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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

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 và Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ 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 

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 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 

quan trọng và cần thiết.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

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.  
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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. Bên cạnh đó, đề tài là 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 

1.1.1.2. Phân loại đất nông nghiệp 

1.1.2. Đất phi nông nghiệp 

1.1.2.1. Khái niệm đất phi nông nghiệp 

1.1.2.2. Phân loại đất phi nông nghiệp 

1.1.3. Đô thị 

1.1.3.1. Khái niệm đô thị và đô thị vệ tinh 

1.1.3.2. Các yếu tố tạo thành đô thị 

1.1.4. Đô thị hóa 

1.1.4.1. Khái niệm về đô thị hóa 

1.1.4.2. Các chỉ số liên quan đến đô thị hóa 

1.1.4.3. Đặc điểm và xu hướng đô thị hóa 

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

1.1.5. Sinh kế và khung sinh kế bền vững 

1.1.5.1. Khái niệm sinh kế 

1.1.5.2. Khung sinh kế bền vững 

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 

1.2.1.2. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam 

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

Việt Nam 

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 

1.2.2.2. Tình hình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp ở Việt Nam 

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 

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 
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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 

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 

 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- 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. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện tại ba đô thị 

vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm thị xã 

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

- Phạm vi số liệu: Đề tài sử dụng số liệu từ năm 2005 đến 

năm 2013 để nghiên cứu. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu điều kiện tự nhiên của các đô thị vệ tinh của 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Nghiên cứu các đặc trưng của quá trình đô thị hóa tại các 

đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

- 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. 

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

đất phi nông nghiệp tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế. 

- 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. 
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2.4. Phương pháp nghiên cứu  

2.4.1. 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. 

2.4.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 

Các thông tin sơ cấp liên quan đến đề tài được thu thập 

thông qua các phương pháp gồm:điều tra, khảo sát thực địa, 

phỏng vấn 99 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi và phỏng vấn 

bán cấu trúc đối với 79 cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai tại 

các đô thị nghiên cứu. 

2.4.3. Phương pháp chuyên gia 

Đề tàiđã 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.  

2.4.4. Phương pháp phân tích xử lý số liệu 

Các số liệu sau khi được thu thập về được xử lý bằng phần 

mềm Excel.  

2.3.5. Phương pháp bản đồ 

Đề tài sử dụng phần mềm Microstation và ArGis để xây 

dựng các bản đồ có liên quan. 

2.3.6. Phương pháp phân tích tương quan bằng phần mềm 

SPSS 20 

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 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 

nhân tố chịu ảnh hưởng của X). 

 

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 

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 
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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, tuyến đường phía 

Tây thành phố Huế, có quốc lộ 49A và quốc lộ 49B chạy qua. 

Thị xã Hương Thủy 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 có những điều kiện thuận lợi để phát 

triển  kinh tế, xã hội cũng như thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra 

ngày càng mạnh mẽ trên địa bàn thị xã. 

 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. 

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 

Bảng 3.1. Tính chất, chức năng của các đô thị vệ tinh  

của thành phố Huế 

Tên đô thị Tính chất, chức năng Năm thành lập 

Hương Thủy Có chức năng công nghiệp, 

cung cấp dịch vụ công cộng, cư 

trú và du lịch. 

2010 

Hương Trà Có chức năng công nghiệp và 

cung cấp dịch vụ công cộng. 

2011 

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 

3.2.2. Quy mô của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

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. 

Thị xã Hương Trà có quy mô diện tích lớn nhất với 520,90 km2, tiếp 
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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.  

3.2.3. Tỷ lệ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố Huế 

Trong giai đoạn 2005-2013, thị trấn Thuận An có tỷ lệ đô 

thị hóa đạt cao nhất và ổn định là 100% 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 đã tăng từ 13,62% lên 58,46% và tỷ 

lệ đô thị hóa của thị xã Hương Trà đã tăng từ 6,77% lên 48,38% 

trong giai đoạn này. 

3.2.4. Tốc độ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố 

Huế 

Bảng 3.2.Tốc độ đô thị hóa của các đô thị vệ tinh của thành phố 

Huế giai đoạn 2005-2013 

Tên đô thị Tính theo sự tăng trưởng 

dân số thành thị 

Tính theo sự tăng trưởng 

của diện tích đất đô thị 

 Tính cho 

cả giai 

đoạn (%) 

Bình quân 

cho mỗi năm 

(%/năm) 

Tính cho 

cả giai 

đoạn (%) 

Bình quân 

cho mỗi năm 

(%/năm) 

Hương Thủy 358,56 44,82 429,93 53,74 

Hương Trà 638,35 79,79 1785,20 223,15 

Thuận An 7,95 0,99 0 0 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, nếu tính theo sự tăng trưởng 

của dân số thành thị hoặc theo sự tăng trưởng của diện tích đất đô 

thị thì thị xã Hương Trà là đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất 

tiếp đến là thị xã Hương Thủy.Riêng thị trấn Thuận An có tốc độ 

đô thị hóa thấp nhất trong ba đô thị. 

3.2.5. Mật độ dân số đô thị của các đô thị vệ tinh của thành phố 

Huế 

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, mật 

độ dân số đô thị của thị xã Hương Trà là 1183,88 người/km2 và 

mật độ dân số đô thị của thị trấn Thuận An là 1714,16 người/km2. 

3.2.6. Chỉ số đô thị-nông thôn của các đô thị vệ tinh của thành 

phố Huế 

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 
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này. Trong khi đó, chỉ số đô thị - nông thôn của thị xã Hương 

Thủyđã tăng từ 0,16 lên 1,41 và chỉ số đô thị - nông thôn của thị xã 

Hương Trà đã tăng từ 0,07 lên 0,93 trong giai đoạn này. Điều 

nàyđã 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 

Cơ cấu kinh tế của các đô thị năm 2013 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.  

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 

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 để chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp với tổng diện tích là 4083,70 ha và số hộ bị thu hồi đất nông 

nghiệp là 5578 hộ. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi ở 

thị trấn Thuận An là 13,58 ha, ở thị xã Hương Trà là 1830,36 ha và ở 

thị xã Hương Thủy là 2239,76 ha. 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 đó tập trung chủ yếu ở đất chuyên 

dùng và đất ở.  

Bảng 3.3. 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 

TT 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 

2 Đất lâm nghiệp 2079,43 1228,38 0,65 3308,46 

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 
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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 

3.4.1.1. Tác động đếnviệc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý và sử dụng đất đai 

Bảng 3.4.Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp đếnviệc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý và sử dụng đất đai 

Đơn vị tính:% 

Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

Thực hiện nhiều 

văn bản hơn 
90,91 87,50 85,71 88,60 

Thực hiện như cũ 9,09 12,50 14,29 11,39 

Thực hiện ít văn 

bản hơn 
0 0 0 0 

Kết quả phỏng vấn cán bộ chuyên môn cho thấyviệc 

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. Đã có 88,60%ý kiến cho rằng 

dưới tác động của việc chuyển đổi đai này  đã làm cho các cơ quan 

chức năng phải ban hành và thực hiện nhiều các văn bản liên quan 

hơn. Nguyên nhân là do trong giai đoạn 2005 - 2013,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. 

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 nhiều diện tích đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình, dự án 

tại các đô thị nên dẫn đến nhiều biến động giữa hệ thống bản đồ và 

thực tế sử dụng đất. Điều này đã làm cho 48,10% số cán bộ chuyên 
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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, cũng 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.  

Bảng 3.5. 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:% 

Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

Khó thực hiện hơn 54,55 46,88 35,70 48,10 

Thực hiện như cũ 36,40 40,62 57,15 41,77 

Dễ thực hiện hơn 9,05 12,50 7,15 10,13 

3.4.1.3. Tác động đến công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

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 nhưng với mức độ không nhiều. Cụ thể chỉ có 8,87% 

cán bộ chuyên môn cho rằng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được thực hiện dễ hơn và 13,92% ý kiến cho rằng 

công tác này khó thực hiện hơn so với trước đây. Trong ba đô thị thì 

thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà có công tác quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất chịu tác động của việc chuyển đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp nhiều hơn so với thị trấn Thuận An.  

Bảng 3.6. 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:% 

Mức độ đánh giá 
Hương 

 Thủy 

Hương  

Trà 

Thuận 

 An 

Tổng hợp  

chung 

Khó thực hiện hơn 15,15 15,60 7,15 13,92 

Thực hiện như cũ 78,80 71,90 85,70 77,21 

Dễ thực hiện hơn 6,05 12,50 7,15 8,87 
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3.4.1.4. Tác động đến công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất 

Kết quả nghiên cứu cho thấy 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 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, vẫn có 31,64% cán bộ chuyên môn cho rằng 

việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất gặp nhiều khó khăn 

do số lượng dự án thu hồi nhiều nên đã ảnh hưởng đến nhiều hộ 

dân đồng thời 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.  

Bảng 3.7.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:% 

Mức độ đánh giá Hương  

Thủy 

Hương  

Trà 

Thuận  

An 

Tổng hợp 

chung 

Khó thực hiện hơn 36,40 28,10 28,60 31,64 

Thực hiện như cũ 45,40 46,90 50,00 46,84 

Dễ thực hiện hơn 18,20 25,00 21,40 21,52 

3.4.1.5. Tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất 

nông nghiệp 

Bảng 3.8. 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:% 

Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

Khó thực hiện hơn 51,50 65,60 42,90 55,70 

Thực hiện như cũ 30,30 31,30 57,10 35,44 

Dễ thực hiện hơn 18,20 3,10 0 8,86 
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Để đảm bảo việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp 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. Bên cạnh đó dưới tác 

động của quá trình đô thị hóa giá đất tại các đô thị ngày càng tăng 

cao nên đã tạo ra những khó khăn cho việc bồi thường. Ngoài ra, 

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. Điều này đã làm cho 55,70% cán bộ chuyên 

môn cho rằng công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông 

nghiệp khó thực hiện hơn so với trước đây. Trong khi đó, chỉ có 

8,86% số cán bộ chuyên môn cho rằng việc bồi thường hỗ trợ được 

thực hiện dễ dàng hơn do các văn bản hướng dẫn liên quan 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. 

3.4.1.6. Tác động đến giá đất 

Bảng 3.9. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp đến giá đất 

Đơn vị tính:% 

Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

Làm tăng mạnh giá đất 42,40 40,60 78,57 48,10 

Làm tăng ít giá đất 57,60 59,40 21,43 51,90 

Không làm tăng giá đất 0 0 0 0 

Làm giảm giá đất 0 0 0 0 

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã 

làm tăng giá đất tại các đô thị doquá trình chuyển đổi này đã góp 

phần làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng của các đô thị không ngừng 

được đầu tư, nâng cấp.Trong đógiá đất tại thị trấn Thuận An đã tăng 

214,28 - 400% so với trước đây.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. 
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3.4.1.7. Tác động đến công tác giải quyết khiếu nại về đất đai 

Bảng 3.10. Ý kiến về tác động của việc chuyển đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp đến công tác giải quyết khiếu nạivề đất đai 

Đơn vị tính:% 

Mức độ đánh giá Hương 

Thủy 

Hương 

Trà 

Thuận 

An 

Tổng hợp 

chung 

Khó thực hiện hơn 57,60 46,87 42,86 50,63 

Thực hiện như cũ 30,30 28,12 50,00 32,91 

Dễ thực hiện hơn 12,10 25,01 7,14 16,46 

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 do giá đất trên thị trường ngày càng tăng cao trong 

khi đó việc bồi thường được thực hiện bằng giá bảng giá đất quy 

định của Nhà nước nên đã làm cho người dân không dễ dàng chấp 

nhận vì vậy dẫn đến việc khiếu nại. Tuy nhiên cũng có 16,46% ý 

kiến cho rằng việc giải quyết khiếu nại về đất đai tại 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. Đồng thời, người dân cũng nhận thấy những thuận lợi 

do quá trình chuyển đổi đất đai mang lại do đó họ dễ dàng chấp nhận 

kết quả giải quyết khiếu nại của các cơ quan có liên quan. 

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 các đô thị. Cụ thể, tỷ 

lệ đất phi nông nghiệp của cả ba đô thị đều được tăng lên trong giai 

đoạn 2005-2013. 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. 

3.4.3. Tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp và đất 

phi nông nghiệp giai đoạn 2005-2013 
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3.4.3.1. Tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2005-2013, diện tích đất nông nghiệp của 

thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà tăng lên, riêng thị trấn 

Thuận An bị giảm xuống. Tuy nhiên, trong thực tế đất nông nghiệp 

của các đô thị đã bị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp. Do vậy, nếu không có quá trình chuyển đổi đất đai này thì 

diện tích nông nghiệp của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà 

sẽ được tăng nhiều hơn và diện tích đất nông nghiệp của thị trấn 

Thuận An sẽ giảm đi ít hơn. 

Bảng 3.11. Tình hình biến động diện tíchđất 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 

2 Đất lâm nghiệp 4042,06 7089,13 7,85 

3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 57,21 104,24 -25,17 

4 Đất nông nghiệp khác 12,10 -54,32 0 

3.4.3.2. Tác động đến biến động sử dụng đất phi nông nghiệp 

Bảng 3.12. Tình hình tăng, giảm diện tích đất phi nông nghiệp  

tại các đô thị giai đoạn 2005 - 2013 

Đơn vị tính: Ha 

T

T 

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  

2 Đất chuyên dùng 5311,79 2115,73 3550,16 1490,67 37,42 13,13 

3 Đất tôn giáo TN 9,66 4,57 32,77 16,54 0,52  

4 Đất nghĩa trang NĐ 24,20 39,75 -100,99 37,44 -0,02  

5 Đất sông suối MNCD -181,04 4,06 -580,12 62,85 -2,3 0,45 

6 Đất phi NN khác   75,16 66,26   
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Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

cùng với quá trình khai thác đất chưa sử dụng đã làm cho diện tích 

đất phi nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thị 

trấn Thuận An tăng lên trong giai đoạn 2005 - 2013. Trong đó, thị 

xã Hương Thủy được 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. 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.  

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 

 
Hình 3.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các đô thị 

trong giai đoạn 2005-2013 

Trong giai đoạn 2005 - 2013, 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 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 
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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 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%. Kết quả phân tích tương quan cho thấy mặc dù 

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 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 

  

 
Hình 3.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động của các đô thị 

trong giai đoạn 2005-2013 
Trong giai đoạn 2005-2013, cùng với quá trình đô thị hóa, 

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 đã tăng lên trong cơ cấu lao động của các đô thị. Cụ thể, 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 
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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. 

Đây là xu hướng thay đổi tích cực cho sự phát triển của các đô thị 

do 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.  

3.4.4.3. Tác động đến thu nhập bình quân đầu người 

Thu nhập bình quân đầu người tại cả ba đô thị đãtăng gấp 

từ 3,43 - 4,04 lần trong giai đoạn 2005 - 2013. 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. Nguyên nhân 

dẫn đến kết quả này là do việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng 

trưởng kinh tế của các đô thị từ đó đã kéo theo sự tăng lên của thu 

nhập bình quân đầu người.  

 
Hình 3.3. Sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người củacác đô thị 

trong giai đoạn 2005 - 2013 

3.4.4.4. Tác động đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất nông 

nghiệp 

a.Tác động đến sự thay đổi nguồn vốn tự nhiên 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy giữa diện tích đất 
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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. 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.  

Bảng 3.13. 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 

b. Tác động đến nguồn vốn tài chính 

Sau thu hồi đất nguồn vốn tài chính của các hộ dân đã có 

sự thay đổi. Cụ thể, 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.Bình quân mỗi hộ dân bị 

thu hồi đất nông nghiệp tại thị xã Hương Thủy được nhận 110,16 

triệu đồng, 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.  
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Bảng 3.14. 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 

c. Tác động đến nguồn vốn con người 

Dưới tác động của việcchuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp, 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% sau thu hồi đất. Nguyên nhân là do bị thu hồi đất lao động 

nông nghiệp của các nhóm hộ đã chuyển sang hoạt động trong lĩnh 

vực phi nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống. Kết quả phân tích tương 

quan cho thấy giữa tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp và số lao động phi 

nông nghiệp của các hộ dân tại thị xã Hương Thủy có hệ số tương 

quan r = 0,608, thị xã Hương Trà có hệ số tương quan r = 0,385. 

Riêng thị trấn Thuận An có hệ số tương quan thuận là 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.  
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Hình 3.4.Xu hướng thay đổi cơ cấu lao động trong các nhóm hộ  

trước và sau thu hồi đất nông nghiệp 

d. Tác động đến nguồn vốn vật chất 

Bảng 3.15.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 

TT 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 
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Sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, nguồn vốn vật chất của 

các hộ dân đã có sự thay đổi đáng kể do người dân sử dụng tiền để 

sửa chữa nhà cửa và mua sắm tài sản phục vu cho cuộc sống gia 

đình. Việc thay đổi nguồn vốn vật chất này đã góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho người dân nhưng 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.Bên cạnh đó, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp cũng đã tác động tích cực đến sự phát triển của  hệ 

thốngcơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị. 

e. Tác động đến nguồn vốn xã hội 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy giữa tỷ lệ thu hồi 

đất nông nghiệp và tình hình môi trường có hệ số tương quan r = 

-0,21. Điều này chứng tỏ rằng 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. Giữa tỷ 

lệ thu hồi đất và quan hệ gia đình của các hộ dân có 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. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền và 

giáo dục 

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 

3.5.2. 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 

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.Bên cạnh đó, cần công khai toàn bộ nội dung của phương án 
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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. 

3.5.3.Thực hiệnviệc bồi thường và hỗ trợ phù hợp khi thu hồi 

đất nông nghiệp 

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. Nhà nước nên 

bồithườngcho người dân bằng bảng giá quy định áp dụng cho mục 

đích sử dụng đất được xác định sau chuyển đổi đất nông nghiệp. 

3.5.4. Giải pháp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao 

động bị thu hồi đất nông nghiệp 

Việc dạy nghề cho nông dân phải phù hợp với lứa tuổi của 

lao động và sự phát triển ngành nghề của từng đô thị.Đầu tư phát triển 

khu công nghiệp Tứ Hạ, Phú Bài; phát triển các cụm công nghiệp-tiểu 

thủ công nghiệp và làng nghề nhằm giải quyết việc làm cho lao 

động nói chung và số lao động bị mất đất nông nghiệp nói riêng. 

3.5.5. Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân 

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. Các đô 

thị cần khai thác đất chưa 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. 

Chính quyền địa phương nên chủ động hướng dẫn người 

dân sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ đúng cách đồng thời tạo điều 

kiện cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tiếp cận các nguồn 

vốn vay ưu đãiđể phát triển sinh kế theo hướng bền vững. 

  

 

  



23 

 

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬNVÀ KIẾN NGHỊ 

 

4.1. KẾT LUẬN 

 Qua 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 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 
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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,  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. 

4.10.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 

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 bằng bảng 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 củaviệc chuyển đổi đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại 

tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xác định 

được cơ sở lý luận và thực tiễn cũng nhưnâng cao hiệu quả của 

việc chuyển đổi đất này trong quá trình xây dựng và phát triển các 

đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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INTRODUCTION 
 

1. Purpose of the study 

Hue  city, the central of Thua Thien Hue province, has 

three satellite towns, including: HuongThuy, Huong Tra and Thuan 

An. In recent years, because  of rapid urbanization more and more 

agricultural areasin the satellite towns of Hue city  were switched 

to use for non-agricultural purposes. 

 The result of this tranfer created more favorable 

conditions for developping the economic - social at satellite towns 

on the one hand. On the other hand,  it also caused the lost of  

agricultural land, which  has created  significant impacts on the  

land use and management as well as the livelihood of the people 

whose land wasrecovered, ect. However, until now there is not any 

research which study on the general impacts due to the transfer of 

agricultural land to non-agricultural land under urbanization in the 

satellite towns of the city Hue. Because of these reasons, the carry 

out study "Assessing the impacts of conversion of agricultural 

land to non-agricultural land under the process of urbanization 

in the satellite towns of Hue city, Thua Thien Hue province" is 

important and necessary.  

2. Objectives of the study 

- Analysis of the reality in converting agricultural land to 

non-agricultural land in the satellite towns of Hue city in the period 

of 2005-2013. 

- Assessing the impacts of the conversion of agricultural 

land  to the implementation of land management; the restructuring 

of land use and land changes; changing in economic structure; 

laborstructure, per capita income; and changinginlivelihoods of the 

people whose agricultural land wasrecovered in the satellite towns 

of the Hue city in the period of 2005-2013.  

3. Scientific and practical significance of the study 

a. Scientificsignification 

The research helped to clarify the rationale of the 

urbanization process, the land management of state, issues about 

land use  and the livelihoods of people underthe process of 

urbanization in Vietnam. Besides, the research contributed to the 
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reference sources, study, research for the training process and 

scientific research of the Land Management branch and other 

related branch. 

b. Practical signification 

- This study reflects the reality conversion of agricultural 

land to non-agricultural land as well as the impacts of this process 

on economic and social development, management and land use, 

livelihoods of people in the satellite towns of Hue city, Thua Thien 

Hue province. Therefore, this study will help managers of urban 

and land  of the satellite towns of Hue city having suitable 

solutions for land use and urban development. 

- The proposed solutions of the study have contributed to 

improve the efficiency of land conversion underthe process of 

urbanization in the study area.   

4. New contribution of the dissertation 

- The results of study determined the characteristics of the 

urbanization process in  satellite towns of Hue city, Thua Thien 

Hue province. 

- The first study carried out in the satellite towns of Hue 

city. Its result showed the aggregate impact of the transformation 

of agricultural land to non-agricultural land underthe process of 

urbanization to the social and economic development, the situation 

of land use and management as well asthe livelihoods of the people 

in their towns. 

- The results of the study provided the theoretical 

scienttific basic and the practices related to the development of 

satellite towns of Hue city. 

- The results of the research have contributed to give the 

basic for the conversion of land under urban development process 

in Thua Thien Hue province. 

 

CHAPTER 1. OVERVIEW OF STUDY 

 

1.1. THEORETICAL OF STUDY 

1.1.1. Agricultural land 

1.1.1.1. The concept of agricultural land 

1.1.1.2. Classification of agricultural land 
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1.1.2. Non-agricultural land 

1.1.2.1. The concept of non-agricultural land 

1.1.2.2. Classification of non-agricultural land 

1.1.3. Urban 

1.1.3.1. The concept of urban and satellite towns 

1.1.3.2. The elements make up the urban 

1.1.4. Urbanization 

1.1.4.1. The concept of urbanization 

1.1.4.2. The indicators related to urbanization 

1.1.4.3. Characteristics and trends of urbanization 

1.1.4.4. Impact of urbanization on the social and economic 

1.1.5. Livelihoods and sustainable livelihoods framework 

1.1.5.1. The concept of livelihood 

1.1.5.2. Sustainable livelihoods framework 

1.2. PRACTICAL BASIS OF STUDY 

1.2.1. Practical basis about urbanization 

1.2.1.1. The process of urbanization in the world 

1.2.1.2. The process of urbanization in Vietnam 

1.2.1.3. The role of urbanization on economic-social development 

in Vietnam 

1.2.2. Practical basis of the conversion of agricultural land to 

non-agricultural land 

1.2.2.1. Reality and experience on land conversion in some 

countries in the world 

1.2.2.2. Realityconversion of agricultural land to non-agricultural 

land in Vietnam 

1.3. RELATED  RESEARCH AND PROBLEMS FOR 

CONTINUING STUDY  

1.3.1. Related researchs 

1.3.1.1. The study about urbanization 

1.3.1.2. The study about the conversion of agricultural land to non-

agricultural land in the process of urbanization 

1.3.2. General comments aboutrelatedresearchs and further 

research directions 

1.3.2.1. General comments aboutrelatedresearchsto conversion of 

agricultural land to non-agricultural land in the process of 

urbanization in Vietnam 
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1.3.2.2. Contents of conversion of agricultural land to non-

agricultural land in the process of urbanization should continue 

research in the satellite towns of Hue city, Thua Thien Hue 

Province 

 

 

CHAPTER 2. SUBJECTS, CONTENTS AND 

METHODOLOGY OF RESEARCH 

 

2.1. Research subjects 

- Resource of agricultural land and non-agricultural land in 

the satellite towns of Hue city, Thua Thien Hue province. 

- Recovery projects of agricultural land in the satellite towns 

of Hue city. 

- Households whose agricultural land were recovered in the 

satellite towns of Hue city. 

- The administrative staffs in management and land use 

inthe satellite towns of Hue city. 

2.2. Research scopes 

- Research location: This study was carried out at three 

satellite towns of Hue city, Thua Thien Hue, including HuongThuy 

town, HuongTra town, and Thuan An town. 

- Data: This research using collected data from 2005 to 

2013 to study. 

2.3. Research contents 

- Studying the natural conditions of the satellite towns of 

Hue city. 

- Studying the characteristics of the urbanization process in 

the satellite towns of Hue city 

- Studying on thereality conversion of agricultural land to 

non-agricultural land underthe process of urbanization in studiedareas. 

- Evaluating the impacts of conversion of agricultural land to 

non-agricultural land in satellite towns of Hue city. 

- Proposing some solutions to improve the efficiency of 

conversion of agricultural landunder the process of urbanization in 

study areas. 
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2.4. Research methodology 

2.4.1. Survey and collect secondary data method 

 The secondary information related to the research topics 

were collected in the form of documents, statistics, maps from the 

relevant departments in the Thua Thien Hue province. 

2.4.2. Survey and collect primary data method 

The primary information related to the researchtopic were 

collected through different methods, including: survey, field 

survey, interview 99 households whose were recovered 

agriculture land,semi-structured interview 79 adminstrative 

persons on the land management at study areas. 

2.4.3. Expert method 

This research synthesized the opinions of experts and 

managers about the changes of agricultural land to non-agricultural 

land through direct interviews..  

2.4.4. Analytical methods for data processing 

The  collected  data was processed by Excel the software.  

2.3.5. Mapping method 

This research used Microstation software and ArcGis to 

build the thematic maps. 

2.3.6. Correlation analysis methods using SPSS 20 

The correlation coefficient (r) was used to evaluate the 

relationship between X - agricultural land convertedto non-

agricultural land by year (when assessing impacts to economic 

restructure, the changes in income per capita and labor structure) or 

the proportion of agricultural land acquisition (when evaluating the 

impact on the livelihoods of the people) and Y (the influenced 

factors by X) with the reliability of study results of 95% 

 

 

CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1. NATURAL CONDITIONS OF SATELLITE TOWNS OF 

HUECITY  

Huong Tra, locatedat the gateway to the north of Hue city, 

has geographic coordinates from 16016'30" to 16036'30" North 

latitude and from 107036'30" to 107004'45" East longitude. The 
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town has National Highway 1A the North-South railway, the road 

west of Hue city, the National Highway 49A and 49B highway 

running through. 

HuongThuy town has geographic coordinates from 16008’ 

to 16030 North latitude and from 107030’ to 107045’East longitude. 

The town is the gateway to the south of Hue city, which has 

favorable conditions for development of economy, society and 

promotingthe rapid process of urbanization. 

 Thuan An is the coastal town of Phu Vang district, Thua 

Thien Hue Province, which  has geographic coordinates from 

16032'56" to 16054'89" North latitude and 107038'37 "to 107064'61" 

East. ThuanAn town is located along Highway 49A, far away 12 km 

from Hue city to the southeast. There is also a seaport at ThuanAn 

town. With these advantages, Thuan An town is becoming a potential 

location for developmening economic of Thua Thien Hue province. 

3.2. CHARACTERISTICS OF URBANIZATION PROCESS 

IN SATELLITE TOWNS OF HUE CITY 

3.2.1. Properties and function of the satellite towns  

Table 3.1.Properties and function of the satellite towns of Hue city 

Town name  Properties, function Established year  

Huong Thuy Industrial, residence, services, 

tourism 

2010 

Huong Tra Industrial and public service 

providers 

2011 

Thuan An Services, tourism, marine 

ecology, industry and 

economics lagoon;  central of 

security - defense 

1999 

3.2.2. The size of the satellite towns of Hue city 

In three satellite towns of Hue city, population of Huong 

Tra and HuongThuy town have reached over 100,000 people in 

2013. Meanwhile, population of ThuanAn town is only 1/5 scale 

population of Huong Tra or HuongThuy. Huong Tra town has the 

largest acreage with 520.90 km2, followed by HuongThuy town 

with 457.33 km2 and ThuanAn town has smallest area at 17.03 

km2. 

3.2.3. The rate of urbanization of the satellite towns of Hue city 
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In the period of 2005-2013, urbanization rate of ThuanAn 

town was the highest and reached stability 100% because all 

population of the town has become the urban population since 

1999. Meanwhile, the urbanization rate of HuongThuy town 

increased from 13.62% to 58.46% and the urbanization rate of 

Huong Tra town increased from 6.77% to 48.38% during this 

period. 

3.2.4. Urbanization speed of the satellite towns of Hue city 

Table 3.2.Urbanization speed of the satellite towns of Hue city 

2005-2013 

Town 

name 

Charged by the growth of 

urban population 

Charged by the growth 

of urban land 

 Entire 

period 

(%) 

Average per 

year (%/year) 

Entire 

period 

(%) 

Average per 

year (%/year) 

HuongThuy 358.56 44.82 429.93 53.74 

Huong Tra 638.35 79.79 1785.20 223.15 

Thuan An 7.95 0.99 0 0 

In the period 2005-2013, based on the growth of urban 

population or growth of urban areas, Huong Tra town has fastest 

urbanization speed , followed by HuongThuy town. ThuanAn town 

has lowest urbanization speed among three towns. 

3.2.5. Urban population density of the satellite towns of Hue 

city 

In 2013, the urban population density of Huong Thuy was 

the highest with 2162.28 persons/km2, urban population density of 

Huong Tra was 1183.88 persons/km2 and urban population density 

of Thuan An town was 1714.16 persons/km2. 

3.2.6. Urban-rural index of the satellite towns of Hue city 

Because entire population of ThuanAn was urban 

population since 1999, urban-rural index of this town was not 

determined. Meanwhile, the urban-rural index of HuongThuy town 

and Huong Tra risen from 0.16 to 1.41 and from 0.07 to 0.93 in 

this stage, respectively. 

3.2.7. The economic structure of the satellite towns of Hue city 

In the economic structure of three satellite towns,the rate 

of the non-agricultural sector was higher than rate of the 
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agricultural sector. Specifically, the rate of non - agricultural sector 

accounted for 95.95% at HuongThuy town, 81.67% at Huong Tra 

town and 68.79% at ThuanAn town. Meanwhile, the proportion of 

agriculture accounted for only 4.05% at HuongThuy town, 18.33% 

at Huong Tra town and 31.21% at ThuanAn town in 2013.  

3.3. CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND TO NON-

AGRICULTURAL LAND  IN SATELLITE TOWNS OF HUE 

CITYIN THE PERIOD 2005 - 2013 

In the period 2005-2013, three satellite towns of Hue city 

had implemented 204 projects which acquired agricultural land to 

switch to non-agricultural land with a total area 4083.70 hectares 

and the number of households whose agricultural land recovered  is 

5578. In which, agricultural land is recovered at Thuan An town is 

13.58 hectares, at Huong Tra is 1830.36 hectares  and at 

HuongThuy town is 2239.76 hectares.The result of this conversion 

caused the increase of non - agricultural land area at three towns 

which concentrated mainly on specialized land and residential 

land. 

Table 3.3. Conversion of agricultural land to non-agricultural land 

in satellite towns in the period 2005-2013 

Unit: Ha 

Order Type of land HuongT

huy 

Huong 

Tra 

Thuan 

An 

Total 

 Total area 2239.76 1830.36 13.58 4083.70 

1 Agriculture production 

land 

205.60 520.45 0.80 726.85 

2 Forest land 2079.43 1228.38 0.65 3308.46 

3 Aquaculture land 4.43 15.52 12.13 32.08 

4 Other agricultural land 0 66.01 0 66.01 

3.4. IMPACT OF CONVERSION AGRICULTURAL LAND 

TO NON-AGRICULTURAL LAND IN SATELLITE TOWNS 

OF HUE CITY  

3.4.1. Impact on the implementation of some management 

contents of state land 

3.4.1.1. Impact on the implementation of legal documents on 

management and use of land 
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Table 3.4.Opinions on the impact of the conversion agricultural land 

to non-agricultural land to implementation of legal documents on 

management and use of land 

Unit:% 

Degree evaluation HuongThuy Huong 

Tra 

Thuan 

An 

General 

Synthesis 

Done more 

document 
90.91 87.50 85.71 88.60 

Done the same 9.09 12.50 14.29 11.39 

Done less 

document 
0 0 0 0 

Interview results showed that conversion agricultural land 

to non-agricultural land had very clear effect to the implementation 

of legal documents on management and use of land in towns.  

3.4.1.2.Impact on the survey, surveying, cadastral mapping, map 

of land use 

Table 3.5.Opinion on the impact of the transfer of agricultural land to 

non-agricultural land on the survey, surveying, cadastral mapping, 

maps of land use 

Unit:% 

Degree evaluation HuongThuy Huong 

Tra 

Thuan 

An 

General 

Synthesis 

More difficult 54.55 46.88 35.70 48.10 

The same 36.40 40.62 57.15 41.77 

Easier 9.05 12.50 7.15 10.13 

The result showed that, there were 48.10% of the 

specialized officials said that the conversion of agricultural land to 

non-agricultural land had made the building mapping system, 

especially map of land use in urban areas more difficult than before 

due to  more surveying and revising. However, threrewere only 

10.13% interviewed staffs suggested that this work was  done more 

easily because data of land acquisition projects managed more 

clearly than before. 

3.4.1.3. Impact on the management plan, land use planning 

The transfer of agricultural land to non-agricultural land has 

less impact on the management of planning and land use planning in 
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towns. There wasonly 13.92% who wasinterviewed suggested that 

this work wasdone more difficult than before. 

Table 3.6.Opinion on the impact of the transfer of agricultural land to 

non-agricultural land on the management plan, land use planning 

Unit:% 

Degree evaluation HuongThuy Huong 

Tra 

Thuan 

An 

General 

Synthesis 

More difficult 15.15 15.60 7.15 13.92 

The same 78.80 71.90 85.70 77.21 

Easier 6.05 12.50 7.15 8.87 

3.4.1.4.Impact on the land acquisition, change land use purpose 

Table 3.7.Opinion on the impact of the transfer of agricultural land to 

non-agricultural land on the land acquisition, change land use 

purpose 

Unit:% 

Degree evaluation HuongThuy Huong 

Tra 

Thuan 

An 

General 

Synthesis 

More difficult 36.40 28.10 28.60 31.64 

Done the same 45.40 46.90 50.00 46.84 

Easier 18.20 25.00 21.40 21.52 

The study results showed that 21.52% who was 

interviewed  said that  land acquisition and land use purpose 

change were done easier than before under the impact of the 

conversion of agricultural land to non-agricultural. However, there 

was 31.64% of professional personsthat the with draw and 

conversion of land use purposes were difficult because the with 

drawn agriculture land affected simultaneously many households , 

pressuring in large for towns on the issue of employment, stable 

life for the people whose land wasrecovered. 

3.4.1.5.Impact on compensation and assistance for agricultural 

recovery 

Table 3.8. Opinion on the impact of the transfer of agricultural land 

to non-agricultural land on compensation and assistance for 

agricultural recovery 

Unit:% 

Degree evaluation HuongThuy Huong Thuan General 
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Tra An Synthesis 

More difficult 51.50 65.60 42.90 55.70 

Done the same 30.30 31.30 57.10 35.44 

Easier 18.20 3.10 0 8.86 

There was 55.70% of professional staff said that the 

compensation and assistance for agricultural land recovery were 

more difficult than before due to land prices at towns rising up so  

the state budget must be under great pressure. Besides, large with 

drawn agricultural areas had made workload for staffs because land 

acquisition must be done more than before. Meanwhile, there 

wasonly 8.86% of the specialized officials who was interviewed 

said that the compensation was made easier than before because 

the relevant guidelines document were issued in full, clearly and 

uniform. 

3.4.1.6.Impact on land price 

Land price in the satellite towns of Hue city increased due 

to the conversion of agricultural land to non-agricultural land, 

contributed to develop the infrastructure system of that towns. 

Land price in Thuan An town increased from 214.28 to 400% than 

before. Land price of HuongThuy town land increased from 5.76 to 

32.35% and the price of land in HuongTra town increased from 

6.06 to 40.84% depending on the location and route. 
Table 3.9. Opinion on the impact of the transfer of agricultural land 

to non-agricultural land on land price 

Unit:% 

Degree evaluation Huong

Thuy 

Huong 

Tra 

Thuan 

An 

General 

Synthesis 

Making land prices 

increased more 

42.40 40.60 78.57 48.10 

Making land prices 

increase less 

57.60 59.40 21.43 51.90 

land price is not rise 0 0 0 0 

Making land prices 

reduce 

0 0 0 0 
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3.4.1.7.Impact on the settlement of complaints about land 

Bảng 3.10. Opinion on the impact of the transfer of agricultural land 

to non-agricultural land on the settlement of complaints about land 

Unit:% 

Degree 

evaluation 

HuongThuy Huong 

Tra 

Thuan 

An 

General 

Synthesis 

More difficult 57.60 46.87 42.86 50.63 

Done the same 30.30 28.12 50.00 32.91 

Easier 12.10 25.01 7.14 16.46 

Interview results showed that there were 50.63% of the 

staffs who were interviewed said that the resolution of complaints on 

land made harder than before due to the rising of the market land 

prices while the compensation was done by the state price sopeople 

whose agriculture land was retrieved not easily accepted. However, 

there were 16.46% opinion said that the resolution of complaints on 

land weremade easier than before. The reason is that after 

professional staff explained, people had a higher awareness of the 

role and importance of the conversion of agricultural land to non-

agricultural land. Beside, people also understandthe benefitdue to 

land conversion so they easily accepted the result of the settlement 

of complaints from related agencies. 

3.4.2. Impact on the change of land use structure 

 The transfer of agricultural land to non-agricultural land 

has made the proportion of non-agricultural land of three towns 

risen in the period 2005-2013. In which, the proportion of non-

agricultural land use of HuongThuy town increased from 13.39% 

to 25.05% and Huong Tra town increased from 17.48% to 23.98%. 

In 2013, non-agricultural land rate of ThuanAn town   is 73.78% 

increased 2.50% compared to 2005. 

3.4.3. Impact on the fluctuations use of agricultural land and 

non-agricultural land in period 2005-2013 

3.4.3.1. Impact on the fluctuations use of agricultural land  

In the period 2005-2013, the agricultural land area of 

Huong Thuy and Huong Tra increased, conversely ThuanAn town. 

However, agricultural land of three towns has been converted to 

use for non-agricultural purposes.  
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Table 3.11. Fluctuations use of agricultural land in satellite towns 

of Hue city in period 2005-2013 

Unit:Ha 

Order Type land HuongThuy Huong 

Tra 

Thuan 

An 

 Toatal area 3884.56 8649.18 -4.91 

1 Agricultutre production 

land 

-226.81 1510.13 12.41 

2 Forest land 4042.06 7089.13 7.85 

3 Aquaculture land 57.21 104.24 -25.17 

4 Other agricultutre land 12.10 -54.32 0 

 

3.4.3.2. Impact on the fluctuations use of non-agricultural land 

Table 3.12.Increase, decrease of non-agricultural land in satellite 

towns of Hue city in period 2005 - 2013 

Unit: Ha 

Order Type land HuongThuy Huong Tra Thuan An 

Change 

area 

From 

agriculture 

land 

switch to 

Change 

area 

From 

agriculture 

land 

switch to 

Change 

area 

From 

agriculture 

land 

switch to 

 Total area 5297.97 2239.76 3365.72 1830.36 33.28 13.58 

1 Residential land 133.36 75.65 388.74 156.6 -2.34  

2 Specialized land 5311.79 2115.73 3550.16 1490.67 37.42 13.13 

3 Religious land 9.66 4.57 32.77 16.54 0.52  

4 Cemetery land 24.20 39.75 -100.99 37.44 -0.02  

5 sTream and specialized 

water surface 

-181.04 4.06 -580.12 62.85 -2.3 0.45 

6 Other non-agriculture 

land 

  75.16 66.26   

Due to the conversion of agricultural land to non-

agricultural land, non-agricultural land area increased in Huong 

Thuy, Huong Tra and Thuan An town in the period 2005-2013 at 

the rate 42.27%, 54.38%, 40.80%, respectively. 

3.4.4. Impact on economic-social development 

3.4.4.1. Impact on economic restructuring 

Economic structure of three towns changed toward 

increasing rate of non-agriculture sector and reduced rate of 
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agriculture sector.In three towns, HuongThuy town had the largest 

converted agricultural land to non-agricultural land. So the 

economy structure of this town also changed the most. And the 

next was Huong Tra town. Meanwhile, ThuanAn town had the 

least converted  agricultural land  to non-agricultural land therefore 

its economic structure changed at least. 

 
Figure 3.1. Economic restructuring in satellite towns of Hue city in 

period 2005-2013 

3.4.4.2. Impact on the rate of employees by sector 

  

 
Figure 3.2. Trend of labor restructuring in the period 2005-2013 
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In the period 2005 - 2013, the conversiom of agricultural 

land to non-agricultural land hadled to the change career of farmers 

whose agricultural land wererecovered. This made the proportion 

of non-agricultural employment increased in the labor structure of 

three towns.Particularly, the rate of non-agricultural employment 

of HuongThuy town increased 30.39% and reached at 71.39% in 

2013. The rate of non-agricultural employment of Huong Tra town 

increased 15.73% and reached at  56.21% in 2013. Meanwhile, in 

2013, the rate of non-agricultural employment of ThuanAn town 

was67.97% and this rate increased 34.12% compared to 2005. 

3.4.4.3. Impact on income per capita  

The income per capita in the three towns increased from 

3.43 to 4.04 times for the period 2005-2013.The conversion  of 

agricultural land to non-agricultural land significantly contributed 

in boosting the economic growth, which led to an increase the 

income per capita. 

 
Figure3.3. Changing the average per capita income in the period 

2005 - 2013 
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proportion of converted agricultural land. So, after having land 

acquisition, this town has average agricultural land per household 

at least with 1337.17 m2/household. Huong Tra town has 

proportion of agricultural land acquisition was at 41.52 %. After 

having land acquisition, eachhousehold of this town has 1478.36 

m2  agricultural land. Thuan An town has the largest agricultural 

land per household because the proportion of agricultural land 

acquisition of this town was least in three town. 

Table 3.13. Correlation analysis between the proportion of 

agriculture land acquisition and agricultural land area remain of 

household 

Order Town The correlation 

coefficient r 

The degree of 

correlation 

1 HuongThuy -0.76 Highly correlated 

2 Huong Tra -0.88 Highly correlated 

3 Thuan An -0.71 Highly correlated 

b.Impact on financial source 

After recovering agricultural land, the average money per 

household whose agricultural land was recovered in HuongThuy 

town received 110.16 million VND, in Huong Tra town received 

79.48 million VND and ThuanAn town received 61.14 million 

VND. Thus, after the recovery of agricultural land, land resources 

has become the financial source of the household. 

 

Table 3.14. Money compensation and support for household group 

Order Target Average money 

compensation and 

support (millionVND/ 

household) 

Standard 

deviation 

1 According to household group 

1.1 Group 1 48.50 32.12 

1.2 Group 2 94.11 40.82 

1.3 Group 3 121.07 72.94 

2 According to town 

2.1 HuongThuy 110.16 78.34 

2.2 Huong Tra 79.48 37.16 
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2.3 Thuan An 61.14 31.40 

3 General 

Synthesis 

87.89 59.37 

c.Impact on human source  

 
Figure 3.4.Changing labor structure in household group  before 

and after recovery agriculture land  

Under the impact of the conversion of agricultural land to 

non-agricultural land, agricultural labor proportion of households 

reduced 21.22% while the proportion of non-agricultural 

employment increased from 31.67% to 52.89 %. The reason is that 

famer whose agricultural land was recovered changed to work in 

the non-agricultural sector in order to ensure their life. Correlation 

analysis results showed that correlation coefficient between the rate 

of recover  agriculture land and number of non-agricultural labor  

in HuongThuy, Huong Tra, and Thuan An town was 0.608, 0.385  

0.058, respectively.  

d. Impact on physical capital 
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Table 3.15.The use of compensation and support for the 

construction, repair house and buy assets in the household group 

Order Target Building, repair 

house 

Buy assets 

Number 

(Household) 

Rate 

(%) 

Number 

(Household) 

Rate 

(%) 

1 According to household group 

1.1 Group 1 5 15,20 24 72,70 

1.2 Group 2 13 39,40 28 84,80 

1.3 Group 3 14 42,40 31 93,90 

2 According to town 

2.1 HuongThuy 15 38,50 36 92,30 

2.2 Huong Tra 11 28,90 34 89,50 

2.3 Thuan An 6 27,30 13 59,10 

3 
General 

Synthesis 
32 32,30 83 83,80 

After being recovered agricultural land, physical capital of 

the households had significant change. There were 32.30% of the 

households surveyed said that they used compensation money to 

build or repair their house and 83.80% of households purchased 

assets serving for their life. Physical capital increased the most in 

the group household 3 and at least group household 1. The change 

of physical capital had contributed to enhancing the quality of life 

for the people but these assets were not the means of production so 

livelihoods of people in the future will be affected. 

e. Impact on the social capital 

The correlation coefficient between the recovery 

agriculture land rate and quality of infrastructure system is 0.375. 

This means that the conversionof agricultural land to non-

agricultural land had positive impacts on the development of the 

infrastructure system in tonws. Meanwhile, the correlation 

coefficient between the recovery agriculture land rate and 

environmental quality is -0.21. This number indicates that although 

impact at  weak level but the conversionof agricultural land to non-

agricultural land created the detrimental affect to the environment 

of towns. The correlation coefficient between the recovery 
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agriculture land rate and family relationships of households is 0.19. 

Thus, the withdrawal of agricultural land made the family relation 

of households improved better at small scale. 

3.5. SOME SOLUTIONS TO IMPROVE EFFICIENCY 

TRANFER OF GRICULTURAL LAND IN THE  SATELLITE  

TOWNS OF HUE CITY 

3.5.1. Improving the quality of information, communication 

and education 

Urban administration should improve the efficiency and 

diversification of forms of propaganda to educate people about the 

policies of the State related to the conversion of agricultural land as 

well as procedures, continuity of the transfer of agricultural land to 

non-agricultural land. 

3.5.2. Improving the quality and publicity planning change the 

purpose of land use from agricultural to non-agricultural land 

Municipalities need to conduct inspection and review of 

the planning to determine the exact level of the need and the 

importance of the conversionof agricultural land to non-

agricultural land. Beside, municipalities should publish entire 

contents of the land use planning and land use plan annually on 

electronic portal of the municipality during the time 

implementation. 

3.5.3. Implementation of compensation and appropriate 

support to agricultural land acquisition 

Implementation the mechanisms and policies on 

compensation and assistance well for households with agricultural 

land withdrawn. The state should compensation by the price of the 

State regulations apply to determined land use purposes after the 

conversion of agricultural land. 

3.5.4. Solutions on vocational training and employment for 

farmer whose agricultural land recovered 

Suitablevocational training should be done with the age of 

the employee and the career development of each municipality; 

Investingand developingindustrial zones at Tu Ha and Phu Bai; 

Developing industrial clusters and industrial-handicraft villages in 

order to create jobs for labor in general and the farmers whose 

agricultural land recovered. 
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3.5.5. Solutions to ensure livelihood for the people 

Ensuring that farmers whose agricultural land are 

recovered always are proactive in preparing psychological and 

have plans to change  livelihoods before making land acquisition. 

Municipalities need to exploit unused land to put into agricultural 

production to create more jobs for workers. 

Local government should actively guide people to use 

compensation, support and create conditions for them concessional 

loans to develop sustainable livelihoods. 

 

CHAPTER 4. CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS 

 

4.1. CONCLUSIONS 

Through research on the impact of the conversion of 

agricultural land to non-agricultural land in the process of 

urbanization in the satellite towns of Hue city, Thua Thien Hue 

province in the period 2005 - 2013, the study has some 

conclusions:  

4.1.1. The rate of urbanization in Huong Thuy town 

increased from 13.62% to 58.46%, Huong Tra town increased from 

6.77% to 48.38%,and this rate of Thuan An town was 100% in 

period of 2005-2013. 

4.1.2.The urbanization speed of Huong Tra town was 

638.35%, Huong Thuy town was 358.56% and Thuan An town 

was 7.95%. 

4.1.3.Three towns had implemented 204 conversion 

projects of agricultural land into non-agricultural land with total area 

of 4083.70 hectares and the number of recovered land households 

were 5578 households. In particular, the area of conversion in 

Huong Thuy town was 2239.76 hectares, in Huong Tra town was 

1830.36 hectares and in Thuan An was 13.58 hectares. 

4.1.4.The conversionof agricultural land to non-

agricultural land caused the increase of  land price and created 

impacts on the survey, surveying and mapping; manage land use 

planning; addressing complaints of land and compensation, 

supports the recovery of agricultural land. 
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4.1.5. The conversionof agricultural land to non-

agricultural land had made the rate of non-agricultural land use in 

Huong Thuy town increased 13.39%, Huong Tra town increased 

6.50% and ThuanAn town increased 2.50 %. 

4.1.6. The transfer of agricultural land to non-agricultural 

land haddriven the change of economic structure: increasing the 

proportion of non-agricultural sector and reducingthe rate of the 

agricultural sector. 

4.1.7. The structure of labor in three towns transfered towards 

increasingthe proportion of non-agricultural workers and reducing the 

proportion of agricultural labor.The proportion of non-agricultural 

labor of HuongThuy town increased 30.39%, Huong Tra town 

increased 15.73% and Thuan An town increased 34.12%. 

4.1.8. The conversionof agricultural land to non-

agricultural land caused decrease the proportion of agricultural 

employment of surveyed households 38.66% than before has and 

increase the proportion of non-agricultural employment of 

household from 31.67% to 52.89%. Besides, this conversion had 

made 47.48% of households having higher income, 29.30% of 

households having the same income and 23.22% of households 

having lower income than before with drawing agriculture land . 

4.1.9. After recovering agricultural land, physical capital 

of the households had a big change, but only contribute to improve 

the quality of life in the immediate without creating stability and 

sustainability of livelihoods in the future due to this physical 

capital is mainly assets  cater to their family. 

4.1.10. The study proposed five groups of solutions to 

improve the efficiency of conversion of agricultural land in the 

satellite towns of Hue city. 

4.2. RECOMMENDATIONS 

4.2.1. Closely manage the transfer of agricultural land to 

non-agricultural land. 

4.2.2. When the recovery of agricultural land, the state 

should compensation by the price  of the State regulations apply to 

determined land use purposes after conversion of agricultural land. 

4.2.3. Continue to study the impacts of the conversion of 

agricultural land to non-agricultural land underthe process of 
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urbanization in all municipalities in the province of Thua Thien 

Hue to determine the rationale and practical as well as to improve 

the efficiency of the conversion of land in the process construction 

and develop urban in Thua Thien Hue province. 

 

 

 


