi được thành lập. Với xu hướng biến động này, diện tích đất nông 

nghiệp của thị xã Hương Thủy đã tăng thêm 3384,56 ha trong cả giai đoạn 2005 - 2013. 

Diện tích tăng thêm này chủ yếu tập trung ở đất rừng sản xuất, đất rừng đặc dụng, đất nuôi 

trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác. Trong khi đó, các loại đất còn lại trong nhóm đất 

nông nghiệp của thị xã đều có hiện tượng bị giảm diện tích. Tình hình tăng, giảm diện tích 

của các loại đất nông nghiệp của thị xã Hương Thủy được thể hiện cụ thể qua hình 3.8.  

 

Hình 3.8. Tình hình tăng giảm diện tích các loại đất nông nghiệp của  
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Mặc dù tổng diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hương Thủy được tăng lên 

nhưng việc biến động đất nông nghiệp đã có sự khác biệt rõ ràng giữa các xã, phường trên 

địa bàn thị xã. Cụ thể, các phường gồm Phú Bài, Thủy Dương, Thủy Phương và các xã 

gồm Thủy Thanh và Thủy Vân có diện tích đất nông nghiệp biến động theo xu hướng 

giảm diện tích trong giai đoạn 2005 - 2013. Có kết quả này là do các xã, phường này có vị 

trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội như có lãnh thổ nằm dọc quốc lộ 1A, 

thuộc vùng đồng bằng, gần với thành phố Huế đồng thời nằm trong khu vực quy hoạch 

phát triển các công trình phi nông nghiệp của thị xã Hương Thủy. Tuy nhiên, do quỹ đất 

chưa sử dụng tại các xã, phường này không còn nhiều và khó khai thác nên đã làm cho 

việc phát triển các công trình phi nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào diện tích đất nông 

nghiệp hiện có nên đã làm giảm diện tích đất nông nghiệp. Trong khi đó, các phường gồm 

Thủy Châu, Thủy Lương và xã Thủy Phù mặc dù đã khai thác nhiều đất chưa sử dụng để 

đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp nhưng do đất nông nghiệp bị chuyển sang đất 

phi nông nghiệp nhiều nên đất nông nghiệp của các địa phương này chỉ tăng ít về diện 

tích. Trong khi đó, do vị trí địa lý và điều kiện đất đai nên việc chuyển đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp ở các xã thuộc khu vực gò đồi như Phú Sơn, Dương Hòa, Thủy 

Bằng diễn ra ít hơn so với các địa phương khác trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, đất nông 

nghiệp của các xã này lại được nhận rất nhiều diện tích từ đất chưa sử dụng chuyển sang 

nên đã làm cho đất nông nghiệp của các xã này được tăng nhiều diện tích nhiều hơn so 

với các xã, phường khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Tình hình biến động diện tích 

đất nông nghiệp theo đơn vị hành chính của thị xã Hương Thủy trong giai đoạn 2005 - 

2013 được thể hiện qua bảng 3.25. 

Bảng 3.25. Tình hình biến động diện tích đất nông nghiệp theo đơn vị hành chính tại 

thị xã Hương Thủy giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Ha 

TT Đơn vị hành chính Tăng (+)/Giảm (-) diện tích năm 2013 so với năm 2005 

Tổng 

diện tích 

Đất sản 

xuất nông 

nghiệp 

Đất lâm 

nghiệp 

Đất nuôi 

trồng 

thủy sản 

Đất nông 

nghiệp 

khác 

1 Phường Phú Bài -10,95 -13,95 3,00 0 0 

2 Phường Thủy Dương -31,52 -29,23 2,14 -4,43 0 

3 Phường Thủy Châu 199,30 -25,97 205,18 20,09 0 

4 Phường Thủy Lương 6,62 -12,82 10,72 8,72 0 

5 Phường Thủy Phương -58,15 -28,80 -29,35 0 0 

6 Xã Dương Hòa 1846,79 -4,76 1849,55 2,00 0 

7 Xã Phú Sơn 1167,32 -0,51 1167,68 0,15 0 

8 Xã Thủy Bằng 729,48 -9,60 725,98 1,00 12,10 

9 Xã Thủy Phù 55,69 -51,47 107,16 0 0 

10 Xã Thủy Tân 57,25 33,25 0 24,00 0 

11 Xã Thủy Thanh -44,63 -48,80 0 4,17 0 

12 Xã Thủy Vân -32,64 -34,15 0 1,51 0 

Toàn thị xã 3884,56 -226,81 4042,06 57,21 12,10 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy [38], [55]  
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Qua bảng 3.25 cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013, diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp của thị xã Hương Thủy đã giảm 226,81 ha. Việc giảm diện tích này diễn 

ra ở hầu hết các phường xã trên địa bàn thị xã. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các 

phường và xã có quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh như phường Thủy Dương, phường 

Thủy Châu, phường Thủy Lương, xã Thủy Phù, xã Thủy Vân và xã Thủy Thanh. Bên 

cạnh đó, việc giảm diện tích này diễn ra ở tất cả các loại đất trong nhóm đất sản xuất 

nông nghiệp do được chuyển sang để sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. 

Trong đó, đất trồng lúa nước giảm 129,0 ha để chuyển sang quy hoạch các khu đô thị 

mới, khu tái định cư, nâng cấp mở hệ thống giao thông, xây dựng trường học, nhà văn 

hóa… trên địa bàn thị xã. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi giảm 4,70 ha do chuyển sang đất 

sông suối và mặt nước chuyên dùng. Đất trồng cây hàng năm khác giảm 71,90 ha do 

chuyển sang để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp, đất có mục đích công cộng… Đất trồng cây lâu năm giảm 

21,21 ha do được chuyển sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất có mục 

đích công cộng. 

Diện tích đất lâm nghiệp của thị xã Hương Thủy đã được tăng thêm 4042,06 ha 

trong giai đoạn 2005 – 2013, trong đó diện tích thực tăng là 6121,49 ha và diện tích 

giảm đi do chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2079,43 ha. Diện tích tăng lên là do đất 

lâm nghiệp được nhận từ đất chưa sử dụng chuyển sang theo quy hoạch phát triển ba 

loại rừng trên địa bàn thị xã. Diện tích tăng lên chủ yếu tập trung ở đất rừng sản xuất 

và đất rừng đặc dụng và phân bố ở các xã vùng gò đồi như xã Dương Hòa, xã Phú Sơn 

và xã Thủy Bằng. Trong khi đó, đất trồng rừng phòng hộ bị giảm diện tích do bị 

chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp. 

Mặc dù được nhận 61,64 ha từ đất bằng chưa sử dụng, đất trồng lúa, đất cỏ 

dùng vào chăn nuôi và đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang nhưng do chuyển 

sang đất phi nông nghiệp 4,43 ha nên tính đến năm 2013, đất nuôi trồng thủy sản của 

thị xã Hương Thủy chỉ tăng 57,21 ha. Loại đất này được tăng lên ở hầu hết các xã 

phường trên địa bàn thị xã nhưng với diện tích rất nhỏ và chỉ tập trung tương đối nhiều 

ở phường Thủy Châu và phường Thủy Lương. Trong khi đó, đất nông nghiệp khác 

được tăng thêm 12,10 ha từ đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang. Toàn bộ diện tích này phân bố ở xã Thủy Bằng. 

Như vậy, có thể thấy dưới tác động của quá trình chuyển đổi này quỹ đất nông 

nghiệp của thị xã Hương Thủy đã có biến động theo xu hướng giảm diện tích tại các 

phường, xã có điều kiện thuận lợi cho quá trình đô thị hóa diễn ra và tăng diện tích tại 

các xã, phường có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc khai thác đất chưa sử dụng đưa 

vào sử dụng ở mục đích nông nghiệp.  
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Cũng giống như thị xã Hương Thủy, trong giai đoạn 2005 - 2013, diện tích đất 

nông nghiệp của thị xã Hương Trà có sự biến động rất lớn. Cụ thể, mặc dù được tăng 

thêm 10479,72 ha từ các loại đất khác chuyển sang nhưng do bị chuyển sang đất phi 

nông nghiệp 1830,36 ha nên tính đến năm 2013 diện tích đất nông nghiệp của thị xã 

Hương Trà chỉ tăng thêm 8649,18 ha so với năm 2005. Diện tích tăng thêm này chủ 

yếu là do việc khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, vào năm 

2010 thị xã Hương Trà đã tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính cho tất cả các phường, 

xã do vậy đã rà soát được những thửa đất nông nghiệp trước đây chưa đưa vào quản lý, 

sử dụng để đưa vào thống kê cho đất nông nghiệp. Đây cũng là một nguyên nhân làm 

cho diện tích đất nông nghiệp của thị xã tăng lên trong giai đoạn này.  

Việc tăng diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hương Trà diễn ra ở hầu hết các 

loại đất chính. Trong đó đất lâm nghiệp tăng nhiều nhất với 7089,13 ha, tiếp đến là đất 

sản xuất nông nghiệp tăng 1510,13 ha và đất nuôi trồng thủy sản tăng 104,24 ha. 

Riêng đất nông nghiệp khác bị giảm 54,32 ha. Tình hình tăng, giảm diện tích các loại 

đất nông nghiệp của thị xã Hương Trà được thể hiện qua hình 3.9. 

 

Hình 3.9. Tình hình tăng giảm diện tích các loại đất nông nghiệp  

của thị xã Hương Trà giai đoạn 2005-2013 

Qua hình 3.9 cho thấy, trong nhóm đất sản xuất nông nghiệp của thị xã Hương 

Trà, đất trồng cây lâu năm được tăng diện tích nhiều nhất. Cụ thể, diện tích thực tăng 

của loại đất này lên đến 1597,18 ha do được nhận từ đất chưa sử dụng chuyển sang. 
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Tuy nhiên do bị chuyển 162,02 ha cho các mục đích phi nông nghiệp nên đến năm 

2013 đất trồng lâu năm của thị xã Hương Trà chỉ tăng thêm 1435,16 ha so với năm 

2005. Như vậy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã có ảnh 

hưởng đến biến động diện tích của đất trồng cây lâu năm của thị xã. Diện tích tăng 

thêm được người dân sử dụng chủ yếu để trồng các loại cây lâu năm như cao su, tiêu, 

thanh trà… và đã đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao cho người dân. Trong khi đó, 

diện tích cây lâu năm bị giảm đi chủ yếu để phục vụ cho việc phát triển các công trình 

cơ sở hạ tầng của thị xã. Bên cạnh việc tăng diện tích đất trồng cây lâu năm, trong đất 

sản xuất nông nghiệp của thị xã Hương Trà còn có hiện tượng tăng diện tích của đất 

trồng lúa. Tuy nhiên, do bị chuyển 177,65 ha cho các mục đích phi nông nghiệp và 

được tăng thêm 287,20 ha từ đất chưa sử dụng nên đất trồng lúa năm 2013 cũng chỉ 

tăng 109,55 ha so với năm 2005. Diện tích đất trồng lúa bị giảm diễn ra ở hầu hết các 

phường, xã trên địa bàn thị xã nhằm đáp ứng đất đai cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, 

quy hoạch các khu dân cư và xây dựng các công trình phi nông nghiệp khác. Trong khi 

đó, diện tích đất trồng lúa được tăng lên phân bố chủ yếu ở các xã như Hải Dương, 

Hương Bình, Hương Thọ, Bình Điền… trên cơ sở khai thác đất chưa sử dụng đưa vào 

sử dụng. Khác với hai loại đất trên, đất cỏ dùng vào chăn nuôi và đất trồng cây hàng 

năm khác bị giảm diện tích trong giai đoạn này. Trong đó, đất cỏ dùng vào chăn nuôi 

đã bị giảm 13,89 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác. Riêng đất trồng cây 

hàng năm khác đã bị chuyển 180,78 ha sang đất phi nông nghiệp nhưng lại được nhận 

160,09 ha từ các loại đất khác chuyển sang. Do vậy, tính đến năm 2013, loại đất này 

của thị xã Hương Trà đã giảm 20,69 ha so với năm 2005. Việc giảm diện tích của đất 

trồng cây hàng năm khác diễn ra chủ yếu ở các xã phường như Tứ Hạ, Hương Văn, 

Hương Vinh, Hương Xuân và xã Hương Vân để chuyển sang sử dụng vào các mục 

đích phi nông nghiệp như quy hoạch phân lô đấu giá đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng 

trong quá trình chỉnh trang đô thị… trong quá trình đô thị hóa của thị xã Hương Trà. 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, đất lâm nghiệp của thị xã Hương Trà thực tăng 

lên đến 8377,51 ha. Tuy nhiên, do đất lâm nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp 

với diện tích là 1228,38 ha nên tính đến năm 2013, loại đất này chỉ tăng 7089,13 ha so 

với năm 2005. Trong đó, diện tích tăng cho đất rừng sản xuất là 4816,97 ha và tăng 

cho đất rừng phòng hộ là 2272,16 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản biến động tăng 104,24 ha trong đó diện tích thực tăng là 

119,76 ha và diện tích bị giảm đi do chuyển sang đất phi nông nghiệp là 15,52 ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được tăng lên phân bố ở hầu hết các phường xã trên 

địa bàn thị xã. Trong đó, xã có diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng nhiều nhất là xã 

Hương Phong. Đây chính là kết quả của việc khai thác đất chưa sử dụng vào sử dụng và 

việc chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. 
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Trong giai đoạn 2005 - 2013, diện tích nông nghiệp khác của thị xã Hương Trà 

biến động giảm 54,32 ha do bị chuyển sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp để 

đáp ứng quá trình đô thị hóa của thị xã. Diện tích giảm đi này phân bố tại phường Hương 

Vân và phường Tứ Hạ. Tình hình biến động diện tích đất nông nghiệp theo đơn vị hành 

chính của thị xã Hương Trà giai đoạn 2005 - 2013 được thể hiện qua bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Tình hình biến động diện tích đất nông nghiệp theo đơn vị hành chính của 

thị xã Hương Trà giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Ha 

TT Đơn vị hành chính 

Tăng (+)/Giảm (-) diện tích năm 2013 so với năm 2005 

Tổng diện 

tích  

Đất sản 

xuất nông 

nghiệp 

Đất lâm 

nghiệp 

Đất nuôi 

trồng 

thủy sản 

Đất nông 

nghiệp 

khác 

1 Phường Tứ Hạ -55,18 -18,58 -16,47 0 -20,13 

2 Xã Hải Dương 35,84 22,38 0 13,46 0 

3 Xã Hương Phong 99,72 44,09 1,30 54,33 0 

4 Xã Hương Toàn 85,64 94,15 0 -8,51 0 

5 Phường Hương Vân 2621,89 45,87 2613,16 12,61 -49,75 

6 Phường Hương Văn 247,85 309 -67,64 6,49 0 

7 Xã Hương Vinh -21,15 -12,17 0 -8,98 0 

8 Phường Hương Xuân 79,75 62,15 9,58 8,02 0 

9 Phường Hương Chữ 39,97 17,16 24,08 -1,27 0 

10 Phường Hương An 139,73 17,32 111,91 10,5 0 

11 Xã Hương Bình 1157,71 174,11 982,64 0,96 0 

12 Phường Hương Hồ 405,15 31,41 369,05 4,69 0 

13 Xã Hương Thọ 682,85 234,12 423,34 9,83 15,56 

14 Xã Bình Điền 2934,71 322,6 2609,01 3,10 0 

15 Xã Hồng Tiến 396,22 16,34 379,88 0 0 

16 Xã Bình Thành -201,52 150,18 -350,71 -0,99 0 

 Toàn thị xã 8649,18 1510,1 7089,13 104,24 -54,32 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Trà [44], [60]  

Khác với thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy, thị trấn Thuận An là đô thị 

ven biển lại có diện tích nhỏ nên trong nhóm đất nông nghiệp của thị trấn chỉ có ba 

loại đất là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất nuôi trồng thủy sản. Mặc dù vậy 

nhưng nhóm đất nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển của 

thị trấn Thuận An trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như áp 

lực của quá trình đô thị hóa, vấn đề bảo vệ môi trường và việc chuyển đổi cơ cấu sản 
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xuất nên đất nông nghiệp của thị trấn đã có nhiều biến động. Cụ thể, đất trồng lúa 

được tăng thêm 12,41 ha do được chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang; đất trồng 

rừng phòng hộ được tăng thêm 7,85 ha từ đất chưa sử dụng để đảm bảo việc phòng hộ 

ven biển cho các khu vực xung yếu trên địa bàn; đất nuôi trồng thủy sản bị giảm 25,17 

ha để chuyển sang đất trồng lúa, đất ở, đất xây dựng các công trình công cộng, công 

trình sản xuất công nghiệp… trên địa bàn. Như vậy, việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp đã có ảnh hưởng đến việc biến động diện tích của nhóm đất nông 

nghiệp nói chung và đất nuôi trồng thủy sản của thị trấn Thuận An nói riêng. Tình hình 

tăng, giảm diện tích các loại đất nông nghiệp của thị trấn Thuận An giai đoạn 2005-

2013 được thể hiện qua hình 3.10. 

 

Hình 3.10. Tình hình tăng, giảm diện tích các loại đất nông nghiệp của thị trấn  

Thuận An giai đoạn 2005 - 2013  

Như vậy, có thể thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp có 

tác động rất lớn đến biến động sử dụng đất nông nghiệp tại các đô thị. Cụ thể, nếu 

không có quá trình chuyển đổi này thì với việc khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử 

dụng hầu hết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp của các đô thị đều có xu hướng 

tăng diện tích rất lớn trong giai đoạn 2005 - 2013. Tuy nhiên, dưới tác động của quá 

trình chuyển đổi đất đai, biến động quỹ đất nông nghiệp của các đô thị đã diễn ra theo 

xu hướng giảm diện tích tại các phường, xã có điều kiện thuận lợi cho quá trình đô thị 

hóa và tăng diện tích tại các xã, phường có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc khai 

thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.  
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3.4.3.2. Tác động đến biến động sử dụng đất phi nông nghiệp 

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cùng với quá trình khai 

thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng để đáp ứng quá trình phát triển của các đô thị 

đã làm cho diện tích đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 

thị trấn Thuận An có sự biến động lớn trong giai đoạn 2005 - 2013. Điều này được thể 

hiện qua bảng 3.27. 

Bảng 3.27. Tình hình tăng, giảm diện tích đất phi nông nghiệp  

tại các đô thị giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Ha 

TT Loại đất Hương Thủy Hương Trà Thuận An 

Diện 

tích 

biến 

động 

Từ đất 

nông 

nghiệp 

chuyển 

sang 

Diện 

tích 

biến 

động 

Từ đất 

nông 

nghiệp 

chuyển 

sang 

Diện 

tích 

biến 

động 

Từ đất 

nông 

nghiệp 

chuyển 

sang 

 Tổng diện tích 5297,97 2239,76 3365,72 1830,36 33,28 13,58 

1 Đất ở 133,36 75,65 388,74 156,6 -2,34  

1.1 Đất ở tại nông thôn -655,01 39,54 -733,58 120,2   

1.2 Đất ở tại đô thị 788,37 36,11 1122,32 35,18 -2,34  

2 Đất chuyên dùng 5311,79 2115,73 3550,16 1490,67 37,42 13,13 

2.1 Đất trụ sở cơ quan, 

công trình sự nghiệp 

-235,60 8,82 4,92 1,77   

2.2 Đất quốc phòng, an 

ninh 

41,61 5,00 14,22 24,62 17,50  

2.3 Đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông 

nghiệp 

199,31 77,95 170,06 139,01 4,17 3,07 

2.4 Đất có mục đích 

công cộng 

5306,47 2,023,96 3360,96 1325,27 15,21 10,06 

3 Đất tôn giáo, tín 

ngưỡng 

9,66 4,57 32,77 16,54 0,52  

4 Đất nghĩa trang, 

nghĩa địa 

24,20 39,75 -100,99 37,44 -0,02  

5 Đất sông suối và mặt 

nước chuyên dùng 

-181,04 4,06 -580,12 62,85 -2,3 0,45 

6 Đất phi nông nghiệp 

khác 

  75,16 66,26   

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy, phòng Tài nguyên môi 

trường thị xã Hương Trà và UBND thị trấn Thuận An [38], [44], [55], [60], [87], [93] 



97 

 

Qua bảng 3.27 cho thấy, diện tích đất phi nông nghiệp của cả ba đô thị đều có hiện 

tượng tăng lên trong giai đoạn 2005 - 2013. Trong đó, thị xã Hương Thủy có diện tích đất 

phi nông nghiệp tăng lớn nhất với 5297,97 ha, tiếp đến là thị xã Hương Trà với 3365,72 

ha, riêng thị trấn Thuận An tăng ít nhất với 33,28 ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 

tổng số diện tích đất phi nông nghiệp được tăng lên của thị xã Hương Thủy có 42,27% 

tương ứng với 2239,76 ha là do được nhận từ đất nông nghiệp chuyển sang. Tương tự như 

vậy, 54,38% diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên của thị xã Hương Trà tương ứng với 

1830,36 ha là do nhận từ đất nông nghiệp chuyển sang. Trong khi đó, số liệu này ở thị 

trấn Thuận An là 40,80% tương ứng với 13,58 ha. Như vậy, có thể thấy việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã góp phần rất lớn trong việc tăng lên về diện tích 

của đất phi nông nghiệp tại các đô thị. Tuy nhiên, do thị xã Hương Thủy và thị xã Hương 

Trà là hai đô thị đang có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nên việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp diễn ra nhiều và xuất hiện ở hầu hết các loại đất trong 

nhóm đất phi nông nghiệp do vậy đã làm cho các loại đất này đều có biến động lớn về 

diện tích. Trong khi đó, do là đô thị đã phát triển ổn định từ năm 1999 nên thị trấn Thuận 

An có diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ít hơn và chỉ tập trung ở 

đất chuyên dùng nên đã làm cho loại đất này có sự biến động lớn nhất so với các loại đất 

khác trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

Cũng qua bảng 3.27 cho thấy, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

trên địa bàn thị xã Hương Thủy giai đoạn 2005 - 2013 đã làm tăng thêm 2239,76 ha 

các loại đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất ở được tăng thêm 75,76 ha từ đất nông 

nghiệp với 39,54 ha tăng cho đất ở nông thôn và 36,11 ha tăng cho đất ở đô thị để đáp 

ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân. Trong các loại đất phi nông nghiệp thì đất 

chuyên dùng được nhận từ đất nông nghiệp chuyển sang nhiều nhất với 2115,73 ha 

chiếm 94,46% tổng diện tích đất phi nông nghiệp được tăng thêm. Trong đó, diện tích 

đất nông nghiệp chuyển sang đất chuyên dùng tập trung chủ yếu vào đất có mục đích 

công cộng, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất trụ sở cơ quan công trình 

sự nghiệp. Ngoài ra, đất tôn giáo tín ngưỡng, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất sông suối 

và mặt nước chuyên dùng cũng được nhận từ đất nông nghiệp chuyển sang nhưng với 

diện tích ít hơn so với các loại đất khác. Việc chuyển đổi này cùng với việc khai thác 

đất chưa sử dụng đã làm cho đất chuyên dùng của thị xã Hương Thủy được tăng nhiều 

nhất với 5311,79 ha, tiếp đến là đất ở với 133,36 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 24,20 ha 

và đất tôn giáo tín ngưỡng là 9,66 ha. Riêng đất sông suối và mặt nước chuyên dùng bị 

giảm 181,04 ha. Việc tăng lên về diện tích đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy 

diễn ra ở tất cả các xã, phường trên địa bàn thị xã. Trong đó, phần diện tích chuyển 

sang đất chuyên dùng nhằm đáp ứng cho quá trình đô thị hóa như đất ở, đất trụ sở cơ 

quan công trình sự nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất giao thông… 

biến động mạnh tại các phường mới thành lập là phường Thủy Lương, Thủy Phương, 
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Thủy Dương, Thủy Châu và các xã như Thủy Phù, Thủy Thanh… Như vậy, có thể 

thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là một trong những 

nguyên nhân quan trọng làm cho đất phi nông nghiệp của thị xã Hương Thủy biến 

động theo xu hướng tăng diện tích trong giai đoạn 2005 - 2013. 

Cũng giống như thị xã Hương Thủy, dưới tác động của việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp, quỹ đất phi nông nghiệp của thị xã Hương Trà đã 

được tăng thêm 3290,56 ha trong giai đoạn 2005 - 2013. Trong đó diện tích tăng lên từ 

đất nông nghiệp chuyển sang là 1830,36 ha chiếm 54,38% tổng diện tích tăng lên. 

Nhằm đáp ứng cho quá trình phát triển của thị xã trong tiến trình đô thị hóa, việc tăng 

diện tích đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Trà tập trung vào hai loại đất là đất ở 

với 388,74 ha và đất chuyên dùng với 3550,16 ha. Trong khi đó, dưới áp lực của việc 

dành quỹ đất dành cho sự phát triển đô thị nên một số loại đất như đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng của thị xã đã bị giảm diện tích trong 

giai đoạn này. Cũng qua kết quả nghiên cứu cho thấy việc tăng diện tích đất phi nông 

nghiệp phục vụ cho quá trình đô thị hóa trên địa bàn thị xã Hương Trà tập trung chủ 

yếu tại các phường như Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ, 

Hương Hồ và xã Hương Thọ… 

Yêu cầu phát triển và xây dựng đô thị cũng đã làm cho diện tích đất phi nông 

nghiệp của thị trấn Thuận An cũng được tăng lên trong giai đoạn 2005 - 2013. Tuy 

nhiên do là đô thị có quy mô nhỏ hơn đồng thời đã được hình thành và phát triển ổn 

định từ năm 1999 nên diện tích tăng của đất phi nông nghiệp tại thị trấn Thuận An 

ít hơn nhiều so với hai đô thị còn lại. Cụ thể, từ năm 2005 đến năm 2013, diện tích 

đất phi nông nghiệp của thị trấn chỉ tăng thêm 33,28 ha. Trong các loại đất phi 

nông nghiệp của thị trấn Thuận An chỉ có đất chuyên dùng và đất tôn giáo tín 

ngưỡng được tăng về diện tích còn các loại đất khác bao gồm đất ở đô thị, đất nghĩa 

trang nghĩa địa, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng đều bị giảm diện tích. 

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do dưới áp lực của quá trình đô thị hóa, 

nhu cầu về các loại đất như đất có mục đích công cộng, đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp… ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, do là thị trấn ven biển nên Thuận 

An có vị trí chiến lược trong việc đảm bảo vấn đề an ninh quốc phòng do đó đã làm 

cho đất quốc phòng an ninh cũng có nhu cầu tăng lên. Tuy nhiên, do tính giới hạn 

về số lượng của đất đai nên bên cạnh việc khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử 

dụng thì thị trấn đã phải chuyển 13,58 ha đất nông nghiệp cùng với một số diện tích 

các loại đất phi nông nghiệp như đất ở đô thị, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất sông 

suối và mặt nước chuyên dùng sang để đáp ứng yêu cầu này. Như vậy, với 13,58 ha 

đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, thì việc chuyển đổi đất nông 

nghiệp của thị trấn Thuận An đã góp phần làm tăng 40,80% diện tích đất tăng lên 

của đất phi nông nghiệp. 
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Tóm lại, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã tạo ra hiện 

tượng tăng rõ rệt diện tích của nhóm đất phi nông nghiệp tại các đô thị trong đó đặc 

biệt là ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà. Điều này đã tạo ra những tác động 

tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của các đô thị do nhiều khu dân cư mới được 

hình thành, nhiều công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng… nhờ vậy các đô thị 

ngày càng phát triển khang trang và hiện đại hơn. 

3.4.4. Tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội 

3.4.4.1. Tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là tính tất yếu, là thước đo, là mục tiêu của sự phát 

triển kinh tế xã hội của toàn xã hội nói chung và của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương 

Trà và thị trấn Thuận An nói riêng. Trong giai đoạn 2005 - 2013, cơ cấu kinh tế của 

các đô thị đã có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng của ngành phi nông 

nghiệp, giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Đây là sự chuyển biến tích cực và phù 

hợp với quá trình phát triển của các đô thị. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các đô 

thị được thể hiện qua hình 3.11. 

 

Hình 3.11. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các đô thị giai đoạn 2005 - 2013 

Qua hình 3.11 cho thấy, cơ cấu kinh tế của các đô thị đã chuyển từ trạng thái 

nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao sang trạng thái tỷ trọng của ngành công nghiệp và 

ngành thương mại, dịch vụ chiếm đa số trong cơ cấu của nền kinh tế. Trong ba đô thị 

thì thị xã Hương Thủy có sự chuyển biến lớn nhất về tỷ trọng của các ngành nông 
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nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó, ngành phi nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong 

cơ cấu kinh tế của thị xã với sự tăng thêm 30,01% trong giai đoạn 2005 - 2013 và đạt 

95,95% vào năm 2013. Có được kết quả này là do trong những năm qua cùng với quá 

trình đô thị hóa, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị 

xã Hương Thủy đã diễn ra mạnh mẽ nhất so với các đô thị còn lại. Quá trình chuyển 

đổi này đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa tại thị xã Hương Thủy ngày 

càng phát triển mạnh do việc chuyển đổi đất đai này đã làm cho khu công nghiệp Phú 

Bài, làng nghề tiểu thủ công nghiệp Thủy Phương, các công trình sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp và hệ thống cơ sở hạ tầng của thị xã được đầu tư phát triển. Trong khi 

đó, do bị mất diện tích đất do phải chuyển sang đất phi nông nghiệp để đáp ứng quá 

trình đô thị hóa nên tỷ trọng ngành nông nghiệp của thị xã trong giai đoạn này đã bị 

giảm từ 34,06% vào năm 2005 xuống còn 4,05% vào năm 2013.  

Cũng giống như thị xã Hương Thủy, cùng với quá trình đô thị hóa, nền kinh tế 

của thị xã Hương Trà tăng trưởng và tạo ra những chuyển biến lớn cho sự phát triển 

kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với tỷ trọng của 

ngành phi nông nghiệp ngày càng được tăng cao, trong khi đó tỷ trọng của ngành nông 

nghiệp có xu hướng giảm xuống dần. Cụ thể, nếu như năm 2005, ngành nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế với 40,80% thì số liệu này đến năm 2013 

chỉ là 17,20%. Trong khi đó, tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp đã tăng thêm 23,60% 

và chiếm vị trí chủ đạo trong cơ cấu kinh tế với 82,80% vào năm 2013. Có kết quả này 

là do quá trình đô thị hóa đã làm cho một phần diện tích đất nông nghiệp của thị xã 

Hương Trà bị chuyển sang sử dụng vào mục đích phát triển đô thị do vậy đã làm cho tỷ 

trọng của ngành nông nghiệp có xu hướng bị giảm đi. Ngoài ra, cùng với đô thị hóa, quá 

trình công nghiệp hóa của thị xã đã diễn ra ngày càng mạnh mẽ với sự phát triển của khu 

công nghiệp Tứ Hạ và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Do vậy, cơ 

cấu kinh tế của thị xã Hương Trà đã chuyển dịch theo hướng tích cực và phù hợp với 

tiến trình đô thị hóa của thị xã.  

 Cũng giống như thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, trong giai đoạn 2005 -

2013, cơ cấu kinh tế của thị trấn Thuận An cũng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng 

ngành phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, sự thay đổi cơ 

cấu kinh tế của thị trấn Thuận An ít hơn so với hai đô thị còn lại. Cụ thể, vào năm 2005, 

ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng gần tương đương nhau trong cơ 

cấu kinh tế của thị trấn nhưng đến năm 2013, tỷ trọng của ngành nông nghiệp chỉ chiếm 

31,21%, giảm 19,79% so với năm 2005. Ngược lại với ngành nông nghiệp, tỷ trọng của 

ngành phi nông nghiệp đã tăng từ 49,0% năm 2005 lên 68,79% vào năm 2013 với tốc độ 

tăng trưởng tương đối đều qua từng năm, trong đó ngành dịch vụ tăng nhanh hơn trong 

những năm gần đây. Có kết quả này là do thị trấn Thuận An có lợi thế là đô thị ven biển, 

có bãi tắm đẹp nên thuận lợi cho việc phát triển du lịch và dịch vụ. Bên cạnh đó, thị trấn 

Thuận An đã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi 
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do vậy đã tạo điều kiện cho các cơ sở dịch vụ thương mại và công nghiệp trên địa bàn 

thị trấn phát triển ngày càng mạnh. Ngoài ra, do ngành nông nghiệp của thị trấn Thuận 

An phụ thuộc chủ yếu vào việc nuôi trồng thủy sản nên việc giảm diện tích loại đất này 

đã làm cho tỷ trọng của ngành nông nghiệp bị giảm xuống. Như vậy, cơ cấu kinh tế của 

thị trấn Thuận An cũng có xu hướng chuyển dịch giống thị xã Hương Thủy và thị xã 

Hương Trà với sự tăng lên của tỷ trọng ngành phi nông nghiệp và sự giảm tỷ trọng của 

ngành nông nghiệp. Đây là xu thế chuyển dịch phù hợp với quá trình đô thị hóa và sự 

phát triển của thị trấn Thuận An. 

 Có thể thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã tạo ra 

những điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của các đô thị vệ tinh của 

thành phố Huế. Tuy nhiên, để có thể thấy được mối quan hệ giữa diện tích đất nông 

nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp và việc giảm tỷ lệ của ngành nông nghiệp 

cũng như sự tăng lên của tỷ lệ ngành phi nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của các đô 

thị đề tài tiến hành phân tích thông qua hình 3.12. 

  

(a) (b) 

Hình 3.12. Mối quan hệ giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp và xu hướng tăng tỷ lệ của ngành phi nông nghiệp (a) và giảm tỷ lệ của ngành 

nông nghiệp tại các đô thị (b) 

Ghi chú: 1: Hương Thủy; 2: Hương Trà; 3: Thuận An 

Qua hình 3.12 cho thấy, trong ba đô thị vệ tinh của thành phố Huế, thị xã 

Hương Thủy có diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp lớn nhất 

với 2239,76 ha đồng thời cũng là đô thị có tỷ lệ tăng tỷ trọng của ngành phi nông 

nghiệp và tỷ lệ giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp lớn nhất so với hai đô thị còn lại 

(30,01%). Thị xã Hương Trà có diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp là 1830,36 ha nên có tỷ lệ tăng của ngành phi nông nghiệp và tỷ lệ giảm của 
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ngành nông nghiệp với giá trị là 23,60%. Trong khi đó, thị trấn Thuận An có diện tích 

đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ít nhất (13,58 ha) nên cũng là đô thị 

có tỷ lệ tăng tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp và tỷ lệ giảm tỷ trọng của ngành nông 

nghiệp ít nhất với 19,79%. Như vậy, có thể thấy việc tăng tỷ trọng của ngành phi nông 

nghiệp có mối quan hệ tỷ lệ thuận, trong khi đó việc giảm tỷ trọng của ngành phi nông 

nghiệp có tỷ lệ nghịch với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi tại các đô thị. Nói cách 

khác, đô thị nào có diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp 

nhiều hơn sẽ có sự tăng lên về tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp và việc giảm đi của 

tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nhiều hơn so với các đô thị khác. Tuy 

nhiên, để thấy được mức độ tác động cụ thể của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các đô thị đề tài tiến hành phân 

tích thông qua mối quan hệ tương quan giữa hai đại lượng là diện tích đất nông nghiệp 

bị chuyển đổi và tỷ trọng của ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp của từng đô thị. 

Điều này được thể hiện qua hình 3.13, hình 3.14 và hình 3.15. 

 

  

(a) (b) 

 

Hình 3.13. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp với tỷ trọng của ngành nông nghiệp((a) và phi nông nghiệp(b) trong  

cơ cấu kinh tế của thị xã Hương Thủy 
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(a) (b) 

 

Hình 3.14. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp với tỷ trọng của ngành nông nghiệp (a) và phi nông nghiệp(b) trong  

cơ cấu kinh tế của thị xã Hương Trà 

  

(a)                                                      (b)                       

Hình 3.15. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp với tỷ trọng của ngành nông nghiệp (a) và phi nông nghiệp (b) trong  

cơ cấu kinh tế của thị trấn Thuận An 

Kết quả phân tích tương quan được thể hiện qua hình 3.13, hình 3.14 và hình 

3.15 cho thấy giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi với tỷ trọng của ngành nông 

nghiệp của tất cả các đô thị đều có mối quan hệ tương quan nghịch. Trong đó, quan hệ 

tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi với tỷ trọng của ngành phi nông 
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nghiệp là quan hệ tương quan thuận. Điều này là phù hợp với thực tế do sự chuyển đổi 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm giảm mặt bằng sản xuất của ngành 

nông nghiệp nhưng lại tạo ra các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành phi 

nông nghiệp do mặt bằng sản xuất được gia tăng cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng 

được đầu tư phát triển. Tuy nhiên, khi xem xét hệ số tương quan cho thấy thị xã 

Hương Thủy và thị xã Hương Trà có quan hệ tương quan yếu với hệ số tương quan r 

lần lượt là 0,1926 và 0,2410. Trong khi đó, thị trấn Thuận An có quan hệ tương quan 

tương đối chặt với hệ số tương quan r = 0,6579. Như vậy, có thể nói việc chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng 

của ngành nông nghiệp tại các đô thị đã chịu tác động của việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, nếu như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của thị trấn Thuận An chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi việc chuyển đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp thì quá trình chuyển đổi đất đai này chỉ là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương 

Trà. Nguyên nhân là do bên cạnh được gia tăng diện tích sản xuất từ quỹ đất nông 

nghiệp chuyển sang thì các loại đất phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho sự phát triển của 

ngành phi nông nghiệp như đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất phát triển hạ 

tầng của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà còn được tăng diện tích rất lớn do 

quỹ đất chưa sử dụng chuyển sang (chi tiết xem bảng 3.27). Bên cạnh đó, do được xác 

định là trung tâm công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế nên các 

khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn thị xã Hương Thủy và 

thị xã Hương Trà được đầu tư phát triển mạnh trong những năm qua. Những lý do này 

đã làm tăng giá trị sản xuất dẫn đến tăng tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp trong cơ 

cấu kinh tế của các đô thị. Khác với hai đô thị còn lại, do được hình thành và phát triển 

từ năm 1999 nên trong cơ cấu sử dụng đất của thị trấn Thuận An còn rất ít diện tích đất 

chưa sử dụng. Do vậy, việc đáp ứng quỹ đất cho các ngành phi nông nghiệp và các 

công trình liên quan đến việc thúc đẩy sự phát triển của ngành phi nông nghiệp tại thị 

trấn phụ thuộc chủ yếu vào diện tích đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông 

nghiệp. Đây chính là lý do làm cho sự tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp ở thị trấn Thuận An có mức độ nhiều hơn so với hai đô thị còn lại. 

Như vậy, có thể thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

trong quá trình đô thị hóa đã có mức độ tác động khác nhau đến việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế của các đô thị. Nhưng nhìn chung các tác động này mang tính tích cực và 

có vai trò thúc đẩy cơ cấu kinh tế của các đô thị chuyển dịch theo hướng phù hợp với 

tiến trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. 

3.4.4.2. Tác động đến sự thay đổi số lượng và tỷ lệ lao động theo ngành 

 Để thấy được sự thay đổi về lao động của các đô thị dưới sự tác động của việc 

chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đề tài tiến hành phân tích thông qua 

sự thay đổi của số lượng lao động theo ngành và mối quan hệ tương quan giữa diện 
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tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp và số lượng lao động của ngành 

nông nghiệp và ngành phi nông nghiệp. Tuy nhiên do trong diện tích đất nông nghiệp 

bị thu hồi của thị xã Hương Thủy có 1949,54 ha là đất lâm nghiệp thuộc ban quản lý 

rừng phòng hộ Hương Thủy và trong diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của thị xã 

Hương Trà có 645,13 ha đất lâm nghiệp thuộc ban quản lý lâm nghiệp Tiền phong nên 

việc thu hồi diện tích này để chuyển sang đất phi nông nghiệp có ảnh hưởng không 

đáng kể đến sự thay đổi về lao động của hai đô thị này. Do vậy để đánh giá chính xác 

được sự ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sự 

thay đổi số lượng lao động tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, đề tài không sử 

dụng số liệu này để phân tích tương quan. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013, tại thị xã Hương 

Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An có sự thay đổi rõ rệt về số lượng lao 

động trong các ngành nghề. Điều này được thể hiện qua bảng 3.28. 

Bảng 3.28. Tình hình lao động của các đô thị giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Người 

Tên đô thị Năm 2005 Năm 2013 So sánh giữa 

2013 với 2005 

Lao động 

nông 

nghiệp 

Lao động 

phi nông 

nghiệp 

Lao động 

nông 

nghiệp 

Lao động 

phi nông 

nghiệp 

Lao động 

nông 

nghiệp 

Lao động 

phi nông 

nghiệp 

Hương Thủy 25702 18263 14357 36803 -11345 18540 

Hương Trà 29884 20329 25976 33356 -3908 13027 

Thuận An 5911 3163 2982 6330 -2929 3167 

Nguồn: Chi cục Thống kê thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang 

[9], [10], [11], [12], [13], [14]  

 Qua bảng 3.28 cho thấy, từ năm 2005 đến năm 2013, lao động nông nghiệp của 

các đô thị đã có hiện tượng giảm rõ rệt về số lượng. Trong đó, thị xã Hương Thủy có 

số lượng lao động nông nghiệp giảm nhiều nhất, tiếp đến là thị xã Hương Trà. Riêng 

thị trấn Thuận An có số lượng lao động nông nghiệp giảm ít nhất so với hai đô thị còn 

lại. Có kết quả này là do việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm 

cho một bộ phận lao động nông nghiệp tại các đô thị không còn hoặc còn ít diện tích 

đất để sản xuất đã phải chuyển sang làm các ngành nghề phi nông nghiệp để đảm bảo 

cho cuộc sống. Tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

đến việc thay đổi số lượng lao động nông nghiệp của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương 

Trà và thị trấn Thuận An được thể hiện rõ qua hình 3.16. 
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Hình 3.16. Mối quan hệ giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp và việc giảm số lượng lao động nông nghiệp tại các đô thị 

Ghi chú: 1: Hương Thủy; 2: Hương Trà; 3: Thuận An 

 Qua hình 3.16 cho thấy, giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp với số lao động nông nghiệp giảm đi tại các đô thị có mối quan hệ theo tỷ 

lệ nghịch. Điều này có nghĩa là diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông 

nghiệp càng nhiều thì số lượng lao động nông nghiệp giảm đi tại các đô thị càng lớn. 

Trong thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013, thị xã Hương Thủy có diện tích 

đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp nhiều nhất nên số lượng lao động 

nông nghiệp cũng bị giảm nhiều nhất với 11345 người. Tiếp theo là thị xã Hương Trà 

có số lượng lao động nông nghiệp bị giảm là 3908 người. Riêng thị trấn Thuận An có 

diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ít nhất trong ba đô thị nên 

số lượng lao động nông nghiệp giảm cũng là ít nhất với 2929 người. Tuy nhiên, mối 

quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 

với số lao động nông nghiệp giảm đi có sự khác biệt tại các đô thị. Điều này được thể 

hiện qua hình 3.17, hình 3.18 và hình 3.19. 
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Hình 3.17. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và số lượng lao động nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy 

 

 

 

 

Hình 3.18. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và số lượng lao động nông nghiệp tại thị xã Hương Trà 
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Hình 3.19. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và số lượng lao động nông nghiệp tại thị Thuận An 

Qua hình 3.17, hình 3.18 và hình 3.19 cho thấy giữa diện tích đất nông nghiệp 

chuyển sang đất phi nông nghiệp và số lượng lao động nông nghiệp ở cả ba đô thị 

đều có tương quan nghịch. Tuy nhiên, mức độ tương quan của hai đại lượng này tại 

các đô thị là không giống nhau. Cụ thể, thị trấn Thuận An có mức độ tương quan 

tương đối chặt với r = -0,636. Thị xã Hương Thủy có mức độ tương quan yếu với hệ 

số tương quan r = -0,1090. Thị xã Hương Trà có mức độ tương quan trung bình với 

hệ số tương quan r = -0,5084. Điều này cho thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp có tác động rõ nét tới việc giảm đi của số lượng lao động nông 

nghiệp tại thị trấn Thuận An nhưng chỉ là một trong những nguyên nhân làm giảm số 

lượng lao động nông nghiệp của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà. Có kết quả 

này là do trên địa bàn thị trấn Thuận An không có khu công nghiệp mà chỉ có các cơ 

sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với quy mô nhỏ và các bãi tắm phục vụ hoạt động 

du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên các bãi tắm này cũng chỉ hoạt động vào các tháng mùa hè 

nhờ dịch vụ tắm biển nên các lao động của thị trấn Thuận An gần như chỉ có công 

việc chính là sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Do vậy, khi bị thu hồi đất 

nông nghiệp, các lao động nông nghiệp của thị trấn Thuận An buộc phải chuyển đổi 

sang lĩnh vực phi nông nghiệp để đảm bảo đời sống. Trong khi đó, việc giảm số 

lượng lao động nông nghiệp của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà không chịu 

sự tác động chủ yếu từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà 

còn do nhiều lao động nông nghiệp tại hai đô thị này tuy không bị thu hồi đất nông 

nghiệp nhưng cũng đã tự chuyển đổi nghề nghiệp để tăng thu nhập cho gia đình. 
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Khi phân tích mối quan hệ giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và số lượng lao động phi nông nghiệp tăng lên tại các đô thị cho thấy giữa 

hai đại lượng này mối quan hệ tỷ lệ thuận. Điều này được thể hiện ở hình 3.20. 

 

Hình 3.20. Mối quan hệ giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp và việc tăng số lượng lao động phi nông nghiệp tại các đô thị 

Ghi chú: 1: Hương Thủy; 2: Hương Trà; 3: Thuận An 

 Qua hình 3.20 cho thấy, thị xã Hương Thủy thị xã Hương Thủy có diện tích đất 

nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông nghiệp nhiều nhất nên có số lượng lao động 

phi nông nghiệp tăng lên nhiều nhất, tiếp đến là thị xã Hương Trà. Riêng thị trấn 

Thuận An có diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ít nhất nên 

cũng có số lượng lao động phi nông nghiệp tăng lên ít nhất so với hai đô thị còn lại. 

Để thấy rõ hơn sự ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đến sự thay đổi số lượng lao động phi nông nghiệp tại các đô thị, đề tài tiến 

hành phân tích quan hệ tương quan giữa hai đại lượng này. Kết quả phân tích được thể 

hiện qua hình 3.21, hình 3.22 và hình 3.23. 
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Hình 3.21. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và số lượng lao động phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy 

 

 

 

Hình 3.22. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và số lượng lao động phi nông nghiệp tại thị xã Hương Trà 
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Hình 3.23. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và số lượng lao động phi nông nghiệp tại thị trấn Thuận An 

Qua hình 3.21, hình 3.22 và hình 3.23 cho thấy, giữa số lượng lao động phi 

nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp tại các đô 

thị có mối tương quan thuận nhưng mức độ khác nhau. Cụ thể, tại thị xã Hương Thủy 

là tương quan thuận và yếu với hệ số tương quan r = 0,208. Tại thị xã Hương Trà là 

tương quan thuận và tương đối chặt với hệ số tương quan r = 0,6042. Tại thị trấn 

Thuận An là tương quan thuận và tương đối chặt với hệ số tương quan r = 0,654. Như 

vậy có thể thấy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã có tác động 

nhiều nhất đến việc tăng số lượng lao động phi nông nghiệp của thị trấn Thuận An và 

thị xã Hương Trà do người dân bị mất đất sản xuất nên buộc phải chuyển đổi nghề 

nghiệp để đảm bảo cuộc sống. Riêng việc tăng số lượng lao động phi nông nghiệp của 

thị xã Hương Thủy cũng chịu tác động của việc chuyển đổi này tuy nhiên với mức độ 

không nhiều mà còn chịu sự tác động của nhân tố tác động khác. Cụ thể, sự phát triển 

mạnh mẽ của khu công nghiệp Phú Bài và làng nghề tiểu thủ công nghiệp Thủy 

Phương ở thị xã Hương Thủy trong những năm gần đây đã tạo ra rất nhiều cơ hội 

việc làm cho người lao động với thu nhập cao và ổn định hơn nhiều so với làm việc 

trong ngành nông nghiệp. Điều này đã tạo ra sức hút rất lớn đối với các lao động nói 

chung và lao động nông nghiệp nói riêng do vậy đã làm cho nhiều lao động nông 
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nghiệp tại thị xã Hương Thủy tuy không bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng cũng đã tự 

chuyển đổi nghề nghiệp để nâng cao thu nhập cho gia đình. 

Việc thay đổi về số lượng của lao động trong các ngành nghề đã dẫn tới sự 

chuyển dịch cơ cấu lao động của các đô thị. Chi tiết được thể hiện qua hình 3.24. 

 

Hình 3.24. Tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động của các đô thị giai đoạn 2005-2013 

Qua hình 3.24 cho thấy vào năm 2005, trong cơ cấu lao động của các đô thị chủ 

yếu là lao động nông nghiệp với tỷ lệ dao động từ 58,46% - 65,15%. Tại thời điểm 

này, tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn chiếm ở mức cao trong cơ cấu kinh tế của các đô 

thị nên số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ 

cấu lao động. Tuy nhiên trong giai đoạn 2005 - 2013, cùng với quá trình đô thị hóa, 

việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành phi nông nghiệp, giảm 

tỷ trọng ngành nông nghiệp đã diễn ra ở tất cả các đô thị nghiên cứu. Bên cạnh đó, 

việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã dẫn tới việc chuyển đổi 

ngành nghề của những người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Điều này đã làm 

cho tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn 

Thuận An đã tăng lên trong cơ cấu lao động của các đô thị. Cụ thể, trong giai đoạn 

này, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của thị xã Hương Thủy đã tăng thêm 30,39% và 

đạt 71,39% vào năm 2013. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của thị xã Hương Trà đã 

tăng thêm 15,73% và đạt 56,21% vào năm 2013. Trong khi đó, tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp của thị trấn Thuận An năm 2013 là 67,97% tăng 34,12% so với năm 2005. Việc 

chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, giảm tỷ 

58,46

28,07

59,52

43,79

65,15

32,03

41,54

71,93

40,48

56,21

34,85

67,97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2013 2005 2013 2005 2013

Hương Thủy Hương Trà Thuận An

%

Lao động phi nông

nghiệp

Lao động nông nghiệp



113 

 

lệ lao động nông nghiệp là một xu hướng thay đổi tích cực cho sự phát triển của các đô 

thị. Nguyên nhân là do theo định hướng phát triển thì thị xã Hương Thủy và thị xã 

Hương Trà đều trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế, 

trong khi đó thị trấn Thuận An sẽ trở thành đô thị biển có chức năng phát triển du lịch. 

Do vậy, sự tăng lên về số lượng lao động phi nông nghiệp sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi 

về nguồn nhân lực cho quá trình phát triển này. Như vậy, có thể thấy việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã tạo nên sự thay đổi cơ cấu lao động của các 

đô thị theo hướng tích cực và phù hợp với sự phát triển của các đô thị. 

3.4.4.3. Tác động đến thu nhập bình quân đầu người 

Sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người của thị xã Hương Thủy, thị xã 

Hương Trà và thị trấn Thuận An trong giai đoạn 2005 - 2013 được thể hiện qua 

hình 3.25. 

 

Hình 3.25. Sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người của thị xã Hương Thủy, thị xã 

Hương Trà và thị trấn Thuận An trong giai đoạn 2005 - 2013 

 Qua hình 3.25 cho thấy thu nhập bình quân đầu người tại cả ba đô thị đã tăng 

lên rất nhanh trong giai đoạn 2005 - 2013. Trong tám năm từ năm 2005 đến năm 2013, 

thu nhập bình quân đầu người của các đô thị đã tăng thêm gấp từ 3,43 - 4,04 lần so với 

năm 2005. Trong đó, thị xã Hương Thủy có mức tăng lớn nhất với 26,58 triệu đồng/ 

người, tiếp đến là thị xã Hương Trà với 23,02 triệu đồng/người và thị trấn Thuận An 

có mức tăng là 15,45 triệu đồng/người. Do đó, đến năm 2013, thu nhập bình quân đầu 
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người tại ba đô thị đều cao hơn mức thu nhập bình quân chung của tỉnh Thừa Thiên 

Huế (20,87 triệu đồng/người [23]). Trong ba đô thị thì bình quân thu nhập trên đầu 

người của thị xã Hương Thủy là 37,50 triệu đồng/người, thị xã Hương Trà là 30,57 

triệu đồng/người và thị trấn Thuận An là 24,65 triệu đồng/người. Sự tăng lên rõ rệt về 

mức thu nhập bình quân đầu người cho thấy nền kinh tế của các đô thị đang phát triển 

đúng hướng đồng thời mức sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. 

 Kết quả phân tích cho thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp có mối quan hệ tỷ lệ thuận với sự tăng lên của thu nhập bình quân đầu người tại 

các đô thị. Điều này được thể hiện ở hình 3.26. 

 

Hình 3.26. Mối quan hệ giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp và việc tăng thu nhập bình quân đầu người tại các đô thị 

Ghi chú: 1: Hương Thủy; 2: Hương Trà; 3: Thuận An 

 Qua hình 3.26 cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2013, thị xã Hương Thủy có diện 

tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp nhiều nhất đồng thời cũng là đô thị 

có thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhiều nhất so với hai đô thị còn lại. Trong khi 

đó, thị trấn Thuận An có diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp ít 

nhất và thu nhập bình quân đầu người tại đô thị này cũng tăng với giá trị thấp nhất so với 

thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà. Như vậy, có thể thấy việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp có mối quan hệ tỷ lệ thuận với sự tăng lên của thu nhập 

bình quân đầu người tại các đô thị. Tuy nhiên, khi phân tích mối quan hệ tương quan giữa 

diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp và thu nhập bình quân đầu 

người tại các đô thị cho thấy giữa hai đại lượng này ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương 
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Trà không có mối quan hệ tương quan với nhau. Riêng thị trấn Thuận An có quan hệ 

tương quan thuận và tương đối chặt với hệ số tương quan r = 0,677. Điều này cho thấy thu 

nhập bình quân đầu người tại thị trấn Thuận An chịu tác động rất rõ nét bởi việc chuyển 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người 

của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà không chịu ảnh hưởng của việc chuyển đổi 

đất đai này. Có sự khác biệt này là do thị trấn Thuận An đã được thành lập từ năm 1999 

nên việc đầu tư phát triển đô thị đã được thực hiện từ năm 1999 đến nay. Bên cạnh đó, 

trong giai đoạn 2005-2013, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp tại thị trấn Thuận An được sử dụng để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất 

nông nghiệp cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, dịch vụ của thị trấn nên 

đã làm gia tăng thu nhập của người dân. Trong khi đó, trong giai đoạn này diện tích đất 

nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương 

Trà không được chuyển toàn bộ để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở xản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp mà còn được sử dụng cho các mục đích như đất ở, đất quốc 

phòng an ninh, đất mặt nước chuyên dùng… Bên cạnh đó, do được xác định là trung 

tâm công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế nên các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã 

Hương Thủy và thị xã Hương Trà được đầu tư để phát triển mạnh trong những năm qua 

nên đã góp phần làm gia tăng thu nhập của người dân. Ngoài ra, việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà chỉ diễn ra 

chủ yếu từ khi thành lập thị xã (từ năm 2010 đối với Hương Thủy và 2011 đối với 

Hương Trà) trong khi đó đề tài mới chỉ nghiên cứu đến năm 2013 nên chưa thấy được 

sự tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến thu nhập 

bình quân đầu người tại hai thị xã này.  

Hình 3.27. Quan hệ tương quan giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp và thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Thuận An 

y = 2.1865x + 10.675
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3.4.4.4. Tác động đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp 

3.4.4.4.1. Mô tả các nhóm hộ điều tra 

 Để nghiên cứu được tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại các đô thị, đề tài 

đã tiến hành phỏng vấn 99 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Kết quả điều tra cho 

thấy, tuổi đời bình quân của các chủ hộ là 58,65 tuổi, người có tuổi thấp nhất là 35 tuổi 

và cao nhất là 80 tuổi. Đa số các chủ hộ có tuổi đời dao động từ 50 - 60 tuổi (chiếm 

42,40%). Số chủ hộ có tuổi đời trên 60 tuổi chiếm 33,35% và số chủ hộ có tuổi đời từ 

35 - 40 tuổi chỉ chiếm 22,25% trong tổng số người được phỏng vấn. Phần lớn các chủ 

hộ là nam giới (chiếm 78,80%). Đa số chủ hộ có trình độ học vấn ở bậc phổ thông cơ 

sở và tiểu học. Chỉ có 14,15% có trình độ phổ thông trung học và 1% có trình độ trung 

cấp. Bên cạnh đó có 4,05% chủ hộ không biết chữ.  

 Theo số liệu điều tra nhân khẩu cho thấy, bình quân nhân khẩu của mỗi hộ gia 

đình là 5,13 người. Trong đó, nhóm có bình quân nhân khẩu lớn nhất là nhóm 1 (5,27 

người/hộ) và nhóm có bình quân nhân khẩu thấp nhất là nhóm 2 (4,93 người/hộ). Bình 

quân lao động trên hộ gia đình là 2,82 lao động/hộ, trong đó bình quân lao động nông 

nghiệp là 1,93 lao động/hộ chiếm 68,44% tổng số lao động của hộ. 

 Như vậy, có thể thấy các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại các đô thị đều có 

đặc điểm chung là số khẩu trong gia đình đông, số lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ 

cao trong cơ cấu lao động của hộ. Tuy nhiên, các lao động này hầu hết đều không 

được qua đào tạo nên có trình độ chuyên môn thấp. Tình hình cơ bản của các hộ điều 

tra được thể hiện qua bảng 3.29.  

Bảng 3.29. Tình hình cơ bản của các nhóm hộ điều tra sau thu hồi đất 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

Tổng hợp 

chung 

1. Số hộ điều tra Hộ 33 33 33 99 

2. Tuổi bình quân Tuổi 57,39 53,60 59,54 58,65 

3. Giới tính      

- Nam % 78,79 87,90 69,70 78,80 

- Nữ % 21,21 12,10 30,30 21,20 

4. Trình độ văn hóa      

- Trung cấp %   3,0 1,00 

- Phổ thông trung học % 12,10 18,20 12,10 14,15 

- Phổ thông cơ sở % 51,50 39,40 39,40 43,44 

- Tiểu học % 27,30 42,40 42,40 37,36 

- Không biết chữ % 9,10 0 3,0 4,05 

5. Bình quân nhân khẩu Người/hộ 5,27 4,93 5,21 5,13 

6. Lao động      

- Bình quân lao động/ hộ Lao động/hộ 2,84 2,69 2,93 2,82 

-Bình quân lao động nông nghiệp/ hộ Lao động/hộ 1,96 1,75 2,09 1,93 

7. Tỷ lệ thu hồi đất trung bình %/hộ 19,75 43,05 85,98 49,59 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 
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3.4.4.4.2. Tác động đến sự thay đổi nguồn vốn tự nhiên  

Kết quả điều tra cho thấy việc thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang đất phi 

nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn 

Thuận An đã làm cho diện tích đất nông nghiệp của cả 3 nhóm hộ đều bị giảm xuống rõ 

rệt so với trước khi bị thu hồi. Chi tiết được thể hiện qua bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Diện tích đất nông nghiệp bình quân của các nhóm hộ  

trước và sau thu hồi đất 

Đô thị Nhóm Trước thu 

hồi (m2/hộ) 

Sau thu hồi 

(m2/hộ) 

So sánh trước và sau thu hồi 

Diện tích giảm 

(m2/hộ) 

Tỷ lệ giảm  

(%) 

Hương 

Thủy 

Nhóm 1 3069,00 2461,09 -607,90 -19,80 

Nhóm 2 3890,45 1938,00 -630,96 -60,46 

Nhóm 3 2258,11 221,1765 -990,59 -70,12 

Bình quân 

chung 

2947,23 1337,17 -1610,06 -54,62 

Hương 

Trà 

Nhóm 1 3728,54 2893,50 -835,03 -22,39 

Nhóm 2 2646,18 1581,56 -1064,61 -40,23 

Nhóm 3 1620,83 434,49 -1186,33 -73,19 

Bình quân 

chung 

2527,77 1478,36 -1049,41 -41,52 

Thuận 

An 

Nhóm 1 7525,76 6346,20 -1179,56 -15,67 

Nhóm 2 5774,52 3783,68 -1990,84 -34,47 

Bình quân 

chung 

6650,14 5064,94 -1585,20 -23,83 

Tổng 

hợp 

chung 

Nhóm 1 4774,44 3900,27 -874,17 -18,31 

Nhóm 2 4103,72 2434,42 -1669,30 -40,68 

Nhóm 3 1949,13 306,72 -1642,41 -84,26 

Bình quân 

chung 

3609,09 2213,80 -1395,29 -38,66 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

Qua bảng 3.30 cho thấy, trước khi bị thu hồi đất nông nghiệp, bình quân mỗi hộ 

điều tra có 3609,09 m2 đất nông nghiệp để canh tác. Trong đó, nhóm 1 có bình quân 

diện tích đất nông nghiệp trên hộ lớn nhất là 4774,44 m2/hộ và nhóm 3 có bình quân 

diện tích đất nông nghiệp trên hộ ít nhất là 1949,13 m2/hộ. Sau thu hồi đất nông 

nghiệp, bình quân đất nông nghiệp của mỗi hộ dân được điều tra đã bị giảm 38,66% 

diện tích tương ứng với 1395,29 m2 so với trước khi thu hồi. Nguyên nhân dẫn đến kết 

quả này là do để đáp ứng việc xây dựng các công trình phi nông nghiệp trong quá trình 

đô thị hóa, chính quyền các đô thị đã tiến hành thu hồi diện tích đất nông nghiệp của 

các hộ dân. Tuy nhiên, do sự hạn chế về quỹ đất tại các đô thị nên khi bị thu hồi đất 
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nông nghiệp, người dân được bồi thường bằng tiền chứ không được bồi thường bằng 

quỹ đất nông nghiệp mới. Do đó, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đã làm cho bình quân diện tích đất nông nghiệp của các nhóm hộ giảm xuống 

đáng kể. Trong đó, nhóm 1 có bình quân diện tích đất nông nghiệp trên hộ giảm 

18,31%, nhóm 2 giảm 40,68% và nhóm 3 giảm đến 84,26% diện tích đất nông nghiệp 

của hộ. Sự thay đổi diện tích đất nông nghiệp trước và sau thu hồi đất của các nhóm hộ 

được thể hiện qua hình 3.28. 

 

Hình 3.28. Bình quân diện tích đất nông nghiệp của các nhóm hộ tại các đô thị  

trước và sau thu hồi đất 

 Để thấy được sự tác động của việc chuyển đất nông nghiệp đến nguồn vốn tự 

nhiên của các hộ dân, đề tài tiến hành phân tích mối quan hệ tương quan giữa tỷ lệ thu 

hồi đất nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi của các hộ dân tại 

các đô thị. Điều này được thể hiện qua bảng 3.31. 

Bảng 3.31. Kết quả phân tích tương quan giữa tỷ lệ thu hồi đất và diện tích 

đất nông nghiệp sau thu hồi của các nông hộ 

STT Đô thị Hệ số tương quan r Mức độ tương quan 

1 Hương Thủy -0,76 Tương quan chặt 

2 Hương Trà -0,88 Tương quan chặt 

3 Thuận An -0,71 Tương quan chặt 
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 Kết quả phân tích tương quan tại bảng 3.31 cho thấy giữa diện tích đất nông 

nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp và việc giảm diện tích đất nông nghiệp của 

các nhóm hộ tại các đô thị có mối tương quan nghịch và chặt với giá trị của hệ số 

tương quan r đạt từ -0,71 đến - 0,88. Điều này cho thấy, diện tích đất nông nghiệp bị 

thu hồi càng nhiều thì nguồn vốn tự nhiên của các hộ dân sẽ càng bị giảm đi rõ rệt. 

Thực tế cho thấy thị xã Hương Thủy có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp lớn nhất (bình 

quân chung là 54,62% ) nên sau thu hồi có bình quân diện tích đất nông nghiệp trên hộ 

ít nhất với 1337,17 m2/hộ. Thị xã Hương Trà có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp bình 

quân chung là 41,52 % nên sau thu hồi bình quân mỗi hộ dân còn 1478,36 m2 đất nông 

nghiệp. Riêng thị trấn Thuận An có bình quân diện tích lớn nhất với 5064,94 m2/hộ do 

tỷ lệ thu hồi đất chỉ là 23,83%, thấp nhất so với hai đô thị còn lại. Có kết quả này là do 

thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà là hai đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh hơn 

thị trấn Thuận An do vậy việc xây dựng các công trình phi nông nghiệp diễn ra với số 

lượng nhiều và quy mô lớn. Trong khi đó, thị trấn Thuận An do đã phát triển ổn định 

trong giai đoạn 2005 - 2013 nên việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

chủ yếu để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với diện tích chiếm đất ít hơn.  

Để thấy rõ tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

đến sự thay đổi nguồn vốn tự nhiên của các hộ điều tra, đề tài tiến hành nghiên cứu sự 

thay đổi về bình quân diện tích đất nông nghiệp trên khẩu phụ thuộc của các nhóm hộ 

tại các đô thị. Đây là những người có độ tuổi nằm ngoài tuổi lao động trong các nhóm 

hộ. Họ là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quá trình thu hồi đất do đời sống của 

họ phụ thuộc chủ vào diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để canh tác. Kết quả 

nghiên cứu được thể hiện qua bảng 3.32 và hình 3.29.  

Bảng 3.32. Diện tích đất nông nghiệp bình quân trên khẩu phụ thuộc đất nông nghiệp 

theo các nhóm hộ trước và sau thu hồi đất 

Đơn vị tính: m2/người 

STT Chỉ tiêu Trước thu hồi Sau thu hồi Diện tích 

giảm 

1 Bình quân theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 1086,59 887,64 -198,95 

1.2 Nhóm 2 1025,93 608,60 -417,33 

1.3 Nhóm 3 449,79 74,90 -374,89 

2 Bình quân theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 660,58 299,71 -360,87 

2.2 Hương Trà 604,12 353,31 -250,81 

2.3 Thuận An 1681,64 1280,78 -400,86 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 
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Hình 3.29. Mối quan hệ giữa diện tích đất nông nghiệp chuyển sang 

đất phi nông nghiệp và bình quân diện tích đất nông nghiệp trên khẩu 

phụ thuộc vào đất nông nghiệp tại các đô thị 

Ghi chú: 1: Hương Thủy; 2: Hương Trà; 3: Thuận An 

Số liệu tại bảng 3.32 và hình 3.29 cho thấy, bình quân diện tích đất nông nghiệp 

trên khẩu phụ thuộc vào đất nông nghiệp trong các nhóm điều tra đã giảm đáng kể. Cụ 

thể, sau thu hồi đất nông nghiệp mỗi khẩu phụ thuộc đất nông nghiệp trong các hộ 

thuộc nhóm 1 chỉ còn 887,64 m2/ người, nhóm 2 còn 608,60 m2/người. Riêng nhóm 3, 

do tỷ lệ thu hồi đất lớn nhất nên mỗi khẩu phụ thuộc đất nông nghiệp của nhóm này 

chỉ còn 74,90 m2/người. Việc giảm diện tích đất nông nghiệp trên khẩu phụ thuộc đất 

nông nghiệp cũng xuất hiện nhiều nhất ở thị xã Hương Thủy, tiếp đến là ở thị xã 

Hương Trà và ít nhất ở thị trấn Thuận An. Như vậy, có thể thấy việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm cho phương tiện sinh kế quan trọng nhất của 

các hộ nông dân là đất đai đã bị giảm xuống đáng kể, do vậy sẽ tạo ra những ảnh 

hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. 

3.4.4.4.3. Tác động đến nguồn vốn tài chính 

Việc bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để chuyển sang đất 

phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị được thực hiện bằng tiền. Bên 

cạnh đó, việc hỗ trợ ổn định đời sống và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất 

nông nghiệp bị thu hồi cũng được thực hiện bằng tiền. Do vậy, sau thu hồi đất nguồn 

vốn tài chính của các hộ dân đã có sự thay đổi. Cụ thể, bình quân mỗi hộ dân được 

điều tra đã được nhận 87,49 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, do tỷ lệ thu 
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hồi đất của các nhóm hộ khác nhau nên số tiền bồi thường, hỗ trợ mà mỗi hộ dân trong 

các nhóm hộ nhận được có sự khác biệt. Trong đó, bình quân mỗi hộ thuộc nhóm 1 

được nhận 48,50 triệu đồng/hộ, nhóm 2 nhận được 94,11 triệu đồng/hộ và nhóm 3 

được nhận 119,86 triệu đồng/hộ. Trong các nhóm hộ, nhóm 3 có diện tích đất nông 

nghiệp bị thu hồi nhiều nhất so với các nhóm khác nên các hộ dân thuộc nhóm này 

nhận được khoản tiền bồi thường và hỗ trợ nhiều nhất. Trong khi đó, nhóm 1 có tỷ lệ 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 30% tổng diện tích đang sử dụng, vì vậy 

theo quy định thì các hộ dân này sẽ không nhận được tiền hỗ trợ. Bên cạnh đó, do 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi ít nên khoản tiền bồi thường mà các hộ dân nhận 

được cũng thấp hơn. Tương tự như vậy, do tỷ lệ thu hồi đất lớn nhất ở thị xã Hương 

Thủy, tiếp đến là thị xã Hương Trà và nhỏ nhất ở thị trấn Thuận An nên bình quân 

mỗi hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy đã nhận được 110,16 

triệu đồng. Trong khi đó, số tiền này ở thị xã Hương Trà là 79,48 triệu đồng/hộ và ở 

thị trấn Thuận An là 61,14 triệu đồng/hộ. Như vậy, sau thu hồi đất nông nghiệp, 

nguồn vốn đất đai của người dân đã được chuyển thành nguồn vốn tài chính của các 

hộ dân. Tổng hợp tiền bồi thường, hỗ trợ trên mỗi hộ dân theo các nhóm hộ tại các 

đô thị được thể hiện qua bảng 3.33. 

Bảng 3.33. Tổng hợp tiền bồi thường, hỗ trợ trên mỗi hộ dân  

theo các nhóm hộ tại các đô thị 

STT Chỉ tiêu Số tiền bồi thường, hỗ trợ 

trung bình (Triệu đồng/hộ) 

Độ lệch chuẩn 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 48,50 32,12 

1.2 Nhóm 2 94,11 40,82 

1.3 Nhóm 3 121,07 72,94 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 110,16 78,34 

2.2 Hương Trà 79,48 37,16 

2.3 Thuận An 61,14 31,40 

3 Tổng hợp chung 87,89 59,37 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

Bên cạnh việc chuyển hóa nguồn vốn đất đai thành nguồn vốn tài chính thì quá 

trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại các đô thị đã làm giảm 

diện tích đất canh tác của các hộ dân. Điều này đã làm cho nguồn thu nhập của các 

nhóm hộ bị thay đổi theo hướng giảm thu nhập từ nông nghiệp và tăng thu nhập từ phi 

nông nghiệp. Số liệu minh họa được thể hiện qua bảng 3.34.  
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Bảng 3.34. Nguồn thu nhập chính của người dân trước và sau khi  

bị thu hồi đất nông nghiệp 

Nhóm Trước thu hồi Sau thu hồi 

Từ ngành 

nông nghiệp 

Từ ngành phi 

nông nghiệp 

Từ ngành nông 

nghiệp 

Từ ngành phi 

nông nghiệp 

Số hộ 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.Theo nhóm hộ 

- Nhóm 1 19 57,58 14 42,42 16 48,48 17 51,52 

- Nhóm 2 20 60,60 13 39,40 14 42,42 19 57,58 

-Nhóm 3 14 42,42 19 57,58 2 6,10 31 93,90 

2. Theo đô thị 

-Hương Thủy 22 56,41 17 43,59 7 17,95 32 82,05 

-Hương Trà 13 34,21 25 65,79 8 21,05 30 80,95 

-Thuận An 18 81,82 4 18,18 17 77,27 5 22,73 

3.Tổng hợp chung 53 53,50 46 46,50 32 32,30 67 67,70 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

Theo số liệu tại bảng 3.34 cho thấy, tỷ lệ số hộ có nguồn thu nhập chính từ 

nông nghiệp sau thu hồi đất nông nghiệp chỉ là 32,30% và giảm 21,20% so với trước 

khi thu hồi. Trong khi đó, số hộ có nguồn thu nhập chính từ các ngành nghề phi nông 

nghiệp đã tăng từ 46,50% trước thu hồi lên 67,70% sau thu hồi đất. Việc tăng số hộ có 

nguồn thu nhập chính từ các ngành nghề phi nông nghiệp xuất hiện chủ yếu ở nhóm 2 

và nhóm 3 và tập trung chủ yếu ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà.  

Ngoài việc làm thay đổi cơ cấu nguồn thu nhập của các nhóm hộ thì việc 

chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô 

thị cũng đã tạo ra các tác động đến mức thu nhập của các hộ dân bị thu hồi đất nông 

nghiệp. Chi tiết được thể hiện qua bảng 3.35 và hình 3.30.  

Bảng 3.35. Tình hình thu nhập so với trước khi bị thu hồi đất nông nghiệp 

Đơn vị tính: % 

STT Chỉ tiêu Tăng thu nhập Thu nhập không đổi Giảm thu nhập 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 33,30 45,50 21,20 

1.2 Nhóm 2 42,40 24,25 33,35 

1.3 Nhóm 3 66,70 18,15 15,15 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 71,79 7,70 20,51 

2.2 Hương Trà 42,10 36,84 21,06 

2.3 Thuận An 13,64 54,55 31,81 

3 Tổng hợp chung 47,48 29,30 23,22 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 
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Hình 3.30. Sự thay đổi mức thu nhập của các nhóm hộ so với trước khi thu hồi đất 

Qua bảng 3.34 và hình 3.30 cho thấy, sau thu hồi đất nông nghiệp trong tổng số 

các hộ điều tra đã có 47,48% tương ứng với 47 hộ đã có thu nhập tăng lên, 29,30% 

tương ứng với 29 hộ có thu nhập không đổi và chỉ có 23,22% tương ứng với 23 hộ có 

thu nhập giảm so với trước khi thu hồi đất nông nghiệp. Trong đó, số hộ có thu nhập 

tăng chủ yếu tập trung ở nhóm 3 và phân bố chủ yếu tại thị xã Hương Thủy và thị xã 

Hương Trà. Có kết quả này là do thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà là hai trung 

tâm phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế, nên số lao 

động nông nghiệp không còn hoặc còn ít đất sản xuất dễ dàng tìm được việc làm hơn so 

với thị trấn Thuận An. Bên cạnh đó, bình quân số tiền bồi thường, hỗ trợ mà các hộ dân 

nhận được sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp tại hai đô thị này cũng nhiều hơn so với 

các hộ dân tại thị trấn Thuận An nên người dân có khả năng đầu tư tốt hơn cho phần 

diện tích đất nông nghiệp còn lại do vậy đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng 

thu nhập cho họ. Ngoài ra, do khoản tiền nhận được cao hơn nên không chỉ tăng đầu tư 

cho sản xuất nông nghiệp mà các hộ dân ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà còn 

có nguồn vốn nhiều hơn để đầu tư cho các hoạt động đem lại nguồn thu khác như đầu tư 

kinh doanh buôn bán… Trong khi đó, do đặc điểm về vị trí địa lý và điều kiện kinh tế xã 

hội nên thị trấn Thuận An chỉ có một số ít cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ nên các lao 

động nông nghiệp ở đây ít có có hội chuyển đổi nghề nghiệp hơn so với các đô thị còn 

lại. Bên cạnh đó, do vẫn còn nhiều diện tích đất nuôi trồng thủy sản nên sau khi thu hồi 

đất nông nghiệp nhiều hộ bị thu hồi đất tại thị trấn Thuận An vẫn giữ nguyên nghề cũ. 

Tuy nhiên, do nuôi trồng thủy sản thường đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng khoản tiền bồi 
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thường hỗ trợ mà người dân nhận được không nhiều và khoản tiền này cũng không được 

tập trung chủ yếu cho việc đầu tư sản xuất nên cùng với việc giảm diện tích nuôi trồng 

thủy sản đã làm cho sản lượng nuôi trồng thủy sản bị giảm từ đó làm cho thu nhập của 

nhiều hộ dân ở đây bị giảm đi so với trước khi thu hồi đất.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, số hộ bị giảm thu nhập xuất hiện chủ yếu 

ở nhóm 2. Có hiện tượng này là do sau thu hồi bình quân mỗi hộ dân trong nhóm 

này chỉ còn 59,14% diện tích đất nông nghiệp để sản xuất so với trước. Bên cạnh 

đó, phần lớn các lao động nông nghiệp của các hộ dân trong nhóm này lại gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp do có tuổi đời lớn nhưng lại 

chỉ có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp mà không có kinh nghiệm và tay 

nghề trong các ngành nghề khác. Ngoài ra, do đời sống còn nhiều khó khăn nên khi 

nhận được khoản tiền bồi thường, hỗ trợ từ phần diện tích đất nông nghiệp bị thu 

hồi, nhiều hộ dân trong nhóm hộ này đã sử dụng để xây, sửa nhà cửa, trả nợ, mua 

sắm vật dụng gia đình... do vậy đã dẫn tới hiện tượng thiếu vốn để đầu tư sản xuất. 

Vì vậy, mặc dù một bộ phận lao động của nhóm này đã chuyển sang làm các nghề 

phi nông nghiệp như phụ nề, buôn bán nhỏ... nhưng các công việc này cũng không 

đem lại thu nhập thường xuyên như sản xuất nông nghiệp trước đây nên đã có 

33,35% số hộ được điều tra cho rằng thu nhập của họ đã giảm so với trước. Để thấy 

rõ được sự tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến 

sự thay đổi thu nhập của người dân, đề tài tiến hành phân tích tương quan giữa tỷ lệ 

thu hồi đất nông nghiệp và tình hình thu nhập của người dân theo các nhóm hộ tại 

các đô thị nghiên cứu (Chi tiết xem bảng 3.36).  Kết quả phân tích cho thấy giữa hai 

đại lượng này ở tất cả các nhóm hộ, ở tất cả các đô thị và tổng hợp chung đều có 

mối tương quan nghịch với hệ số tương quan r có giá trị dao động từ -0,246 đến -

0,125. Điều này có nghĩa là việc thu hồi đất đã có ảnh hưởng đến việc thu nhập của 

các hộ dân của cả ba đô thị nghiên cứu theo chiều nghịch. Tuy nhiên cũng theo kết 

quả nghiên cứu cho thấy │r│= 0,246 có nghĩa là sự ảnh hưởng của việc thu hồi đất 

nông nghiệp đến việc giảm thu nhập của người dân chỉ dừng ở mức độ yếu. Có kết 

quả này là do sau khi bị thu hồi đất bình quân các hộ dân vẫn còn 2219,76m2 đất 

nông nghiệp để canh tác. Bên cạnh đó, do trước khi bị thu hồi đất trong cơ cấu lao 

động của hầu hết các hộ dân được điều tra (chiếm 65,66%) đều có lao động phi 

nông nghiệp nên bên cạnh thu nhập từ nông nghiệp các hộ dân đã có thu nhập từ 

các ngành nghề phi nông nghiệp đem lại. Do vậy, khi bị thu hồi đất nông nghiệp 

nhưng do vẫn còn thu nhập từ phi nông nghiệp đã có từ trước đồng thời do một số 

lao động nông nghiệp của hộ đã chuyển sang hoạt động trong các ngành nghề phi 

nông nghiệp nên trong thực tế thu nhập của hộ không chịu ảnh hưởng nhiều từ việc 

thu hồi đất nông nghiệp. 
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Bảng 3.36. Kết quả phân tích tương quan giữa tỷ lệ mất đất nông nghiệp với tình hình 

thu nhập của các hộ dân so với trước khi bị thu hồi đất 

STT Chỉ tiêu Hệ số tương quan Mức quan hệ tương quan 

giữa các đại lượng 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 -0,132 Tương quan yếu 

1.2 Nhóm 2 -0,142 Tương quan yếu 

1.3 Nhóm 3 -0,267 Tương quan yếu 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy -0,125 Tương quan yếu 

2.2 Hương Trà -0,156 Tương quan yếu 

2.3 Thuận An -0,127 Tương quan yếu 

3 Tổng hợp chung -0,246 Tương quan yếu 

3.4.4.4.4. Tác động đến nguồn vốn con người 

Trong khung phát triển sinh kế bền vững của hộ gia đình, nguồn vốn con người 

luôn chiếm một vai trò rất quan trọng và là tiền đề cho mọi sự phát triển. Dưới tác 

động của quá trình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, nguồn vốn này 

của các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại các đô thị đã có sự thay đổi. Cụ thể, 

việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đã 

làm cho diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân bị thu hẹp. Do vậy, để đảm bảo cho 

cuộc sống gia đình một số lao động nông nghiệp của các nhóm hộ đã chuyển sang 

làm việc ở các ngành nghề phi nông nghiệp. Điều này đã làm cho cơ cấu lao động 

của hộ có sự thay đổi theo xu hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp và tăng tỷ lệ 

lao động phi nông nghiệp. Trong đó, sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, bình quân 

chung tỷ lệ lao động nông nghiệp của các hộ dân đã giảm 21,22%, còn tỷ lệ lao động 

phi nông nghiệp đã tăng từ 31,67% lên 52,89%. Nguyên nhân của sự thay đổi này là 

do bị thu hồi đất nên diện tích đất canh tác của các hộ dân đã bị giảm, do đó đã có 

29,70% lao động nông nghiệp của các nhóm hộ đã chuyển sang hoạt động trong lĩnh 

vực phi nông nghiệp như thợ may, thợ nề, sửa xe, làm hương, buôn bán... để đảm bảo 

cuộc sống. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này chủ yếu diễn ra một cách tự phát chứ 

người dân chưa tập trung đầu tư nhiều cho việc học tập, chuyển đổi nghề nghiệp. Xu 

hướng thay đổi về số lượng và cơ cấu lao động của hộ so với trước khi bị thu hồi đất 

được thể hiện qua bảng 3.37 và hình 3.31. 
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Bảng 3.37. Tình hình thay số lượng lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp trong 

các nhóm hộ trước và sau thu hồi đất 

Đơn vị tính: Người 

STT Chỉ tiêu Lao động nông nghiệp Lao động phi nông nghiệp 

Trước thu hồi Sau thu hồi Trước thu hồi Sau thu hồi 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 65 54 29 40 

1.2 Nhóm 2 58 47 31 46 

1.3 Nhóm 3 69 30 29 63 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 89 55 31 60 

2.2 Hương Trà 70 46 41 65 

2.3 Thuận An 33 29 17 21 

3 Tổng hợp chung 192 130 89 146 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 
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Qua bảng 3.37 và hình 3.31 cho thấy, việc thay đổi cơ cấu lao động theo hướng 

tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp diễn ra ở tất cả 

các nhóm hộ. Trong đó, nhóm 3 có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng cao nhất với 

36,60% tiếp đến là nhóm 2 với 16,13% và nhóm 1 có tỷ lệ tăng thấp nhất với 11,70%. 

Có kết quả này là do nhóm 3 có tỷ lệ thu hồi đất lớn nhất so với hai nhóm còn lại. Cụ 

thể, tỷ lệ thu hồi đất trung bình của các hộ dân trong nhóm là 84,26% trong đó có 13 

hộ tương ứng với 39,40% số hộ bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Do không 

còn hoặc chỉ còn ít đất nông nghiệp để canh tác nên lao động nông nghiệp trong nhóm 

3 có xu hướng chuyển sang các hoạt động phi nông nghiệp nhiều hơn so với hai nhóm 

còn lại. Trong khi đó, các hộ dân trong nhóm 1 có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp thấp 

nhất chỉ với 18,31% nên sau thu hồi đất bình quân mỗi hộ tại nhóm này vẫn có 

3900,27 m2 đất nông nghiệp để canh tác. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các lao 

động nông nghiệp trong nhóm hộ này vẫn giữ nguyên nghề cũ mà ít có sự chuyển đổi 

sang các ngành nghề phi nông nghiệp.  

Để thấy rõ hơn mức độ tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến nguồn 

vốn con người của các hộ dân bị thu hồi đất, đề tài tiến hành phân tích mối quan hệ 

giữa tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng lên của các 

hộ dân so với trước khi bị thu hồi đất. Chi tiết xem hình 3.32 và bảng 3.38. 

 

Hình 3.32. Mối quan hệ giữa tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng lên của các hộ dân tại các đô thị 

Ghi chú: 1: Hương Thủy; 2: Hương Trà; 3: Thuận An 
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Bảng 3.38. Kết quả phân tích tương quan giữa tỷ lệ mất đất nông nghiệp với số lao 

động phi nông nghiệp của các hộ dân so với trước khi bị thu hồi đất 

STT Chỉ tiêu Hệ số tương 

quan 

Mức quan hệ tương quan giữa các 

đại lượng 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 0,044 Tương quan yếu 

1.2 Nhóm 2 0,268 Tương quan yếu 

1.3 Nhóm 3 0,385 Tương quan trung bình 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 0,608 Tương quan tương đối chặt 

2.2 Hương Trà 0,385 Tương quan trung bình 

2.3 Thuận An 0,058 Tương quan yếu 

3 Tổng hợp chung 0,334 Tương quan trung bình 

Qua hình 3.32 cho thấy, giữa tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp và việc tăng tỷ lệ lao 

động phi nông nghiệp của các hộ dân có mối quan hệ tỷ lệ thuận và diễn ra ở tất cả các 

các đô thị. Trong đó, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có tỷ lệ lao động phi 

nông nghiệp được tăng nhiều hơn so với thị trấn Thuận An. Cụ thể, trong khi thị trấn 

Thuận An có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chỉ tăng 8,0% so với trước khi thu hồi thì 

tỷ lệ này ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà lần lượt là 26,33% và 21,61%. Xu 

hướng thay đổi cơ cấu lao động này phù hợp với kết quả phân tích tương quan giữa tỷ 

lệ thu hồi đất nông nghiệp và số lao động phi nông nghiệp của các hộ dân tại các đô thị 

nghiên cứu như trong bảng 3.38. Cụ thể, kết quả phân tích tương quan cho thấy mối 

quan hệ tương quan giữa hai đại lượng này ở tất cả các nhóm hộ và ở cả ba đô thị đều 

theo chiều thuận. Trong đó, mối quan hệ tại thị xã Hương Thủy là thuận và tương đối 

chặt với hệ số tương quan r = 0,608, ở thị xã Hương Trà là thuận và tương quan trung 

bình với hệ số tương quan r = 0,385. Riêng thị trấn Thuận An có mối quan hệ tương 

quan thuận và yếu với r = 0,058. Có kết quả này là do thị xã Hương Thủy có tỷ lệ thu 

hồi đất cao nhất, đồng nghĩa với việc người dân còn ít đất sản xuất nhất nên dẫn tới 

việc người dân phải chuyển sang hoạt động tại các ngành nghề phi nông nghiệp nhiều 

nhất. Trong khi đó, thị trấn Thuận An là đô thị có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp ít nhất, 

do vậy bình quân mỗi hộ dân ở đây vẫn còn 5064,94 m2 đất nông nghiệp để canh tác 

sau thu hồi. Đây chính là lý do khiến các lao động nông nghiệp có xu hướng giữ 

nguyên nghề cũ nên tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của các hộ dân tại đô thị này tăng 

với mức độ ít nhất so với hai đô thị còn lại.  

Diện tích đất canh tác bị thu hẹp nên một trong những giải pháp vô cùng quan 

trọng để đảm bảo sinh kế cho người dân sau thu hồi đất chính là việc đầu tư để chuyển 

đổi nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và tạo ra các điều kiện cần thiết cho các lao 
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động của các hộ dân có thể thích ứng với các công việc khác ngoài nông nghiệp. Khi 

bị thu hồi đất nông nghiệp các hộ dân được nhận được một khoản tiền bồi thường, hỗ 

trợ từ quỹ đất nông nghiệp bị thu hồi. Do vậy, nếu khoản tiền này được sử dụng để đầu 

tư cho việc học tập, chuyển đổi nghề nghiệp thì sẽ tạo ra cơ hội rất tốt cho sự phát triển 

nguồn vốn con người của các nhóm hộ. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra cho thấy, sau 

thu hồi đất nông nghiệp, mặc dù vẫn nhận thức được việc phải đầu tư để chuyển đổi 

nghề nghiệp nhưng do nhu cầu của cuộc sống nên đa số các hộ dân đã sử dụng tiền bồi 

thường và hỗ trợ để xây, sửa nhà cửa, mua sắm các vật dụng gia đình... Bên cạnh đó, 

do phần lớn lao động nông nghiệp có độ tuổi tương đối cao (trung bình 58,65 tuổi) lại 

hạn chế về trình độ do vậy họ quan niệm nếu học tập để chuyển đổi nghề nghiệp thì cơ 

hội tìm được việc làm cũng không nhiều nên đa số các lao động đã có tâm lý ngại 

chuyển đổi nghề nghiệp. Do vậy, kết quả điều tra cho thấy chỉ có 32,32% tổng số hộ 

đã sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ vào việc học nghề và 6,06% số hộ đã sử dụng để 

đầu tư cho con cái học hành. Như vậy, việc chưa quan tâm nhiều đến vấn đề đầu tư 

học tập để chuyển đổi nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tính bền vững trong phát triển 

sinh kế của người dân sau thu hồi đất. Tình hình đầu tư cho học tập để chuyển đổi 

nghề nghiệp của các hộ dân được thể hiện qua bảng 3.39. 

Bảng 3.39. Tình hình đầu tư cho học tập để chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ dân 

Nhóm hộ Hương Thủy Hương Trà Thuận An Tổng hợp chung 

Số 

lượng 

(Hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

(Hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Nhóm 1 2 18,20 3 27,32 1 9,10 6 18,20 

Nhóm 2 2 18,20 5 45,50 2 18,20 9 27,30 

Nhóm 3 10 58,82 7 43,75 0 0 17 54,50 

Tổng hợp chung 14 35,90 15 39,47 3 27,30 32 32,30 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

 Qua bảng 3.39 cho thấy giữa các nhóm hộ và giữa các đô thị có sự khác biệt về 

việc sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ để đầu tư cho việc học tập chuyển đổi nghề nghệp 

của các hộ dân. Trong đó, nhóm 1 có 18,20% số hộ, nhóm 2 có 27,30% số hộ và nhóm 

3 có 54,50% số hộ của nhóm đầu tư cho học tập chuyển đổi nghề nghiệp. Nguyên 

nhân dẫn đến sự khác biệt này là do ở nhóm 3, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của 

các hộ dân lớn, do đó tiền bồi thường, hỗ trợ cũng cao hơn khá nhiều so với nhóm 1 và 

nhóm 2 vì vậy họ có nhiều điều kiện hơn để đầu tư cho việc học tập để chuyển đổi 

nghề nghiệp. Bên cạnh đó, do còn ít đất sản xuất nên xu hướng bắt buộc phải đầu tư để 
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chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ dân trong nhóm 3 xuất hiện nhiều hơn so với hai 

nhóm còn lại.  

Việc giảm diện tích đất sản xuất cùng với việc chuyển đổi cơ cấu lao động 

và việc đầu tư học tập để chuyển đổi nghề nghiệp đã làm thay đổi tình hình việc 

làm của các nhóm hộ tại các đô thị so với trước khi bị thu hồi đất. Kết quả điều tra 

cho thấy, trong tổng số 99 hộ được phỏng vấn có 63,64% số hộ vẫn giữ nguyên 

nghề cũ, 34,34% số hộ có việc làm mới và chỉ có 2,02% số hộ bị thất nghiệp so với 

trước khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Trong đó, số hộ bị thất nghiệp nằm ở nhóm 3 

và phân bố tại thị xã Hương Thủy. Đây là hai hộ có số lao động nông nghiệp tương 

đối lớn (cụ thể là 2 và 4 lao động trên hộ) nhưng sau thu hồi đất nông nghiệp chỉ 

còn lần lượt là 110 m2 và 170 m2 để canh tác. Bên cạnh đó, do không có kinh 

nghiệm và tay nghề làm các công việc khác ngoài nông nghiệp nên đã gặp khó khăn 

trong việc tìm việc làm mới. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy số hộ có việc làm 

mới tập trung chủ yếu ở nhóm 3 với 60,60% và phân bố chủ yếu ở thị xã Hương 

Thủy và thị xã Hương Trà. Tình hình việc làm của các hộ dân so với trước khi bị 

thu hồi đất nông nghiệp được thể hiện qua bảng 3.40. 

Bảng 3.40. Tình hình việc làm của các hộ dân so với trước khi thu hồi đất nông nghiệp 

STT Chỉ tiêu Có việc làm mới Giữ nguyên nghề cũ Thất nghiệp 

Số lượng 

(Hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(Hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(Hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 6 18,20 27 81,80 0 0 

1.2 Nhóm 2 8 24,20 25 75,80 0 0 

1.3 Nhóm 3 20 60,60 11 33,30 2 6,10 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 15 38,50 22 56,40 2 5,10 

2.2 Hương Trà 16 42,10 22 57,90 0 0 

2.3 Thuận An 3 13,60 19 86,40 0 0 

3 Tổng hợp chung 34 34,34 63 63,64 2 2,02 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

 Như vậy có thể thấy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã 

có tác động đến nguồn vốn con người của các hộ dân bị thu hồi đất tại các đô thị vệ 

tinh của thành phố Huế. Việc tác động này đã làm cho cơ cấu lao động của các hộ dân 

thay đổi theo hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp và tăng tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp. Đây là xu hướng chuyển đổi lao động mang tính tích cực đối với sự phát triển 

của các đô thị. Do quá trình đô thị hóa tất yếu sẽ kéo theo việc chuyển đổi cơ cấu kinh 
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tế theo hướng tăng tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng của ngành 

nông nghiệp. Do vậy, việc chuyển đổi cơ cấu lao động của hộ sẽ góp phần đáp ứng 

nhu cầu về lao động cho quá trình phát triển của các đô thị trong tương lai. 

3.4.4.5.5. Tác động đến nguồn vốn vật chất 

 Theo số liệu điều tra, sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, nguồn vốn vật chất 

của các hộ dân đã có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, sau khi nhận được khoản tiền bồi 

thường và hỗ trợ từ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, đã có 32,30% số hộ được điều 

tra sử dụng khoản tiền này để xây hoặc sửa chữa nhà cửa và 83,80% số hộ mua sắm tài 

sản phục vụ cho cuộc sống gia đình. Tình hình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ để xây, sửa 

nhà cửa và mua sắm tài sản của các hộ dân được thể hiện qua bảng 3.41. 

Bảng 3.41. Tình hình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa 

và mua sắm tài sản tại các nhóm hộ 

STT Chỉ tiêu Xây, sửa nhà cửa Mua sắm tài sản 

Số lượng (Hộ) Tỷ lệ (%) Số lượng (Hộ) Tỷ lệ (%) 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 5 15,20 24 72,70 

1.2 Nhóm 2 13 39,40 28 84,80 

1.3 Nhóm 3 14 42,40 31 93,90 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 15 38,50 36 92,30 

2.2 Hương Trà 11 28,90 34 89,50 

2.3 Thuận An 6 27,30 13 59,10 

3 Tổng hợp chung 32 32,30 83 83,80 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

Qua bảng 3.41 cho thấy, sau thu hồi đất nông nghiệp, nhiều hộ dân trong các 

nhóm hộ tại các đô thị đã sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ để xây, sửa nhà cửa. Nguyên 

nhân của sự thay đổi này là do các hộ dân có quan niệm xây, sửa nhà cửa là một việc 

làm trọng đại của đời người. Bên cạnh đó, người dân được nhận một khoản tiền tương 

đối lớn từ việc bồi thường, hỗ trợ cho phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi - 

khoản tiền lớn mà người dân không dễ gì có được nên phần lớn các hộ đều sử dụng 

khoản tiền này để đầu tư sửa sang hoặc xây mới nhà cửa. Tuy nhiên do số tiền sử dụng 

để xây, sửa nhà cửa tương đối lớn nên tỷ lệ số hộ thực hiện công việc này đã tỷ lệ 

thuận với tỷ lệ thu hồi đất của các nhóm hộ và tỷ lệ thuận với số tiền mà người dân 

nhận được tại các đô thị. Cụ thể, số hộ xây, sửa nhà cửa tập trung nhiều nhất ở nhóm 3 
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với 42,40% và ít nhất ở nhóm 1 với 15,20%. Trong khi đó, số hộ này cũng tập trung 

nhiều nhất ở thị xã Hương Thủy (chiếm 38,50%), tiếp đến là thị xã Hương Trà 

(28,90%) và ít nhất là ở thị trấn Thuận An (27,30%).  

Cũng qua số liệu tại bảng 3.41 cho thấy, việc mua sắm tài sản của các hộ dân 

cũng xuất hiện tương tự giống như việc xây dựng và sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên, do 

các tài sản như xe máy, ti vi, tủ lạnh, bếp ga, điện thoại… có giá trị nhỏ hơn rất nhiều so 

với số tiền đầu tư xây, sửa nhà nên rất nhiều hộ dân đã mua sắm các tài sản này. Trong 

đó, nhóm 3 có tỷ lệ số hộ mua sắm tài sản gia đình lớn nhất với 93,90% tổng số hộ của 

nhóm. Nhóm 2 có 84,80% số hộ mua sắm tài sản và nhóm 1 có tỷ lệ số hộ mua sắm tài 

sản gia đình ít nhất nhưng cũng lên đến 72,70%. Do bình quân số tiền bồi thường, hỗ trợ 

mà mỗi hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy nhiều hơn so với thị xã 

Hương Trà và thị trấn Thuận An nên tỷ lệ số hộ mua sắm tài sản ở đô thị này đạt tỷ lệ 

lớn nhất so với hai đô thị còn lại (92,30%). Như vậy, việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp đã làm cho nguồn vốn vật chất của các nhóm hộ tại các đô thị tăng 

lên rất rõ. Việc thay đổi nguồn vốn vật chất này đã góp phần nâng cao chất lượng sống 

trước mắt của người dân. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng cuộc sống này chưa mang 

tính lâu dài do các tài sản này không phải là tư liệu sản xuất nên sự ổn định và bền vững 

về sinh kế của người dân trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Tình hình sử dụng tiền bồi 

thường, hỗ trợ mua sắm tài sản tại các nhóm hộ được thể hiện qua bảng 3.42. 

Bảng 3.42. Tình hình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ mua sắm tài sản tại các nhóm hộ 

Đơn vị tính:% 

TT Chỉ tiêu Xe máy Ti vi Bếp ga 
Tủ 

lạnh 

Điện 

thoại 

Máy 

vi tính 

Máy 

giặt 

1 Theo nhóm hộ 

1.1 Nhóm 1 45,00 9,10 15,20 21,20 54,50 6,20 3,05 

1.2 Nhóm 2 36,40 15,20 15,20 30,30 54,50 6,10 9,10 

1.3 Nhóm 3 51,50 6,10 9,10 21,20 69,70 3,05 9,10 

2 Theo đô thị 

2.1 Hương Thủy 59,00 7,70 7,70 35,90 79,50 7,70 7,70 

2.2 Hương Trà 50,00 15,80 23,70 21,10 57,90 5,30 7,90 

2.3 Thuận An 9,10 4,50 4,50 9,10 27,30 0 4,50 

3 Tổng hợp chung 44,40 10,10 13,10 24,20 59,60 5,10 7,10 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

Bên cạnh việc làm thay đổi nguồn vốn vật chất của các hộ dân thì việc 

chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cũng đã tác động đến sự thay đổi 

nguồn vốn cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đô thị. Điều này được thể hiện qua số liệu 

của bảng 3.43. 
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Bảng 3.43. Ý kiến của các hộ dân về sự thay đổi hệ thống cơ sở hạ tầng tại các đô thi 

so với trước khi bị thu hồi đất nông nghiệp 

Đơn vị tính:% 

Mức độ  

đánh giá 

Hương  

Thủy 

Hương  

Trà 

Thuận  

An 

Tổng hợp 

chung 

Tốt hơn 41,00 52,60 86,40 55,60 

Không thay đổi 59,00 47,40 13,60 44,40 

Kém đi 0 0 0 0 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm cho hệ thống 

cơ sở hạ tầng của các đô thị được đầu tư phát triển do vậy không có hộ dân được 

phỏng vấn nào cho rằng cơ sở hạ tầng có chất lượng kém hơn so với trước khi thu 

hồi đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, đã có 55,60% số hộ được phỏng vấn cho rằng 

chất lượng nguồn vốn vật chất dùng chung của cả cộng đồng như đường giao thông, 

hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước... đã tốt hơn so với trước. Tuy nhiên, mức 

độ đánh giá tốt hơn về chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật có sự khác biệt 

giữa các đô thị. Cụ thể, trong khi 86,40% số hộ được điều tra tại thị trấn Thuận An 

cho rằng hệ thống cơ sở hạ tầng của thị trấn đã tốt hơn so với trước khi thu hồi đất 

nông nghiệp thì số liệu này tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà chỉ là 

41,0% và 52,60%. Có kết quả này là do thị trấn Thuận An đã phát triển ổn định từ 

năm 1999 nên phần lớn quỹ đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp 

tại thị trấn chủ yếu được sử dụng để phát triển và chỉnh trang hệ thống giao thông 

nên đã làm cho hệ thống này ngày càng sạch đẹp và khang trang hơn. Trong khi đó, 

do đang trong quá trình đô thị hóa nhanh nên diện tích đất nông nghiệp chuyển 

sang đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà không chỉ 

được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng mà còn đáp ứng các nhu cầu sử dụng đất 

dành cho các mục đích khác. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt về mức độ 

đánh giá của các hộ dân tại các đô thị khác nhau. 

3.4.4.5.6. Tác động đến nguồn vốn xã hội 

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa 

tại các đô thị không những làm thay đổi về nguồn vốn vật chất của các nông hộ mà còn 

làm cho nguồn vốn xã hội có sự thay đổi. Điều này được thể hiện qua bảng 3.44. 
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Bảng 3.44. Ý kiến của các hộ dân về sự thay đổi nguồn vốn xã hội so với trước khi  

bị thu hồi đất nông nghiệp 

Đơn vị tính:% 

Chỉ tiêu Mức độ  

đánh giá 

Nhóm hộ Đô thị Tổng 

hợp 

chung 
Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tình 

hình môi 

trường 

Tốt hơn 3,00 0 3,00 0 5,30 0 2,00 

Không thay đổi 78,80 81,80 78,80 82,10 65,80 100 79,80 

Kém đi 18,20 18,20 18,20 17,90 28,90 0 18,20 

Quan hệ 

gia đình 

Tốt hơn 6,10 3,00 6,10 0 13,20 0 5,10 

Không thay đổi 93,90 93,90 90,90 100 81,60 100 92,90 

Kém đi 0 3,00 3,00 0 5,30 0 2,00 

Nguồn: Số liệu phỏng vấn nông hộ, 2015 

Kết quả điều tra cho thấy phần lớn các hộ dân cho rằng môi trường không có sự 

thay đổi so với trước khi bị thu hồi (chiếm 79,80%). Chỉ có 2% số hộ được điều tra 

cho rằng tình hình môi trường đã tốt hơn trước do việc thu hồi đất nông nghiệp đã làm 

giảm tình trạng bơm thuốc trừ sâu, bón phân hóa học trong sản xuất nông nghiệp. Tuy 

nhiên, đã có 18,20% số hộ cho rằng chất lượng môi trường đã kém hơn so với trước 

khi thu hồi đất nông nghiệp do việc chở đất, làm đường, xe cộ qua lại đã gây nên hiện 

tượng bụi bặm. Bên cạnh đó, khi được hỏi ý kiến về quan hệ nội bộ gia đình sau khi bị 

thu hồi đất nông nghiệp, 92,90% số hộ dân cho rằng mối quan hệ giữa các thành viên 

trong gia đình họ không thay đổi. Trong khi đó, đã có 5,10% số hộ cho rằng sau thu 

hồi đất nhờ nhận được số tiền bồi thường, hỗ trợ để đầu tư sản xuất, thu nhập tăng lên 

nên quan hệ gia đình của họ cũng tốt lên. Duy chỉ có 2 hộ tương ứng với 2,02% số hộ 

được điều tra cho rằng quan hệ nội bộ gia đình của họ đã kém hơn so với trước. 

Nguyên nhân là do việc mất đất canh tác đã làm giảm thu nhập của hộ do đó đã làm 

này sinh mâu thuẫn trong gia đình. Ý kiến về quan hệ gia đình của các nhóm hộ được 

thể hiện qua hình 3.33. 
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Hình 3.33. Ý kiến về quan hệ gia đình của các nhóm hộ 

Để thấy rõ mức độ tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp đến sự thay đổi nguồn vốn xã hội, đề tài tiến hành phân tích mối quan hệ tương 

quan giữa tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp với sự thay đổi tình hình môi trường và mối 

quan hệ gia đình của các hộ dân. Tuy nhiên, việc phân tích này chỉ được thực hiện theo 

các nhóm hộ mà không được thực hiện theo các đô thị. Lý do là nếu phân loại theo đô 

thị thì do chỉ tiêu tình trạng môi trường (ở thị trấn Thuận An ) và chỉ tiêu quan hệ gia 

đình (ở thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An) có mức độ đánh giá không thay đổi đạt 

100% nên không chạy được tương quan. Kết quả phân tích tương quan được thể hiện 

qua bảng 3.45. 

Bảng 3.45. Kết quả phân tích tương quan giữa tỷ lệ thu hồi đất và sự 

thay đổi nguồn vốn xã hội  

Chỉ tiêu 
Mức độ  

đánh giá 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

Tổng hợp 

chung 

Tình hình 

môi trường 

Hệ số  

tương quan 
-0,192 0,265 -0,176 -0,21 

Mức độ  

tương quan 

Tương quan 

yếu 

Tương quan 

yếu 

Tương 

quan yếu 

Tương quan 

yếu 

Quan hệ 

gia đình 

Hệ số  

tương quan 
0,08 -0,404 0,166 0,19 

Mức độ 

 tương quan 

Tương quan 

yếu 

Tương quan 

trung bình 

Tương 

quan yếu 

Tương quan 

yếu 
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 Qua bảng 3.45 cho thấy, hệ số tương quan giữa tỷ lệ thu hồi đất và tình hình 

môi trường r = -0,21 cho thấy mặc dù ở mức độ yếu nhưng việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp cũng đã tạo ra những ảnh hưởng bất lợi đến môi 

trường của các đô thị. Cũng qua kết quả nghiên cứu cho thấy giữa tỷ lệ thu hồi đất và 

quan hệ gia đình của các hộ dân có quan hệ tương quan theo chiều thuận và yếu với 

hệ số tương quan r = 0,19. Như vậy, nhìn chung việc thu hồi đất nông nghiệp đã làm 

cho quan hệ gia đình của các hộ dân có xu hướng được cải thiện theo hướng tốt hơn 

nhưng với mức độ nhỏ.  

3.5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI ĐẤT 

NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 

3.5.1. Các giải pháp và các bên tham gia thực hiện 

Từ những kết quả nghiên cứu cho thấy việc chuyển đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế đã 

tạo ra các tác động đến công tác quản lý sử dụng đất, sự phát triển kinh tế xã hội và 

sinh kế của người dân. Quá trình chuyển đổi này chịu ảnh hưởng rất lớn từ các bên có 

liên quan như Nhà nước, chính quyền các đô thị, các cơ quan chuyên môn về quản lý 

đất đai, các doanh nghiệp cũng như là người dân có đất bị thu hồi... Do vậy, để tìm ra 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và chuyển đổi đất nông nghiệp tại các 

đô thị, đề tài đã tiến hành khảo sát ý kiến đề xuất của các cán bộ chuyên môn về quản 

lý đất đai và người dân bị thu hồi đất tại các đô thị, trên cơ sở đó kết hợp với các kết 

quả nghiên cứu và việc tổng hợp các công trình nghiên cứu có liên quan để đề xuất 

một số giải pháp cũng như sự tham gia của các bên liên quan như trong bảng 3.46. 

Bảng 3.46. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

TT Giải pháp Các bên tham gia thực hiện 

Chính 

phủ 

UBND 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Chính 

quyền các 

đô thị 

Các cơ 

quan  

chuyên môn 

Doanh 

nghiệp 

Người 

dân 

1 
Thông tin, tuyên truyền, 

giáo dục 
 x x x   

2 

Nâng cao chất lượng và 

công khai quy hoạch sử 

dụng đất 

 x x x   

3 
Thực hiện việc bồi 

thường, hỗ trợ phù hợp 
x x x x x  

4 

Đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho 

người dân bị thu hồi đất 

x x x x x x 

5 

Đảm bảo sinh kế cho 

người dân bị thu hồi 

đất nông nghiệp 

x x x x x x 
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Qua bảng 3.46 cho thấy, trong 5 giải pháp được đề xuất có 2 giải pháp cần có sự 

tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan đến quá trình chuyển đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp gồm Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy 

ban nhân dân thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị trấn Thuận An; các cơ quan 

chuyên môn tại các đô thị; các doanh nghiệp phi nông nghiệp; người dân có đất nông 

nghiệp bị thu hồi. Các giải pháp này bao gồm giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm cho người lao động và giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi. 

Giải pháp thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ phù hợp cũng cần có sự tham gia của gần 

như tất cả các bên liên quan trừ người dân. Bên cạnh đó, cũng qua bảng 3.46 cho thấy 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chính quyền và các cơ quan chuyên môn của 

các đô thị là các chủ thể tham gia vào việc thực hiện tất cả các giải pháp. Như vậy, các 

chủ thể này giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả 

chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các 

đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

3.5.2. Nội dung chi tiết của các giải pháp 

3.5.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục 

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là một quá trình tất yếu 

diễn ra trong yêu cầu xây dựng và phát triển của các đô thị nói chung và của thị xã 

Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An nói riêng. Tuy nhiên, do nhiều lý 

do khác nhau như sự hạn chế về trình độ, việc tiếp cận các nguồn thông tin chưa đa 

dạng… nên một số người dân tại các đô thị vẫn chưa nhận thức đúng về vai trò và tầm 

quan trọng của việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Vì vậy, để 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi đất đai thì một trong những vấn đề quan 

trọng cần thực hiện là làm cho người dân hiểu rõ sự cần thiết, ý nghĩa và mục tiêu của 

việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Để làm được điều này, chính 

quyền các đô thị cần nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo 

dục đến người dân về các chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến việc 

chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp cũng như trình tự, thủ tục của việc chuyển 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần phát huy tốt vai trò của 

các cơ quan đoàn thể tại địa phương trong việc động viên, thuyết phục và hướng dẫn 

người dân có đất bị thu hồi thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.  

3.5.2.2. Nâng cao chất lượng và công khai đầy đủ quy hoạch, kế hoạch chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

 Để sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp đồng thời đảm bảo việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, 

các đô thị cần tiến hành kiểm tra, rà soát các quy hoạch đã và đang thực hiện nhằm xác 

định chính xác mức độ cần thiết và tầm quan trọng của việc chuyển đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở đó tránh được hiện tượng quy hoạch thiếu tính 
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khả thi và gây lãng phí đối với quỹ đất nông nghiệp được chuyển đổi đồng thời đảm 

bảo cho quỹ đất phi nông nghiệp được hình thành sau khi chuyển đổi được sử dụng 

hiệu quả. 

 Hiện nay các phương án quy hoạch sử dụng đất của các đô thị vệ tinh của thành 

phố Huế đã được công khai trên cổng thông tin điện tử của các đô thị. Tuy nhiên, việc 

công khai các phương án này mới chỉ dừng ở mức độ thông báo các chỉ tiêu sử dụng 

đất dưới dạng hệ thống bảng biểu mà chưa tiến hành công khai toàn bộ nội dung chi 

tiết của báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất. Điều này gây ra nhiều khó khăn 

cho người dân trong việc tìm hiểu và nắm bắt thông tin về các khu vực đất nông 

nghiệp sẽ chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp. Thực tế cho thấy, việc nắm bắt 

đầy đủ thông tin sẽ tạo ra sự chủ động của người dân đối với các vấn đề liên quan đến 

việc chuyển đổi đất nông nghiệp. Do vậy, để người dân có thể nắm bắt thông tin quy 

hoạch, tổ chức sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp trước khi chuyển đổi đồng thời 

chuẩn bị tốt về các vấn đề như  tâm lý, thay đổi việc làm, ổn định đời sống trước và sau 

thu hồi đất nông nghiệp thì cần thiết phải tiến hành công khai toàn bộ nội dung của 

phương án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên cổng thông tin 

điện tử của các đô thị trong suốt thời gian thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Chính quyền và các ban ngành chức năng của các đô thị cần tăng cường công 

tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện việc quản lý, sử dụng và chuyển đổi đất nông nghiệp theo quy hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt. Giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, đất 

nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, đất rừng đầu nguồn sang làm mặt bằng đầu tư 

sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường kết hợp kế hoạch phát triển kinh 

tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất hàng năm để 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

3.5.2.3. Thực hiện việc bồi thường và hỗ trợ phù hợp khi thu hồi đất nông nghiệp  

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước khi chuyển đổi và hiệu quả sử dụng đất 

phi nông nghiệp được hình thành từ đất nông nghiệp chuyển sang phụ thuộc rất lớn 

vào thời gian và tiến độ thu hồi đất nông nghiệp. Do vậy, để đảm bảo cho việc thu hồi 

đất nông nghiệp được diễn ra thuận lợi cần thiết phải thực hiện tốt cơ chế chính sách 

về bồi thường và hỗ trợ đối với các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Cụ thể: 

- Đảm bảo thực hiện chặt chẽ và đúng trình tự, thủ tục các bước khi tiến hành 

thu hồi đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.  

- Công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, quyết định thu hồi đất, quyết định 

bồi thường cho từng hộ dân để nhân dân giám sát nhằm hạn chế thấp nhất việc sai 
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sót trước và trong khi thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi 

đất nông nghiệp. 

- Chuẩn bị nguồn kinh phí đầy đủ để chi trả kịp thời và một lần cho những hộ 

dân bị thu hồi đất. Đối với những dự án chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp chưa có đủ kinh phí bồi thường thì cương quyết không triển khai thực hiện 

nhằm tránh hiện tượng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thành nhiều đợt dẫn đến làm 

giảm hiệu quả sử dụng khoản tiền được bồi thường, hỗ trợ của người dân. 

 - Hiện nay việc bồi thường diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để chuyển sang 

sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp tại các đô thị được thực hiện theo bảng giá quy 

định của Nhà nước. Điều này làm giảm áp lực đối với ngân sách Nhà nước nhưng do 

mức giá này thấp nên đã gây ra những ảnh hưởng nhất định về quyền lợi của các hộ 

dân. Do vậy, để đảm bảo tối đa quyền lợi của các bên thì Nhà nước nên bồi thường 

bằng bảng giá quy định của Nhà nước áp dụng cho mục đích sử dụng đất phi nông 

nghiệp sau khi chuyển đổi. Trong thực tế, sau khi thu hồi rất nhiều diện tích đất nông 

nghiệp được chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp. Sau đó các diện tích này được giao, cho thuê hoặc đấu giá quyền sử dụng 

đất với giá cao hơn rất nhiều so với giá bồi thường đất nông nghiệp. Điều này đã tạo ra 

một khoảng cách rất lớn về giá đất nông nghiệp trước và sau khi chuyển đổi nên đã 

gây ra những ảnh hưởng về quyền lợi của các hộ dân. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi 

cho người dân đồng thời gia tăng cơ hội có vốn sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp cho 

các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, Nhà nước nên bồi thường cho người dân bằng 

bảng giá quy định áp dụng cho mục đích sử dụng đất sau khi chuyển đổi. 

- Việc chuyển sang một ngành nghề mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp đòi hỏi 

người dân phải chi trả tiền cho việc tìm kiếm thông tin, đào tạo nghề, mua các tư liệu 

sản xuất phù hợp… Do vậy, Nhà nước cần tính mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 

trên cơ sở là chi phí thực tế để tạo một việc làm mới trong các ngành phi nông nghiệp. 

3.5.2.4. Giải pháp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

 Đào tạo nghề có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng lao động từ đó ảnh hưởng 

đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Chất lượng đào tạo tốt sẽ tạo ra lực 

lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có phẩm chất đạo đức, tác phong công 

nghiệp tốt, có cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động. Ngược lại, chất lượng 

đào tạo nghề không cao, cơ cấu đào tạo không phù hợp với yêu cầu của thị trường sẽ 

gây khó khăn trong việc giải quyết việc làm.    

Trong thực tế, hầu hết các lao động nông nghiệp của các hộ dân bị thu hồi đất 

nông nghiệp đều không được đào tạo nghề. Bên cạnh đó, do có trình độ học vấn và 

trình độ chuyên môn thấp nên họ gặp rất nhiều khó khăn để chuyển đổi nghề nghiệp 

sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Cụ thể, do không có trình độ chuyên môn nên các 
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lao động này chủ yếu làm các công việc tự do và có thu nhập bấp bênh, không ổn định 

như buôn bán nhỏ, phụ hồ, làm thuê... Trong khi đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất, 

các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp hầu hết chỉ tuyển những lao 

động trẻ, còn các lao động trên 35 tuổi thì rất khó tìm được việc làm nếu không có 

trình độ tay nghề. Xuất phát từ những vấn đề trên cho thấy, để giải quyết việc làm cho 

lao động nông nghiệp sau thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa đòi hỏi chính quyền 

các đô thị phải đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nghề cho nông dân theo các quan 

điểm sau: 

- Việc đào tạo nghề cho người dân phải phù hợp với lứa tuổi của lao động và sự 

phát triển ngành nghề của từng đô thị. Chính quyền các đô thị cần căn cứ vào độ tuổi 

và trình độ văn hóa hiện tại của các lao động bị thu hồi đất để có kế hoạch và đào tạo 

những ngành nghề phù hợp. Đối với các lao động dưới 35 tuổi là những lao động có 

khả năng lao động tốt, có điều kiện và khả năng tiếp cận nhanh về kiến thức chuyên 

môn ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà thì nên đào tạo để họ có thể chuyển 

sang ngành nghề phi nông nghiệp hoàn toàn như làm công nhân cho các nhà máy xí 

nghiệp… tại các khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; ở thị trấn Thuận An thì nên 

đào tạo họ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh phục vụ du lịch. Đối với những lao động 

trên 35 tuổi nhưng vẫn còn một phần diện tích đất nông nghiệp để canh tác thì có thể 

đào tạo cho họ các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp đô thị như kỹ thuật chăn 

nuôi, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh... Đối với các lao 

động nông nghiệp trên 35 tuổi nhưng không còn đất để sản xuất, khó có khả năng học 

nên tập trung đào tạo các nghề ngắn hạn liên quan đến dịch vụ như kinh doanh, buôn 

bán nhỏ… để đảm bảo họ có khả năng ổn định đời sống sau thu hồi.  

- Việc đào tạo nghề cho người dân phụ thuộc rất lớn vào hệ thống các cơ sở dạy 

nghề do vậy các đô thị cần thực hiện tốt việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề 

trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa 

các hình thức dạy nghề, đào tạo nhiều loại nghề. Liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các 

cơ sở sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nghề để nâng cao trình độ tay nghề cho 

người lao động đồng thời để nắm bắt kịp thời các thông tin về nhu cầu tuyển dụng các 

loại lao động, từ đó có kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường. 

- Theo quy định được hướng dẫn tại Điều 49, Bộ luật Lao động năm 2014 [69] 

nếu doanh nghiệp làm cho người lao động mất việc thì doanh nghiệp phải thanh toán 

cho người lao động một khoản “trợ cấp mất việc” theo quy định của pháp luật. Việc 

thu hồi đất nông nghiệp cũng làm cho người nông dân bị mất việc làm. Do vậy, ngoài 

việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp Nhà nước nên xây dựng quỹ 

trợ cấp thất nghiệp cho các lao động bị thất nghiệp do ruộng đất bị thu hồi. 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn các đô thị tổ chức đào tạo nghề 

cho người lao động và sau đó tuyển dụng họ vào làm việc cho doanh nghiệp. Ngoài ra 

cũng có thể đào tạo để sau đó người lao động tự đi tìm việc ở doanh nghiệp khác. 
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- Tiếp tục đầu tư, phát triển khu công nghiệp Tứ Hạ, Phú Bài; phát triển các 

cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghềtrên địa bàn các đô thị  nhằm giải 

quyết việc làm cho lực lượng lao động nói chung và số lao động bị thu hồi đất nông 

nghiệp nói riêng. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các đô thị đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ nhằm khai 

thác các tiềm năng, thế mạnh của các đô thị đồng thời tạo điều kiện cho các lao động 

bị thu hồi đất nông nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. 

3.5.2.5. Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân 

a. Giải pháp về nguồn vốn con người 

Nguồn vốn con người giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với việc đảm bảo sinh 

kế cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn này của các hộ 

dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thi trấn 

Thuận An đang gặp nhiều khó khăn về trình độ, nhận thức cũng như độ tuổi. Do vậy, 

để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này trong việc phát triển bền vững sinh kế 

của các hộ dân thì cần thiết phải thực hiện các giải pháp cụ thể sau: 

Đảm bảo cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi luôn ở trạng thái chủ 

động trong việc chuẩn bị tâm lý và có kế hoạch thay đổi sinh kế cụ thể từ trước khi 

thực hiện thu hồi đất thông qua việc tuyên truyền giáo dục. Điều này sẽ giúp cho người 

dân tránh được hiện tượng rơi vào tình trạng bị động trong việc thay đổi sinh kế sau 

thu hồi.  

Khuyến khích người dân tự trau dồi thông tin cũng như các kiến thức về nghề 

nghiệp và chuyển đổi nghề nghiệp thông qua việc tiếp cận thông tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như đài, báo, internet… cũng như từ các tổ chức đoàn hội mà 

người dân đang tham gia. Việc trau dồi kiến thức này sẽ giúp các hộ dân có nhiều 

thông tin từ đó sẽ giúp họ biết cách sử dụng hợp lý các nguồn lực sinh kế để tạo sinh 

kế bền vững cho gia đình họ. 

Chính quyền các đô thị nên mời các chuyên gia về các lĩnh vực như thu hồi đất, 

chuyên gia kinh tế... đến nói chuyện với người dân để người dân có thể hiểu rõ những 

điểm mạnh, điểm yếu cũng như các cơ hội và thách thức mà họ có thể sẽ gặp phải sau 

khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Việc làm này sẽ giúp người dân chuẩn bị tâm lý tốt hơn 

từ đó sẽ có những chuẩn bị và định hướng phù hợp cho cuộc sống mới. Ngoài ra, sự 

phân tích của các chuyên gia cũng sẽ giúp cho người dân hiểu rõ ý nghĩa và mục đích 

của tiền bồi thường, hỗ trợ trong việc ổn định đời sống và phát triển sinh kế cũng như 

những hậu quả sẽ gặp phải khi người dân sử dụng tiền bồi thường không phù hợp. Do 

vậy sẽ giúp họ có ý thức hơn trong việc lựa chọn sử dụng tiền bồi thường phù hợp với 

điều kiện của mình. Ngoài ra, việc nói chuyện, phân tích của các chuyên gia cũng sẽ 

giúp chỉ ra những ngành nghề đang và sẽ có triển vọng ở địa phương để các hộ dân có 
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điều kiện lựa chọn chuyển đổi ngành nghề phù hợp với điều kiện gia đình và thị hiếu 

của thị trường. 

Tổ chức các buổi nói chuyện giữa các hộ dân ở các vùng đã bị thu hồi đất nông 

nghiệp trước đó với các hộ dân đang bị thu hồi đất để người dân có cơ hội chia sẻ và 

tiếp nhận những kinh nghiệm thực tế về sử dụng tiền bồi thường, chuyển đổi nghề 

nghiệp cũng như cách khắc phục những khó khăn mà người dân bị thu hồi đất trước đó 

đã gặp phải sau thu hồi đất nông nghiệp. 

b. Giải pháp về nguồn vốn tự nhiên 

Quá trình xây dựng và phát triển của các đô thị làm cho nguồn vốn tự nhiên của 

các hộ dân bị thu hẹp. Do vậy, đối với các hộ dân vẫn còn diện tích đất nông nghiệp để 

canh tác thì phải sử dụng hợp lý và hiệu quả toàn bộ diện tích đất nông nghiệp hiện có. 

Người dân cần tập trung thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất. Bên cạnh đó, các hộ dân cần tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng giá trị sản xuất cũng như chuyển đổi cây trồng 

phù hợp trên diện tích canh tác. Ngoài ra các đô thị cần nhân rộng các mô hình sản 

xuất có hiệu quả cao phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương. 

Thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị trấn Thuận An cần khai thác diện 

tích đất chưa sử dụng nhưng có khả năng sử dụng để đưa vào sản xuất nông nghiệp 

nhằm tạo thêm nguồn vốn đất đai và giải quyết việc làm cho người lao động. 

c. Giải pháp về nguồn vốn tài chính 

Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn tài chính là yếu tố quyết 

định quy mô cũng như khả năng sản xuất của các hộ gia đình trong lĩnh vực nông 

nghiệp cũng như trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Thực tế cho thấy, nếu nguồn vốn tài 

chính được sử dụng có hiệu quả trong đầu tư vào sản xuất sẽ tạo ra nhiều việc làm, 

tăng thu nhập cho người dân. Đối với các hộ nông dân nguồn vốn tài chính rất quan 

trọng do nguồn vốn này giúp họ đầu tư và tăng khả năng mở rộng sản xuất, phát triển 

ngành nghề. Riêng đối với các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp thì nguồn vốn tài 

chính lại càng quan trọng hơn do nhu cầu chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp sau khi bị thu hồi đất tạo nên. Tuy nhiên, do nguồn vốn tự có 

và vốn vay rất hạn chế nên nguồn vốn tài chính chủ yếu của các hộ nông dân sau khi 

thu hồi đất là khoản tiền bồi thường của Nhà nước đối với diện tích đất nông nghiệp 

bị thu hồi và tiền hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp. Do vậy, việc sử dụng hiệu quả 

tiền bồi thường, hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong việc 

tạo ra thu nhập mới cho hộ nông dân sau khi bị mất đi nguồn sinh kế từ hoạt động 

sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi nhận 

được tiền bồi thường, hỗ trợ từ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, hầu hết các hộ 

dân tại các đô thị nghiên cứu đều chưa sử dụng hợp lý nguồn vốn này. Do vậy, để 

giúp người dân có đủ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài chính thì cần thiết phải thực 

hiện các giải pháp cụ thể sau: 
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Chính quyền địa phương nên chủ động hướng dẫn người dân sử dụng tiền bồi 

thường, hỗ trợ từ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi vào việc đảm bảo và phát triển 

sinh kế đúng cách như đầu tư vào học nghề, mua sắm phương tiện sản xuất, đầu tư cho 

con ăn học… 

Tạo điều kiện người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay 

ưu đãi. Điều này sẽ góp phần củng cố và hỗ trợ nguồn vốn tài chính cho người dân để 

phát triển sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp còn lại và phát triển các ngành nghề 

sản xuất mới theo hướng phát triển sinh kế bền vững. 

d. Giải pháp về nguồn vốn vật chất 

 Các đô thị cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm 

đảm bảo tính liên thông, phát huy lợi thế so sánh của từng đô thị trong phát triển kinh 

tế - xã hội. Từ đó sẽ tạo điều kiện phát huy tốt các nguồn lực sinh kế của các hộ dân. 

Khuyến khích người dân mạnh dạn liên kết, hợp tác với nhau để đầu tư mua 

sắm phương tiện sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng nhằm tạo 

điều kiện cho người dân đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất cây trồng và 

giải quyết việc làm cho người lao động trên diện tích đất nông nghiệp còn lại.   

e. Giải pháp về nguồn vốn xã hội 

Các đô thị cần tiếp tục tuyên truyền và khuyến khích nhân dân tham gia các buổi 

họp, buổi trao đổi ý kiến trong thôn, xóm… Khuyến khích các hộ dân tham gia vào các 

tổ chức kinh tế, xã hội để nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng và kiến thức trong mọi 

lĩnh vực của đời sống. 

Khuyến khích người dân mở rộng các mối quan hệ với cộng đồng để nâng cao cơ 

hội cho việc thu thập thông tin về chuyển đổi nghề nghiệp và phát triển sinh kế cho các 

hộ dân. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

4.1. KẾT LUẬN 

 Qua quá trình thực hiện nghiên cứu về tác động của sự chuyển đổi đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2005 - 2013, đề tài rút ra các kết 

luận sau: 

4.1.1. Tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Hương Thủy đã tăng từ 13,62% lên 58,46%, 

của thị  xã Hương Trà tăng từ 6,77% lên 48,38%, riêng thị trấn Thuận An có tỷ lệ đô 

thị hóa giữ ổn định là 100%. 

4.1.2. Tốc độ đô thị hóa đã diễn ra tương đối nhanh ở thị xã Hương Trà với 

638,35%, thị xã Hương Thủy là 358,56%, riêng thị trấn Thuận An chỉ là 7,95%. 

4.1.3. Các đô thị đã thực hiện 204 dự án chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp với tổng diện tích là 4083,70 ha và số hộ bị thu hồi là 5578 hộ. Trong 

đó, diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi ở thị xã Hương Thủy là 2239,76 ha, ở thị 

xã Hương Trà là 1830,36 ha và ở Thuận An là 13,58 ha. 

4.1.4. Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm tăng giá 

đất và đã tạo ra các tác động đến công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ; công tác quản 

lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giải quyết khiếu nại về đất đai và công tác 

bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại các đô thị... 

4.1.5. Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã làm cho tỷ lệ 

sử dụng đất phi nông nghiệp tại các đô thị được tăng lên trong cơ cấu sử dụng đất với 

tỷ lệ tăng ở thị xã Hương Thủy là 13,39%, thị xã Hương Trà là 6,50% và thị trấn 

Thuận An là 2,50%.  

4.1.6. Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã thúc đẩy cơ 

cấu kinh tế của các đô thị chuyển dịch từ trạng thái nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao 

sang trạng thái tỷ trọng của ngành công nghiệp và ngành thương mại, dịch vụ chiếm đa 

số trong cơ cấu của nền kinh tế.  

4.1.7. Cơ cấu lao động của các đô thị chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ lao 

động phi nông nghiệp, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp. Trong đó, tỷ lệ lao động phi 

nông nghiệp của thị xã Hương Thủy đã tăng thêm 30,39%, thị xã Hương Trà đã tăng 

thêm 15,73% và thị trấn Thuận An đã tăng thêm 34,12%. 

4.1.8. Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp làm cho mỗi hộ 

dân được điều tra bị giảm 38,66% diện tích đất nông nghiệp so với trước khi thu hồi  

nhưng đã làm cho tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của hộ đã tăng từ 31,67% lên 

52,89%. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi này đã làm cho 47,48% số hộ có thu nhập tăng,  
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29,30%  số hộ có thu nhập không đổi và 23,22% số hộ có thu nhập giảm so với trước khi 

thu hồi đất nông nghiệp. 

4.1.9. Sau thu hồi đất nông nghiệp, nguồn vốn vật chất của các hộ dân đã có sự 

thay đổi lớn nhưng chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống trước mắt mà chưa tạo nên 

sự ổn định và bền vững về sinh kế do nguồn vốn này chủ yếu là các tài sản phục vụ 

cho cuộc sống gia đình. 

4.1.10. Sau thu hồi đất nông nghiệp, quan hệ gia đình của các hộ dân phát triển 

theo chiều hướng tốt lên. 

4.1.11. Đề tài đã xác định được năm nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

chuyển đổi đất nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế gồm: giải pháp về 

công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục; giải pháp về nâng cao chất lượng và công 

khai đầy đủ quy hoạch, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp; giải pháp về cơ chế chính sách bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất 

nông nghiệp; giải pháp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi 

đất và giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân. 

4.2. KIẾN NGHỊ 

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của 

thành phố Huế là một vấn đề tất yếu diễn ra trong quá trình xây dựng và phát triển của 

các đô thị. Trong thời gian tới, việc chuyển đổi này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ do 

tỉnh Thừa Thiên Huế đang trong tiến trình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc 

Trung ương. Do vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả của việc chuyển đổi đất nông 

nghiệp, đề tài xin đưa ra một số kiến nghị như sau: 

4.2.1. Quản lý chặt chẽ việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. 

4.2.2. Khi thu hồi đất nông nghiệp, Nhà nước nên tiến hành bồi thường theo 

nguyên tắc thỏa thuận hoặc bồi thường bằng khung giá quy định cho mục đích sử dụng 

đất được xác định sau chuyển đổi đất nông nghiệp. 

4.2.3. Tiếp tục nghiên cứu tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp tại tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xác 

định được cơ sở lý luận và thực tiễn để chuyển đổi đất đai một cách phù hợp với tiến 

trình xây dựng và phát triển đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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PHỤ LỤC 1 

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được áp dụng để chuyển 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh  

của thành phố Huế trong giai đoạn 2005-2013 

TT Tên, ký hiệu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Ngày ban 

hành 

Nội dung văn bản 

I. Văn bản cấp trung ương 

1 Luật đất đai 2013 Quốc hội 26/11/2013 Quy định về việc quản lý và 

sử dụng đất đai 

2 Nghị định 

181/2004/NĐ-CP 

Chính phủ 29/10/2004 Hướng dẫn thi hành Luật đất 

đai 

3 Nghị định số 

188/2004/NĐ-CP 

Chính phủ 16/11/2004 Quy định về phương pháp xác 

định giá đất và khung giá các 

loại đất 

4 Thông tư số 

114/2004/TT-BTC 

Bộ Tài 

chính 

26/11/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 188/2004/NĐ-CP  

5 Nghị định số 

197/2004/NĐ-CP 

Chính phủ 03/12/2004 Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 

7 Chỉ thị số 

11/2006/CT-TTg 

Thủ tướng 

Chính phủ 

27/03/2006 Quy định về giải pháp hỗ trợ 

dạy nghề và việc làm cho lao 

động vùng chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp 

8 Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP 

Chính phủ 25/05/2007  Quy định bổ sung về cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, thu hồi đất, thực 

hiện quyền sử dụng đất, trình 

tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất và giải quyết khiếu 

nại về đất đai 

9 Thông tư số 

06/2007/TT-

BTNMT 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

15/06/2007 Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP 

10 Thông tư liên tịch số 

14/2008/TTLT/BTC-

BTNMT 

Bộ Tài 

chính và Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

31/01/2008 Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP 

11 Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP 

Chính phủ 13/08/2009 Quy định bổ sung về quy 

hoạch sử dụng đất, giá đất, 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư 
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12 Thông tư số 

14/2009/TT-

BTNMT 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

01/10/2009 Quy định chi tiết về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và 

trình tự, thủ tục thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất 

II. Văn bản cấp tỉnh 

1 Nghị quyết số 

5d/2005/NQ-HĐND 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

7/12/2005 Quy định về giá các loại đất 

năm 2006 tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

2 Quyết định số 

2874/2006/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

21/12/2006 Quy định về giá các loại đất 

năm 2007 thuộc tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

3 Quyết định số 

2838/2007/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

19/12/2007  Quy định về giá các loại đất 

năm 2008 thuộc tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

4 Quyết định số 

2896/2008/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/12/2008 Quy định  về giá các loại đất 

năm 2009 thuộc tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

5 Quyết định số 

3721/2005/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/11/2005 Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an 

ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng và mục đích phát 

triển kinh tế 

6 Quyết định số 

708/2006/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

10/03/2006 Quy định về việc ban hành 

quy định về việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế  

7 Quyết định số 

928/2008/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

16/04/2008 Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an 

ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng và mục đích phát 

triển kinh tế 

8 Quyết định số 

1067/2008/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

06/05/2008 Điều chỉnh bổ sung quy định 

bồi thường hỗ trợ và tái định 

khi Nhà nước thu hồi để sử 

dụng vào mục đích quốc 
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phòng, an ninh, lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng và mục 

đích phát triển kinh tế ban 

hành tại Quyết định số 

928/2008/QĐ-UBND  

9 Quyết định số 

11/2010/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

10/04/2010 Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và trình tự, thủ 

tục thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10 Quyết định số 

15/2010/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

18/05/2010 Quy định về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định 11/2010/QĐ-UBND 

11 Quyết định số 

47/2010/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/12/2010 Quy định về giá các loại đất 

năm 2011 thuộc tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

12 Quyết định số 

369/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/01/2011 Ban hành đơn giá cây trồng, 

vật nuôi; đơn giá nhà ở, công 

trình kiến trúc làm cơ sở xác 

định giá trị bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

13 Quyết định số 

18/2011/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

01/06/2011 Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

14 Quyết định số 

30/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

17/09/2012 Ban hành trình tự thủ tục thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư, giao đất, cho thuê 

đất trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15 Quyết định số 

40/2012/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

21/12/2012 Quy định về giá các loại đất 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

16 Quyết định 370/QĐ-

UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/02/2013 Quy định về việc phê duyệt 

giá đất ở trung bình để tính 

hỗ trợ đất nông nghiệp trong 

khu dân cư bị thu hồi trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 

huyện Phú Vang) 
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PHỤ LỤC 2 

Sự thay đổi giá đất trên thị trường trước và sau khi chuyển đổi đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp tại một số tuyến đường ở các đô thị vệ tinh của  

thành phố Huế 

Đơn vị tính: đồng/m2 

Tên 

đường 

Vị trí Trước khi chuyển 

đất nông nghiệp 

(đồng/m2) 

Sau khi chuyển 

đất nông nghiệp 

(đồng/m2) 

So sánh 

Mức giá 

chênh lệch 

(đồng/m2) 

Tỷ lệ tăng 

giá (%) 

Thị xã Hương Thủy 

Đường 

Nguyễn 

Tất 

Thành 

Vị trí 1 12.300.000 13.800.000 1.500.000 12,19 

Vị trí 2 6.200.000 6.500.000 300.000 4,83 

Vị trí 3 4.320.000 5.000.000 680.000 15,74 

Vị trí 4 2.480.000 2.750.000 270.000 10,88 

Đường 

Phạm 

Văn 

Thanh 

Vị trí 1 5.950.000 6.440.000 490.000 8,23 

Vị trí 2 2.975.000 3.350.000 375.000 12,60 

Vị trí 3 2.080.000 2.200.000 120.000 5,76 

Vị trí 4 1.190.000 1.575.000 385.000 32,35 

Đường 

Võ Duy 

Ninh 

Vị trí 1 4.920.000 5.280.000 360.000 7,31 

Vị trí 2 2.560.000 2.980.000 420.000 16,40 

Vị trí 3 1.860.000 2.020.000 160.000 8,60 

Vị trí 4 1.050.000 1.185.000 135.000 12,85 

Thị xã Hương Trà 

Đường 

Cách 

mạng 

tháng 8 

Vị trí số 1 12.850.000 16.000.000 3.150.000 24,51 

Vị trí số 2 7.100.000 10.000.000 2.900.000 40,84 

Vị trí số 3 6.800.000 7.500.000 700.000 10,29 

Vị trí số 4 6.600.000 7.000.000 400.000 6,06 

Đường 

Lê 

Hoàn 

Vị trí số 1 10.000.000 12.000.000 2.000.000 20,00 

Vị trí số 2 8.000.000 11.200.000 3.200.000 40,00 

Vị trí số 3 6.500.000 7.000.000 1.500.000 7,69 

Vị trí số 4 6.000.000 6.500.000 500 8,33 



159 

 

Đường 

Trần 

Quốc 

Tuấn 

Vị trí số 1 9.500.000 12.000.000 2.500.000 26,31 

Vị trí số 2 7.500.000 8.000.000 500.000 6,66 

Vị trí số 3 6.500.000 7.500.000 1.000.000 15,38 

Vị trí số 4 5.000.000 6.000.000 1.000.000 20,00 

Thị trấn Thuận An 

Đường 

Kinh 

Dương 

Vương 

Vị trí 1 2.150.000 5.900.000 3.750.000 174,41 

Vị trí 2 1.200.000 3.200.000 2.000.000 166,60 

Vị trí 3 650.000 2.200.000 1.550.000 238,46 

Vị trí 4 350.000 1.800.000 1.450.000 414,28 

Đường 

Nguyễn 

Cầu 

Vị trí 1 1.000.000 2.600.000 1.600.000 160,00 

Vị trí 2 600.000 1.400.000 800.000 133,30 

Vị trí 3 400.000 1.000.000 600.000 150,00 

Vị trí 4 300.000 800.000 500.000 166,67 

Đường 

Triệu 

Việt 

Vương 

Vị trí 1 550.000 1.950.000 1.400.000 254,55 

Vị trí 2 350.000 1.100.000 750.000 214,28 

Vị trí 3 200.000 1.000.000 800.000 400,00 

Vị trí 4 180.000 800.000 620.000 344,40 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2015) 
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PHỤ LỤC 3 

 

BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

GIAI ĐOẠN 2005 – 2013 
 

 
Rút từ tỉ lệ 1:25.000 

  



161 

 

PHỤ LỤC 4 

 

BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

GIAI ĐOẠN 2005 – 2013 
 

 
Rút từ tỉ lệ 1:25.000 
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PHỤ LỤC 5 

 

BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

GIAI ĐOẠN 2005 – 2013 
          HUYỆN PHÚ VANG              THỊ TRẤN THUẬN AN                         TỈNH TT. HUẾ 

 

 
Rút từ tỉ lệ 1:5.000  
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PHỤ LỤC 6 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 

 

 

Hình 6.1. Dự án khu quy hoạch đô thị mới An Vân Dương – xã Thủy Vân 

 

    

Hình 6.2. Dự án xây dựng khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 2 – phường Thủy Phương 
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Hình 6.3. Dự án khu đất xen cư đường Hoàng Phan Thái – Thủy Lương 

 

 

   

Hình 6.4. Dự án Khu hạ tầng dân cư Lương Mỹ - Thủy Lương 
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Hình 6.5. Dự án xây dựng đường Dương – Phương tại phường Thủy 

Dương và Thủy Phương 

 

 

 

Hình 6.6. Dự án xây dựng đường Sóng Hồng nối dài – phường Phú Bài và Thủy Châu 

  



166 

 

PHỤ LỤC 7 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

 

 

Hình 7.1. Khu quy hoạch dân cư thôn Thanh Lương 

 

 

Hình 7.2. Khu quy hoạch dân cư Hương An 
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Hình 7.3. Mở rộng quốc lộ 1A 
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PHỤ LỤC 8 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Ở THỊ TRẤN THUẬN AN 

 

 

Hình 8.1. Đường vào thôn Tân Mỹ ( đường Nguyễn Cầu ) 

 

 

Hình 8.2. Đường quy hoạch từ quốc lộ 49A ra hồ nuôi trồng thủy sản 

(tuyến quy hoạch số 3) 
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Hình 8.3. Khu nghỉ dưỡng Tam Giang 

 

 

Hình 8.4. Trường trung học cơ sở ở thôn Tân Mỹ 
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PHỤ LỤC 9 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN  

VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

Kính gửi Ông/Bà!          

Để giúp chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu, kính mong Ông/Bà vui lòng cung cấp 

cho chúng tôi một số thông tin liên quan đến ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch đất 

nông nghiệp sang phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại địa phương. Tất cả 

những thông tin do Ông/Bà cung cấp sẽ được giữ kín và  chỉ được sử dụng để phục vụ 

cho đề tài nghiên cứu. Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ông/Bà đã nhiệt tình giúp đỡ! 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

1. Họ và tên: ……………………………………Tuổi:…………Giới tính: Nam/Nữ 

2. Chức vụ:……………………………………………………………………………… 

3. Đơn vị công tác:……………………………………………………………………… 

4. Trình độ học vấn:   

- Sau đại học  

- Đại học  

- Cao đẳng  

- Trung cấp  

- Khác  

II. QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN  

1. Về mối quan hệ giữa việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

trong quá trình đô thị hóa và việc thực hiên các nội dung quản lý nhà nước về đất 

đai tại địa phương. 

1.1. Đối với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

đai và tổ chức thực hiện văn bản đó. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.2. Đối với công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính, lập bản đồ hành chính. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.3. Đối với công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây 

dựng giá đất. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.4. Đối với công tác Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

Mã phiếu……………….. 

Địa phương:…………….. 



171 

 

1.5. Đối với công tác Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.6. Đối với công tác Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.7. Đối với công tác Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.8. Đối với công tác Thống kê, kiểm kê đất đai. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.9. Đối với công tác Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.10. Đối với công tác Quản lý tài chính về đất đai và giá đất. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.11. Đối với công tác Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người 

sử dụng đất. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.12. Đối với công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành 

quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.13. Đối với công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.14. Đối với công tác Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong quản lý và sử dụng đất đai. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 

    

1.15. Đối với công tác Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai. 

Rất chặt chẽ Chặt chẽ Ít chặt chẽ Không có mối quan hệ 
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2. Về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong 

quá trình đô thị hóa đến việc thực hiên các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

tại địa phương. 

2.1. Đối với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

đai và tổ chức thực hiện văn bản đó. 

- Phải ban hành và thực hiện nhiều văn bản liên quan hơn  

- Việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản liên quan như cũ  

- Ban hành và thực hiện ít văn bản liên quan hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

2.2. Đối với công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính, lập bản đồ hành chính. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.3. Đối với công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây 

dựng giá đất. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.4. Đối với công tác Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.5. Đối với công tác Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  
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Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.6. Đối với công tác Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Như cũ  

- Dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.7. Đối với công tác Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thực hiện nhiều hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện ít hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.8. Đối với công tác Thống kê, kiểm kê đất đai. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.9. Đối với công tác Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.10. Đối với giá đất. 

- Làm tăng mạnh giá đất   

- Làm tăng ít giá đất  

- Không làm tăng giá đất  

- Làm giảm giá đất   

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 
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2.11. Đối với công tác Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người 

sử dụng đất. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

2.12. Đối với công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành 

quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

2.13. Đối với công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.14. Đối với công tác Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong quản lý và sử dụng đất đai. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………. 

2.15. Đối với công tác Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai. 

- Thực hiện khó khăn hơn  

- Thực hiện như cũ  

- Thực hiện dễ dàng hơn  

Ông/Bà hãy giải thích tại sao?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 
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3. Về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong 

quá trình đô thị hóa đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương 

3.1. Tình hình phát triển kinh tế so với trước khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp 

Tốt hơn nhiều Tốt hơn ít Không thay 

đổi 

Kém hơn ít Kém hơn 

nhiều 

     

3.2.Hệ thống cơ sở y tế hiện tại so với trước khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp 

Tốt hơn nhiều Tốt hơn ít Không thay 

đổi 

Kém hơn ít Kém hơn 

nhiều 

     

3.3. Hệ thống trường học so với trước khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp 

Tốt hơn nhiều Tốt hơn ít Không thay 

đổi 

Kém hơn ít Kém hơn 

nhiều 

     

3.4. Hệ thống đường giao thông so với trước khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp 

Tốt hơn nhiều Tốt hơn ít Không thay 

đổi 

Kém hơn ít Kém hơn 

nhiều 

     

3.5. Tình hình cung cấp nước sạch so với trước khi chuyển đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp 

Tốt hơn nhiều Tốt hơn ít Không thay 

đổi 

Kém hơn ít Kém hơn 

nhiều 

     

3.6. Tình hình cung cấp điện so với trước khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp 

Tốt hơn nhiều Tốt hơn ít Không thay 

đổi 

Kém hơn ít Kém hơn 

nhiều 

     

3.7. Điều kiện môi trường so với trước khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp 

Tốt hơn nhiều Tốt hơn ít Không thay 

đổi 

Kém hơn ít Kém hơn 

nhiều 
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4. Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa 

tại địa phương, theo Ông/Bà cần thực hiện các giải pháp nào sau đây? 

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ  

- Thực hiện việc đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân có đất nông 

nghị bị thu hồi 

 

- Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất  

- Có các chính sách hỗ trợ vốn cho người dân đầu tư sản xuất trên 

diện tích đất nông nghiệp còn lại 

 

- Giám sát chặt chẽ quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp 

 

- Giải pháp khác  

Xin Ông/Bà nêu rõ đó là giải pháp gì? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Huế, ngày……..tháng…….năm…….. 

Người phỏng vấn 
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PHỤ LỤC 10 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NÔNG HỘ 

Kính gửi Ông/Bà!          

Để giúp chúng tôi thực hiện nghiên cứu về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến sinh kế của người dân sau khi thu 

hồi đất. Chúng tôi kính mong Ông/Bà vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin 

liên quan.Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ông/Bà đã nhiệt tình giúp đỡ! 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA HỘ 

1. Tên chủ hộ: …………………………………………Tuổi:…………………………. 

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… 

3. Số nhân khẩu trong gia đình : ………người 

Nam: …… người  Nữ: …… người 

4. Trình độ học vấn: (của chủ hộ) 

- Sau đại học : …… người 

- Đại học, cao đẳng, trung cấp  : …… người  

- Cấp 3 (PTTH) : …… người 

- Cấp 2 (PTCS) : …… người 

- Cấp 1 (TH) : …… người 

- Không đi học/Chưa đi học/Không biết : …… người 

5. Số lao động, nghề nghiệp trong gia đình 

Lao động 
Số lao động, nghề nghiệp 

Trước thu hồi Sau thu hồi 

Tổng số lao động (người): 

-Tuổi từ 15-18 

-Tuổi từ 18 đến 55 (nữ),60 (nam) 

-Tuổi trên 35 (nữ), 60 (nam) 

-Số lao động nông nghiệp 

-Số lao động phi nông nghiệp 

………………………. 

……………………….

………………………. 

………………………. 

………………………. 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

Ghi chú: Cần ghi rõ lao động phi nông nghiệp của hộ làm nghề gì 

……………………………………………………………………………………………………… 

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

1. Trước thu hồi đất 

Mảnh đất Loại đất Diện tích (m2) Loại cây trồng 

Thửa 1    

Thửa 2    

Thửa 3    

…………..    

 

Mã phiếu/nhóm………. 

Địa phương:…………. 
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2. Sau khi thu hồi đất  

Mảnh đất Loại đất Diện tích (m2) Loại cây trồng 

Thửa 1    

Thửa 2    

Thửa 3    

………………..    

III. TÀI SẢN 

Loại tài sản Trước thu hồi Sau thu hồi 

1. Nhà   

2. Xe máy   

3. Ti vi   

4. Bếp ga   

5. Tủ lạnh   

6. Điện thoại    

7. Máy vi tính   

8. Máy giặt   

9. Khác    

Ghi chú: Thông tin về nhà gồm cấp nhà, năm xây dựng, các loại tài sản khác gồm 

thông tin về số lượng, mua năm nào 

IV. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ HỘ  

  1. Ông (bà) có được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển nghề hoặc giải quyết việc làm khi 

Nhà nước thu hồi đất không? 

    Có    Không   

2. Ý kiến của chủ hộ về đời sống sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp 

 Tốt hơn    Không thay đổi   Kém hơn 

Ông/Bà hãy giải thích tại sao………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

3. Về tình hình tiếp cận các cơ sở hạ tầng, tiếp cận dịch vụ xã hội (đánh dấu x vào ô vuông) 

 

Vấn đề 

Mức độ 

Tốt 

hơn 

Không 

đổi 

Xấu 

hơn 

Ý kiến (nếu có) 

Hệ thống cấp, thoát nước      

Dịch vụ thu gom rác      

Hệ thống giao thông     

Hệ thống lưới điện      

Chợ     

Cơ sở y tế     

Cơ sở văn hoá     

Hệ thống trường học     

 



179 

 

4. Về vấn đề môi trường 

  Tốt hơn                      Bình thường                        Xấu đi   

Ông/Bà hãy giải thích tại sao:  

………………………………………………………………………………………… 

5. Về các mối quan hệ trong gia đình, làng xóm 

   Tốt hơn         Không thay đổi        Kém đi     

Ông/Bà hãy giải thích tại sao:  

………………………………………………………………………………………… 

6. Ông (Bà) cho biết tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sau thu hồi đất như thế nào?  

 Thiếu đất sản xuất     Đủ đất sản xuất      

 Thừa đất sản xuất       

Ông/Bà hãy giải thích tại sao:  

………………………………………………………………………………………… 

7. Tình hình về việc làm của Ông (Bà) sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp như thế nào? 

Có chuyển đổi việc làm không? 

Có  nghề mới                           Nghề gì?....................................................... 

Giữ nguyên nghề cũ      Thiếu việc làm                

8. Khi bị thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án, Ông (Bà) nhận thấy những vấn 

đề nào còn bất cập, chưa thỏa đáng? 

 Giá đền bù thấp            Chậm thực hiện bồi thường        

Giá đất đền bù chưa thể hiện được sự công bằng       Khác .......................................          

V. THU NHẬP 

1.Tình hình thu nhập của hộ gia đình Ông/Bà như thế nào?  

- Trước thu hồi ……………………………………………….triệu đồng/tháng 

- Sau thu hồi ………………………………………………….triệu đồng/tháng 

2. Thu nhập theo thứ tự quan trọng với hộ gia đình về nguồn thu nhập hiện tại và trước 

đây (Chọn 3 ưu tiên nhất đánh số 1, 2, 3,4,5). 

Thu nhập từ các nguồn 
Sau khi thu hồi đất Trước khi thu hồi đất 

Có/không Xếp thứ tự Có/không Xếp thứ tự 

1. Sản xuất nông nghiệp     

2. Buôn bán nhỏ     

3. Lương/phụ cấp     

4. Lao động tự do     

5. Tiền lãi gửi ngân hàng     

6. Khác     

2. Số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận:………………………….đồng 

 Thu nhập từ tiền bồi thường, hỗ trợ Ông (Bà) đầu tư vào việc gì? 

[1] Học nghề:                  [4] Xây, sửa nhà:      [7] Gửi tiết kiệm:      

[2] Chi tiêu hằng ngày:     [5] Việc học của con:    [8] Mua sắm tài sản  

[3] Chữa bệnh:                [6] Đầu tư sản xuất:      [9] Khác:…………............... 

3. Nhận xét của hộ về thu nhập hiện tại 
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 Tốt hơn trước:      ; cho 3 lý do chính 

1……………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………….. 

 

 Như cũ:      ; cho 3 lý do chính 

1……………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………….. 

 

 Kém hơn trước:      ; cho 3 lý do chính 

1……………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………….. 

 

VII. Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC ĐỀN BÙ 

1.Trong các phương án đền bù, giải tỏa dưới đây, gia đình Ông (Bà) muốn được bồi 

thường đất nông nghiệp theo phương án nào? 

a. Về bồi thường đất nông nghiệp 

- Bồi thường lại diện tích đất nông nghiệp để sản xuất:           

- Phương án khác:                                                                

………………………………………………………………………………………… 

 

b. Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 

- Nhận tiền bồi thường và tự mình tìm việc làm mới:           

- Nhà nước mở lớp học nghề:              

- Phương án khác:                 

………………………………………………………………………………………… 

2.Ý kiến đề xuất của Anh (Chị)/Ông (Bà) về việc bồi thường: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Theo ý kiến của Ông/Bà thì cần bao nhiêu thời gian sau thu hồi đất nông nghiệp để 

có thể ổn định cuộc sống mới? 

 - Dưới 1 tháng   

 - Từ 1 - 3 tháng  

 - Từ 3 – 6 tháng   

 - Trên 6 tháng   

Ngoài những thông tin và ý kiến trên, Ông (Bà) còn mong muốn hay nguyện vọng khác: 

………………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của gia đình Ông (Bà). 

                                                   

 

 

Huế, ngày……..tháng…….năm…….. 

Người phỏng vấn 

 


