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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết chọn đề tài 

Mỗi loại hình sử dụng đất trong nông nghiệp đều có những yêu cầu nhất định mà đất đai 

cần phải đáp ứng. Việc so sánh, lựa chọn các loại hình sử dụng đất khác nhau phù hợp với điều 

kiện của đất đai là vấn đề quan tâm của người sử dụng đất, các nhà quy hoạch, để từ đó có thể 

giải đáp những câu hỏi quan trọng trong thực tiễn sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao 

và phát triển bền vững trong nông nghiệp. Xã hội càng phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo 

những đòi hỏi ngày càng tăng về lương thực thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn 

hóa, xã hội. Con người đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn những nhu cầu 

ngày càng tăng đó. Như vậy đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp có hạn về diện tích, nhưng lại 

có nguy cơ bị suy thoái dưới tác động của thiên nhiên và sự thiếu ý thức của con người trong 

quá trình sản xuất. Đó còn chưa kể đến sự suy giảm về diện tích đất nông nghiệp do quá trình 

đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, trong khi khả năng khai hoang mở rộng diện tích lại rất hạn 

chế.  

Thị xã Hương Trà nằm ở vị trí gần trung tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thị xã Hương Trà 

là một trong những đơn vị cấp huyện có diện tích lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế, có tình hình 

phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa nông nghiệp, đặc biệt cây công nghiệp rất được chú 

trọng ưu tiên phát triển. Đồng thời đây cũng là địa phương có địa hình chia làm các khu vực 

khá rõ rệt. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là đất đai 

còn mang tính tự phát, chưa có cơ sở khoa học và chưa hoạch định một cách rõ ràng nên đời 

sống của người dân còn thiếu ổn định và khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài: “Đánh giá 

thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế”, nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trên địa bàn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất và đánh giá phân hạng mức độ thích hợp của đất đai nhằm 

xác định được tiềm năng đất đai để từ đó đề xuất định hướng, giải pháp sử dụng bền vững cho 

sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

a. Ý nghĩa khoa học 

Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất sử dụng đất bền vững, bổ sung vào phương pháp 

luận về đánh giá, hiệu quả sử dụng đất, tiềm năng đất đai và quy hoạch sử dụng đất để có nhiều 

lựa chọn phù hợp với các loại hình sử dụng đất. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

- Đề xuất được giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững cho thị xã Hương Trà, giúp 

địa phương khai thác có hiệu quả, sử dụng hợp lý đối với nguồn tài nguyên đất đai trong các 

khu vực.  

- Cung cấp cơ sở dữ liệu cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

vừa đạt hiệu quả cao vừa đảm bảo sử dụng đất và phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn 

thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo cho các 

huyện/thị xã khác trong tỉnh và những vùng có điều kiện tương tự. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

- Luận án đã lựa chọn và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp cho các loại hình sử dụng 

đất của một thị xã/huyện điển hình vừa có khu vực gò đồi, đồng bằng và đầm phá – ven biển 

của tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

hiệu quả và bền vững trên cơ sở vận dụng phương pháp đa chỉ tiêu (MCE) và hệ thống thông 

tin địa lý (GIS) để giải bài toán đánh giá đất đa chỉ tiêu (kết hợp với kết quả đánh giá thực trạng 

sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất theo từng đơn vị đất đai).   

- Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về đánh giá tiềm năng đất đai trong sản xuất nông - lâm 

nghiệp ở các khu vực của thị xã Hương Trà trên quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả, 

nhằm phục vụ tốt cho công tác quy hoạch sử dụng đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng 

trong tương lai. 



 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ 

VIỆT NAM  

- Những vấn đề về đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp 

- Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới 

- Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam 

1.2.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

Nhiều nhà khoa học cho rằng, việc xác định đúng khái niệm và bản chất hiệu quả sử dụng 

đất phải xuất phát từ luận điểm triết học của Mác và những nhận thức lí luận của lí thuyết hệ 

thống, nghĩa là hiệu quả phải được xem xét trên 3 mặt: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu 

quả môi trường (Vũ Thị Phương Thụy, 2000). 

1.3. SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG  

1.3.1. Quan điểm sử dụng đất bền vững 

Muốn quản lý sử dụng đất bền vững phải nhận thức và tổ chức thực hiện có kết quả các 

phương thức sử dụng đất hợp lý gắn với việc bảo vệ và bồi dưỡng đất, coi đó là một bộ phận 

quan trọng hợp thành chiến lược sử dụng đất trên quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền 

Khái niệm sử dụng đất bền vững như sau: “Sử dụng đất bền vững là sử dụng đất đai hợp lý, 

điều hoà các nhu cầu và mục đích sử dụng, đảm bảo hài hoà giữa các lợi ích về kinh tế - xã hội, 

đồng thời tạo cơ hội để bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển cho hiện tại và tương lai” 

1.3.2. Nguyên tắc sử dụng đất bền vững 

Để duy trì được sự bền vững của đất đai, Simth A. J and Dumaski (1993) đã xác định 5 

nguyên tắc có liên quan đến sự sử dụng đất bền vững là: (1) Duy trì hoặc nâng cao các hoạt 

động sản xuất; (2) Giảm mức độ rủi ro đối với sản xuất; (3) Bảo vệ tiềm năng của các nguồn 

tài nguyên tự nhiên, chống lại sự thoái hoá chất lượng đất và nước; (4) Khả thi về mặt kinh tế; 

(5) Được xã hội chấp nhận (Simth A. J and Dumaski, 1993) 

1.3.3. Quan điểm và nguyên tắc về phát triển nông nghiệp bền vững 

Bên cạnh quan điểm và nguyên tắc sử dụng đất bền vững của một số nhà khoa học thì quan 

điểm về nông nghiệp bền vững theo FAO (1990) đưa ra bao gồm “Việc quản lý, sử dụng có 

hiệu quả tài nguyên cho nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người, đồng 

thời gìn giữ, cải thiện môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” (FAO, 1990) 

1.4. ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG  

1.4.1. Phương pháp đánh giá đất đai của một số nước trên thế giới 

1.4.1.1. Phương pháp đánh giá đất đai của Liên Xô (cũ) 

Theo quan điểm đánh giá đất của V. V. Docuchaev, đánh giá đất bao gồm 3 bước: (1) Đánh 

giá lớp phủ thổ nhưỡng; (2) Đánh giá khả năng sản xuất của đất; (3) Đánh giá kinh tế đất. 

1.4.1.2. Phương pháp đánh giá đất đai ở Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ đề xuất phương pháp đánh giá đất đai vào những năm 1961. Theo Bộ Nông nghiệp 

Hoa kỳ, việc đánh giá đất chủ yếu dựa vào yếu tố hạn chế, đó là những tính chất đất đai gây trở 

ngại cho việc sử dụng đất. 

1.4.1.3. Đánh giá đất ở Ấn Độ và các nước vùng nhiệt đới ẩm Châu Phi 

Thường áp dụng phương pháp tham biến, có tính đến sự phụ thuộc của một số tính chất đất 

đai với sức sản xuất, các tác giả đi sâu phân tích về đặc trưng thổ nhưỡng có ảnh hưởng đến sức 

sản xuất như sự phân tầng, cấu trúc của đất, màu sắc đất, độ chua, độ no bazơ, hàm lượng 

mùn,… Các đặc tính, các mối quan hệ của các yếu tố được thể hiện dưới dạng phương trình 

toán học.  

1.4.2. Phương pháp đánh giá đất theo chỉ dẫn của FAO 

Tùy vào điều kiện sinh thái, đất đai và sản xuất của từng nước, họ có thể vận dụng những 

tài liệu của FAO cho phù hợp và có kết quả tại nước mình. Như vậy, đánh giá đất theo FAO 



 

phải được xem xét trên phạm vi rất rộng lớn, bao gồm cả không gian, thời gian, cần xem xét cả 

tự nhiên, kinh tế và xã hội (Đào Châu Thu, Nguyễn Khang, 1998) 

1.4.3. Tình hình đánh giá đất Việt Nam theo chỉ dẫn của FAO 

Phương pháp đánh giá đất của FAO đã được nhiều nhà khoa học đất Việt Nam bước đầu 

vận dụng thử nghiệm và đã có những kết quả đóng góp để hoàn thiện từng bước như các công 

trình nghiên cứu của Bùi Quang Toản (1985); Vũ Cao Thái (1989); Trần An Phong (1995); 

Nguyễn Khoang và Phạm Ưng (1995). Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung nghiên cứu tiêu 

chí về thổ nhưỡng, khí hậu để phân hạng đất cho từng loại cây trồng khác nhau, các yếu tố về 

về điều kiện kinh tế - xã hội, thủy văn,... vẫn chưa được đề cập tới 

Có nghiên cứu trong phạm vi cho toàn quốc như nghiên cứu của Tôn Thất Chiểu (1994) đã 

tiến hành nghiên cứu phân hạng đất đai toàn quốc, thực hiện ở tỷ lệ bản đồ 1/500.000, chủ yếu 

dựa vào nguyên tắc phân loại khả năng đất đai của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Năm 1995, Viện 

Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp cũng thông qua phương pháp tổng hợp các yếu tố đất đai 

và sử dụng bản đồ đất tỷ lệ 1/250.000 của các vùng sinh thái nông nghiệp lên bản đồ tỷ lệ 

1/500.000 của toàn quốc, đã xây dựng và hoàn thành bản đồ đơn vị đất đai các loại hình sử 

dụng đất chính ở Việt Nam theo FAO để làm cơ sở cho chiến lược khai thác và sử dụng tiềm 

năng đất  

Bên cạnh đó còn có những nghiên cứu cho các vùng sinh thái như: Vùng đồng bằng sông 

Hồng có Nguyễn Công Pho (1995), Cao Liêm, Vũ Thị Bình, Quyền Đình Hà (1992, 1993), 

Phạm Văn Lăng (1992); Vùng đồng bằng sông Cửu Long có Trần An Phong, Nguyễn Văn 

Nhân, Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Phạm Quang Khánh (1991, 1995); Vùng gò đồi Tây 

Bắc và trung du phía Bắc có Lê Duy Thước (1992), Lê Văn Khoa (1993), Lê Thái Bạt (1995); 

Vùng Tây Nguyên có Nguyễn Khang, Phạm Dương Ưng, Nguyễn Văn Tân, Đỗ Đình Đài, 

Nguyễn Văn Tuyển (1995). Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các tỷ lệ từ 1/500.000 

đến 1/250.000 cho các loại đất khác nhau có thể khai thác vào sản xuất nông  

Việc đánh giá nguồn tài nguyên đất ở cấp độ nhỏ hơn (tỉnh, huyện, xã) là một yêu cầu cấp 

thiết được đặt ra hiện nay nhằm cụ thể hoá kết quả của công tác đánh giá đất làm cơ sở cho việc 

xây dựng định hướng sử dụng đất hiện tại cũng như trong tương lai. Có rất nhiều nghiên cứu ở 

cấp độ này trong đánh giá tài nguyên đất đai như Vũ Thị Bình (1995), Nguyễn Đình Bồng 

(1995), Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Khang (1994), Đỗ Nguyên Hải (2000), Nguyễn Quang Học 

(2000), Đoàn Công Quỳ (2001), Hoàng Văn Mùa và Nguyễn Hữu Thành (2006), Nguyễn Đình 

Bộ (2010), ... Kết quả nghiên cứu của các công trình này được xây dựng ở các tỷ lệ từ 1/50.000 

đến 1/25.000 để đánh giá tiềm năng đất đai cho việc phát triển nông nghiệp trong tương lai dựa 

vào cơ sở cải tạo thuỷ lợi, chống xói mòn đất làm nền tảng để xây dựng định hướng quy hoạch 

sử dụng đất trên quan điểm sinh thái bền vững và phát triển đa dạng hoá cây trồng theo hướng 

sản xuất hàng hoá. Tất cả các nghiên cứu này có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, khôi phục và bảo 

vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng đã kết hợp ứng dụng phương pháp đánh giá đất của 

FAO với công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào trong đánh giá đất đai như: Nguyễn Văn Nhân 

(1996), Nguyễn Văn Cư và cộng sự (2003). 

1.5. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU (MCE) VÀ HỆ THỐNG 

THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI  

1.5.1. Ứng dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) trong đánh giá đất đai 

Theo Lootsmas (1999), phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu là một kỹ thuật phân tích đa tiêu 

chí cung cấp cho người ra quyết định các mức độ quan trọng của các tiêu chí khác nhau. 

Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu là một phương pháp định lượng dùng để sắp xếp các 

phương án quyết định và chọn một phương án thoả mãn các tiêu chí cho trước. Phương pháp 

này là một quá trình phát triển tỷ số xếp hạng cho mỗi phương án quyết định dựa theo các chỉ 

tiêu của nhà ra quyết định. Trên cơ sở các chỉ tiêu và độ ưu tiên của các chỉ tiêu do nhà ra quyết 



 

định thiết lập. Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu sử dụng phép toán đơn giản để chọn một 

phương án tốt nhất thoả mãn các chỉ tiêu của nhà ra quyết định (Van Huynh Chuong, 2008). 

Quá trình phân tích thứ bậc được phát triển bởi các nhà toán học Saaty (1977, 1988, 2000 

và 2001) là một phương pháp thiết thực và hiệu quả để giải quyết các vấn đề ra quyết định dựa 

trên đa chỉ tiêu (Guo và He, 1998), thông qua việc sử dụng các cấu trúc phân cấp đại diện cho 

một vấn đề và sau đó xác định mức độ ưu tiên cho các chỉ tiêu khác nhau dựa trên kinh nghiệm 

của người ra quyết định.  

1.5.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

Hệ thống thông tin địa lý là một hệ thống bao gồm các phần mềm, phần cứng máy tính và 

một cơ sở dữ liệu đủ lớn, có các chức năng thu thập, cập nhật, quản trị và phân tích, hiển thị dữ 

liệu địa lý phục vụ giải quyết rộng lớn các bài toán ứng dụng có liên quan tới vị trí địa lý trên 

bề mặt Trái đất. Hệ thống thông tin địa lý là một tập hợp những nguyên lý, phương pháp, công 

cụ và dữ liệu không gian được sử dụng để quản lý, duy trì, chuyển đổi, phân tích, mô hình hoá, 

mô phỏng, làm bản đồ những hiện tượng và quá trình phân bố trong không gian địa lý,... 

1.5.3. Tích hợp đánh giá đất đa chỉ tiêu (MCE) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh 

giá đất  

Theo Carver (1991); Banai (1993); Eastman (1997): Việc tích hợp phương pháp phân tích 

đa chỉ tiêu với GIS được xem là bước tiến mới trong tiếp cận việc chồng xếp bản đồ phục vụ 

phân tích sự phù hợp cho các loại hình sử dụng đất 

Võ Quang Minh và cộng sự (2003) đã cho rằng nên kết hợp các đặc điểm tự nhiên với các 

đặc điểm kinh tế - xã hội cho sự kết hợp yêu cầu sử dụng đất trong cùng một đơn vị đất trong 

việc tích hợp với phân tích đa chỉ tiêu 

1.6. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

1.6.1. Thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia tiếp giáp có những thành công nhất định trong phát triển nông 

nghiệp bền vững. Nền nông nghiệp Việt Nam được phát triển dựa trên cơ sở quy hoạch cụ thể 

cho từng vùng theo hướng mở nhằm khai thác triệt để những lợi thế so sánh và khắc phục những 

hạn chế của vùng. 

Bên cạnh đó, nhiều tài nguyên tự nhiên bị khai thác bừa bãi cũng dẫn đến tình trạng sụt 

giảm tính đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên 

1.6.2. Định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam 

 Phát triển sản xuất nông nghiệp phải trên cơ sở đổi mới tư duy, tiếp cận thị trường, kết hợp 

ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, 

nước, nhân lực được đào tạo, thích ứng với biến đổi khi hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, để 

khai thác có hiệu quả lợi thế và điều kiện tự nhiên của mỗi vùng, mỗi địa phương 

Sản xuất kinh doanh nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững theo hướng phát huy lợi 

thế so sánh, tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng giá trị gia tăng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 

nhân dân 

* Nhật xét chung về tổng quan tài liệu nghiên cứu  

Các công trình nghiên cứu của các tác giả đã góp phần đặt nền móng cho việc nghiên cứu 

và sử dụng đất theo quan điểm sinh thái, bền vững, hoàn thiện quy trình về đánh giá đất theo 

FAO và đưa ra những kết quả mang tính khái quát. Phương pháp đánh giá đất này đã thay thế 

cho phương pháp truyền thống mang tính định tính cao. 

Có các công trình này đã đi vào việc nghiên cứu và kết hợp giữa đánh giá đất theo FAO với 

đánh giá đa chỉ tiêu, hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc đánh giá thích hợp đất đai theo 

cấp huyện và vùng sinh thái mang tính bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt 

là miền Bắc và Nam của Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ tập trung vào việc đánhg 

giá thích hợp đất đai về điều kiện tự nhiên, một số có nghiên cứu thêm điều kiện kinh tế, xã hội 

và môi trường để đánh giá thích hợp đất đai mang tính bền vững trên cơ sở kết GIS và phương 

pháp đa chỉ tiêu. Việc đánh giá này vẫn chưa thực hiện cho nhiều loại hình sử dụng đất khác 



 

nhau cho các tiểu vùng khác nhau đặc biệt là các tỉnh, huyện của miền Trung trong đó có tỉnh 

Thừa Thiên Huế và thị xã Hương Trà. 

Nhìn chung, chưa có công trình khoa học nào đánh giá tổng thể hiện trạng và đề xuất hướng 

sử dụng đất nông nghiệp bền vững ở thị xã Hương Trà trên cơ sở xem xét hiện trạng, biến động 

sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trường bằng phương 

pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) đặc biệt kết hợp với các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế như NPV, 

IRR; Nghiên cứu đánh giá tính bền vững đất nông nghiệp về mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi 

trường bằng công nghệ GIS và phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) cho nhiều loại hình sử 

dụng đất khác nhau của các khu vực khác nhau. Do đó, những nội dung nghiên cứu của luận án 

được nêu ra để đề xuất một phương án sử dụng đất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà mang tính 

bền vững trong tương lai.  

 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  

2.1.1. Phạm vi 

2.1.1.1. Phạm vi không gian 

Khu vực 1 (khu vực gò đồi hay khu vực đồi – núi thấp); Khu vực 2 (khu vực đồng bằng); 

Khu vực 3 (khu vực đầm phá – ven biển hay khu vực đồng bằng cát ven biển) 

2.1.1.2. Phạm vi thời gian 

- Số liệu thứ cấp: Thu thập trong giai đoạn từ 1994 đến 2013.  

- Số liệu sơ cấp: Thu thập trong giai đoạn từ 2005 đến 2015. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa, trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm), đất lâm 

nghiệp với các loại hình, các kiểu sử dụng đất chủ yếu trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Người sử dụng đất nông nghiệp. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp tại 

thị xã Hương Trà. 

- Đánh giá hiện trạng và biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2015 tại thị xã Hương 

Trà. 

- Đánh giá thích hợp đất đai và tính bền vững của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 

tại thị xã Hương Trà. 

- Đánh giá các mô hình sử dụng đất nông nghiệp lựa chọn tại thị xã Hương Trà. 

- Đề xuất định hướng sử dụng đất và giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững trong 

tương lai tại thị xã Hương Trà. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 

2.3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Thực hiện việc điều tra, thu thập và nghiên cứu các tài liệu, văn bản, số liệu về điều kiện 

tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng đất,… từ các báo cáo của địa phương, định hướng 

sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất của thị xã,… nhằm so sánh, đối chiếu 

để hệ thống hóa các vấn đề nghiên cứu.  

2.3.1.2. Phương  pháp chọn điểm 

Các điểm điều tra là đại diện cho các khu vực có loại cây trồng chủ yếu và số lượng các 

loại hình sử dụng đất tập trung và đa dạng nhất, đại diện cho các khu vực của thị xã Hương Trà.  

Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, 12 xã/phường được chọn làm điểm điều tra chia thành 3 

khu vực nghiên cứu: Khu vực 1 (chọn 125 phiếu); Khu vực 2 (chọn 215 phiếu) và khu vực 3 

(chọn 45 phiếu). Nội dung điều tra hộ bao gồm: điều tra về chi phí sản xuất, lao động, năng suất 

cây trồng, loại cây trồng, loại hình sử dụng đất,... với mục tiêu thu thập thông tin phục vụ cho 

đánh giá đa mục tiêu (MCE). 



 

2.3.1.3. Số liệu sơ cấp 

Xây dựng phiếu điều tra nông hộ có sự tham gia của người dân. Tiến hành điều tra ở các 

xã, phường của thị xã Hương Trà về mùa vụ, cơ cấu cây trồng, mức đầu tư, lợi nhuận thu được, 

những khó khăn, thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển,… 

2.3.2. Phương pháp chuyên gia 

Tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm và 

kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu; tham khảo các cán bộ chuyên môn ở UBND phường/xã, 

cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông - lâm, Chủ nhiệm 

các hợp tác xã,…trên địa bàn thị xã Hương Trà về tầm quan trọng của các tiêu chí trong phương 

pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE). 

2.3.3. Phương pháp điều tra, phân loại đất 

Kế thừa kết quả phân loại đất từ bản đồ đất của tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1/50.000, bản 

đồ đất huyện Hương Trà (nay thị xã Hương Trà) tỷ lệ 1/25.000 (Viện Quy hoạch và Thiết kế 

Nông nghiệp; Viện Địa lý, Trung tâm KHTN và CNQG năm 2003), các loại đất trong khu vực 

nghiên cứu được phúc tra thông qua việc điều tra, đào, mô tả, lấy mẫu và phân tích. 

Các điểm lấy mẫu nông hóa để phân tích được chọn và lấy mẫu tất cả các xã, phường của 

thị xã Hương Trà với 34 phẫu diện theo hướng dẫn của FAO - UNESCO. Bên cạnh đó, các kết 

quả phân tích các mẫu đất khác của một số đề tài, dự án đã được thực hiện trên địa bàn nghiên 

cứu cũng được kế thừa.  

2.3.4. Phương pháp phân tích đất 

2.3.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

* Nhóm các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh tế: Giá trị sản xuất (GO – Gross Output); Chi 

phí trung gian (IC);  Giá trị gia tăng (VA) 

* Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp 

- Tỷ suất giá trị sản xuất theo chi phí (TGO) hay hiệu quả sản xuất (GO/IC) 

- Tỷ suất giá trị tăng thêm theo chi phí (TVA) hay (VA/IC) 

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của LUT trồng cây lâu năm (theo chu kỳ sản 

xuất): Giá trị hiện tại thuần (NPV); Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal Rate Of Return - IRR) 

2.3.6. Phương pháp đánh giá phân hạng đất thích hợp theo FAO 

- Phương pháp xây dựng bản đồ đơn vị đất chồng ghép các bản đồ đơn tính (loại đất, độ 

dốc, thành phần cơ giới, tầng dày, độ phì của đất,…) tỷ lệ 1/25.000 bằng ứng dụng công nghệ 

GIS. Phương pháp này được tiến hành bằng cách chồng ghép các lớp chuyên đề không gian lên 

nhau để tạo ra lớp thông tin mới được gọi là bản đồ đơn vị đất đai. 

- Phân hạng mức độ thích hợp đất đai theo cấu trúc phân hạng đất của FAO.   

2.3.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất, tổng hợp hiệu quả sử dụng đất và tính bền vững các 

kiểu sử dụng đất nông nghiệp bằng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) 

Theo Lootsmas (1999), phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) là một kỹ thuật phân tích 

đa chỉ tiêu cung cấp cho người ra quyết định các mức độ quan trọng của các tiêu chí khác nhau, 

trong đó sử dụng phương pháp phân tích hệ thống thứ bậc AHP. Quá trình tính toán độ ưu tiên 

bao gồm 3 bước: So sánh cặp, tổng hợp số liệu về độ ưu tiên, tính nhất quán. 

Bước 1: So sánh cặp 

Bước 2: Xác định các trọng số 

Cho tập hợp A= {A1, A2, A3,…,Ai), thành lập ma trận A, mỗi phần tử của ma trận A đại 

diện cho một sự so sánh cặp, tỷ số được lấy từ tập hợp {1/9, 1/8,…,1, 2, …,8, 9}. Ma trận so 

sánh là một ma trận có giá trị nghịch đảo qua đường chéo chính. 

Kiểm tra aij là giá trị tốt nhất: 

(i) Trường hợp nhất quán 

aij=wi/wj (wk là trọng số thực của phần tử Ak) và ma trận nghịch đảo A là nhất quán. aij = 

aik*akj với i, j, k = 1,2,3….,n.  

Ax=nx        n: số tiêu chí so sánh. 

Từ sự kiện: aij=wi/wj => wwiijij nAwnwwa  **   ),...2,1( ni   

Vậy n là giá trị riêng của A, w là vector riêng của n. 



 

(ii) Trong trường hợp không nhất quán 

Aij=wi/wj       (wi, wj: trọng số thực) 

Trường hợp này ma trận A được xem xét như tình trạng của trường hợp nhất quán trước. 

Khi aij thay đổi, giá trị riêng cũng thay đổi tương tự. Hơn nữa, giá trị riêng cực đại thì gần tới n 

(≥ n)  những giá trị còn lại gần = 0. Vì thế để tìm trọng số trong trường hợp không nhất quán ta 

tìm vector riêng tương ứng với giá trị riêng cực đại (λmax), w phải thỏa mãn Aw= λmax * w  (λmax 

≥ n). 

Bước 3: Tính tỷ số nhất quán (CR) 

Trong bài toán thực tế, không phải lúc nào cũng có thể thành lập được quan hệ bắc cầu 

trong khi so sánh từng cặp. Để kiểm tra sự không nhất quán trong khi đánh giá cho từng cấp, ta 

dùng CR. Nếu tỷ số này ≤ 0,1 nghĩa là sự đánh giá của người ra quyết định tương đối nhất quán, 

ngược lại ta phải tiến hành đánh giá lại ở cấp tương ứng. 

RI

CI
CR   

Cụ thể các bước tính toán CR như sau: 

- Tính CI: Xác định λmax: λ là giá trị đặc trưng của ma trận so sánh cặp (ma trận vuông) 

1
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Với: λmax: giá trị riêng của ma trận so sánh; n: số tiêu chí hay nhân tố. 
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Phương pháp AHP đo sự nhất quán thông qua tỷ số nhất quán (CR), giá trị của tỷ số nhất 

quán tốt nhất là nhỏ hơn 10%, nếu lớn hơn 10% sự nhận định là ngẫu nhiên, cần được thực hiện 

lại. 

Bước 4: Tích hợp các tiêu chí 

Sau khi đã phân khoảng và tính trọng số của các tiêu chí thì việc tích hợp chúng cho ta 

được các chỉ số thích hợp hay kết quả cuối cùng của các tiêu chí. Đây thực chất là một tổ hợp 

của các tiêu chí khác nhau. Công thức tính chỉ số cuối cùng là:  
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2.4.8. Phương pháp minh hoạ bằng bản đồ, biểu đồ 

Các loại bản đồ thể hiện kết quả nghiên cứu như các bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp, bản đồ đơn vị đất đai, bản đồ định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững,.... Các 

loại bản đồ này đều sử dụng công nghệ GIS thông qua phần mềm Mapinfo được xây dựng ở tỷ 

lệ 1/25.000 với hệ toạ độ VN-2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1070 quy định cho tỉnh Thừa 

Thiên Huế để xây dựng, biên tập. 

Các loại biểu đồ, đồ thị,… cũng thể hiện các kết quả nghiên cứu và được sửa lý, thể hiện 

thông qua phần mềm Excel. 

2.3.9. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 

Phân tích thống kê và xử lý số liệu điều tra bằng phần mềm Excel để tính toán các chỉ số 

hiệu quả sử dụng đất. Từ các số liệu, tài liệu thu thập được tiến hành tổng hợp sơ bộ để đánh 

giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp về kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở kế 

thừa cơ sở lý luận của các tác giả đi trước nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất. Trong phương 

pháp này, sử dụng hệ thống bảng thống kê và các dạng biểu đồ, đồ thị thống kê.  

 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG 

ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 
3.1.1. Vị trí địa lý 

Thị xã Hương Trà nằm trong tuyến hành lang Huế - Đông Hà, có tọa độ địa lý từ 16016'30'' 

đến 16036'30'' vĩ độ Bắc và từ 107036'30'' đến 107004'45'' kinh độ Đông.  



 

3.1.2. Điều kiện tự nhiên  

3.1.2.1. Địa hình 

Với địa hình phức tạp của tỉnh Thừa Thiên Huế và cũng như các tỉnh miền Trung, đất đai 

của thị xã Hương Trà bị chia cắt mạnh bởi nhiều hệ thống sông, suối và đồi núi. Địa hình có 

hướng thấp từ Tây sang Đông. Phía Tây là đồi núi cao, kế tiếp là lưu vực sông Hương, sông Bồ 

và cuối cùng là dải đất cát ven biển. Địa hình tổng quát là dải đồng bằng nằm giữa các dãy núi 

và chiều dài bờ biển. Địa hình chia thành 3 tiểu địa hình: Địa hình núi thấp và đồi; Địa hình 

đồng bằng do sông bồi tụ; Địa hình đồng bằng bồi tụ ven biển. 

3.1.2.4. Thủy văn  

Hai con sông lớn chảy qua thị xã là sông Bồ và sông Hương. Lượng nước của hai con sông 

này phân bố không đều.  

3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp. Năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ, 

công nghiệp, nông - lâm – ngư nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 45% - 44% 

- 11%. GRDP bình quân đầu người 45,8 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,86 lần so năm 2010. 

Theo số liệu niên giám thống kê năm 2015, dân số trung bình toàn thị xã là 114.761 người. 

Dân cư tập trung chủ yếu ở phường Tứ Hạ, các xã/phường đồng bằng ven thành phố Huế, ven 

biển và ven các trục đường giao thông. Mật độ dân số bình quân toàn thị xã là 223,3 người/km2.   

3.2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA 

BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của thị xã Hương Trà năm 2015 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2015, tổng diện tích tự nhiên của thị xã 51.710,47 ha, 

trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích là 39.996,74 ha, chiếm 77,35% diện tích tự nhiên; Đất 

phi nông nghiệp (kể cả đất ở đô thị và nông thôn) có diện tích là 11.367,85 ha, chiếm 21,98% 

diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng có diện tích là 345,88 ha, chiếm 0,67% diện tích tự nhiên. 

Như vậy, 99,33% diện tích tự nhiên của thị xã đã được đưa vào sử dụng cho các mục đích khác 

nhau, trong đó chủ yếu cho mục đích nông, lâm nghiệp và phi nông nghiệp.  

3.2.2. Tình hình biến động đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Trà giai đoạn 2005 

- 2015 

3.2.2.1. Tình hình biến động đất đai trên địa bàn thị xã giai đoạn 2005 - 2015 

a. Đất nông nghiệp 

 
Biểu đồ 3.1. Diện tích biến động đất nông nghiệp thị xã Hương Trà giai đoạn 2005 - 2015 

Trong thời kỳ 2005 - 2015, diện tích đất nông nghiệp tăng 9.733,38 ha. Diện tích đất nông 

nghiệp tăng chủ yếu do khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích khác 

nhau. 

b. Đất phi nông nghiệp 

Trong thời kỳ 2005 - 2015, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 2.241,25 ha chủ yếu là đất năng 

lượng, đất công trình công cộng và đất ở. 

c. Đất chưa sử dụng 

Trong thời kỳ 2005 - 2015, diện tích đất chưa sử dụng giảm 12.469,46 ha. Chủ yếu chuyển 

qua đất năng lượng, đất lâm nghiệp và đất trồng cây lâu năm. 
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3.2.2.2. Biến động đất nông nghiệp theo đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã giai đoạn 

2005 - 2015 

Thị xã Hương Trà có sự biến động rất lớn về diện tích đất nông nghiệp. Cụ thể là đối với 

đất đất nông nghiệp đã tăng thêm 8.709,19 ha. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp tăng 

1.570,14 ha; Đất lâm nghiệp tăng 7.089,13 ha; Đất nuôi trồng thủy sản tăng 104,24 ha. Riêng 

đất nông nghiệp khác lại giảm. Các loại đất đều có xu hướng tăng và năm sau tăng hơn năm 

trước, nguyên nhân là do đã có rất nhiều chính sách tác động vào quá trình sử dụng đất. Đồng 

thời do khoa học, công nghệ phát triển đặc biệt là ứng dụng khoa học vào trong nông nghiệp đã 

góp phần đưa các phần đất chưa sử dụng và đất không sử dụng cho nông nghiệp được vào sử 

dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp.  

3.2.3. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Trà giai 

đoạn 2005 - 2015 

3.2.3.1. Chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2005 – 2015, có đến 1.929,20 ha diện tích đất nông nghiệp chuyển sang 

đất phi nông nghiệp, như: Đất ở, đất có mục đích công cộng, đất SXKD phi nông nghiệp,... 

Trong số đó, diện tích đất SXNN được chuyển sang phi nông nghiệp là 486,67 ha; Diện tích 

đất lâm nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.412,78 ha; Diện tích đất  NTTS được 

chuyển sang đất phi nông nghiệp là 18,46 ha và chuyển 11,27 ha diện tích đất nông nghiệp khác sang 

đất phi nông nghiệp.  

3.2.3.2. Chuyển đổi từ đất chưa sử dụng sang đất nông nghiệp  

Trong giai đoạn 2005 – 2015, diện tích chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp là 

10.011,40 ha, trong đó đất đồi chưa sử dụng chiếm tỷ lệ cao nhất (96,72%). 

3.2.3.3. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2005 – 2015, quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Trà diễn ra khá mạnh, cụ thể: 

- Đất rừng phòng hộ chuyển 1.042,66 ha sang đất trồng rừng sản xuất do sắp xếp lại 3 loại 

rừng, chuyển sang cây cây công nghiệp lâu năm 100,75 ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển 3.404,38 ha sang đất trồng lúa (65,56 ha), đất trồng cây lâu năm 

(348,18 ha), cây hằng năm khác (2,44), đất rừng phòng hộ (2.980,61 ha) và đất nông nghiệp 

khác (7,59 ha). 

- Đất trồng lúa chuyển 246,11 ha để chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác (194,07 ha), 

đất trồng cây lâu năm (33,63 ha), đất NTTS (18,4 ha) và nông nghiệp khác (0,01 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác giảm 466,91 ha, để chuyển sang đất trồng lúa (131,15 ha), 

đất trồng cây lâu năm (243,73 ha), đất rừng sản xuất (80,69 ha), đất NTTS (9,34 ha) và đất nông 

nghiệp khác (2,00 ha). 

- Đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi giảm 13,89 ha để chuyển qua trồng cây hàng năm khác, 

tập trung toàn bộ ở xã Bình Thành. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển 69,39 ha sang đất trồng rừng sản xuất và tăng 698,33 ha 

do chuyển từ đất trồng lúa (33,63 ha), đất trồng cây hàng năm khác (243,73 ha), đất rừng sản 

xuất (348,18 ha), rừng phòng hộ (100,75 ha), nuôi trồng thuỷ sản (3,63 ha) và đất nông nghiệp 

khác (2,05 ha) sang. Nguyên nhân là chủ yếu do tăng diện tích trồng cây công nghiệp, như: cao 

su, hồ tiêu,… ở các xã Hương Bình, Bình Điền,… Đây là xu hướng phát triển chung của các xã 

khu vực gò đồi và trong những năm tới, diện tích trồng các loại cây này có thể tăng thêm nữa. 

Một nguyên nhân khác nữa là do tăng diện tích trồng cây ăn quả, như: bưởi - thanh trà, … tập 

trung chủ yếu ở 2 phường Hương Vân và Hương Hồ. 

- Diện tích đất NTTS tăng 27,74 ha từ đất trồng lúa (18,4 ha) và đất trồng cây hàng năm 

khác (9,34 ha) để tăng diện tích NTTS, tập trung chủ yếu ở 2 xã Hải Dương và Hương Phong, 

với các đối tượng nuôi chủ yếu, như: Tôm sú, cá nước ngọt,... Ngoài ra, diện tích NTTS giảm 

đi 38,94 ha để chuyển sang đất trồng lúa (34,09), hằng năm khác (1,23) và cây lâu năm (3,62 

ha). 

- Diện tích đất nông nghiệp khác giảm 7,12 ha. Trong đó, giảm 5,07 ha sang đất rừng sản 

xuất và 2,05 ha sang đất trồng cây lâu năm. 



 

3.2.4. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp hiện có tại khu vực nghiên cứu 

Căn cứ vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2015, đối tượng nghiên cứu và kết 

quả điều tra nông hộ để xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu cho 

các loại đất khác nhau như đất trồng cây hằng năm (10 kiểu sử dụng đất); cây lâu năm (5 kiểu sử 

dụng đất) và đất lâm nghiệp (4 kiểu sử dụng đất). 

3.3. ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH 

SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  

3.3.1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

3.3.1.1. Xác định các yếu tố chỉ tiêu 

Vùng nghiên cứu có cả khu vực gò đồi, đồng bằng và đầm phá - ven biển, do đó các yếu tố 

dùng để xác định, xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gồm có: Loại đất, độ dốc, tầng dày, thành phần 

cơ giới, độ phì, tưới tiêu và ngập úng. Trên cơ sở các chỉ tiêu đánh giá, tiến hành tổng hợp các lại 

thành chỉ tiêu phân cấp chung cho toàn thị xã Hương Trà. Thị xã Hương Trà đã được chia thành 3 

khu vực nghiên cứu: Gò đồi; đồng bằng và đầm phá – ven biển. Các khu vực nghiên cứu trên có 

địa hình, vị trí tương đồng nhau nên các yếu tố về khí hậu như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm trung 

bình của năm là đồng nhất.  

3.3.1.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

Trên cơ sở hệ thống các bản đồ đơn tính cho từng chỉ tiêu phân cấp, đã được xây dựng, tiến 

hành chồng ghép các bản đồ đơn tính về mặt không gian và thuộc tính bằng các công cụ trong 

phần mềm Mapinfo version 11.5 với việc lựa chọn bản đồ đơn tính loại đất làm bản đồ nền để 

tiến hành chồng ghép, xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai cho thị xã Hương Trà tỷ lệ 1:25.000. 

Kết quả chồng ghép các bản đồ đơn tính của khu vực nghiên cứu đã thu được bản đồ đơn vị đất 

đai phục vụ cho công tác đánh giá đất và các thông tin của bản đồ đơn vị đất đai. 

Theo kết quả, toàn bộ thị xã Hương Trà có tổng số 90 đơn vị bản đồ đất đai, điều này phản 

ảnh một sự đa dạng và khác biệt lớn của các loại đất trong vùng nghiên cứu. Trên cơ sở bản đồ 

đơn vị đất đai, chúng tôi chia ra thành 3 khu vực nghiên cứu cụ thể: Khu vực 1 (khu gò đồi) có 

57 đơn vị đất đai, khu vực 2 (khu vực đồng bằng) có 38 đơn vị đất đai và khu vực 3 (khu vực 

đầm phá - ven biển) có 5 đơn vị đất đai. Kết quả được trình bày ở phần phụ lục 3.2. 

3.3.1.3. Mô tả các loại đất, đơn vị đất đai chính tại thị xã Hương Trà 

a. Khu vực 1: Đất xám vàng trên đồi đá phiến sét có 19 LMU với diện tích 12.849,96 ha 

tập trung chủ yếu ở xã/phường Hương Vân, Hương Bình, Hương Thọ, Bình Điền. Loại đất này 

có tầng dày; thành phần cơ giới thịt trung bình, nhẹ; độ đốc từ 8-250. 

Đất xám vàng trên đồi đá granit có 13 LMU với diện tích 8.683,64 ha tập trung chủ yếu ở 

các xã Hương Bình, Bình Thành, Hương Thọ. Loại đất này có tầng dày >100 m; thành phần cơ 

giới thịt trung bình, nhẹ.  

b. Khu vực 2: Đất xám vàng trên đồi đá phiến xét có 10 LMU với diện tích 2.213,0 ha tập 

trung ở xã/phường Hương Hồ, Hương Vân, Hương An với độ dốc và độ cao lớn nhất trong khu 

vực nên chỉ thích hợp cho trồng cây lâm nghiệp. 

Đất phù sa có tầng loang lỗ đổ vàng có 5 LMU với diện tích 2.798,91 ha. Các LMU này 

đều có địa hình bằng phẳng, độ phì ở mức trung bình và tập trung ở xã/phường Hương An, 

Hương Toàn, Hương Văn. 

c. Khu vực 3: Đất mặn trên phù sa có 2 LMU với diện tích 800,04 ha tập trung ở xã Hương 

Phong. Loại đất này có hàm lượng chất dinh dưỡng, độ phì từ trung bình đến cao. Phân bố ở 

nơi có địa hình thấp, sát phá và ven sông. 

3.3.2. Đánh giá thích hợp yêu cầu sử dụng đất đai cho các loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp đã được lựa chọn tại thị xã Hương Trà 

3.3.2.1. Xếp hạng các yếu tố chẩn đoán đối với các loại hình sử dụng đất 

Căn cứ vào đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất (mục 3.3.3), tham 

khảo ý kiến của các cơ quan nông nghiệp, khuyến nông, cán bộ HTX và người dân trên địa bàn 

thị xã Hương Trà đã xác định được 12 loại hình sử dụng đất hiệu quả, có triển vọng để đánh giá 

bền vững đất đai trên địa bàn các khu vực của thị xã Hương Trà trong tương lai. Trong đó: Khu 

vực 1 (4 loại hình sử dụng đất: Cao su, hồ tiêu, bưởi - thành trà, keo); Khu vực 2 (6 loại hình 



 

sử dụng đất: Lúa 2 vụ, lạc – rau (hành), lạc xen sắn, hành – rau các loại khác, lạc – ngô – đậu, 

cây ăn quả (bưởi - thanh trà, quýt)) và khu vực 3 (2 loại hình sử dụng đất: Lúa 2 vụ, lúa- dưa 

dấu). Trên cơ sở các chỉ tiêu phân cấp chung của thị xã (mục 3.3.1.1), bản đồ đơn vị đất đai 

(mục 3.3.1.2) để xác định các chỉ tiêu phân cấp riêng cho 3 khu vực như phụ lục 3.9. 

Trên cơ sở các yêu cầu sinh thái của cây trồng kết hợp với các đặc tính và tính chất của 

từng loại đất cụ thể của khu vực nghiên cứu, tiến hành xếp hạng các yếu tố chẩn đoán dựa vào 

việc ứng dụng phần mềm GIS và Excel. 

3.3.2.2. Đánh giá thích hợp yêu cầu sử dụng đất 

Qua nguồn số liệu được tổng hợp từ kết quả phân hạng thích hợp đất đai (bản đồ đơn vị đất 

đai) đối với các loại hình sử đụng đất được đánh giá cho thấy: Tổng diện tích tự nhiên của vùng 

nghiên cứu là 51.710,47 ha, trong đó: Khu vực 1: 35.764,56 ha với LUT 1 (cao su), LUT 2 (Hồ 

tiêu), LUT 3 (bưởi-thanh trà), LUT 4 (keo); Khu vực 2: 13.255,92 ha với LUT 1(lúa 2 vụ), LUT 

2 (lạc - rau (hành)), LUT 3 (Lạc - ngô -đậu), LUT 4 (lạc xen sắn), LUT 5 (chuyên rau (hành – 

rau các loại khác)), LUT 6 (Cây ăn quả (bưởi - thanh trà, quýt Hương Cần)); Khu vực 3: 

2.689,99 ha với LUT 1 (lúa 2 vụ), LUT 2 (lúa – dưa hấu). 

Bảng 3.1. Tổng hợp đánh giá thích hợp yêu cầu sử dụng đất khu vực nghiên cứu 1 

Stt Mức độ thích hợp 
Các loại hình sử dụng đất (ha) 

LUT1 LUT2 LUT3 LUT4 

1 S1 7.202,38 0,00 0,00 14.130,54 

2 S2 10.220,07 16.129,95 14.354,23 7.043,49 

3 S3 12.471,80 13.547,52 11.388,01 9.145,61 

4 N 1.715,55 1.932,33 5.867,56 1.290,16 

5 Thổ cư, công trình, … 599,46 599,46 599,46 599,46 

6 

Sông suối, mặt nước chuyên 

dùng (Thủy điện, nuôi trồng 

thủy sản, …) 

3.555,30 3.555,30 3.555,30 3.555,30 

Tổng diện tích 35.764,56 35.764,56 35.764,56 35.764,56 

Bảng 3.2. Tổng hợp đánh giá thích hợp yêu cầu sử dụng đất khu vực nghiên cứu 2 

Stt 
Mức độ thích 

hợp 

Các loại hình sử dụng đất (ha) 

LUT1 LUT2 LUT3 LUT4 LUT5 LUT6 

1 S1 3.765,42 0,00 503,35 1.014,92 1.014,92 23,75 

2 S2 1.418,43 1.966,7 1.463,35 2.623,75 951,78 3.027,01 

3 S3 486,45 3.764,28 4.499,39 4.499,39 4.499,39 6.175,57 

4 N 5.140,55 5.079,87 4.344,76 2.672,79 4.344,76 1.584,52 

5 Thổ cư, công 

trình 
1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 

6 

Sông suối, 

mặt nước 

chuyên dùng, 

… 

552,7 552,7 552,70 552,7 552,7 552,7 

Tổng diện tích 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 

 

Bảng 3.3. Tổng hợp đánh giá thích hợp yêu cầu sử dụng đất khu vực nghiên cứu 3 

Stt Mức độ thích hợp 
Các loại hình sử dụng đất (ha) 

LUT1 LUT2 

1 S1 0,00 0,00 

2 S2 1.018,49 189,27 

3 S3 189,27 453,79 

4 N 231,18 795,88 



 

5 Thổ cư, công trình 233,40 233,40 

6 
Sông suối, mặt nước chuyên dùng (thủy điện, 

nuôi trồng thủy sản,…) 
1.017,65 1.017,65 

Tổng diện tích 2.689,99 2.689,99 

3.3.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hương 

Trà  

3.3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất 

a. Khu vực 1 

Trong quá trình đánh giá hiệu quả kinh tế cho khu vực 1 có tính đến các chỉ tiêu như giá 

trị sản xuất, chi phí trung gian,… 

* Đất trồng cây ngắn ngày 

Do mức đầu tư chi phí trung gian IC khá thấp nên các chỉ tiêu GO/IC hay VA/IC cao. Tuy 

nhiên so với khu vực đồng bằng và đầm phá - ven biển thì loại hình này tại khu vực gò đồi cho 

hiệu quả thấp nhất. Mặc dù cho giá trị sản xuất không cao nhưng cũng giống các khu vực khác 

của thị xã Hương Trà, lúa 2 vụ tại khu vực gò đồi vẫn là loại hình được trồng ổn định qua các 

năm, đảm bảo an ninh lương thực cho người dân. Do đó, loại hình này vẫn được trồng nhiều 

nhưng diện tích manh mún, nhỏ lẻ và năng suất đạt không cao. 

* Đất lâm nghiệp 

Đất trồng cây lâm nghiệp đặc biệt là cây keo được trồng hầu hết các xã của khu vực 1. Loại 

hình sử dụng đất này có giá trị sản xuất trung bình và thay đổi trong các năm từ 2010 - 2014 

với sự chênh lệc khoảng 13,0 triệu đồng. Giá trị trung gian của loại hình sử dụng đất này cũng 

ở mức trung bình so với các loại hình sử dụng đất trong khu vực. Tuy nhiên, tỷ suất giá trị sản 

xuất theo chi phí (hiệu quả đồng vốn) của loại hình sử dụng đất này đem lại hiệu quả cao và đạt 

từ 4 đến 9 lần. Đây là loại hình đang đem lại hiệu quả tốt và đảm bảo tính bền vững cho người 

dân trong khu vực. 

Hiệu quả kinh tế với loại hình thông rất thấp với hiệu quả sản xuất, giá trị tăng thêm và 

hiệu quả đồng vốn rất thấp. Để đánh giá hiệu quả kinh tế một cách chính xác, sử dụng thêm tiêu 

chí IRR và NPV cho cây thông với thời gian 30 năm và mức lãi suất ngân hàng r = 9%, tương 

được với mức lãi suất ngân hàng tại thời điểm nghiên cứu. Với giá trị r1 = 7%, và r2 = 12%, kết 

quả tính toán chỉ tiêu IRR cho cây thông là -1,95%. Với giá trị IRR của cây thông đều âm và nhỏ 

hơn r = 9%, do đó nên duy trì hoặc thu hẹp diện tích cây thông tại khu vực nghiên cứu và không 

mở rộng diện tích. 

* Đất trồng cây lâu năm  

- Đất trồng cây ăn quả (bưởi - thanh trà) 

Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm đều ở mức rất cao trong khu vực nhưng hiệu quả sản xuất 

lại ở mức trung bình. Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR): chỉ tiêu IRR cho cây Bưởi - thanh trà 

là 29,21%. Kết quả này cho thấy, giá trị IRR của cây Bưởi - thanh trà đều dương và lớn hơn r = 9% 

vì vậy tiếp tục  duy trì các loại cây ăn quả này tại khu vực gò đồi. 

- Đất trồng cây công nghiệp lâu năm 

Đối với khu vực gò đồi của thị xã Hương Trà, loại hình sử dụng đất này tập trung vào 2 

loại cây cơ bản: Cao su, hồ tiêu. 

Cây cao su trong vài năm gần đây mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, đây là loại cây xóa 

đói, giảm nghèo hiệu quả nhanh nhất trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, trong năm 2014 hiệu quả 

mang lại không cao do giá mủ cao su trên thị trường giảm mạnh. Cho thấy giá trị sản xuất và 

hiệu quả đồng vốn giảm. 

Cây hồ tiêu là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao trong nhiều năm. Tuy nhiên, đây chưa 

phải là cây xóa đói giảm nghèo chủ lực của khu vực vì đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm 

vẫn chưa ổn định,… Loại hình sử dụng đất này có giá trị sản xuất, chi phí tăng thêm đều ở mức 

rất cao từ đó hiệu quả đồng vốn mang lại cũng rất cao. 

Giá trị IRR của cây cao su và hồ tiêu đều dương và lớn hơn r = 9% , do đó duy trì các loại cây 

này tại khu vực nghiên cứu gò đồi của thị xã Hương Trà. 



 

b. Khu vực 2 

* Cây công nghiệp ngắn ngày 

Nếu chỉ xét riêng chỉ tiêu GO của lạc – rau (hành) là loại hình cho giá trị cao nhất (268,82 

triệu đồng/ha/năm), xếp thứ 2 là loại hình lạc – ngô - đậu (268,53 triệu đồng/ha/năm), tiếp theo 

là chuyên trồng rau (223,06 triệu đồng/ha/năm). Tuy nhiên, nếu xét tất cả các chỉ tiêu thì chuyên 

trồng rau là loại hình cho giá trị kinh tế cao nhất. Mặc dù lạc – rau (hành) cho giá trị GO cao 

nhất nhưng đây cũng là loại hình có chi phí trung gian lớn nhất, do đó các chỉ tiêu GO/IC, 

VA/IC thấp hơn nhiều so với loại hình chuyên trồng rau. Lạc – ngô – đậu cho giá trị kinh tế cao 

thứ 3 sau chuyên rau. 

Đối với loại hình lúa 2 vụ (đông xuân – hè thu), đây là cây trồng chính ở tất cả các xã, phường 

đồng bằng thị xã Hương Trà. Tuy nhiên, chi phí trung gian khá cao nên các chỉ tiêu GO/IC, VA/IC 

lại thấp hơn nhiều so với các loại hình khác trong khi chỉ tiêu GO chỉ cao hơn loại hình chuyên 

màu (lạc).  

* Cây ăn quả 

Cây bưởi - thanh trà cho hiệu quả kinh tế cao nhất thể hiện trên tất cả các chỉ tiêu. Với vòng 

đời 25 năm, tổng mức đầu tư chi phí cơ bản ban đầu (5 năm đầu) và chi phí trung gian hàng 

năm của cây thấp nên các chỉ tiêu GO/IC và VA/IC cao, chứng tỏ hiệu quả kinh tế của loại hình 

này cao. 

Trong khi đó, đối với quýt Hương Cần mức đầu tư cao hơn Bưởi - thanh trà ở Hương Vân 

nên các chỉ tiêu về GO/IC, VA/IC cũng thấp hơn. Giá trị IRR của cây bưởi - thanh trà và quýt 

đều dương và lớn hơn r = 9% , do đó tiếp tục duy trì các loại cây ăn quả này tại khu vực đồng bằng 

đặc biệt là phường Hương Vân và Hương Toàn. 

c. Khu vực 3 

Do đặc thù về điều kiện đất đai, khả năng về nước cũng như thời tiết, khí hậu và một số 

điều kiện khác mà khu vực đầm phá - ven biển của thị xã Hương Trà ít chủng loại cây trồng và 

chỉ có 2 loại hình chuyên lúa 2 vụ và lúa – cây ăn quả (dưa hấu) là chủ đạo. Nếu xét chỉ tiêu 

GO thì lúa – dưa hấu cho giá trị sản xuất khá cao (160,63 triệu đồng/ha/năm), trong khi đó 

chuyên lúa 2 vụ chỉ đạt gần 60 triệu đồng/ha. So sánh với khu vực đồng bằng thì loại hình 

chuyên lúa 2 vụ thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/ha/năm. Nếu xét chỉ tiêu IC, lúa – dưa hấu có giá 

trị IC thấp hơn lúa 2 vụ, do đó các chỉ tiêu khác như VA, GO/IC, VA/IC cũng cao hơn chuyên 

lúa 2 vụ. Cũng giống các khu vực khác của thị xã Hương Trà, loại hình chuyên lúa 2 vụ của 

khu vực đầm phá - ven biển dù có giá trị sản xuất không cao như lúa – dưa hấu nhưng nó đóng 

vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân nên loại hình này 

vẫn được duy trì trồng với diện tích khá lớn.  

3.3.3.2. Hiệu quả xã hội 

Kết quả điều tra nông hộ theo các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội trên địa bàn thị xã Hương 

Trà cho các khu vực cho thấy: 

a. Về mức độ thu hút lao động 

- Khu vực 1 

Cây cao su là loại hình sử dụng đất đòi hỏi phải có nhiều nhân công. Giá trị ngày công 

trung bình của vùng tại thời điểm năm 2014 là 150.000 đồng (theo số liệu điều tra năm 2014), 

mức thu nhập này vẫn đang ở mức cao so với các khu vực khác trong thị xã. Cây tiêu là loại 

cây cần ít lực lượng lao động nhất, bởi vì với quy mô sản xuất nhỏ lẻ theo hộ cá nhân, nên hầu 

hết lực lượng lao động chủ yếu là người trong gia đình. Chính vì vậy, khả năng thu hút lao động 

của loại hình sử dụng đất này vẫn đang ở mức thấp (149 công). Thấp nhất là loại hình sử dụng 

đất keo với chỉ 120 công/ha nhưng hiệu quả đồng vốn lại cao. 

 - Khu vực 2 

Loại hình sử dụng đất cây ăn quả là loại hình cần nhiều công lao động nhất, trong đó bưởi- 

thanh trà là 474 công/ha, quýt Hương Cần là 386 công/ha. Nếu chỉ xét riêng cây hàng năm thì lạc 

– ngô – đậu có số công lao động trên 1 ha lớn nhất (473 công/ha), xếp thứ 2 là loại hình lạc – rau 

(hành) (383 công/ha), các loại hình khác có số công khá lớn.  

- Khu vực 3 



 

Loại hình chuyên lúa 2 vụ có số công lao động/ha cao hơn lúa – dưa hấu, điều này chứng 

tỏ khả năng tạo việc làm và thu hút lao động của chuyên lúa 2 vụ cao hơn loại hình lúa – dưa 

hấu ở vùng 3. Loại hình lúa - dưa hấu có số công lao động/ha là 147 công/ha. Giống khu vực đồng 

bằng, giá trị ngày công của người dân vùng ven biển cũng dao động từ 120.000 – 160.000 

đồng/công. Người dân địa phương khai thác nhân lực chủ yếu lao động gia đình, ít thuê bên 

ngoài. 

b. Khả năng tiêu thụ sản phẩm 

Khả năng tiêu thụ sản phẩm của cây cao su, tiêu, cây ăn quả (bưởi - thanh trà, quýt Hương 

Cần), keo là một trong những loại cây trồng đang có xu hướng phát triển của thị trường nhu cầu về 

những sản phẩm trên. Theo số liệu điều tra, 100% hộ gia đình vẫn tiếp tục đầu tư. Sản phẩm sản 

xuất của loại hình sử dụng đất trên hầu như tiêu thụ được hết 100% và việc tiêu thụ nông sản một 

cách dễ dàng. Điều này chứng tỏ loại hình trên khá phù hợp với thị trường, đem lại thu nhập và hiệu 

quả cao hơn hẳn các loại hình khác. Các loại hình sử dụng đất khác có thị trường tiêu thụ thuận lợi, 

được người tiêu dùng chấp nhận. Các loại hình sử dụng đất khác ở các khu vực của thị xã Hương 

trà cũng phù hợp với thị trường, được người dân chấp nhận cao như dưa hấu, lạc, hành, rau các loại 

khác,… 

c. Mức độ tiếp cận vốn  

Mức độ tiếp cận vốn của các loại hình được người dân đánh giá cao và trung bình. Chỉ có 

loại hình thông là loại hình được người dân đánh giá thấp nhất.  

d. Khả năng tiếp cận kỹ thuật và mức độ phù hợp với tập quán nông hộ  

Khả năng tiếp cận kỹ thuật và mức độ phù hợp với tập quán nông hộ đối với loại hình sử 

dụng đất cây thông được người sử dụng đánh giá thấp và đây cũng là loại hình sẽ không được 

mở rộng và có khả năng thu hẹp diện tích để phục vụ cho các mục đích nông lâm nghiệp khác. 

Đối với loại  hình sử dụng đất cây ăn quả (bưởi - thanh trà) và hồ tiêu ở khu vực 1 thì được 

người sử dụng đất đánh giá trung bình vì đây không phải là cây thế mạnh và xói đói giảm nghèo 

cho người dân. Các loại hình còn lại của cả 3 khu vực như lúa 2 vụ,…được người dân đánh giá 

cao và sẽ được tiếp tục mở rộng diện tích và đầu tư thêm để nâng cao năng suất cây trồng. 

3.3.3.3. Hiệu quả môi trường 

- Mức độ che phủ hoặc khả năng phòng hộ 

Loại hình sử dụng đất lạc, sắn được người dân đánh giá có mức độ che phủ thấp trong các 

loại hình sử dụng đất khác. Loại hình sử dụng đất cây ăn quả được người dân đánh giá có độ 

che phủ lớn nhất (> 70%), còn các loại hình sử dụng đất khác có độ che phủ từ trung bình đến 

cao trên toàn bộ các khu vực của thị xã Hương Trà. 

- Mức độ duy trì, bảo vệ đất và mức độ sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật 

Với mỗi loại hình sử dụng đất và điều kiện đầu tư của nông hộ khác nhau mà  mức độ sử 

dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khác nhau. Từ đó, khả năng duy trì, cải thiện độ phì 

cũng khác nhau (duy trì và bảo vệ đất). 

Những loại hình có mức độ sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cao nhất là chuyên 

lúa 2 vụ, lạc – ngô – đậu, lạc – rau (hành) và chuyên trồng rau. Tuy nhiên, đây cũng là những 

loại hình mà người dân có khả năng duy trì, cải thiện độ phì cao.  

Nếu trồng chuyên lạc thì sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chỉ ở mức trung bình 

nhưng độ phì của đất lại khá cao. Bên cạnh đó, người dân chỉ trồng lạc vào vụ đông xuân, nên vụ 

hè - thu được chuyển sang trồng loại cây khác như rau, màu hoặc trồng sắn do thời tiết và khả năng 

cung cấp nước không thuận lợi, như vậy có thể tăng hệ số sử dụng đất nhưng vẫn đảm bảo năng 

suất. Vẫn còn nhiều hộ chỉ trồng lạc vào vụ đông xuân, thời gian còn lại trong năm đất hầu như 

được để trống, do đó hệ số sử dụng đất giảm đi. 

- Khả năng kiểm soát đa dạng sinh học 

Đối với loại hình sử dụng đất chuyên lạc, sắn được người dân đánh giá có khả năng kiểm 

soát đa dạng sinh học kém trong các loại hình sử dụng đất khác (khoảng 80%). Loại hình sử 

dụng đất cây lâu năm, lâm nghiệp được người dân đánh giá có khả năng kiểm soát đa dạng sinh 

học rất cao, còn các loại hình sử dụng đất khác có mức độ từ trung bình đến cao trên toàn bộ 

các khu vực của thị xã Hương Trà. 



 

3.3.3.4. Đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các loại hình sử dụng 

đất ở các khu vực của thị xã Hương Trà 

Để đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, chúng tôi sử dụng đánh giá đa chỉ tiêu 

MCE trong đó sử dụng phương pháp AHP cho các loại hình sử dụng đất khác nhau. Ma trận 

cặp đôi trong AHP thể hiện mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đánh giá cho từng loại hình sử 

dụng đất được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá độc lập từng chỉ tiêu khác nhau kết hợp với 

thu thập, tổng hợp các nhà khoa học có kinh nghiệm về kinh tế, xã hội, môi trường và nhà quản 

lý đất đai.  

Kết quả phân tích AHP được xử lý trên phần mềm Excel 2003 và tính được các trọng số 

W(i) của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường cho 18 loại hình sử dụng đất 

cho 3 khu vực khác nhau của thị xã Hương Trà. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các tỷ số nhất 

quán (CR) đều <0,1 (hay <10%). Vì vậy, kết quả tính toán trọng số có độ tin cậy và có thể chấp 

nhận được. Từ kết quả điều tra thực tế, phân cấp  giá trị X(i) theo tham khảo Huỳnh Văn Chương 

(2008), phân loại giá trị Xi của mỗi tiêu chí theo điểm, được xác định biến thiên từ 3 đến 9 và 

thể hiện mức độ phù hợp thực tế của từng cấp chỉ tiêu. Kết hợp với trọng số (Wi), sẽ tính được 

mức độ thích hợp Si. 

Phân cấp hiệu quả Si được sử dụng phân cấp chuẩn mức độ ưu tiên của Saaty (1980, 2000), 

kết quả xử lý trên phần mềm excel, tham khảo ý kiến chuyên gia và tham khảo kết quả phân 

cấp của Huỳnh Văn Chương (2008), đưa ra được thang phân cấp đánh giá hiệu quả như sau: 

Hiệu quả Rất cao Cao Trung bình Thấp 

Giá trị tổng Si >= 7 >= 5,5; < 7 >= 4; < 5,5 < 4 

Trình tự các bước và kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế cho loại hình sử dụng đất cao su được 

thể hiện qua bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Các bước đánh giá kết quả hiệu quả kinh tế của loại hình sử dụng đất cây cao su ở 

khu vực 1 

Chỉ tiêu 
Bước 1 Bước 2 

(1) (2) (3) Trọng số (W2i) 

Giá trị sản xuất (1) 1,00 0,50 2,00 0,312 

Giá trị gia tăng (2) 2,00 1,00 2,00 0,490 

Hiệu quả sản xuất (3) 0,50 0,50 1,00 0,198 

Bước 3 λ= 3,05 CI= 0,03 CR= 0,05 

Chỉ tiêu 

Bước 4 

Kết quả điều 

tra 
Điểm (Xi) 

Si=Xi 

xW2i 
Hiệu quả 

Giá trị sản xuất 50,46 5 1,560 

Trung bình 
Giá trị gia tăng 16,89 3 1,471 

Hiệu quả sản xuất 1,50 5 0,988 

Tổng S= 4,019 

Tương tự như vậy, các bước đánh giá và kết quả đánh giá hiệu kinh tế, xã hội và môi trường 

cho các loại hình sử dụng đất được trình bày ở phụ lục 3.5.1; 3.5.2 và 3.5.3. 

Về hiệu quả kinh tế: Các loại hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế rất cao là cây bưởi - thanh 

trà, hồ tiêu (khu vực 1); lạc – ngô – đậu, lạc – trồng rau (hành), chuyên trồng rau, bưởi - thanh 

trà và quýt (khu vực 2); lúa - dưa hấu (khu vực 3). Các loại hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế 

cao là keo (khu vực 1); lạc - ngô (khu vực 2). Các loại hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế trung 

bình là cao su, chuyên lúa 2 vụ, lạc xen sắn, chuyên lạc (khu vực 1, 2). Các loại hình sử dụng đất 

có hiệu quả kinh tế thấp là thông, sắn (khu vực 1). 

Về hiệu quả xã hội: Các loại hình sử dụng đất cho hiệu quả rất cao gồm: lạc - ngô – đậu, lạc 

– rau (hành) (khu vực 2). Các loại hình sử dụng đất cho hiệu quả cao gồm keo, lúa 2 vụ, hồ tiêu 

(khu vực 1), chuyên trồng lúa (lúa 2 vụ), lạc xen sắn, chuyên rau, chuyên màu (lạc), lạc – ngô 

và cây ăn quả (bưởi - thanh trà, quýt) (khu vực 2), lúa - dưa hấu, chuyên lúa (lúa 2 vụ) (khu vực 

3). Các loại hình sử dụng đất cho hiệu quả trung bình và thấp gồm chuyên sắn, cây ăn quả (thanh 

trà), thông (khu vực 1). 



 

Về hiệu quả môi trường: Các loại hình sử dụng đất cho hiệu quả cao gồm: cao su, thanh trà, 

tiêu, thông, keo (khu vực 1), lạc xen sắn, lạc - ngô, cây ăn quả (quýt Hương Cần, thanh trà) (khu 

vực 2). Các loại hình sử dụng đất cho hiệu quả  trung bình gồm: Chuyên lúa 2 vụ (lúa xuân - lúa 

mùa), chuyên trồng sắn (khu vực 1); lạc - ngô - đậu, lạc - rau (hành), chuyên màu (lạc), chuyên 

trồng rau (hành – rau các loại) (khu vực 2); lúa - dưa hấu, chuyên lúa 2 vụ (khu vực 3). 

Kết quả đánh giá về mặt kinh tế, xã hội và môi trường được thể hiện ở bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các loại hình sử dụng 

đất 

Stt Loại hình sử dụng đất Kinh tế Xã hội Môi trường 

Khu vực 1 

1 Lúa 2 vụ (đông xuân – hè thu) Trung bình Cao Trung bình 

2 Sắn Thấp Trung bình Trung bình 

3 Cây cao su Trung bình Cao Cao 

4 Cây bưởi - thanh trà Rất cao Trung bình Cao 

5 Cây hồ tiêu Rất Cao Cao Cao 

6 Cây thông Thấp Trung bình Cao 

7 Cây keo Cao Cao Cao 

Khu vực 2 

1 Lúa 2 vụ (đông xuân – hè thu) Trung bình Cao Trung bình 

2 Lạc xen sắn Trung bình Cao Cao 

3 Lạc - ngô - đậu Rất cao Rất cao Trung bình 

4 Lạc – hành Rất cao Rất cao Trung bình 

5 Lạc Trung bình Cao Trung bình 

6 Hành – rau các loại khác Rất cao Cao Trung bình 

7 Lạc - ngô Cao Cao Cao 

8 Cây bưởi - thanh trà Rất cao Cao Cao 

9 Cây quýt Hương Cần Rất cao Cao Cao 

Khu vực 3 

1 Lúa 2 vụ (đông xuân – hè thu) Trung bình Cao Trung bình 

2 Lúa (đông xuân) – dưa hấu Rất cao Cao Trung bình 

3.3.3.5. Đánh giá tổng hợp hiệu quả của các loại hình sử dụng đất 

Thông qua việc đánh giá đồng nhất 3 yếu tố: Kinh tế, xã hội, môi trường để đánh giá tính hiệu 

quả của các loại hình sử dụng đất. Việc đánh giá hiệu quả được phân chia thành 4 cấp: Rất cao, cao, 

trung bình và thấp. Việc xây dựng ma trận so sánh cặp đôi trong AHP dựa trên cơ sở tham khảo ý 

kiến chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà quản lý địa phương về Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế và thị xã Hương Trà cho 

các loại hình sử dụng đất khác nhau trong phạm vi nghiên cứu.   

Kết quả đánh giá hiệu của của các loại hình sử dụng đất của 3 khu vực được trình bày ở phần 

phụ lục 3.6. Từ kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất; 

phân cấp xác định giá trị (Xi) thể hiện mức độ p hù hợp cho từng chỉ tiêu để tính tổng giá trị hiệu 

quả Si. Kết quả này cho thấy, giá trị tổng hợp hiệu quả của các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường 

của các loại hình sử dụng đất khác nhau và phụ thuộc vào từng khu vực khác nhau của thị xã Hương 

Trà. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Tổng hợp hiệu quả sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất ở các khu vực 1, 2 và 3 của thị 

xã Hương Trà được thể hiện quả bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Kết quả đánh giá tổng hợp hiệu quả của các loại hình sử dụng đất 

Stt Loại hình sử dụng đất Tổng Si Hiệu quả 

Khu vực 1 

1 Lúa 2 vụ (đông xuân – hè thu) 5,40 Trung bình 

2 Sắn 4,07 Trung bình 

3 Cây cao su 5,10 Trung bình 

4 Cây bưởi - thanh trà 7,40 Rất cao 



 

5 Cây hồ tiêu 7,68 Rất cao 

6 Cây thông 3,90 Thấp 

7 Cây keo 5,98 Cao 

Khu vực 2 

1 Lúa 2 vụ (đông xuân – hè thu) 5,60 Cao 

2 Lạc xen sắn 5,70 Cao 

3 Lạc - ngô - đậu 7,90 Rất cao 

4 Lạc – hành 8,00 Rất cao 

5 Lạc 5,30 Trung bình 

6 Hành – rau các loại 7,70 Rất cao 

7 Lạc - ngô 6,90 Cao 

8 Cây bưởi - thanh trà 8,00 Rất cao 

9 Cây quýt Hương Cần 7,30 Rất cao 

Khu vực 3 

1 Lúa 2 vụ (đông xuân – hè thu) 5,60 Cao 

2 Lúa (đông xuân) - dưa hấu 6,63 Cao 

Kết quả tổng hợp đánh giá hiệu quả cho 18 loại hình sử dụng đất cho 3 khu vực 1, 2 và 3 của 

thị xã Hương Trà cho thấy loại hình sử dụng đất đem lại hiệu quả rất cao là 2 loại hình sử dụng đất 

(khu vực 1), 5 loại hình sử dụng đất ở khu vực 2; Loại hình sử dụng đất đem lại hiệu quả cao là 1 

loại hình sử dụng đất (khu vực 1), 3 loại hình sử dụng đất ở khu vực 2, 2 loại hình sử dụng đất ở 

vùng 3; Loại hình sử dụng đất đem lại hiệu quả trung bình là 3 loại hình sử dụng đất (khu vực 1), 1 

loại hình sử dụng đất (khu vực 2) và 1 loại hình sử dụng đất vùng 3; Loại hình sử dụng đất đem lại 

hiệu quả thấp là 1 (khu vực 1). Kết quả này phản ánh mức độ ưu tiên các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, 

xã hội, môi trường đối với từng loại hình sử dụng đất theo từng khu vực khác nhau, điều này hoàn 

toàn phù hợp với tình hình thực tế tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

3.3.4. Đánh giá tính bền vững đất đai đối với các loại hình sử dụng đất nông nghiệp được 

lựa chọn 

3.3.4.1. Lựa chọn các tiêu chí để đánh giá bền vững 

Luận án đã đưa ra 3 nhóm tiêu chí có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất trên địa 

bàn nghiên cứu gồm: kinh tế, xã hội và môi trường. Dựa vào phân loại tiêu chí ở hiệu quả sử 

dụng đất (mục 3.3.3) thì tiêu chí kinh tế trong đánh giá đất đai bền vững gồm 3 tiêu chí phụ 

(như ở mục 3.3.3.1), tiêu chí xã hội gồm 6 tiêu chí phụ (thêm 1 tiêu chí so với đánh giá hiệu 

quả xã hội ở mục 3.3.3.2, đó là chính sách), tiêu chí môi trường gồm 5 tiêu chí phụ (bỏ 1 tiêu 

chí mức độ sử dụng phân bón - thuốc bảo vệ thực vật và thêm 2 tiêu chí so với đánh giá hiệu 

quả về mặt môi trường như mục 3.3.3.3, đó là mức độ thích hợp yêu cầu sử dụng đất, khả năng 

chống chịu thiên tai) và các tiêu chí đã được ký hiệu riêng để thuận tiện trong quá trình tính 

toán, phân tích số liệu cũng như vấn đề xác định trọng số của các tiêu chí trên cơ sở sử dụng 

phương pháp phân tích hệ thống thứ bậc AHP, số liệu phỏng vấn chuyên gia, kết quả đánh giá 

hiệu quả, số liệu phân tích đất, số liệu điều tra và xử lý nông hộ. 

3.3.4.2. Tính trọng số các tiêu chí 

Tiến hành thiết lập ma trận so sánh cặp của các tiêu chí chính: kinh tế, xã hội, môi trường 

và tính toán trọng số của các yếu tố. Tiếp tục tính toán, thiết lập ma trận cho từng tiêu chí phụ 

của các tiêu chí chính trên. Như vậy, các tiêu chí trong đánh giá bền vững đã xác định được tất 

cả trọng số từng phần theo các tiêu chí chính, phụ ở phụ lục 3.8 tương tự như mục 3.3.3. Trọng 

số toàn cục của các tiêu chí (chính và phụ) trong đánh giá thích hợp bền vững đất đai trên cơ sở 

tích số giữa trọng số tiêu chí chính, tiêu chí phụ của từng tiêu chí (Wij = Wi x Wj) theo từng 

đơn vị đất đai của các loại hình sử dụng đất và được thể hiện ở phụ lục 3.5. 

3.3.4.3. Đánh giá tính bền vững đất đai theo từng đơn vị đất đai của các loại hình sử dụng 

đất 

- Đánh giá bền vững về mặt kinh tế 

Kết quả đánh giá thích hợp hiện tại (yêu cầu sử dụng đất) chỉ thể hiện tính thích hợp về 

mặt tự nhiên của từng LUT trên từng LMU, nhưng khi so sánh hai hay nhiều LUT có cùng cấp 



 

thích hợp trên cùng một LMU thì cần thiết phải có các thông số kinh tế. Trong thực tế sản xuất 

có những LUT rất thích hợp về mặt tự nhiên nhưng sản xuất cho hiệu quả kinh tế không cao, 

nên xét cả về mặt kinh tế thì loại hình đó chỉ thích hợp trung bình. Mặt khác, người sử dụng rất 

quan tâm đến hiệu quả kinh tế của các LUT, vấn đề này thường xuyên được xem xét, theo dõi 

thông qua việc phân tích chi phí, lợi ích,… Do đó, đánh giá thích hợp kinh tế cung cấp thông 

tin quan trọng cho phân cấp thích hợp định lượng, một trong những cơ sở để lựa chọn phương 

án sử dụng đất nông nghiệp tối ưu cho khu vực nghiên cứu.  

Đánh giá kinh tế chỉ tiến hành cho những LUT có mức thích hợp hiện tại từ S3 trở lên (S1, 

S2, S3), không đánh giá LUT không thích hợp (N). Dựa vào kết quả phân tích, đánh giá hiệu 

quả về mặt kinh tế (mục 3.3.3.1.), số liệu điều tra, thống kê 3 năm gần nhất về hiệu quả kinh tế 

(phụ lục 3.4, 3.7) để chuẩn hoá thang phân loại giá trị Xi của mỗi tiêu chí cho các loại hình sử 

dụng đất được lựa chọn của từng đơn vị đất đai theo từng khu vực nghiên cứu trong tương lai. 

Theo tham khảo của tác giả Huỳnh Văn Chương (2008), phân loại giá trị Xi của mỗi tiêu chí 

theo điểm, biến thiên từ 3 đến 9. Các tiêu chí được phân thành 4 cấp như mục 3.3.3.1. Mỗi chỉ 

tiêu kinh tế là một lớp thông tin chuyên đề, chồng xếp các lớp thông tin đó lại nhờ vào sự hỗ 

trợ của công nghệ GIS và phương pháp MCE để đánh giá bền vững về mặt kinh tế, giá trị chỉ 

số thích hợp (Si). 

- Đánh giá bền vững về mặt xã hội và môi trường 

Tương tự như đánh giá về mặt kinh tế, dựa vào kết quả phân tích đánh giá hiệu quả về mặt 

xã hội và môi trường (mục 3.3.3.2 và mục 3.3.3.3), số liệu điều tra, số liệu phỏng vấn nông hộ, 

khả năng, nhu cầu, định hướng phát triển,… để chuẩn hoá thang phân loại giá trị Xi của mỗi 

tiêu chí cho các loại hình sử dụng đất được lựa chọn theo từng khu vực nghiên cứu trong tương 

lai. Ngoài ra, có một tiêu chí thêm nội dung phân cấp, đó là khả năng tiêu thụ sản phẩm (phân 

cấp thêm chỉ tiêu: hệ thống giao thông, gần khu thương mại, chợ). Các tiêu chí được phân thành 

4 cấp như mục 3.3.3.2 và 3.3.3.3. Theo tham khảo của tác giả Huỳnh Văn Chương (2008), phân 

loại giá trị Xi của mỗi tiêu chí được xếp theo điểm, biến thiên từ 3 đến 9. Các chỉ tiêu xã hội, 

môi trường là một lớp thông tin chuyên đề, tiến hành chồng xếp các lớp thông tin đó lại vào sự 

hỗ trợ của công nghệ GIS và phương pháp MCE để đánh giá thích hợp xã hội, môi trường. Tuy 

nhiên, việc đánh giá bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường được tiến hành đánh giá theo 

từng đơn vị đất đai mà còn theo từng đơn vị hành chính cấp xã của từng đơn vị đất đai đó.  

Phân cấp tính bền vững Si được sử dụng phân cấp chuẩn mức độ ưu tiên của Saaty (1980, 

2000), kết quả xử lý trên phần mềm excel; truy vấn, trình bày trên phần mềm Mapinfo; tham 

khảo ý kiến chuyên gia và tham khảo kết quả phân cấp của tác giả Huỳnh Văn Chương (2008). 

Kết quả đánh giá bền vững của các loại hình sử dụng đất theo từng đơn vị đất đai cho 3 khu 

vực khác nhau của thị xã Hương Trà được thể hiện như sau: 

 

 

 

Bảng 3.7. Tổng hợp kết quả đánh giá tính bền vững đối với các loại hình sử dụng đất ở khu 

vực 1 

Stt Phân cấp bền vững 
Các loại hình sử dụng đất (ha) 

LUT 1 LUT 2 LUT 3 LUT 4 

1 Rất cao 7.103,76 14.426,15 2.479,48 0,00 

2 Cao 5.273,68 1.703,80 11.874,74 19.724,05 

3 Trung bình 11.737,31 13.547,52 11.388,02 10.595,59 

4 Thấp 5.779,50 - - - 

5 N tự nhiên 1.715,55 1.932,33 5.867,56 1.290,16 

6 Thổ cư, công trình 599,46 599,46 599,46 599,46 

7 
Sông suối, mặt nước chuyên dùng (thủy 

điện, nuôi trồng thủy sản, …) 
3.555,30 3555,30 3555,3 3.555,30 

Tổng diện tích 35.764,56 35.764,56 35.764,56 35.764,56 



 

Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả đánh giá tính bền vững đối với các loại hình sử dụng đất ở khu 

vực 2 

Stt Phân cấp bền vững 
Các loại hình sử dụng (ha) 

LUT 1 LUT 2 LUT 3 LUT 4 LUT 5 LUT 6 

1 Rất cao - 44,92 1.495,41 - 1.968,13 - 

2 Cao 1.875,71 2.798,07 3.579,71 3.658,61 2.066,64 3.459,85 

3 Trung bình 3.759,29 2.887,99 1.390,97 4.479,45 2.431,32 5.766,48 

4 Thấp 35,30 - - - -  

5 N tự nhiên 5.140,55 5.079,87 4.344,76 2.672,79 4.344,76 1.584,52 

6 Thổ cư, công trình 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 

7 

Sông suối, mặt nước 

chuyên dùng (thủy 

điện, nuôi trồng thủy 

sản, ...) 

552,70 552,70 552,70 552,70 552,70 552,70 

Tổng diện tích 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 

Bảng 3.9. Tổng hợp kết quả đánh giá tính bền vững đối với các loại hình sử dụng đất ở khu 

vực 3 

Stt Phân cấp bền vững 
Các loại hình sử dụng đất (ha) 

LUT 1 LUT 2 

1 Rất cao - - 

2 Cao 1.018,49 189,27 

3 Trung bình 189,27 453,79 

4 Thấp - - 

5 N tự nhiên 231,18 795,88 

6 Thổ cư, công trình 233,40 233,40 

7 
Sông suối, mặt nước chuyên dùng (thủy điện, 

nuôi trồng thủy sản, ...) 
1.017,65 1.017,65 

Tổng diện tích  2.689,99 2.689,99 

So với thích hợp đất đai hiện tại, tính bền vững ở mức độ S1 đối với các loại hình LUT 3, 

LUT 4 (khu vực 1); LUT 2, LUT 3 (khu vực 2) có sự tăng lên đáng kể do những vùng này có 

thị trường tiêu thụ rất thuận lợi, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và kỹ thuật rất tốt,… Chẳng hạn 

như LUT 2 (khu vực 1), mức độ thích hợp S1 tăng lên +14.426,15 ha so với thích hợp đất đai. 

Ngược lại, một số loại hình có sự giảm mạnh như LUT1, LUT 2 (khu vực 1), LUT 1, LUT 4, 

LUT 5 (khu vực 2),… do khu vực này bị ảnh hưởng bởi thời tiết tác động gây rủ ro, thị truờng 

tiêu thụ,… Chẳng hạn LUT 4 (khu vực 1), mức độ thích hợp S1 giảm xuống -14.130,54 ha so 

với tính bền vững. Mức độ thích hợp S2, S3 có sự tăng và giảm về diện tích giữa các LUT do 

những vùng này có thị trường tiêu thụ rất thuận lợi, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và kỹ thuật rất 

tốt,… Tuy nhiên, cũng có một số LMU thích hợp cao về mặt đất đai (yêu cầu sử dụng đất) 

nhưng khi đánh giá bền vững thì lại cho mức thích hợp thấp. Mức độ thích hợp N bền vững 

xuất hiện ở 2 loại hình sử dụng đất LUT 1 đối với đơn vị đất đai 26, 34, 40, 46, 53, 54, 55, 56 

(khu vực 1) và  LUT 1 (khu vực 2) đối với đơn vị đất đai 16. Các đơn vị đất đai này có mức độ 

thích hợp S3 khi đánh giá mức độ thích hợp đất đai nhưng khi đánh giá bền vững thì ở mức độ 

không thích hợp N (N bền vững) do khu vực này bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tập quán sản xuất, 

chính sách,…  

Nhìn chung, một số vùng có mức thích hợp S2 về mặt yêu cầu sử dụng đất, nhưng khi đánh 

giá bền vững thì lại cho mức thích hợp S1, do những khu vực này có thị trường tiêu thụ rất 

thuận lợi, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và kỹ thuật rất tốt,… Tuy nhiên, cũng có một số LMU 

thích hợp cao về mặt thích hợp đất đai nhưng khi đánh giá bền vững thì lại cho mức thích hợp 

thấp. Đánh giá bền vững giúp loại bỏ được những LMU có tính bền vững thấp của các LUT và 

lựa chọn các LMU có tính bền vững cao đến rất cao của LUT, đây là nội dung rất quan trọng 



 

trong việc lựa chọn phương án quy hoạch sử dựng đất bền vững và hỗ trợ cho các nhà ra quyết 

định. 

Bên cạnh các tiêu chí trên, còn sử dụng thêm tiêu chí giá trị trung bình (E) và độ lệch chuẩn 

(d) về giá trị chỉ số thích hợp Si của các đơn vị đất đai trong các khu vực. Khu vực 1 và 2 có sự 

biến thiên từ 5,15 - 6,15 về giá trị trung bình nhưng khu vực 3 thì sự biến thiên này từ 4,62 đến 

5,14. Tuy nhiên, nhìn vào độ lệch chuẩn về giá trị Si mới thấy rõ sự khác biệt cơ bản giữa các 

đơn vị đất đai trong cùng một loại hình sử dụng đất. Độ lệch chuẩn càng nhỏ thì sự khác biệt 

về mức độ bền vững giữa các đơn vị đất đai trong cùng loại hình sử dụng đất càng ít như loại 

hình sử dụng đất lâm nghiệp (keo), lúa 2 vụ, lạc – ngô - đậu, lạc xen sắn, lúa –dưa hấu. Đa phần 

các đơn vị đất đai của các loại hình này biến thiên từ mức độ bền vững trung bình đến cao. 

Ngược lại, độ lệch chuẩn càng lớn, thì mức độ bền vững giữa các đơn vị đất đai có sự khác biệt 

khá lớn và rõ ràng như lạc – rau (hành), hành- rau các loại khác, cây ăn quả (bưởi - thanh trà, 

quýt Hương Cần), cao su, hồ tiêu. Mức độ bền vững có sự biến thiên từ trung bình, cao và rất 

cao. 

3.4. KẾT QUẢ THEO DÕI MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN 

ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

Một số mô hình được lựa chọn theo dõi, đánh giá: Mô hình bưởi - thanh trà (mô hình 1); 

Mô hình cao su (mô hình 2); Mô hình lúa 2 vụ (mô hình 3); Mô hình rau (hành – rau các loại 

khác) (mô hình 4). Qua theo dõi mô hình thì mô hình 4 có giá trị sản xuất, hiệu quả sản xuất ở 

mức độ cao nhất. Mô hình có hiệu quả kinh tế trung bình là mô hình 3. Còn các mô hình còn 

lại đạt ở mức cao. Mức độ thu hút lao động ở các mô hình có sự khác nhau khá rõ. Mô hình 2 

thu hút lao động cao nhất; thu hút lao động thấp nhất là mô hình 3.  

Để đánh giá tính bền vững của các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, Luận án đã sử dụng 

đánh giá đa chỉ tiêu MCE trong đó sử dụng phương pháp AHP. Ma trận cặp đôi trong AHP thể 

hiện mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đánh giá cho từng loại hình sử dụng đất được xây dựng 

dựa trên cơ sở đánh giá độc lập từng chỉ 

Phân cấp hiệu quả Si được sử dụng phân cấp chuẩn mức độ ưu tiên của Saaty (1980, 2000), 

kết quả xử lý trên phần mềm excel, tham khảo kết quả phân cấp của Huỳnh Văn Chương (2008). 

Kết quả đánh giá tính bền vững của các mô hình sử dụng đất được thể hiện qua bảng 3.10 và 

phụ lục 3.9. 

Bảng 3.10. Kết quả tính toán tính bền vững của các mô hình lựa chọn 

Stt Bền vững MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 

1 Kinh tế Rất cao Cao Trung bình Rất cao 

2 Xã hội Cao Cao Cao Cao 

3 Môi trường Rất cao Trung bình Cao Rất cao 

4 Kinh tế - Xã hội - Môi trường Rất cao Cao Cao Rất cao 

Kết quả theo dõi các mô hình cho thấy, các mô hình đều có tính bền vững từ cao đến rất 

cao. Nhìn chung, kết quả theo dõi các mô hình hoàn toàn phù hợp với kết quả đánh giá tính bền 

vững các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Trà. 

3.5. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN 

VỮNG TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  

3.5.1. Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững của thị xã Hương Trà 

Để có thể xây dựng được bản đồ định hướng phát triển cho các loại hình sử đất phải tiến 

hành chồng ghép bản đồ hiện trạng sử dụng đất của thị xã Hương Trà được xây dựng năm 2015 

với bản đồ thích hợp đất đai bền vững của từng loại hình sử dụng đất vào sự hỗ trợ của công 

nghệ GIS. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ định hướng phát triển cho các loại hình 

sử dụng đất nông nghiệp đã được đánh giá tại thị xã Hương Trà tỷ lệ 1: 25.000. 

Căn cứ vào cơ sở đề xuất bền vững, tiến hành đề xuất định hướng sử dụng đất đối với từng 

loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững cho từng khu vực khác nhau (khu vực 1, 2 và 3) 

của thị xã Hương Trà đến năm 2025 trên quan điểm sử dụng đất bền vững. Kết quả này được 

thể hiện qua bảng 3.11. 



 

Bảng 3.11. Đề xuất diện tích mở rộng các loại hình sử dụng đất (LUT) nông nghiệp của thị 

xã Hương Trà 

Stt Loại hình sử dụng đất 
Diện tích hiện 

trạng (ha) 

Diện tích định hướng 

đến 2025 (ha) 

Tăng (+),  

giảm (-) 

Tổng diện tích 40.342,62 40.342,62 0,00 

1 Lúa 2 vụ 3.481,22 3.468,51 12,71 

2 Lúa nước khác 258,94 196,41 62,53 

3 Lúa - dưa hấu 5,47 54,41 -48,94 

4 Sắn 223,13 14,98 208,15 

5 Lạc xen sắn 872,86 972,66 -99,8 

6 Lạc - ngô - đậu xanh 293,53 370,96 -77,43 

7 Hành - lạc 36,99 50,07 -13,08 

8 Lạc - ngô 11,26 10,82 0,44 

9 Hành - rau các loại khác 209,86 306,23 -96,37 

10 Cao su 2.459,00 3.578,62 1.119,62 

11 Hồ tiêu 78,00 312,68 234,68 

12 
Cây ăn quả (bưởi-thanh trà, 

quýt Hương Cần) 
571,00 768,64 197,64 

13 Cây lâu năm khác 1.069,85 1.069,85 0,00 

14 Keo 18.152,40 16.859,15 -1.293,25 

15 Thông 2.284,65 2.284,65 0,00 

16 Phi lao 90,30 125,70 -35,40 

17 Rừng tự nhiên 9.480,09 9.480,09 0,00 

18 Nuôi trồng thủy sản 330,93 330,93 0,00 

19 Nông nghiệp khác 87,26 87,26 0,00 

20 Chưa sử dụng 345,88 0,00 345,88 

Cụ thể đề xuất định hướng sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất cho các khu vực 

của thị xã Hương Trà như sau: 

a. Khu vực 1 

Trong khu vực này, tiếp tục mở rộng diện tích đất trồng cây cao su thêm 1.119,62 ha tập 

trung ở các xã Hương Bình, Bình Thành, Hương Thọ, Bình Điền. Diện tích này chủ yếu được 

chuyển đổi từ diện tích đất rừng trồng sản xuất và đất trồng cây hằng năm kém hiệu quả (như 

sắn). Đây là loại hình chủ đạo, có tiềm năng và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, phong tục 

tập quán sản xuất của người dân khu vực gò đồi của thị xã. 

Cây hồ tiêu là loại cây trồng đem lại hiệu quả sử dụng đất cao nhất trong các loại hình của 

thị xã nói chung và vùng gò đồi nói riêng. Do thị trường tiêu thụ, khoa học kỹ thuật,… nên loại 

hình này chưa được phát triển mặc dù loại cây này rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời 

tiết,... của khu vực gò đồi của thị xã. Trong tương lai, diện tích đất trồng cây hồ tiêu sẽ được 

mở rộng lên 234,68 ha tập trung ở xã Bình Điền và Hương Bình. 

Diện tích có khả năng mở rộng phát triển trong tương lai tốt nhất đối với cây ăn quả (bưởi 

- thanh trà) là 164,62 ha, phân bố chủ yếu ở các xã như Hương Thọ, Bình Điền, Hương Bình, 

Bình Thành. 

Cây keo là cây được nhiều người dân ưa chuông vì chi phí đầu vào thấp nhưng hệ số lợi 

nhuận lại cao. Do đó, diện tích trồng keo sẽ tăng lên 99,52 ha và được chuyển từ đất chưa sử 

dụng qua. Diện tích này tập trung ở hầu hết các xã trong khu vực. Nhưng diện tích này sẽ bị 

giảm đi 1.392,77 ha để chuyển sang các mục đích khác. 

b. Khu vực 2 



 

Trong khu vực này, duy trì diện tích trồng lúa hiện có và đưa một phần diện tích đất hằng 

năm khác, chưa sử dụng sang trồng lúa ở xã/phường Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vân với 

diện tích 33,22 ha. 

Một số loại hình sử dụng đất của loại đất trồng cây hằng năm khác có sự gia tăng do sự 

luân chuyển mục đích sử dụng giữa các loại hình để khai thác, tận dụng những lợi thế có sẵn 

về đất đai, vị trí, thủy lợi và hệ thống giao thông,… Trên cơ sở diện tích hiện có của các loại 

hình sử dụng đất của khu vực, tiếp tục mở rộng diện tích hoặc chuyển đổi sang các loại hình sử 

dụng đất có triển vọng hơn. Chẳng hạn, loại hình sử dụng đất rau (hành) – lạc là 13,08 ha; lạc 

– ngô – đậu là 84,40 ha; lạc xen sắn là 209,0 ha và hành – rau các loại khác là 96,37 ha.  

Diện tích có khả năng mở rộng phát triển cây ăn quả (thanh trà, quýt Hương Cần) tốt nhất 

trong tương lai là 33,02 ha, phân bố chủ yếu ở các xã/phường như Hương An, Hương Chữ, 

Hương Vân, …  

c. Khu vực 3 

Trong tương lai, tiếp tục duy trì diện tích đất trồng lúa 2 vụ trong khu vực 3 đặc biệt là xã 

Hương Phong. Đầu tư thêm hệ thông thủy lợi, nạo vét kênh rạch, hệ thống đê bao,… để duy trì 

diện tích đất trồng lúa 2 vụ với diện tích ở xã Hương Phong, Hải Dương.  

Chuyển đổi một phần diện ttích đất trồng lúa một vụ kém hiệu quả sang đất trồng lúa – dưa 

hấu với diện tích 48,90 ha ở xã Hải Dương. Đây là loại hình mang lai hiệu quả kinh tế cao, giúp 

người dân khu vực đầm phá - ven biển có thu nhập ổn định hơn so với các loại hình sử dụng 

đất nông nghiệp khác.  

Tóm lại, theo phương án đề xuất, diện tích đất chưa sử dụng 345,88 ha sẽ được đưa vào sử 

dụng chủ yếu là cây hằng năm, lâu năm và đất lâm nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệp có diện 

tích 11.174,84 ha tăng 1.603,73 ha so với hiện trạng sử dụng trong đó chủ yếu đất trồng cây lâu 

năm (1.551,94 ha). Đất lâm nghiệp có diện tích 28.749,59 ha giảm 1.257,85 ha so với hiện trạng 

sử dụng năm 2015. Đất nuôi trồng thuỷ sản vẫn giữ nguyên diện tích là 330,93 ha. Đất nông 

nghiệp khác có diện tích là 87,26 ha. 

3.5.2. Đề xuất một số giải pháp để khai thác, sử dụng bền vững đất nông nghiệp trong 

tương lai tại thị xã Hương Trà 

3.5.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp 

- Về chính sách đất đai  

- Chính sách khuyến khích chuyển đổi sử dụng đất, chuyển các LUT có hiệu quả kém, tính 

bền vững thấp sang LUT có hiệu quả, bền vững hơn. 

- Chính sách hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghê 

cao; áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp;... 

- Chính sách hỗ trợ và nâng cao pháp lý trong việc thực hiện các liên kết trong sản xuất, 

sản xuất và tiêu thụ nông sản,... 

3.5.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, khuyến nông, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật 

3.5.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, khuyến nông, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật 

Tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, đặc biệt quan tâm đến 

việc nhân rộng những kết quả nghiên cứu trong những năm qua về giống cây trồng, về phòng 

trừ dịch hại, … 

3.5.2.3. Nhóm giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ 

3.5.2.4. Nhóm giải pháp về các giải pháp kĩ thuật, vốn, các giải pháp công trình và phi công 

trình 

 Giải pháp về thủy lợi; Giải pháp về giao thôn; Giải pháp về tập huấn kỹ thuật; Giải pháp 

về giống; Giải pháp về bảo vệ thực vật; Giải pháp phi công trình; Giải pháp về vốn. 

3.5.2.5. Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp 

3.5.2.6. Nhóm giải pháp tuyên truyền, vận động 



 

Vận động các đơn vị sản xuất, hộ nông dân tiếp tục chủ động mua sắm phương tiện làm 

đất, máy gặp đập liên hợp để sản xuất, thu hoạch đảm bảo thời vụ, tránh thiệt hại do thiên tai 

và thời tiết gây ra. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng, bền vững và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền 

vững ở thị xã Hương Trà, có thể rút ra một số kết luận sau: 

(1) Hương Trà là một thị xã nằm trong tuyến hành lang Huế - Đông Hà, có điều kiện khí 

hậu, đất đai thuận lợi với đa dạng địa hình: Đồi núi, đồng bằng và đầm phá - ven biển phù hợp 

cho phát triển kinh tế nông nghiệp như trồng trọt, lâm nghiệp. Dân số bình quân toàn thị xã 

223,3người/km2, với lực lượng lao động nông nghiệp dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất là thế 

mạnh cho thị xã trong tương lai phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và sử dụng hợp lý 

nguồn tài nguyên đất. 

(2) Thị xã Hương Trà có tổng diện tích tự nhiên là 51.710,47 ha. Trong đó, diện tích đất 

nông nghiệp là 39.996,74 ha, chiếm 77,35% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất phi nông 

nghiệp là 11.367,85 ha, chiếm 21,98% tổng diện tích tự nhiên và diện tích đất chưa sử dụng là 

345,88 ha, chiếm 0,67% tổng diện tích tự nhiên. Thị xã Hương Trà là vùng có nhiều tiềm năng 

và thế mạnh về điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho việc phát triển các loại cây có giá trị 

cao như cao su, bưởi - thanh trà, hồ tiêu,...  

(3) Toàn thị xã có 6 nhóm đất chính với 18 loại đất và được phân chia thành 3 khu vực 

nghiên cứu (khu vực gò đồi – núi; Khu vực đồng bằng phù sa nội đồng; Khu vực đất cát ven 

biển) đã cho thấy một sự đa dạng của tài nguyên đất đai của thị xã. Trên cơ sở kết quả phân cấp 

các chỉ tiêu của các bản đồ đơn tính gồm loại đất, cấp dốc, tầng dày, thành phần cơ giới, độ phì, 

tưới tiêu, ngập lụt. Luận án đã tiến hành xây dựng bản đồ đơn vị đất đai của các khu vực nghiên 

cứu dựa vào việc ứng dụng GIS, kết quả có 90 đơn vị bản đồ đất đai được tạo ra cho cả thị xã. 

Điều này phản ánh quá rõ sự đa dạng và khác biệt lớn về các đặc tính và tính chất đất đai của 

mỗi khu vực.  

Về việc xác định LMU và phân hạng thích hợp yêu cầu sử dụng đất cho các LUT: Trên cơ 

sở bản đồ đơn vị đất đai, đã chia thành 3 khu vực nghiên cứu cụ thể: Khu vực 1 (khu gò đồi) có 

57 đơn vị đất đai, khu vực 2 (khu vực đồng bằng) có 38 đơn vị đất đai và khu vực 3 (khu vực 

đầm phá - ven biển) có 5 đơn vị đất đai. Các loại đất, đơn vị đất đai chính ở 3 khu vực: Đất xám 

vàng trên đồi đá phiến sét có 19 LMU với diện tích 12.849,96 ha tập trung chủ yếu ở xã/phường 

Hương Vân, Hương Bình, Hương Thọ, Bình Điền; Đất phù sa có tầng loang lỗ đổ vàng có 5 

LMU với diện tích 2.798,91 ha; Đất mặn trên phù sa có 2 LMU với diện tích 800,04 ha tập 

trung ở xã Hương Phong. Khi đánh giá phân hạng thích hợp các yêu cầu sử dụng đất cho các 

LUT thì LUT 4 có mức độ thích hợp S1 lớn nhất của khu vực 1 với diện tích là 14.130,54 ha; 

thích hợp N ở LUT 3 có diện tích lớn nhất với 5.867,56 ha. Khu vực 2 có 3.765,42 ha ở mức 

độ S1 và 5.140,55 ha ở mức độ N của LUT 1 chiếm tỷ lệ cao nhất. Khu vực 3 có mức độ S1 

của LUT 1 và mức độ N của LUT 2 có diện tích lớn nhất. 

Về hiệu quả sử dụng đất: Một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế 

cao như: hồ tiêu, hành – rau các loại khác, cây ăn quả, lạc – ngô – đậu,... Cụ thể: Hồ tiêu cho 

giá trị GO cao nhất (484,73 triệu đồng/ha/năm), hành – lạc cho giá trị GO xếp thứ 2 (268,82 

triệu đồng/ha/năm), thấp nhất là thông (15,64 triệu đồng/ha/năm),... Những kiểu sử dụng cho 

hiệu quả xã hội cao nhất là lạc – ngô – đậu và lạc – rau (hành). Cây lâu năm là một trong những 

kiểu sử dụng cho hiệu quả môi trường cao nhất. Những loại hình sử dụng đất nông nghiệp mang 

tính hiệu quả về cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường cao là cây ăn quả, cây công nghiệp lâu 

năm (cao su, hồ tiêu), lạc – rau (hành). Còn hiệu quả thấp nhất là loại hình sử dụng đất lâm 

nghiệp (thông). 

Về đánh giá tính bền vững: Việc sử dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) trong 

đánh giá bền vững đã xác định được trọng số các tiêu chí chính (kinh tế, xã hội và môi trường). 

Từ trọng số các tiêu chí phụ của các tiêu chí chính, kết quả đã xác định trọng số toàn cục của 



 

các tiêu chí với tổng trọng số là 1,0. Kết quả đánh giá bền vững đối với loại đất về mặt kinh tế, 

xã hội và môi trường trên cơ sở kết hợp GIS và đánh gia đa chỉ tiêu (MCE) đã xác định hướng 

mức độ thích hợp đối với các loại hình sử dụng đất khác nhau. Mức độ bền vững có sự khác 

nhau so với mức độ thích hợp yêu cầu sử dụng đất trên cùng đơn vị đất đai theo từng khu vực 

nghiên cứu và theo từng đơn vị hành chính.  

(4) Kết quả theo dõi các mô hình sử dụng đất nông nghiệp: Qua 4 mô hình sử dụng đất nông 

nghiệp như cao su, bưởi - thanh trà, lúa 2 vụ và rau trên toàn bộ thị xã qua các năm cho thấy 

kết quả đánh giá các mô hình có tính bền vững từ cao đến rất cao. Kết quả này hoàn toàn phù 

hợp với đánh giá tính bền vững của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã 

Hương Trà. 

(5) Định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại thị xã Hương Trà tập trung vào các 

loại hình có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cho 3 khu vực khác nhau như khu vực gòi 

đồi cần tiếp tục mở rộng diện tích đất trồng cây cao su thêm 1.119,62 ha tập trung ở các xã 

Hương Bình, Bình Thành, Hương Thọ, Bình Điền. Diện tích đất trồng cây hồ tiêu sẽ được mở 

rộng lên 234,68 ha tập trung ở xã Bình Điền và Hương Bình. Khu vực đồng bằng nên duy trì 

diện tích trồng lúa hiện có và đưa một phần diện tích đất hằng năm khác, đất chưa sử dụng sang 

trồng lúa ở phường Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vân với diện tích 33,22 ha, loại hình sử 

dụng đất hành – lạc là 13,08 ha; lạc – ngô – đậu là 84,40 ha; lạc xen  sắn là 209,0 ha và chuyên 

rau là 96,37 ha. Diện tích có khả năng mở rộng phát triển cây ăn quả (bưởi - thanh trà, quýt 

Hương Cần) tốt nhất trong tương lai là 33,02 ha, phân bố chủ yếu ở các xã/phường như Hương 

An, Hương Chữ, Hương Vân,… Khu vực 3 tiếp tục duy trì diện tích đất trồng lúa 2 vụ, đặc biệt 

là xã Hương Phong. Chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa 2 vụ kém hiệu quả sang đất 

trồng lúa (đông xuân) – dưa hấu với diện tích 48,90 ha ở xã Hải Dương.  

Để sử dụng bền vững đất nông nghiệp trong thời gian tới thì phải thực hiện các nhóm giải 

pháp, trong đó cần tập trung vào nhóm giải pháp: Chính sách, tổ chức sản xuất, kỹ thuật, thị 

trường tiêu thụ. 

2. KIẾN NGHỊ 

(1) Quá trình đánh giá tính bền vững đất đai có sự tham gia của các đối tượng quản lý và 

sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Trà. Kết quả sử dụng đất bền vững hoàn toàn phù 

hợp với thực tiễn của địa phương, mang tính khả thi cao nên có thể dựa vào kết quả nghiên 

cứu của luận án để tiến hành canh tác mở rộng quy mô diện tích cho các loại hình sử dụng 

đất có triển vọng được lựa chọn trong đánh giá này. 

(2) Cần nghiên cứu sâu về chất lượng chất dinh dưỡng trong đất của các loại hình sử 

dụng đất theo từng khu vực của thị xã Hương Trà nhằm bổ sung chỉ tiêu định lượng phục 

vụ cho đánh giá hiệu quả, tính bền vững về mặt môi trường để đạt kết quả cao hơn. 
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INTRODUCTION 

1. The study significance 

Every type of agricultural land use has certain requirements that the land must meet. The 

comparison, selection of the different land use types that match the conditions of the land is a 

matter of concern for land user, land use planners. Basing on this work, many important 

questions arising from production practice could be answered to bring about high economic 

efficiency and sustainable development in agriculture. The more developed the society grows, 

the more quickly the population increases. This entails higher demands on food, 

accommodation, and other cultural, social needs. Humans have found ways to exploit the land 

in order to satisfy those increasing demands. Therefore, the land, especially agricultural land 

which is limited in terms of area, is at the risk of erosion under the impact of nature and the lack 

of human consciousness in the production process. This is not to mention the decline of 

agricultural land due to swift on-going urbanization process, while the capacity to reclaim and 

expand land area is still very limited.  

Huong Tra town is located near the center of Thua Thien Hue province. Huong Tra town 

is one of the provincial districts with the largest area in Thua Thien Hue province. Its economic 

development is oriented towards agricultural diversification, with special emphasis on 

industrial trees. At the same time, it is also a town with distinctly divided terrain areas. 

However, the use, exploitation of natural resources - especially land use - is mostly unplanned, 

without scientific grounds and strategic planning. Local people's life is thus still precarious and 

challenging. Basing on this situation, the study aims to: "Evaluate the situation and suggest the 

direction of sustainable agricultural land use in the town of Huong Tra, Thua Thien Hue 

province", in order to contribute to the socio-economic development of local areas. 

2. Study objectives 

The study aims to evaluate the land use efficiency and to rank the level of appropriateness 

in land use so that it can identify the potential uses of land.  On the basis of this, it proposes the 

plan and solution for a sustainable land use for agricultural and forestial activities in Huong Tra 

town, Thua Thien Hue province. 

3. The scientific and practical significance 

a. Scientific significance 

Providing scientific basis for the proposed sustainable land use, adding to the methodology 

of evaluating land use efficiency, land use potential, and land use planning in order to provide 

more suitable options in accordance with the type of land use. 

b. Practice significance 

- Proposing solutions for sustainable agricultural land use in Huong Tra town, helping local 

people to efficiently use and effectively exploit land resources in the region.  

- Providing a database for planning work to use agricultural land both effectively and 

sustainably in Huong Tra town, Thua Thien Hue province; guiding future research work for the 

district/town in the province as well as in the regions with similar conditions. 

4. New contributions of the thesis 

- The thesis has selected and proposed the direction of using agricultural land for a typical 

town/district in Thua Thien Hue Province, with a terrain of plains, lagoons-coastal area of Thua 

Thien Hue. This proposal could be used as the basis for the process of restructuring the 

agricultural sector towards efficiency and sustainability, using multi criteria methods (MCE) 

and geographic information system (GIS) to solve the problem of evaluating land use with 

multiple criteria method (in combination with the results of evaluating current status of land 

use and the efficiency of land use types in each land use management unit).   

- The thesis has built the database on the evaluation of land use potential in terms of 

agriculture-forestry of different areas in Huong Tra town. The database was established from 

the perspective of land use efficiency for general land use planning as well as agricultural land 

use planning. 
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CHAPTER 1. REVIEW OF RESEARCH TOPICS 

1.1. REVIEW OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE WORLD AND IN VIETNAM 

- The problems of agricultural land and agricultural land use 

- The situation of agricultural land use in the world 

- The situation of agricultural land in Vietnam 

1.2.  AGRICULTURAL LAND USE EFFICIENCY EVALUATION 

Many scientists believe that the determination of the correct concept and nature of land use 

efficiency must be based on Marx's philosophical arguments and theoretical insights of systems 

theory. That means land use efficiency must be considered on 3 aspects: economic efficiency, 

social efficiency and environmental efficiency (Vu Thi Phuong Thuy, 2000). 

1.3. SUSTAINABLE LAND USE 

1.3.1. Sustainable land use perspectives 

In order to manage and use land sustainably, we must be aware of and effectively conduct 

different land use methods, associating land use with land protection and land enrichment. This 

should be considered as an important part of the strategy to use land in accordance with 

ecological protection and sustainable development 

The concept of sustainable land use is defined as follows: "Sustainable land use is using 

land reasonably, balancing the demands and the needs, ensuring the harmony between the social 

and economic benefits, at the same time, creating opportunities to protect the environment, 

ensuring the development space at the present and in the future " 

1.3.2. Sustainable land use principles 

To maintain the sustainability of land use, Simth A. J and Dumaski (1993) identified five 

following principles: (1) Maintain or improve production activities; (2) Reduce the level of risk 

to production; (3) Protect the potential of natural resources, against the degradation of soil and 

water quality; (4) Be economically feasible; (5) Be socially acceptable (Simth A. J and 

Dumaski, 1993) 

1.3.3. The perspectives and principles of developing sustainable agriculture 

In addition to some scientists' views and principles about sustainable land use, FAO (1990) 

suggest that sustainable agriculture includes "the effective management and use of resources 

for agriculture to meet the needs of human life, while preserving and improving the 

environment and protecting natural resources "(FAO, 1990) 

1.4. LAND EVALUATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE 

1.4.1. Land evaluation methods in some countries 

1.4.1.1. Land evaluation method in the former Soviet Union  

According to V. V. Docuchaev, land evaluation consists of 3 steps: (1) Evaluating the 

surface land layer; (2) Evaluating the land productivity; (3) Evaluating the land economic 

performance. 

1.4.1.2. Land evaluation method in the United States 

The U.S. proposed land evaluation method in 1961. According to the U.S. Department of 

Agriculture, the assessment of land based mainly on constraining factors which problematize 

with the use of land. 

1.4.1.3. Land evaluation in India and the wet tropical African countries 

Applying the method using parameters, taking into account the dependence of some land 

properties on its productivity, the authors analyze edaphic characteristics which influenced land 

productivity, such as land stratification, land structure, land color, acidity, base level, humus 

content ,… The characteristics, the relationships of these elements were expressed as 

mathematical equations.  

1.4.2. Land evaluation method according to FAO guidelines 

Depending on ecological conditions, land properties and production practices, each country 

can apply the FAO documents accordingly to obtain best results. Thus, land evaluation 
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according to FAO guidelines must be considered on a very wide range, including space, time, 

as well as natural, social and economic situation(Dao Chau Thu, Nguyen Khang, 1998 ) 

1.4.3. The situation of land evaluation in Vietnam according to FAO guidelines 

Land evaluation method according to FAO guidelines has been initially experimented by 

Vietnam soil scientists and has obtained the results that helped to set up steps and procedures, 

such as those in the study by Bui Quang Toan (1985); Vu Cao Thai (1989); Tran An Phong 

(1995); Nguyen Khoang and Pham Ung (1995). These studies mainly focused on the criteria of 

land and climate in order to classify land for various crops; factors related to socio-economic, 

hydrological condition ... were still not mentioned 

There was a nationwide research work conducted by Ton That Chieu (1994). The study 

investigated and classified land nationwide, conducted at the map scale of 1/500.000, mainly 

based on the principle of land capacity categorization issued by United States Department of 

Agriculture. In 1995, the Institute of Agriculture Planning and Design also adopted the land 

element integration approach, using maps with the scale of 1/250.000 of the agro-ecological 

zones on a nationwide map with the scale of 1/500.000. They built and completed land 

management unit maps the main types for different land types in Vietnam according to FAO 

guidelines as a basis for strategic exploitation and use of land potential  

Besides, there were other studies for ecological zones, such as: The Red River Delta region 

by Nguyen Cong Pho (1995), Cal Liem, Vu Thi Binh, Quyen Dinh Ha (1992, 1993), Phạm Văn 

Lang (1992); The Mekong Delta region by Tran An Phong, Nguyen Van Nhan, Ton That Chieu, 

Nguyen Cong Pho, Pham Quang Khanh (1991, 1995); The North Hills and the North Midlands 

by Le Duy Thuoc (1992), Le Van Khoa (1993), Le Thai Bat (1995); The Central Highlands by 

Nguyen Khang, Pham Duong Ung, Nguyen Van Tan, Do Dinh Dai, Nguyen Van Tuyen (1995). 

These studies mainly focused on the ratio from 1/500.000 to 1/250.000 for different land types 

which can be exploited for agriculture 

The evaluation of land resource in smaller administrative levels (province, district, 

commune) is an urgent requirement set out nowadays in order to materialize the results of land 

evaluation, setting the ground for establishing land use orientation at present as well as in the 

future. There were  many studies evaluating land resource at this level such as that by Vu Thi 

Binh, Nguyen Dinh Bong (1995), Nguyen Van Tan, Nguyen Khang (1994), Do Nguyen Hai 

(2000), Nguyen Quang Hoc (2000), Doan Cong Quy (2001), Hoang Van Mua and Nguyen Huu 

Thanh (2006), Nguyen Dinh Bo (2010). The results of these research works helped to build 

maps with the ratio from 1/50.000 to 1/25.000 to evaluate land potential for developing 

agriculture in the future on the foundation of improved irrigation, soil erosion prevention, 

serving the planning and orienting of land use, using the perspective of sustainable and 

ecological development, diversifying crops to meet the demands from the market. All of these 

studies had great significance in terms of the economy, environmental restoration and 

protection. 

Besides, many studies have also combined the application of FAO's land evaluation with 

geographic information technologies (GIS) into land evaluation such as: Nguyen Van Nhan 

(1996), Nguyen Van Cu and colleagues (2003). 

1.5. APPLYING THE METHOD OF MULTIPLE CRITERIA EVALUATION (MCE) 

AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) IN LAND EVALUATION 

1.5.1. Applying the method of multiple criteria evaluation (MCE) in land evaluation 

According Lootsmas (1999), multi-criteria evaluation method (MCE) is a technique that 

analyzes multiple criteria, providing decision-makers the importance level of various criteria. 

Multi-criteria evaluation is a quantitative method used to sort the decision making scenarios 

and choose the one that satisfies a set of given criteria. This method is a process of developing 

the ranking for each decision based on the criteria provided by decision-makers. On the basis 

of the criteria and the priority of these criteria established by decision-makers. Multi-criteria 
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evaluation method using simple calculations to choose the best solution satisfying the criteria 

of decision-makers (Van Huynh Chuong, 2008). 

The process of hierarchical analysis was developed by the mathematician Saaty (1977, 

1988, 2000 and 2001). It is a practical and effective method to solve the problem of making 

decisions based on multiple criteria (Guo and He, 1998). Through the use of hierarchical 

structure representing a problem, it determines the level of priority for different criteria based 

on the experience of decision-makers.  

1.5.2. Geographic information system (GIS) 

Geographic information system is a system composed of computer hardware, software and 

an adequate database with the function of gathering, updating, managing, analyzing and 

showing geographic data that serve the large-scale solution of practical problems related to 

geographic location on the Earth's surface. Geographic information system is a set of the 

principles, methods, tools and space data. It is used to manage, maintain, convert, analyze, 

model, simulate, and map the distribution process and phenomena in space, ... 

1.5.3. Integrating the method of multiple criteria evaluation (MCE) and geographic 

information systems (GIS) in land evaluation 

According to Carver (1991); Banai (1993); Eastman (1997): Integrating multi-criteria 

analysis methods with GIS is considered as a new step in overlaying maps to analyze the 

suitability of land use type 

Vo Quang Minh and colleagues (2003) suggested that we should incorporate natural 

features with the socio-economic characteristics for the combination of land use requirements 

in the same land management unit when we embrace multi-criteria analysis 

1.6. THE DIRECTION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN VIETNAM 

1.6.1. The practice of sustainable agriculture development in Vietnam 

Vietnam was a country with certain success in sustainable agricultural development. 

Vietnam agriculture is developed on the basis of specific planning for each region with great 

flexibility to exploit thoroughly comparative advantages and overcome the constraints of the 

region. 

Besides, the indiscriminate exploitation of many natural resources has led to the shortfall of 

biological diversity, ecological imbalance, depleted natural resources 

1.6.2. The orientation and solutions for agricultural development Vietnam 

 Agricultural development must be based on innovative thinking, market access, together 

with the quick application of recent achievements in science, technology, efficient use of land 

and water resources, trained personnel, adaptation to climate change, ecological environment 

protection, so as to effectively exploit the advantages and natural conditions of each region 

Agricultural production and trade must be done effectively and sustainably by promoting 

comparative advantages, boosting productivity, increasing quality, increasing the added value, 

ensuring food safety, protecting the environment, ensuring food security, meeting the growing 

needs of the people 

* General remarks of literature review  

The research work by many authors has contributed to set the foundation for the study of 

land use from the standpoint of ecological and sustainable development; to improve the process 

of evaluating the land according to FAO guidelines and to generate highly generalizing results. 

This land evaluation method has replaced the traditional method with high qualitative 

characteristics. 

These studies have studied and combined land evaluation according to FAO guidelines with 

multi-criteria evaluation method, geographic information systems (GIS) in evaluating the 

suitability of land use at the district level and the sustainable, ecological region in terms of 

economy, environment and society, especially in the North and South of Vietnam. However, 

these studies focused on evaluating the suitability of land in terms of natural conditions, some 

also looked into economic, social and the environmental conditions on the basis of the GIS and 

MCE. This evaluation has not yet been made for different land use types, for different sub-
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regions, particularly central provinces, among which is Thua Thien Hue province and Huong 

Tra town. 

In general, there has been no scientific research to make an overall evaluation of current 

status and propose a sustainable agricultural land use direction in Huong Tra town, on the basis 

of status review, changes in agricultural land use; evaluating the economic, social and 

environmental efficiency using multi-criteria evaluation (MCE), especially in association with 

the economic efficiency indicators such as NPV, IRR;  investigating and evaluating the 

sustainability of agricultural land in terms of natural, social, economic, environmental 

conditions using GIS technology and method of multi-criteria evaluation (MCE) for various 

types of land use in different areas. Therefore, this thesis proposes a sustainable use of 

agricultural land in Huong Tra town in the future.  
 

CHAPTER 2. STUDY SUBJECTS, CONTENTS AND METHODS 

2.1. STUDY SCOPE AND SUBJECTS 

2.1.1. Study scope 

2.1.1.1. Space scope 

Area 1 (hilly or low mountainous area); Area 2 (plain area); Area 3 (lagoon and coastal 

area) 

2.1.1.2. Time scope 

- Secondary data: Collected in the period from 1994 up to 2013.  

- Primary data: Collected in the period from 2005 up to 2015. 

2.1.2. Study subjects: 

Land for agricultural production (rice land, annual trees land, perennial trees land), forestry 

land with different main types of land use in Huong Tra town, Thua Thien Hue province. People 

using agricultural land. 

2.2. STUDY CONTENTS 

- Evaluating natural, socio-economic conditions related to agricultural land use in Huong 

Tra town. 

- Evaluating current situation and fluctuation of agricultural land in the period of 2005-

2015 in Huong Tra town. 

- Evaluating the suitability of land and the sustainability of agricultural land use types in 

Huong Tra town. 

- Evaluating the models of agricultural land use chosen in Huong Tra town. 

- Proposing land use direction and solutions for future sustainable agricultural land use in 

Huong Tra town. 

2.3. STUDY METHODS 

2.3.1. Survey and data collection methods 

2.3.1.1. Secondary data collection methods 

Investigating, collecting, and researching documents, data on natural, socio-economic 

conditions, land-use situation, ... from local office reports, the orientation of agriculture land 

use, land-use planning of the town, ... in order to compare, contrast to systematize research 

issues.  

2.3.1.2. Area-based method 

The chosen study areas are representative for the areas with primary crops and the most 

concentrated, most diverse land use types, representing different terrain areas of Huong Tra 

town.  

Basing on the criteria above, 12 villages/wards were chosen for this study. They were 

divided into three areas: Area 1 (with 125 votes); Area 2 (with 215 votes) and Area 3 (with 45 

votes). The content of household investigation: studying production costs, labour, crop 

productivity, crop types, land use types ... with the aim of collecting information for multiple 

criteria evaluation (MCE). 
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2.3.1.3. Primary data 

Creating surveys on farming households with the participation of local people. 

Investigating the crops, plants, investment, profitability, the disadvantages, advantages in 

agricultural production, targeted development ... in the communes, wards of Huong Tra town. 

2.3.2. Expert opinion method 

Consulting the opinions of scientists, experts, managers with experience and knowledge 

about the field of research; consulting professional staff in government office, Natural 

Resources Department, Economy Department, Agricultural extension posts, cooperatives, ... in 

Huong Tra town with regards to the importance of the criteria in the multiple criteria evaluation 

method (MCE). 

2.3.3. Land investigation and classification method 

Inheriting land classification results from Thua Thien Hue land maps, with a ratio of 

1/50.000, land maps of Huong Tra town, with a ratio of 1/25.000), the land types in the study 

areas were cross-checked through the investigation, digging, description, sampling and 

analysis. 

The areas to collect samples for agricultural and chemical analysis were selected from all 

the communes, wards of the town with 34 profiles under the guidance of FAO-UNESCO. 

Besides, the results of land samples analysis from some research projects conducted in the 

region were also used.  

2.3.4. Land analysis methods 

2.3.5. System of criteria to evaluate the efficiency of agricultural land use  

* The group of criteria reflecting economic results: Gross output (GO); Intermediary costs 

(IC); Value added (VA) 

* The group of criteria reflecting the economic efficiency in agricultural land use 

- The rate of production value according to the cost (T/GO) or production efficiency (GO / IC) 

- The rate of added value according to the cost (T/ VA) or (VA/IC) 

* The group of criteria reflecting financial efficiency of LUT with perennial crops 

(according to their production cycle): Net present value (NPV); Internal rate of return (IRR) 

2.3.6. Evaluating and classifying land suitability according to FAO guidelines 

- The method of mapping land management units integrated with singular-feature maps 

(land type, slope, land particle size, layer thickness, soil fertility…) with a scale of 1 / 25,000, 

using the technology of GIS. This method was conducted by overlaying spatial layers over one 

another to create new information layers called land unit maps. 

- Land suitability ranking according to FAO land ranking structure.   

2.3.7. Evaluating land use efficiency, synthesizing the efficiency of land use and the 

sustainability of land use types by means of multi-criteria evaluation (MCE) 

According Lootsmas (1999), multi-criteria evaluation method (MCE) is a technique that 

analyzes multiple criteria, providing decision-makers the importance level of various criteria, 

including the use of AHP hierarchy analysis. Priority calculation process includes 3 steps: 

Comparing pairs, aggregating data on priority, consistency. 

Step 1: Pairwise comparisons 

Step 2: Determining the weights 

Let A = {A collection1, A 2, A3...  Ai), founding matrix A; each element of the matrix A 

represents a comparison pairs, the lead was taken from the set {1/9, 1/8, ..., 1, 2, ..., 8, 9}. 

Comparison matrix is a matrix with inverse value through the main diagonal. 

Check ajj is the best value: 

(I) Consistent case 

aij=wi/wj (wk is true weights of elements Ak) and inverse matrix A is consistent. aij = aik*akj 

with i, j, k = 1,2,3 ...., n.  

Ax=nx              n: number of comparable criteria. 

From the event: aij=wi/wj => 
wwiijij nAwnwwa  **   ),...2,1( ni   

So n the eigenvalues of A, w is the eigenvector of n. 
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(Ii) In the case of inconsistencies 

Aij=wi/wj       (wi, wj: true weight) 

In this case, matrix A is considered as the condition of the previous consistent case. When 

aij changes, eigenvalues also change accordingly. Moreover, the maximum eigenvalues were 

closer to n (≥ n), the residual value close to 0. So to find the weight in the case of inconsistencies, 

we find separate vector corresponding to the maximum eigenvalues (λmax), Aw= λmax * w  (λmax 

≥ n). 

Step 3: Calculate the consistency rate (CR) 

In practical problems, we cannot always be able to establish bridging relationships with 

pair-wise comparisons. To check for inconsistencies in the assessment for each level, we use 

CR. If this rate ≤ 0.1, it means that the evaluation of decision makers is relatively consistent, 

otherwise we have to re-evaluate at the appropriate level. 

RI

CI
CR   

Specific steps to calculate CR are as follows: 

- Calculate CI: Determine λmax: λ is the eigenvalues of comparing pair matrix (square 

matrix) 

1

max






n

n
CI

  

With: λmax: eigenvalue of comparison matrix; n: number of criteria or factors. 
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AHP method measures the consistency through consistency ratio (CR), the best value of 

consistent is less than 10%; if greater than 10%, the judgment is random and should be done 

again. 

Step 4: Integrating criteria 

After calculating intervals and weights of the criteria, we can obtain the appropriate index 

or the end result of the criteria by integrating these criteria. This is essentially a combination of 

different criteria. The formula for calculating the final index is:  

 



1i

ii XWS

 
2.4.8. The method of illustration using maps, charts 

The map types show the research results such as the maps of current situation of agricultural 

land use, land unit maps, sustainability-oriented agricultural land use maps, .... These map types 

use GIS technology with MapInfo software, built at the ratio of 1 / 25.000, using VN-2000 

coordinate system, projection zone 3o, meridian axis 107o, prescribed for Thua Thien Hue 

province for map building and editing. 

The types of charts, graphs, ... also shows the research results and are processed using Excel 

software. 

2.3.9. Statistical and data processing methods 

Statistical analysis and data analysis were conducted via Excel to calculate the efficiency 

index of land use. These data and collected documents were preliminarily processed to evaluate 

the land use efficiency in agricultural production in terms of economic, societal, and 

environmental influence, using and referring to the rationale and reviews of previous 

researchers on land use efficiency. In this method, statistical tables and charts, statistical graphs 

were also used. 

CHAPTER 3 

STUDY FINDINGS AND DISCUSSION 

3.1. NATURAL AND SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS RELATED TO 

AGRICULTURAL LAND USE IN HUONG TRA TOWN 
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3.1.1. Geographical location 

Huong Tra town is located in Hue-Dong Ha corridor, with the coordinate of 16016'30'' to 

16036'30'' North latitude and 107036'30'' to 107004'45'' East longitude.  

3.1.2. Natural conditions 

3.1.2.1. The terrain 

Embedded in the complex terrain feature of Thua Thien Hue province and other central 

provinces of Vietnam, the town's land is deeply divided by numerous river systems, streams, 

hills, and mountains. The terrain is changing from high in the West to low in the East. 

Mountainous and hilly land is in the West, sided by the Huong and Bo river deltas, and then 

comes the sandy coastal areas. The typical terrain is the plains (or deltas) lying between the 

mountains and the coastline. The terrain is divided into 3 sub-terrains: The terrain of hills and 

low mountains; the one of plains formed by the river sediments; the one of plains formed by 

coastal accretion. 

3.1.2.4. Hydrography 

The two largest rivers running through the town areas the Huong River and the Bo River. 

Water volume of these rivers is unevenly distributed.  

3.1.3. Socio-economic conditions 

The economic structure is shifting towards a gradual increase in the proportion of service-

industry-handicraft and a gradual decrease in the proportion of agriculture-forestry-fisheries. In 

the year 2015, the proportion of the service sector, industry, agriculture-forestry-fisheries in the 

gross regional domestic product is 45%-44%-11% respectively. GRDP per capita is 45,8 

million/year, 1,86 times higher than that of 2010. 

According to almanac statistics in 2015, the average population of the town is 114,761. 

The population is concentrated in the lower Tu Ha ward, the commune/ward in the outer of Hue 

City, along the coastline and along the main roads. The average population density of the whole 

town is 223,3 people/km2.   

3.2. CURRENT SITUATION OF LAND USE, OF CHANGES IN AGRICULTURAL 

LAND IN HUONG TRA TOWN 

3.2.1. Current situation of land use of Huong Tra town as in 2015 

According to land statistics in 2015, the total natural land area of the town was 51.710,47 

ha, of which: Agricultural land covered an area of 39.996,74 hectares, accounting for 77,35% 

of natural land area; Non-agricultural land (including urban and rural land) covered an area of 

11.367,85 ha, representing 21,98% of natural land area; Unused land had an area of 345,88 ha, 

amounting to 0.67% of natural land area. As such, 99,33% of the natural land area in town has 

been put to use for different purposes, most of which were for agriculture, forestry and non-

agricultural activities.  

3.2.2. Changes of agricultural land use in town in the period from 2005 to 2015 

3.2.2.1. Changes of land use in the period from 2005 to 2015 

a. Agricultural land 

 
Chart 3.1. Changes of agricultural land use in town in the period from 2005 to 2015 
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During the period of 2005-2015, agricultural land area increased to 9.733,38 ha. This 

increase was primarily due to the exploitation of unused land for different purposes. 

b. Non-agricultural land 

In the period of 2005-2015 period, non-agricultural land increased to 2.241,25 ha, mainly land 

for energy, public constructions and accommodation. 

c. Unused land 

In the period of 2005-2015, unused land area reduced to 12.469,46 ha. Most of this land 

was transferred to land for energy, forestry, and perennial crops. 

3.2.2.2. Changes of agricultural land according to administrative units of the town 

in the period of 2005-2015 

The town bears large fluctuations in terms of agricultural land area. Specifically, land area 

for agricultural activities has increased by 8.709,19 ha. Within this land area, the area for 

agricultural production increased by 1.570,14 ha; the area for forestry increased by 7.089,13 

ha; the area for aquaculture increased by 104,24 ha. However, land area for other agricultural 

activities decreased. The land use types tended to increase year after year; this was due to the 

impact of many policies on the land use process. At the same time, thanks to the development 

of science, technology, especially those applied in agriculture, much unused land area has been 

exploited for the purpose of agricultural production.  

3.2.3. Restructuring of agricultural land use in Huong Tra town in the period of 2005-

2015 

3.2.3.1. Converting agricultural land to non-agricultural land 

In the period of 2005-2015, up to 1.929,20 hectares of agricultural land was transferred 

to non-agricultural land, such as: Residential land and land for public purposes, non-

agricultural production land, ... Among these land use types, the agricultural production land 

converted to non-agricultural land covered 486,67 ha; The area of forest land converted to 

non-agricultural land was 1.412,78 ha; Aquaculture land area converted to non-agricultural 

land was 18,46 ha; 11,27 ha of land for other agricultural activities was converted to non-

agricultural land.  

3.2.3.2. Converting unused land into land for agriculture 

In the period of 2005-2015, the unused land area switched to agricultural land was 

10,011.40 ha, of which the unused hilly land accounted for the highest proportion (96.72%). 

3.2.3.3. Land use conversion within agricultural land 

In the period of 2005-2015, the transition of land use purpose within the agricultural land in the 

town took place quite rapidly, particularly: 

-Protection forest land was converted to production forest land with an area of 1.042,66 ha 

- due to the rearrangement of 3 types of forest; it was also converted to land for perennial 

industrial crops with an area of 100,75 ha. 

- An area of 3.404,38 hectares of production forest land was converted into land for 

growing rice (65,56 ha), for growing perennial crops (348,18 ha), for other annual crops (2,44 

ha), for protection forests (2.980,61 ha) and for other agricultural activities (7,59 ha). 

- An area of 246,11 hectares of arable land for growing rice was converted to land for other 

annual crops (194,07 ha), for perennial crops (33,63 ha), for aquaculture (18,4 ha) and for other 

agricultural purposes (0,01 ha). 

- Land for other annual crops was reduced to 466,91 ha, part of this land area was converted 

to land for growing rice (131,15 ha), for growing perennial (243,73 ha), for production forests 

(80,69 ha), for aquaculture (9,34 acres) and for other agricultural purposes (2,00 ha). 

- Land area for grass used on livestock decreased by 13,89 ha because of the conversion to 

land for other annual crops in Binh Thanh commune. 

- An area of 69,39 hectares of land for perennial crops was converted into land for 

protection forests. Meanwhile, the land area for perennial crops increases by 698,33 ha, thanks 

to the transfer from land for growing rice (243,73 ha), production forests (348,18 ha), protection 

forests (100,75 ha), aquaculture (3,63 ha), and other agricultural activities (2,05 ha). The cause 
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for this change was mainly the increase in land area of industrial crops, such as rubber, pepper, 

... in the commune Binh Dien, Huong Binh, ... This was the general development trend of the 

hill communes and in the coming years, the land area for these crop could increase further. 

Another cause was the increase in the land area for fruit trees, such as grapefruit-pomelo, ... 

located primarily in the two communes: Huong Van and Huong Ho. 

The land area for aquaculture rose to 27,74 ha, aggregated from land for growing rice (18,4 

ha) and land for other annual crops (9,34 ha), located mainly in Hai Duong commune and 

Huong Phong commune, with such aquacultural animals as: Black tiger shrimp, fresh water 

fish, ... In addition, an area of 38,94 ha has been taken away from land for aquaculture and 

transferred to land for growing rice (34,09), for annual crops (1,23ha) and perennial crops (3,62 

ha). 

Other agricultural land was reduced by 7,12 ha. Of this reduced area, 5,07 hectares was 

converted to land for production forests and 2,05 hectares was converted to land for perennial 

crops.  

3.2.4. Agricultural land use currently practiced at the research site 

Based on the maps of agricultural land use in 2015, the study subjects and household survey 

results to determine the types of agricultural land use in the study area for different soil types 

such as land for annual crops (10 land use types); perennials (5 land use types) and forestland 

(4 land use types). 

3.3. EVALUATING THE SUITABILITY AND SUSTAINABILITY OF 

AGRICULTURAL LAND USE TYPES IN HUONG TRA TOWN. 

3.3.1. Building maps of land management units 

3.3.1.1. Identifying criteria 

The research area includes hilly areas, plains and lagoons-coastal areas, so criteria used to 

define, construct maps of land management units include: Land type, slope, land particle size, 

fertility, irrigation and attenuation. On the basis of the evaluation criteria, we summarized and 

grouped them into ranking criteria for the whole town. Huong Tra town was divided into three areas 

of study: Hilly land; plains; and lagoons-coastal areas. These research areas shared similar location 

and terrain, so the climate factors such as the average rainfall, temperature, humidity per year across 

the areas was identical.  

3.3.1.2. Building maps of land management units 

On the basis of the system of singular-featured maps for each of the criteria, we have built, 

overlaying different singular-featured maps in terms of space and property, using Mapinfo 

software version 11.5, with the selection of the singular-featured maps of land types as map 

background in order to build land management unit map for Huong Tra town at the ratio of 

1:25.000. The overlaying singular-featured maps of the research areas resulted in land 

management unit maps to be used for the evaluation of land the information of these maps. 

According to the results, the entire town of Huong Tra had a total of 90 land management 

unit maps, reflecting a big difference and diversity of land use types in the region studied. On 

the basis of these land management unit maps, we divided into three specific research areas: 

Area1 (hills and low mountains) with 57 land management units, Area 2 (plains) with 38 land 

management units, and Area 3 (lagoons-coastal areas) with 5 land management units. The 

results are presented in the Appendix 3.2. 

3.3.1.3. Describing major land types, land management units in Huong Tra town 

a. Area 1 

Greyish yellow land on slate muddy land hills has 19 LMU with an area of 12.849,96 ha, 

concentrating around Hương Vân, Hương Bình, Hương Thọ, Bình Điền towns. It has thick soil 

layers; average and light land particle size, slope degree from 8-250. 

Greyish yellow land on granite land hills has 13 LMU with an area of 8.683,64 ha, 

concentrating around Huong Binh, Binh Thanh, Huong Tho. It has thick soil layers >100 m; 

average and light land particle size.  

b. Area 2 
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Greyish yellow land slate muddy land hills has 10 LMU with an area of 2.213,0 ha, 

concentrated in Huong Ho, Huong Van, Huong An, with the greatest height and slope in the 

area, only be suitable for timber trees. 

Sediment land with uneven spreading yellowing layers accounts for 5 LMU with an area 

of 2.798,91 ha. These LMUs have flat terrain, average fertility and concentrate in Huong An, 

Huong Toan, Huong Van. 

c. Area 3 

Saline land from sediments has 2 LMU with an area of 800,04 ha, concentrating at Huong 

Phong. This type of soil contains average and high nutrient content and fertility. It is distributed 

in areas with low terrain, near lagoons and along rivers. 

3.3.2. Evaluating land use suitability for different types of use of agricultural land in 

Huong Tra town 

3.3.2.1. Ranking diagnostic factors for different types of land use 

Basing on the evaluation of land use efficiency for different types of land use (section 

3.3.3), consulting the agriculture and agriculture extension agencies, cooperative officials, and 

people in the town, we have identified 12 effective types of land use which were potentially 

used to evaluate the sustainability of land use of the town in the future. In which: Area 1 (4 

types of land use: Rubber, pepper, tea, acacia); Area 2 (6 types of land use: 2-crop rice, peanut 

- vegetables (onion), cassava, peanut, specialized vegetables, peanut - maize - bean, fruit 

(grapefruit - pomelo, tangerine) and Area 3 (2 types of land use: 2 crops of rice, rice - melon). 

On the basis of the common allocated criteria of the town (Section 3.3.1.1), land management 

units (Section 3.3.1.2), we identified specific criteria for the three areas as in Appendix 3 3.9. 

Basing on the ecological requirements of crops combined with the characteristics and 

nature of each specific land type in the research areas, we rated diagnostic elements, using GIS 

software and Excel. 

3.3.2.2. Evaluating the suitability of land use requirements 

With data collected and summarized from land suitability ranking results (land 

management units) for different types of land use, it is revealed that: The total natural land area 

of the research site was 51.710,47 hectares, of which: Area 1 35.764,56 ha with LUT 1 (rubber), 

LUT 2 (Pepper), LUT 3 (grapefruit-pomelo), LUT 4 (acacia); Area 2: 13.255,92 ha with LUT 

1 (2-crop rice), LUT 2 (peanut - vegetables (onion)), LUT 3 (peanut - maize - bean), LUT 4 

(peanut - cassava), LUT 5 (specialized vegetables (onion - other vegetables)), LUT 6 (fruit 

(grapefruit - pomelo, Huong Can tangerine)); Region 3: 2.689,99 ha with LUT 1 (2-crop rice), 

LUT 2 (rice - water melon). 

Table 3.1. Summary of suitability evaluation of land use requirements in Area 1 

No. The suitability level 
The type of land use (ha) 

LUT1 LUT2 LUT3 LUT4 

1 S1 7.202,38 0,00 0.00 14.130,54 

2 S2 10.220,07 16.129,95 14.354,23 7.043,49 

3 S3 12.471,80 13.547,52 11.388,01 9.145,61 

4 N 1.715,55 1.932,33 5.867,56 1.290,16 

5 Residential land, buildings, ... 599,46 599,46 599,46 599,46 

6 

Rivers, streams and specialized 

water (hydropower, 

aquaculture, ...) 

3.555,30 3.555,30 3.555,30 3.555,30 

Total area 35.764,56 35.764,56 35.764,56 35.764,56 

Table 3.2. Summary of suitability evaluation of land use requirements in Area 2  

No. 

The 

suitability 

level 

The types of land use (ha) 

LUT1 LUT2 LUT3 LUT4 LUT5 LUT6 

1 S1 3.765,42 0.00 503,35 1.014,92 1.014,92 23,75 
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2 S2 1.418,43 1.966,7 1.463,35 2.623,75 951,78 3.027,01 

3 S3 486,45 3.764,28 4.499,39 4.499,39 4.499,39 6.175,57 

4 N 5.140,55 5.079,87 4.344,76 2.672,79 4.344,76 1.584,52 

5 

Residential 

land, 

buildings, ... 

1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 

6 

Rivers, 

streams, 

specialized 

water surface, 

... 

552,7 552,7 552,70 552,7 552,7 552,7 

Total area 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 

Table 3.3. Summary of suitability evaluation of land use requirements in Area 3  

No. The suitability level 
The types of land use (ha) 

LUT1 LUT2 

1 S1 0,00 0,00 

2 S2 1.018,49 189,27 

3 S3 189,27 453,79 

4 N 231,18 795,88 

5 Residential land, buildings, ... 233,40 233,40 

6 
Rivers, streams and specialized water 

(hydropower, aquaculture, ...) 
1.017,65 1.017,65 

Total area 2.689,99 2.689,99 

3.3.3. Evaluating the efficiency of agricultural land use types in Huong Tra town 

3.3.3.1. Evaluating the economic efficiency of land use type 

a. Area 1 

In the process of evaluating the economic efficiency for Area 1, we took into account 

criteria such as production value, intermediary costs, ... 

* Land for short-day plants 

Because the investment for IC was low, criteria of GO/IC or VA/IC was high. However, 

compared to the plain areas and lagoons - coastal areas, the hilly land use type produced the 

lowest economic value. Despite the low production values, like in other areas of the town, the 

2-crop rice in hilly land remained stable over the years, ensuring food security for the people. 

Therefore, this land use type has been maintained but with a fragmented area, small and low 

yield. 

Land for forestry 

Forestry plants, especially acacia trees, were planted in most of the communes in Areas 1. 

This type of land use offered average production values which changed in the years from 2010 

- 2014, with a difference of approximately 13,0 million dong. Intermediary values of this land 

use type were at average level, compared with other land use types in the region. However, the 

ratio of the production value over production cost (capital efficiency) of this land use type was 

high, from 4 to 9 times higher. This land use type were effective and could ensure its 

sustainability for the people in the region. 

Pine trees offered very low economic efficiency, very low production values, added value, 

and capital use. 

To accurately evaluate the economic efficiency, we also used the IRR and NPV criterion 

for pine over a period of 30 years, and the banking interest rate r = 9%, which was equivalent 

to the bank interest rate at the time of research. With the value r = 7% 1, and r 2 = 12%, resulting 

IRR criteria calculation for pine trees was -1,95%. With the IRR value for pine trees being 
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negative and smaller than r = 9%, people should therefore maintain or narrow the area of pine 

trees in the research area, not expanding this area. 

Land for perennial crops  

- Land for fruit trees (grapefruit - pomelo) 

Production value and added value were very high in the region, but production efficiency at 

average. Internal rate of return: the IRR for grapefruit - pomelo trees was 29,21%. This result shows 

that the value of IRR for grapefruit - pomelo trees were positive and greater than r = 9%, so people 

should continue to maintain this kind of fruit trees in hilly areas. 

- Land for perennial crops 

For hilly areas of the town, this type of land use focuses on two basic types of trees: Rubber, 

pepper. 

In recent years, rubber trees have brought about high level of economic efficiency; they 

were used as a means of poverty reduction in the fastest manner. However, in 2014, their 

efficiency level was not as high due to the fact that the value of rubber latex on the market 

plummeted. It showed that the value of production and capital efficiency for this land use type 

has decreased. 

Pepper trees on the other hand brought about high level of economic efficiency for many 

years. However, they were not yet a major means for poverty reduction in the area because the 

output and product outlets were still not stable, ... This land use type had a high value of 

production and high added values, hence a good capital use efficiency. 

The IRR value of rubber trees and pepper were all positive and greater than r = 9%, thus 

maintaining these trees in the hilly area of the town was recommended. 

b. Area 2 

* Short-term industrial crops 

If just only the criterion of GO was considered, land for peanut-vegetables (onion) offered 

the highest value (268,82 million/ha), the one with the second highest value was land for 

peanut-maize-bean (268,53 million/ha/year), the next one was land specialized in vegetables 

growing (223,06 million/ha/year). However, if all the criteria were considered, land specialized 

in vegetables growing was the type offering the highest economic value. Although land for 

peanut-vegetables (onion) offering high GO value, it also took the largest intermediary costs, 

so the value for GO/IC, VA/IC was much lower than other land specialized in vegetables 

growing. Land for peanut-maize-bean offered the third highest economic value, following land 

specialized for vegetables growing. 

Two-crop rice (winter-spring crop and summer-autumn crop) was the main crop in all 

communes. However, the intermediary cost was quite, the value of GO/IC, VA/IC was much 

lower compared to the other types while the value of GO was only higher than land specialized 

in short-term crops (peanut).  

* Fruit trees 

Land for grapefruit - pomelo offered the highest economic efficiency on all criteria. With 

a 25 year lifecycle, the total initial fundamental investment (first 5 years) and intermediary cost 

of these trees were low, so the value of GO/IC/IC was high, demonstrating the high efficiency 

of this type. 

Meanwhile, Huong Can tangerine needed higher investment cost in Huong Van, therefore, 

its values of GO/IC, VA/IC were also lower. The IRR value for pomelo and tangerines was 

positive and greater than r = 9%, thus there was a need to maintain this fruit trees in plain areas, 

especially in Huong Van and Huong Toan. 

c. Area 3 

Due to particular land conditions, water capacity as well as the weather, and other 

conditions, the area of lagoons-coastal areas in the town did not have many kinds of fruit trees; 

it had only 2 types of two-crop rice, and rice-fruit trees (watermelon). If considering the value 

of GO, the rice-watermelon land offered high production values (160,63 million/ha), while land 

specialized in 2-crop rice just reached near 60 million/ha. Compared with the plain area, land 
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specialized in 2-crop rice was approximately 3 million/ha lower. If considering the value of IC, 

rice-watermelon model had a lower IC than 2-crop rice model, so other criteria such as VA, 

GO/IC, VA/IC were higher than 2-crop rice model. Like other areas of the town, land 

specialized 2-crop rice of lagoons-coastal areas played a very important role in ensuring food 

security for the people despite its low production value.  It should still be maintained with 

relatively large area.  

3.3.3.2. Social efficiency 

The results of agricultural household surveys across the social efficiency criteria in the town 

showed that: 

a. With regards to the degree of labour attraction 

Area 1 

Rubber trees was the land use type which required much labour. Rubber tree crop from 

April to December, so the demand for labour was high, attracting many workers, contributing 

to poverty alleviation, increasing benefits for farmers. The average value for one working day 

in the region in 2014 was 150.000 dong (according to the statistics of 2014); this income level 

was still high compared with the one in other areas of the town. Pepper trees needed the least 

labor force, because with a small family-sized production scale, most of the labour needed came 

from family members. Therefore, the ability to attract workers for this land use type was still 

low (149 working shifts). The cheapest price for labor was used in aracia trees production, with 

just 120/ha, however, the capital efficiency was high. 

 Area 2 

Fruit trees model needed the most labour, in which grapefruit-pomelo model used 474 working 

shifts/ha, Huong Can tangerine 386 working shifts/ha. If just the annual crops were considered, 

peanut-maize-bean used the most labour per hectare (473 shifts/ha), the second was the model of 

peanut-vegetables (onion) (383 shifts/ha), the other types also used a large number of labour.  

Area 3 

The model of specialization in 2-crop rice used higher amount of labour per hectare than 

that of rice-watermelon. This demonstrated the ability to create jobs and attract workers of rice 

2-crop rice model was higher. The model of rice-watermelon used147 working shifts/ha. Just 

like in plain areas, the value a working day for people in lagoons-coastal areas also ranged from 

120.000-160.000 dong/shift. Locals exploited manpower mainly from family labor, rarely from 

outside. This demonstrated the households were using well the source of labor locally available, 

creating more jobs for its family members and limiting the idle time between crops. 

b. Product consumption capability 

The products of rubber trees, pepper, fruit (grapefruit-pomelo, Huong Can tangerine), 

acacia trees were on high demand in the market. According to the survey data, 100% of 

households continued to invest in these trees. One hundred percent of the products from these 

land use types were consumed. This demonstrated that these land types were suitable with the 

market needs, bringing about higher income and efficiency level. Other land use types had 

favorable responses from consumers. Some other land use types in the area also received 

favorable responses from consuming markers such as watermelon, peanut, onion, vegetables 

varieties, ...  

c. Access degree to capital 

Access degree to capital was ranked as average and high by local people. The lowest degree 

was in the model of pine trees.  

d. Technology accessibility and the relevance with household agricultural practice 

It was judged by local people that the ability to access to technology and the relevance with 

household agricultural practice for land use type of pine trees was low. This land use type were 

expected to be narrowed in order to serve other agricultural and forestry purposes. For the land 

use type of fruit trees (grapefruit - pomelo) and pepper in Area 1, the land users ranked this as 

average, for this was not the trees fitted for hunger alleviation and poverty reduction. The 
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remaining land use types in the three areas such as 2-crop rice, ... were much appreciated, and 

would be expanded and further invested. 

3.3.3.3. Environmental efficiency 

- The level of coverage or protection capacity 

Land use type of peanut, cassava was regarded by local people to have a low level of 

coverage compared with other land use types. Land use type of fruit trees was considered to 

have the largest coverage (> 70%), while the other land use types had the coverage level ranging 

from medium to high across all areas of the town. 

- The level of maintaining and protecting soil, and the degree of fertilizers use. 

For each type of land use and investment conditions of different farmers, fertilizers and 

plant protection drugs were used at different level. The ability to maintain and improve land 

fertility also varied (land maintenance and protection). 

Those models with the highest use of fertilizers and plant protection chemicals were 2-crop 

rice specialization, peanut - maize - bean, peanut - vegetables (onion) and vegetables 

specialization. However, these were also the types that people used to maintain and improve 

land fertility.  

Peanut specialization used fertilizers and plant protection products at an average level but soil 

fertility was kept quite high. Besides, people just grew peanut in the winter-spring crop, so in the 

summer - fall crop, they switched to growing other crops such as vegetables, cassava due to poor 

weather and water supply conditions; therefore, they can improve the frequency of land use, while 

maintaining land productivity. There were still many households growing only winter-spring peanut 

crops, leaving empty land for the rest of the year, so land use times decreased. 

- Biodiversity control ability 

For specialized land use type of peanut, cassava, people ranked it as poor in terms of its 

ability to control biodiversity (about 80%). Perennial and timer trees land use type was regarded 

as being at very high level in terms of biodiversity control, while other types of land use were 

ranked from moderate to high in other areas. 

3.3.3.4. Overall evaluation of land use type in terms of economic, social, and 

environmental efficiency in Huong Tra town 

To evaluate the economic, social and environmental efficiency, we used multi-criteria 

evaluation MCE with AHP method for all types of land use. AHP pairing matrix showed the 

level of importance of the evaluation criteria for each type of land use, built on the basis of an 

independent assessment of different criteria, combined with collecting and aggregating 

opinions from experienced scientists, land managers.  

AHP analysis results were processed in Excel 2003. It calculated the weights W (i) of each 

evaluating criteria for 18 land use types for 3 different areas of Huong Tra town. The study 

results showed that the consistency ratio (CR) were <0,1 (or <10%). Thus, the weight 

calculation was reliable and acceptable. From the actual survey results, hierarchical values X 

(i) with reference to Huynh Van Chuong (2008), classifying i X value of each criterion 

according to points, ranging from 3 to 9 and demonstrated practical relevance of each criterion. 

Combined with the weight (Wi), we calculated the appropriate level of Si. 

Si efficiency levels with hierarchical priority standards of Saaty (1980, 2000) were used; 

the results were processed using Excel; with reference to experts and Huynh Van Chuong 

(2008), we proposed the following scales of efficiency evaluation: 

Efficiency Very high High Average Low 

Total value of Si >= 7 > = 5,5; <7 > = 4; <5,5 < 4 

The evaluation steps and results of economic efficiency for the land use type of rubber were 

shown in Table 3.6. 

Table 3.4. Steps to evaluate the results of economic efficiency of rubber trees land use 

type in Area 1 

Criteria 
Step 1 Step 2 

(1) (2) (3) Weights (W2i) 
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Value of production (1) 1,00 0,50 2,00 0,312 

Value Added (2) 2,00 1,00 2,00 0,490 

Production efficiency (3) 0,50 0,50 1,00 0,198 

Step 3 λ = 3,05 CI 0,03 CR 0,05 

Criteria 

Step 4: 

Survey 

results 
Points (Xi) 

Si = Xi 

xW2i 
Efficiency 

Value of production 50,46 5 1,560 

Average 
Value added 16,89 3 1,471 

Production efficiency 1,50 5 0,988 

Total S = 4,019 

Similarly, the evaluation stage and evaluate the results of economic, social and environmental 

benefits for the land use types were presented in Appendix 3.5.1; 3.5.2 and 3.5.3. 

Regarding economic efficiency: The type of land use offered very high economic efficiency 

was grapefruit - pomelo, pepper (Area 1); peanut - maize - bean, peanut - vegetables (onion), land 

specialized in vegetables, grapefruit - tangerine tea bar (Area 2); rice - watermelon (Area 3). The 

type of land use with high economic efficiency was acacia trees (Area 1); peanut - maize (Area 2). 

The type of land use with average economic efficiency was rubber trees, 2-crop rice, peanut - 

cassava, peanut specialized land (Areas 1, 2). The type of land use with low economic efficiency 

was pine trees, cassava (Area 1). 

Regarding social efficiency: The types of land use with very high social efficiency included: 

peanut - maize - bean, peanut - vegetables (onion) (Area 2). The land use type with high efficiency 

included acacia trees, 2-crop rice, pepper (Area 1), rice specialization, peanut - cassava, vegetables 

specialization, short-term crop (peanut) specialization, peanut - maize and fruit trees (grapefruit - 

pomelo, tangerine) (Area 2), rice - watermelon, rice specialization (Area 3). The type of land use 

with average and low social efficiency included cassava specialization, and fruit (pomelo), pine 

trees (Area 1). 

Regarding environmental efficiency: The type of land use with high environmental efficiency 

included: rubber, pomelo, pepper, pine trees, acacia trees (Area 1) ,peanut - cassava, peanut- maize, 

fruit trees (Huong Can tangerine, pomelo) (Area 2). The type of land use with average 

environmental efficiency included: 2-crop rice specialization, cassava specialization (Area 1); 

peanut - maize - bean, peanut - vegetables (onion), short-term crop specialization (peanut), 

vegetables specialization (onion - vegetables) (Area 2); rice - watermelon, 2-crop rice specialization 

(Area 3). 

The evaluation results in terms of economy, society and environment were shown in Table 

3.7. 

Table 3.5. The results of evaluating economic, social and environmental efficiency of 

land use types 

No. Land use types (ha) Economy Society Environment 

Area 1 

1 2-crop rice (spring crops - seasonal crops) Average High Average 

2 Cassava Low Average Average 

3 Rubber trees Average High High 

4 Grapefruit - Pomelo Very high Average High 

5 Pepper Very high High High 

6 Pine trees Low Average High 

7 Acacia trees High High High 

Area 2 

1 2-crop rice (spring crops - seasonal crops) Average High Average 

2 Peanut sided with cassava  Average High High 

3 Peanut - maize - bean Very high Very high Average 
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4 Peanut - Onion Very high Very high Average 

5 Peanut Average High Average 

6 Onion - vegetables Very high High Average 

7 Peanut - Maize High High High 

8 Grapefruit - Pomelo Very high High High 

9 Huong Can tangerine Very high High High 

Area 3 

1 2-crop rice (spring crops - seasonal crops) Average High Average 

2 Rice - Fruit (melon) Very high High Average 

3.3.3.5. Overall economic efficiency evaluation of land use types 

Through an integration of the 3 factors: economic, social and environmental efficiency in order 

to evaluate the efficiency of each land use type. This land use efficiency was divided into 4 levels: 

Very high, high, average and low. 

The construction of AHP paired comparison matrix was based on the consultation with experts, 

scientists and local managers of natural resources and environment, agriculture and rural 

development within Thua Thien Hue province and Huong Tra town for all types of land use within 

the study scope.   

The results of the efficiency evaluation for each land use type in the three areas were presented 

in Appendix 3.6. From the results of the evaluation of economic, social, and environmental 

efficiency of land use types; stratifying and determining the value (Xi) reflecting the level of 

suitability for each criterion in order to identify the total value of Si. This result showed the 

aggregated value of the economic, social, and environmental efficiency of different land use types, 

depending on different areas of Huong Tra town. This result was suitable with the actual situation 

of the town.  

Summarized land use efficiency of different types in Areas 1, 2 and 3 of the town was shown 

in table 3.6. 

Table 3.6. Overall efficiency evaluation of land use types 

No. Land use types Total Si = Efficiency 

Area 1 

1 2-crop rice (spring crops - seasonal crops) 5,40 Average 

2 Cassava 4,07 Average 

3 Rubber trees 5,10 Average 

4 Grapefruit - Pomelo 7,40 Very high 

5 Pepper 7,68 Very high 

6 Pine trees 3,90 Low 

7 Acacia trees 5,98 High 

Area 2 

1 2-crop rice (spring crops - seasonal crops) 5,60 High 

2 Peanut sided with cassava  5,70 High 

3 Peanut - maize - bean 7,90 Very high 

4 Peanut - Onion 8,00 Very high 

5 Peanut 5,30 Average 

6 Onion - vegetables 7,70 Very high 

7 Peanut - Maize 6,90 High 

8 Grapefruit - Pomelo 8,00 Very high 

9 Huong Can tangerine 7,30 Very high 

Area 3 

1 2-crop rice (spring crops - seasonal crops) 5,60 High 

2 Rice - Watermelon 6,63 High 

Combined results of efficiency evaluation for the 18 land use types for the Area 1, 2 and 3 of 

Huong Tra town showed that there were 2 land use types (Area 1) and 5 land use types in the area 

2 with very high level of efficiency; there were 1 land use type (Area 1), 3 land use types in the area 
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of 2, 2 land use types in the area 3 with high level of efficiency; there were 3 land use types (Area 

1), 1 land use type (Area 2) and 1 land use type in Area 3 with average level of efficiency; there 

were one land use type (Area 1) with low level of efficiency. This result reflected the priority of 

economic, social and environment criteria for each type of land use, varying from region to region; 

this was completely consistent with the actual situation of Huong Tra, Thua Thien - Hue. 

3.3.4. Evaluating the sustainability of selected agricultural land use types 

3.3.4.1. Selecting criteria to evaluate sustainability  

Thesis has launched three criteria groups which had a direct impact on production situation 

in the research sites. They included economic, social and environmental criteria. In each of the 

main criteria group, the thesis has determined the sub-criteria necessary for more precise and 

specific evaluation processes.  

Based on the classification criteria for land use efficiency (Section 3.3.3), the economic 

criteria group for land use sustainability evaluation consisted of 3 sub-criteria (as in Section 

3.3.3.1), the social criteria group consisted of 6 sub-criteria (1 criterion more than the evaluation 

criteria group for social efficiency as in section 3.3.3.2, which was the policy), environmental 

criteria group included 5 sub-criteria (omitting 1 criterion for the use of fertilizers - drugs plant 

protection and adding 2 criteria compared to environmental evaluation, as in section 3.3.3.3, 

which was the level of suitability in land use requirements, resistance to natural disasters). The 

criteria have been assigned with specific signs to facilitate the process of calculating and 

analyzing data as well as of identifying the weights of the criteria on the basis of using AHP 

analytical methods, data from expert interviews, efficiency evaluation results, soil analysis data, 

and survey data. 

3.3.4.2. Calculating the criteria weights 

Conducting pairwise comparison matrix of the main criteria: economic, social, 

environmental one and calculate the weight of these criteria. Continuing to calculate and set the 

matrix for each sub-criterion. Thus, the thesis has identified the weight for key criteria and sub-

criteria as in Appendix 3.8, similar to Section 3.3.3. Global weighting of the criteria (primary 

and secondary) in sustainability and suitability evaluation was based on the multiplicity of the 

weights of the main criteria, sub-criteria (wij = Wi x WJ) in accordance to each land 

management unit of different land use type, and was shown in Appendix 3.5. 

3.3.4.3. Land use sustainability evaluation according to each land management 

unit of each land use type 

- Evaluating the economic sustainability 

Results for present suitability of land use type (land use requirements) only demonstrated 

the natural relevance of each LUT on each LMU, but when comparing two or more LUTs with 

the same level of suitability on the same LMU, we needed economic parameters. In practice, 

there were LUTs with high natural suitability, but their production did not offer high level of 

economic efficiency, so in terms of economic value, this land use type had average level of 

suitability. On the other hand, users were much concerned about the economic efficiency of the 

LUT. This issue were regularly reviewed, monitored through the analysis of costs, benefits, ... 

Therefore, the evaluation of economic suitability provided important information for quantified 

suitability stratification, one of the basis for selecting the optimal agricultural land use plan in 

the research area.  

Economic evaluation was only conducted for those LUTs with the present suitability level 

ranging from S3 upwards (S1, S2, S3), no evaluation done on LUTs with no suitability (N). 

Basing on the results of the analysis and evaluation of economic efficiency (Section 3.3.3.1.), 

the survey data, the statistics of the three most recent years on economic efficiency (Appendix 

3.4, 3.7), we standardized the Xi value scale of each criterion for each land use type selected in 

each land management unit for future research area. According to Huynh Van Chuong (2008), 

Xi value stratification for each criterion based on points ranged from 3 to 9. The criteria were 

divided into 4 levels as Section 3.3.3.1. Every economic criterion was a thematic information 
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layer which was overlaid using GIS technology and MCE method to evaluate the economic 

sustainability and the suitability value index (Si). 

- Evaluating social and environmental sustainability 

Similar to economic sustainability evaluation, based on the analysis results to evaluate the 

social and environmental efficiency (section 3.3.3.2 and 3.3.3.3 section), the survey data, 

interview data of farming households in terms of abilities, needs, using tendency, ... we 

standardized Xi value scale of each criterion for different land use types selected in accordance 

with future research areas. In addition, there was an additional content: the ability to consume 

the product (adding more criteria: transport system, near commercial areas, markets). The 

criteria were divided into 4 levels as Section 3.3.3.1. According to Huynh Van Chuong (2008), 

Xi value stratification for each criterion based on points ranged from 3 to 9. Social and 

environmental criteria formed a thematic information layer, overlaid with the support of GIS 

technology and MCE method to evaluate the social and environmental suitability. However, 

the evaluation of social and environmental sustainability was conducted not only according to 

each land management unit, but also by each commune-level administrative unit of land 

management unit.  

Sustainability value of Si used hierarchical priority standards of Saaty (1980, 2000), the 

results were processed on Excel; query, presentation on MapInfo software; consultation done 

with experts and reference made to the results by Huynh Van Chuong (2008). Sustainability 

evaluation results of different land use type of each land management unit in the 3 different 

areas of Huong Tra were shown as follows: 

Table 3.7. Synthesized evaluation results of sustainability for various types of land use in 

Area 1 

No. Sustainability stratification 
The types of land use (ha) 

LUT 1 LUT 2 LUT 3 LUT 4 

1 Very high 7.103,76 14.426,15 2.479,48 0,00 

2 High 5.273,68 1.703,80 11.874,74 19.724,05 

3 Average 11.737,31 13.547,52 11.388,02 10.595,59 

4 Low 5.779,50 - - - 

5 N nature 1.715,55 1.932,33 5.867,56 1.290,16 

6 Residential land, buildings, ... 599,46 599,46 599,46 599,46 

7 
Rivers, streams and specialized water 

surface (hydropower, aquaculture, ...) 
3.555,30 3555,30 3555,3 3.555,30 

Total area 35.764,56 35.764,56 35.764,56 35.764,56 

Table 3.8. Synthesized evaluation results of sustainability for various types of land use in 

Area 2 

No. 
Sustainability 

stratification 

The types of land use (ha) 

LUT 1 LUT 2 LUT 3 LUT 4 LUT 5 LUT 6 

1 Very high - 44,92 1.495,41 - 1.968,13 - 

2 High 1.875,71 2.798,07 3.579,71 3.658,61 2.066,64 3.459,85 

3 Average 3.759,29 2.887,99 1.390,97 4.479,45 2.431,32 5.766,48 

4 Low 35,30 - - - -  

5 N nature 5.140,55 5.079,87 4.344,76 2.672,79 4.344,76 1.584,52 

6 
Residential land, 

buildings, ... 
1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 1.892,37 

7 

Rivers, streams and 

specialized water 

surface 

(hydropower, 

aquaculture, ...) 

552,70 552,70 552,70 552,70 552,70 552,70 
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Total area 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 13.255,92 

Table 3.9. Synthesized evaluation results of sustainability for various types of land use in 

Area 3 

No. Sustainability stratification 
The types of land use (ha) 

LUT 1 LUT 2 

1 Very high - - 

2 High 1.018,49 189,27 

3 Average 189,27 453,79 

4 Low - - 

5 N nature 231,18 795,88 

6 Residential land, buildings, ... 233,40 233,40 

7 
Rivers, streams and specialized water surface 

(hydropower, aquaculture, ...) 
1.017,65 1.017,65 

Total area  2.689,99 2.689,99 

Compared with current land use suitability, the sustainability level of S1 for different types 

of LUT 3 and LUT 4 (Area 1); LUT 2, LUT 3 (Area 2;) has increased significantly in these 

areas thanks to very favorable outlets, favorable access to capital and technology, ... For 

example, at LUT 2 (Area 1), S1 suitability level rose by + 14426.15 ha. Conversely, there were 

some dramatic reduction in LUT1, LUT 2 (Area 1), LUT 1, LUT 4, LUT 5 (Area 2), ... because 

these areas was affected by unfavorable weather conditions, consumption, ... For example in 

LUT 4 (Area 1), S1 suitability level dropped by -14,130.54 ha. Suitability level of S2, S3 rose 

and fell slightly in the area between the LUTs because these areas had very favorable outlets, 

favorable access to capital and technology, ... However, there were also some LMUs with high 

suitability of land use (land use requirements) but the sustainability evaluation was at low level. 

Suitability level of N appeared in two types of land use LUT 1 for land management units 26, 

34, 40, 46, 53, 54, 55, 56 (Area 1) and LUT 1 (Area 2) for land management unit 16. These 

land management units had S3 level of suitability but when assessing the level of sustainability, 

they were evaluated at N level because these areas were adversely affected by weather, 

production practices and policies, ...  

In general, some areas with suitability level of S2, S3 in terms of land use requirement, but 

when evaluating their sustainability, the suitability was at S1 level because these areas had very 

favorable outlets, favorable access to capital and technology, ... However, there were also some 

LMUs with high suitability of land use but the sustainability evaluation was at low level. 

Sustainability evaluation eliminated the low sustainability LMUs of each LUT and thus selected 

LMUs with high to very high level of sustainability of LUTs. This was a very important content 

in the choice of plans for land use sustainability and support for optimal policy-making. 

Apart from the above criteria, we also used the criteria of average value (E) and standard 

deviation (d) about the Si suitability index value for the land management units in the areas. 

Area 1 and 2 ranged from 5,15 to 6,15 on average value, but Area 3 ranged from 4,62 to 5,14. 

However, looking at the standard deviation of the value Si, we could see clearly the basic 

difference between land management units in the same type of land use. The smaller the 

standard deviation was, the less difference there was in terms of sustainability among land 

management units in the same type of land use, such as the type of forest land (acacia trees), 

rice (rice 2 seasons) specialization, short-term crop specialization (peanut - maize - bean), 

intercropping cassava and peanut, rice - fruit (watermelon). Most of the land management units 

of this land use type had the sustainability level ranging from average to high. Conversely, the 

greater the standard deviation was, the greater and clearer difference there was between land 

management units, such as the type for crop (peanut) - vegetables (onion), vegetables 

specialization (onion - other vegetables), fruit trees (grapefruit - pomelo, Huong Can tangerine), 

rubber, pepper. Sustainable degree variation was from average, high and very high. 
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3.4. RESULTS OF EXAMINING SEVERAL MODELS OF AGRICULTURAL LAND 

USE IN HUONG TRA TOWN 

Some selected models for tracking and evaluation: Grapefruit - pomelo model (model 1); 

Rubber latex model (model 2); Two-crop rice (model 3); Vegetables model (model 4). Through 

the process of monitoring the four models, model 4 offered the highest level in terms of 

production value and production efficiency. The model with average economic efficiency was 

model 3. The remaining models achieved high level. The degree of labor attraction in these 

models differed quite clearly. Model 2 attracted the largest amount of labour whereas model 3 

attracted the smallest.  

To assess the sustainability of the models of agricultural land use, the thesis used multiple 

criteria MCE with AHP method. AHP pairing matrix showed the level of importance of the 

evaluation criteria for each type of land use; this was built on the basis of an independent 

assessment of each criterion. 

Si efficiency levels with hierarchical priority standards of Saaty (1980, 2000) were used; 

the results were processed using Excel; with reference to experts and Huynh Van Chuong 

(2008) Results of sustainability evaluation of land use models are shown in Table 3.10 and 

Appendix 3.9. 

Table 3.10. Calculation results for the sustainability of the selected models  

No. Sustainability MH 1 MH 2 MH 3 MH 4 

1 Economy Very high High Average Very high 

2 Society High High High High 

3 Environment Very high Average High Very high 

4 
Economy - Society - 

Environment 
Very high High High Very high 

The result of examining the model showed that the level of sustainability for all of the 

models was from high to very high. In general, these results were consistent with the results 

of sustainability evaluation of agricultural land use types in the town. 

3.5. PROPOSING LAND USE DIRECTION AND SOLUTIONS FOR FUTURE 

SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE IN HUONG TRA TOWN. 

3.5.1. Proposing land use directions for future sustainable agricultural land use in Huong 

Tra town. 

In order to be able to build a map of development orientation for land use types, we had to 

overlay the 2015 map of current state of land use in the town with the map of sustainable and 

suitable land use for each type using GIS technology. Findings from this research have helped 

building the map of development orientation for agricultural land use types evaluated at Huong 

Tra town, at the ratio of 1: 25.000. 

Basing on our proposed sustainability development, we put forward a direction for 

agricultural land use in each different area (Area 1, 2 and 3) of the town, up to 2025, from a 

sustainable land use perspective. This result was presented in table 3.12. 

Table 3.11 Proposal of expanding the area land use types (LUT) in town. 

No. Land use types 
Current land 

area (ha) 

Future expanded area 

to 2025 (ha) 

Increase (+)  

Decrease (-) 

Total area 40.342,62 40.342,62 0,00 

1 Two-crop rice 3.481,22 3.468,51 12,71 

2 Other water rice 258,94 196,41 62,53 

3 Rice - Water melon 5,47 54,41 -48,94 

4 Cassava 223,13 14,98 208,15 

5 Peanut-cassava 872,86 972,66 -99,8 

6 Peanut-maize-green bean 293,53 370,96 -77,43 
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7 Onion-Peanut 36,99 50,07 -13,08 

8 Peanut - Maize 11,26 10,82 0,44 

9 Onion-Other vegetables 209,86 306,23 -96,37 

10 Rubber 2.459,00 3.578,62 1.119,62 

11 Pepper 78,00 312,68 234,68 

12 
Fruit (grapefruit - pomelo, 

Huon Can tangerine) 
571,00 768,64 197,64 

13 Other perennial trees 1.069,85 1.069,85 0,00 

14 Acacia trees 18.152,40 16.859,15 -1.293,25 

15 Pine trees 2.284,65 2.284,65 0,00 

16 Casuarina equisetifolia 90,30 125,70 -35,40 

17 Natural forest 9.480,09 9.480,09 0,00 

18 Aquaculture 330,93 330,93 0,00 

19 Other agricultural activities 87,26 87,26 0,00 

20 Unused 345,88 0,00 345,88 

Specific proposed direction for each land use type in Huong Tra town as follows: 

a. Area 1 

In this area, it was necessary to continue to expand 1.119,62 ha more for rubber trees, 

mainly in the commune of Huong Binh, Binh Thanh, Huong Tho, Binh Dien. This area was 

mainly converted from land for production forests and land for annual trees with low level of 

efficiency (such as cassava). This was the main land use type, with good potential and suitability 

with the local edaphic conditions, customs and working practice of the people in hilly areas. 

Pepper trees were the ones with the highest level of efficiency in the town as well as in 

hilly areas. Due to the lack of outlets, modern technology, ... this land use type was yet to be 

developed, although this type was very suitable with local edaphic conditions, weather, ... in 

hilly areas. In the future, land for pepper trees would be extended up to 234,68 ha, concentrated 

in Binh Dien and Huong Binh. 

The best amount of land area to be expanded for fruit trees (grapefruit-pomelo) was 164,62 

ha, distributed mainly in the commune of Huong Tho, Binh Dien, Huong Binh, Binh Thanh,. 

Acacia trees were the ones preferred by many people because of the low cost and high 

profit. Therefore, the area for acacia trees would be expended by 99,52 ha and was transfered 

from the unused land. This area was distributed in most of the communes of the town. But this 

area would lose 1.392,77 ha which would be switched to other purposes. 

b. Area 2 

In this area, people would maintain the existing rice planting land area and transfer some 

part of land for annual trees, land not yet used to land for growing rice in Huong Toan, Huong 

Van, Huong Van, with an area of 33,22 ha. 

There would be an increase in land are for other annual trees due to the rotation of land use 

purposes among the land use types to make use of the advantages available on land, location, 

irrigation and transportation system, ... On the basis of the existing area of land use types, further 

expansion or conversion needed for land use types with likelihood to develop. For example, the 

land are for vegetables (onion) - short-term crops (peanut-maize-bean) was 13,08; short-term 

crops specialization (peanut – maize – bean) was 84,40 ha; peanut-cassava was 209,0 ha and 

vegetables specialization was 96,37 ha.  

The area which could be best expanded in the future for fruit trees (pomelo, Huong Can 

tangerine) was 33,02 ha, distributed mainly in the commune of Huong An, Huong Chu, Huong 

Van, ...  

c. Area 3 

In the future, people should continue to maintain land area for growing 2-crop rice, 

especially in Huong Phong. More investment was needed on irrigation systems, dredging of 
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canals, levees system ... to maintain land for growing 2-crop rice in the commune of Huong 

Phong, Hai Duong.  

Parts of unproductive land area for one-crop rice to land was transferred to land for other 

rice (rice-watermelon) with an area of 48,90 ha in Hai Duong commune. This land use type 

brought about high economic efficiency, helping the people in lagoons-coastal areas earn more 

stable income than those with other types of agricultural land use.  

In short, under the proposed plan, an area of 345,88 hectares of unused land would be put 

to use mainly for annual crops, perennial trees and timber trees. Land for agricultural production 

had an area of 11.174,84 ha, 1.603,73 ha increase compared to the current use, most of which 

were for perennial crops (1.551,94 ha). Land for forestry covered an area of  28.749,59 ha, 

1.257,85 ha decrease compared to the area in use of 2015. Aquaculture land remained an area 

of 330,93 ha. Other agricultural land covered an area of 87,26 ha. 

3.5.2. Proposing land use direction and solutions for future sustainable agricultural land 

use in Huong Tra town. 

3.5.2.1. Solutions related to completing policies about developing agricultural production 

- Regarding land policies  

- Policies to encourage land use conversion, transfer less efficient and sustainable LUTs to 

the ones with higher level of efficiency and sustainability. 

- Policies to support and encourage the application of science and technology, high-tech 

agriculture; application of mechanization in agriculture; ... 

- Policies to support and enhance the legality of cooperation in production, and 

consumption of agricultural products, ... 

3.5.2.2. Solutions related to the organization of production, collaborated production, 

extension and transfer of science and technology  
Continued application of scientific and technical advances in production practices, with 

particular focus on the replication of research findings in recent years on plant varieties, pest 

prevention, ... 

3.5.2.3. Solutions related to trade promotion, outlet establishment 

3.5.2.4. Solutions related to technical solutions, capital use, and structural and non-

structural works 

 Solutions for irrigation; Solutions for Inter-commune affairs; Solutions for technical 

training; Solutions for breeds; Solution for plant protection; Solutions for non-structural works; 

Solutions for capital use. 

3.5.2.5. Solutions related to strengthening the capacity of state management agencies at all 

levels 

3.5.2.6. Solutions related to propaganda and mobilization 

Mobilizing production agencies, farming households to continue their active procurement 

of tillage equipment and combine harvesters to ensure their seasonal harvest and to avoid loss 

caused by natural disasters and weather conditions. 
 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. Conclusions 

Through the work of researching, examining the situation and recommending sustainable 

agricultural land use in Huong Tra town, we can draw some conclusions: 

(1) Huong Tra is a town located in the corridor Hue - Dong Ha with favorable climate 

conditions and a diversified terrain: Hills, plains and lagoons - coastal areas are suitable for 

economic development, such as arable farming and forestry. The average population of the 

town is 223,3 people/ km. The agricultural labor force is abundant and experienced. This is a 

strength for the town in its future of developing agricultural commodities and using land 

resources reasonably. 

(2) The town has a total natural area of 5.1710,47 ha. Agricultural land covers an area of 

39.996,74 hectares, accounting for 77,35% of natural land area; non-agricultural land covers an 
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area of 11.367,85 ha, representing 21,98% of natural land area; unused land has an area of 

345,88 ha, amounting to 0,67% of natural land area. Huong Tra town is an area with great 

potential and strengths in natural conditions which are very favorable for the development of 

high-value crops such as rubber, grapefruit - pomelo, pepper, .. 

(3) The whole town has 6 main groups of land and 18 land types to be categorized into 3 

research areas (The terrain of hills and low mountains; the one of plains formed by the river 

sediments; the one of plains formed by coastal accretion).This shows the diversity in land 

resources of the town.  Based on the results of defining and grouping criteria for singular-feature 

maps including land type, slope, layer thickness, land particle size, fertility, irrigation and 

attenuation. The thesis has constructed maps of land management units in the research areas 

using GIS, resulting in 90 land management unit maps for the whole town. This clearly reflects 

the diversity and large differences in the characteristics and properties of land in each area.  

About identifying LMU and suitability classification of land use requirements for the 

LUTs: On the basis of land management unit maps, we divided into three specific research 

areas: Area1 (Hills and low mountains) with 57 land management units, Area 2 (plains) with 

38 land management units, and Area 3 (lagoons-coastal areas) with 5 land management units. 

The soil types, land management units in the 3 areas: Greyish yellow land on slate muddy land 

hills has 19 LMU with an area of 12.849,96 ha, concentrating around Hương Vân, Hương Bình, 

Hương Thọ, Bình Điền; Sediment land with uneven spreading yellowing layers accounts for 5 

LMU with an area of 2.798,91 ha; Saline land from sediments has 2 LMU with an area of 

800,04 ha, concentrating at Huong Phong. When evaluating and rating the suitability of land 

use requirements for the LUTs, LUT 4 had the highest suitability level of S1 in Area 1 with an 

area of 14.130,54 ha; LUT 3 had suitability level of N with the largest land area of 5.867,56 ha. 

Area 2 had 3.765,42 ha at S1 level, and 5.140,55 at N level for LUT 1, taking the largest 

proportion. Area 3 had the level of S1 for LUT 1 and level N of LUT 2, with the largest area. 

About land use efficiency: Some types of agricultural land use offered high level of 

economic efficiency such as: pepper, onion-other types of vegetables, fruits, peanut-maize-

bean, ... Specifically: Pepper offered the highest value of GO (484,73 million/ha/year), 

vegetables specialization (onion)-planting (LAC) offered the second highest value of GO 

(268,82 million/ha per year), and pine trees offered the lowest (15,64 million/ha/year), ... The 

models which offered the highest level of social efficiency were short-term crop specialization 

(peanut-maize-bean) and peanut-vegetables (onion). Perennial trees growing was the type 

offering the highest level of environmental efficiency. The types of agricultural land use with 

high level of economic, social and environment efficiency were fruit trees, perennial industrial 

crops (rubber, pepper), short-term crop specialization (peanut)-veggies (onion). The type with 

low level of efficiency was land for forestry (pine trees). 

About sustainability evaluation: The use of multi criteria evaluation (MCE) method in 

evaluating sustainability has identified the weight the main criteria (economic, social and 

environmental). From the weight of the criteria these main criteria, the results have helped to 

identify the global weight of the criteria with a total weight of 1.0. Results of evaluating 

sustainability of soil types in terms of economy, society and environment on the basis of 

combining GIS technology and evaluating multiple targets (MCE) method has helped to 

determine the suitability level of different land use types. Sustainability level differed compared 

to the suitability level of land use requirements in the same land management units in each 

research area each administrative unit.  

(4) Results of examining the models of agricultural land use: Through evaluating 4 models 

of agricultural land use such as rubber, grapefruit-pomelo, 2-crop rice and vegetables across the 

town over the years, we could see the level of sustainability of these models ranging from high 

to very high. In general, these results were consistent with the results of sustainability evaluation 

of agricultural land use types in the town. 

(5) The proposed direction for a sustainable agricultural land use in the town was to 

concentrate on types with high level of social, economic and environmental efficiency for 3 
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different areas. For example, hilly area should continue to expand the land area planted with 

rubber trees add 1.119,62 ha in Hương Bình, Bình Thành, Hương Thọ, Bình Điền.. In the future, 

land for pepper trees would be extended up to 234,68 ha, concentrated in Binh Dien and Huong 

Binh. Plain area should maintain the existing rice growing area and transfer part of land for 

other annual trees, unused land to land for growing rice in Hương Toàn, Hương Văn, Hương 

Vân with an area of 33,22 ha, the area of vegetables (onion)-short-term crops (peanut) was 

13,08; short-term crop specialization (peanut-maize-bean) was 84,40 ha; peanut-cassava was 

209 ha and vegetables specialization was 96,37 ha. The best area to be expanded for growing 

fruit trees (grapefruit-Huong Can tangerine) was 33,02 ha, distributed mainly in the commune 

of Hương An, Hương Chữ, Hương Vân, ... Area 3 should continue to maintain land area for 

growing 2-crop rice, especially in Hương Phong. Parts of unproductive land area for 2-crop rice 

to land would be transferred to land for other rice (rice-watermelon) with an area of 48,90 ha in 

Hai Duong commune.  

To sustainably use agricultural land in the coming years, we should carry out some groups 

of solutions, focusing on: Policy, organization of production, technology, outlets. 

2. RECOMMENDATIONS 

 (1) The sustainability evaluation process should include the participation from 

stakeholders of land management and land use in the town. Sustainable land use results was in 

accordance with the local practices, with high level of feasibility. These results could be used 

to expand the cultivation area for the types of land use with good prospect as presented in this 

thesis. 

(2) Further studies were needed on the quality of nutrients in the soil of the land use types 

according to each area of Huong Tra town, to complement quantitative criteria which facilitated 

the process of evaluating efficiency, sustainability to achieve more reliable results. 
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