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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo tác giả Eric J. Gustafson và Brian R. Sturtevant (2013) [85] hạn hán là một 

hiện tƣợng chịu tác động trực tiếp nhất và mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong 

nghiên cứu của Vera Potop và cs (2010) [138] và Wilhite D. A. (2000) [141] đã chỉ rõ 

nhiều nghiên cứu cho thấy trong những thập niên gần đây, tình hình hạn hán trên thế 

giới đã trở nên nghiêm trọng hơn do sự thay đổi của thời tiết, khí hậu. Trong tài liệu 

―Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu 2015‖ của  Kreft S. và Eckstein D. (2013) và (2017) 

[107], [130] chỉ ra rằng Việt Nam xếp thứ bảy về rủi ro khí hậu dài hạn. Số ngày nắng 

nóng (số ngày nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 35
o
C) có xu thế tăng trên phần lớn cả nƣớc, đặc 

biệt lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Hạn hán có thể trở nên khắc nghiệt 

hơn ở một số vùng do nhiệt độ tăng và khả năng giảm lƣợng mƣa trong mùa khô nhƣ ở 

Nam Trung Bộ trong mùa xuân và mùa hè [51]. Trong đó, theo Zhai F. và Zhuang J. 

(2009) [149] sản xuất nông nghiệp đƣợc coi là một trong những lĩnh vực đƣợc đánh 

giá dễ bị tổn thƣơng nhất do hạn hán. 

Sự gia tăng liên tục dân số thế giới đã làm tăng nhu cầu về gạo, đặc biệt là ở các 

nƣớc đang phát triển, trong đó gạo là một thành phần chính trong chế độ ăn uống hàng 

ngày [72],  [137]. Trên phạm vi toàn cầu, sự suy giảm ngày càng tăng diện tích đất 

trồng lúa và sự gia tăng xu hƣớng này ở các khu vực đô thị và ven đô có thể ảnh hƣởng 

đến an ninh lƣơng thực toàn cầu và việc tự cung tự cấp lƣơng thực cho khu vực đô thị 

[63]. Giám sát diện tích đất trồng lúa có ý nghĩa rất quan trọng vì các số liệu này có 

thể hỗ trợ đƣợc cho các chính sách an ninh lƣơng thực. Bên cạnh đó, dữ liệu về sự 

phân bố không gian của cây lúa có tầm quan trọng sống còn trong việc xây dựng các 

chính sách môi trƣờng nhằm sử dụng và quản lý tài nguyên nƣớc bền vững [74]. Việc 

giám sát diện tích đất trồng lúa với các khảo sát dựa trên cách tiếp cận truyền thống 

thƣờng tiêu tốn thời gian, lao động và cũng đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ cho việc 

huy động nguồn lực [128], trong khi công nghệ viễn thám và GIS ngày càng đƣợc áp 

dụng rộng rãi để cung cấp dữ liệu về diện tích đất trồng lúa ở nhiều quy mô không 

gian với tài chính, thời gian và nguồn nhân lực ít hơn nhiều [108]. Công nghệ viễn 

thám và GIS đƣợc coi là công cụ hiệu quả và cung cấp những dữ liệu cần thiết để hỗ 

trợ các chính sách nông nghiệp, môi trƣờng và phát triển.  

Đà Nẵng là một thành phố lớn ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung, Việt Nam. Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ƣơng (năm 1997) 

cho đến nay, Đà Nẵng đã có những bƣớc phát triển nhanh chóng và đƣợc xem là một 

trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa tƣơng đối nhanh và mạnh. Trong những 

năm gần đây, diện tích đô thị của thành phố Đà Nẵng liên tục mở rộng với tốc độ đô 

thị hóa cao [16], [42]. Hòa Vang là huyện đất liền duy nhất của thành phố Đà Nẵng, 
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với diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn so với tổng diện tích tự nhiên. Theo kết 

quả báo cáo thống kê đất đai trong những năm gần đây cho thấy diện tích đất trồng 

lúa trên địa bàn huyện có xu hƣớng giảm mạnh [5]. Vào mùa khô trên địa bàn huyện 

thƣờng xảy ra hiện tƣợng khô hạn, thiếu nƣớc phục vụ sản xuất lúa gây ảnh hƣởng 

không nhỏ đến sử dụng đất trồng lúa và sinh kế của ngƣời dân nơi đây. Mặc dù là 

một huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ƣơng, với tốc đô đô thị hóa diễn ra 

nhanh chóng, nhƣng phần lớn ngƣời dân nơi đây vẫn sống chủ yếu dựa vào sản xuất 

nông nghiệp. Việc sản xuất lúa là hoạt động đã gắn bó với họ từ bao đời nay, chính 

vì vậy việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào các mục đích khác sẽ 

là thách thức lớn không chỉ đối với ngƣời nông dân mà ngay cả đối với các ban 

ngành liên quan. Chính vì vậy, trong phƣơng án quy hoạch sử dụng đất của huyện 

Hòa Vang đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện chỉ giảm nhẹ, giữ 

ở mức 3004,1 ha [58].  

Trƣớc thực trạng đó, việc đánh giá mô phỏng ảnh hƣởng của hạn hán đến biến 

động sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang là việc làm cần thiết và có 

tính chiến lƣợc, góp phần thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến 

đổi khí hậu theo Quyết  định số 158/2008/QĐ-TTg đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê 

duyệt ngày 02/12/2008 [6] và Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 

4/2/2016 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn và xâm nhập mặn 

[11]. Trên cơ sở đó, có thể đề xuất các giải pháp thích ứng với hạn hán trong quá trình 

quản lý và sử dụng đất trồng lúa, nhằm hỗ trợ cho các bên liên quan trong quá trình ra 

quyết định lập kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phƣơng án quy hoạch sử dụng đất, đặc 

biệt là ngƣời nông dân có thể chủ động và thích ứng tốt hơn trong quá trình sử dụng 

đất trồng lúa. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

a. Mục tiêu chung  

Đề tài đƣợc thực hiện với những phƣơng pháp nghiên cứu và cách tiếp cận mới trên thế 

giới, mục tiêu chung của nghiên cứu này nhằm đánh giá đƣợc thực trạng và ảnh hƣởng của 

hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Từ đó, 

đề xuất một số giải pháp thích ứng với hạn hán trong công tác quản lý và sử dụng đất trồng 

lúa tại địa bàn nghiên cứu. 

b. Mục tiêu cụ thể  

- Phân tích đƣợc sự thay đổi sử dụng đất trồng lúa ở địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 

1997 - 2016 ứng dụng GIS và viễn thám; 

- Xác định đƣợc thực trạng hạn hán thông qua chỉ số chuẩn hóa giáng thủy (SPI) 

và phân bố của hệ thống nguồn nƣớc mặt; 
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- Đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của hạn hán đến công tác quản lý và sử dụng đất 

trồng lúa ở địa bàn nghiên cứu; 

- Đề xuất đƣợc một số giải pháp thích ứng với hạn hán trong công tác quản lý và 

sử dụng đất trồng lúa phù hợp với tình hình thực tiễn địa phƣơng. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN  

a. Ý nghĩa khoa học  

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận và 

luận cứ khoa học về đánh giá mức độ hạn hán và ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý 

và sử dụng đất trồng lúa. Đồng thời, kết quả của công trình nghiên cứu này còn là tài 

liệu có giá trị cho quá trình học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Quản 

lý đất đai, ngành Nông nghiệp và một số ngành khác có liên quan. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ảnh hƣởng ngày càng nghiêm trọng đến sản 

xuất nông nghiệp, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ hỗ trợ cho các bên liên quan trong 

quá trình ra quyết định liên quan đến quản lý đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất, xây 

dựng phƣơng án quy hoạch sử dụng đất, các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc 

biệt là giúp ngƣời nông dân chủ động và thích ứng tốt hơn với hạn hán trong quá trình 

sử dụng đất trồng lúa. 

4. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

- Xác định đƣợc 4 yếu tố ảnh hƣởng đến biến động diện tích đất trồng lúa tại 

huyện Hòa Vang là hạn hán, chính sách quản lý đất trồng lúa, thu nhập và đô thị hóa. 

Đồng thời xác định đƣợc ảnh hƣởng của hạn hán đến một số nội dung trong công tác 

quản lý nhà nƣớc về đất trồng lúa; và ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa 

ở cấp huyện, xã và hộ gia đình theo phân vùng địa hình (miền núi, trung du và đồng 

bằng). 

- Chỉ ra đƣợc mức hạn và phân bố của hạn hán về mặt không gian và thời gian 

trên diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang bằng cách sử dụng kết hợp phƣơng 

pháp đánh giá hạn hán về mặt khí tƣợng (SPI) với phƣơng pháp ứng dụng GIS và 

phƣơng pháp ứng dụng viễn thám. 

- Đề xuất đƣợc các nhóm giải pháp thích ứng với hạn hán trong quá trình quản lý 

và sử dụng đất trồng lúa phù hợp với thực tiễn địa phƣơng thông qua kết quả phân tích 

tính khả thi (dựa trên năm tiêu chí: tài chính, kỹ thuật, lao động, quản lý và hƣởng lợi) 

của các giải pháp thích ứng với hạn hán hán đang áp dụng tại huyện.    
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CHƢƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Các vấn đề liên quan đến hạn hán  

1.1.1.1. Khái niệm hạn hán 

Hiện có nhiều khái niệm khác nhau về hạn hán dựa trên mối quan hệ giữa các 

điều kiện khí tƣợng thủy văn. Từ năm 1980, đã có tới hơn 150 khái niệm khác nhau về 

hạn hán. Tuy nhiên, tựu chung các khái niệm đều đƣợc đƣa ra dựa trên tình trạng thiếu 

hụt mƣa trong một thời gian tƣơng đối dài Nguyễn Văn Thắng và cs (2013) [46]. 

Theo Tsakiris và cs (2007) [135], hạn hán là một phần tự nhiên của khí hậu có 

thể xảy ra ở hầu hết tất cả các vùng khí hậu, với các đặc tính của hạn biến đổi đáng kể 

từ vùng này sang vùng khác. Hạn hán là hiện tƣợng có tính chất tái lặp và ảnh hƣởng 

mạnh mẽ đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo tác giả R. R. Heim (2002)  

[124], hạn hán có thể đƣợc định nghĩa là thời kỳ có thời tiết khô một cách bất thƣờng 

dẫn đến sự thay đổi của lớp thảm thực vật. Trong khi đó, theo  Hossein Soleimani và 

cs (2013) [94] hạn hán là trạng thái mà thời tiết mất cân bằng nƣớc tạm thời do lƣợng 

mƣa suy giảm liên tục và kéo dài trong khoảng thời gian nhất định, sự xuất hiện của 

hạn hán là rất khó, thậm chí không thể dự báo trƣớc chính xác đƣợc. Theo cách tiếp 

cận từ góc độ quản lý tài nguyên nƣớc, hạn hán là tình trạng suy giảm nghiêm trọng sự 

sẵn có của nguồn nƣớc (so với tình trạng bình thƣờng), kéo dài trong một khoảng thời 

gian đáng kể ở một vùng nhất định theo Rossi G. (2000) [126]. Theo  Wilhite D. A. 

(1993) [140] hạn hán là đặc điểm tự nhiên của khí hậu và xảy ra ở hầu hết các vùng 

khí hậu với tần suất, mức độ và khoảng thời gian kéo dài khác nhau.  

Theo tác giả Wilhite (2000) [141], hạn hán khác với các thảm họa tự nhiên khác 

theo các khía cạnh quan trọng sau: 

- Không tồn tại một định nghĩa chung về hạn hán. 

- Hạn hán có sự khởi đầu chậm, là hiện tƣợng xảy ra từ từ, dẫn đến khó có thể 

xác định đƣợc sự bắt đầu và kết thúc một sự kiện hạn. 

- Thời gian hạn dao động từ vài tháng đến vài năm, vùng trung tâm và vùng xung 

quanh bị ảnh hƣởng bởi hạn hán có thể thay đổi theo thời gian. 

- Không có một chỉ thị hoặc một chỉ số hạn đơn lẻ nào có thể xác định chính xác 

sự bắt đầu và mức độ khắc nghiệt của sự kiện hạn cũng nhƣ các tác động tiềm năng 

của nó. 

- Phạm vi không gian của hạn hán thƣờng lớn hơn nhiều so với các thảm họa 

khác, do đó các ảnh hƣởng của hạn thƣờng trải dài trên nhiều vùng địa lý lớn. 

- Các tác động của hạn nhìn chung không theo cấu trúc và khó định lƣợng. 
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- Các tác động tích lũy lại và mức độ ảnh hƣởng của hạn sẽ mở rộng khi các sự 

kiện hạn tiếp tục kéo dài từ mùa này sang mùa khác hoặc sang năm khác. 

Theo tác giả  Trần Thục và Koos Neefjes (2015) [51] hạn hán là thiên tai nguy 

hiểm. Mặc dù chƣa có chỉ tiêu định nghĩa thống nhất nhƣng nguyên nhân chính của 

hạn hán đƣợc cho là sự thiếu hụt lƣợng mƣa trong một thời kỳ dài, thƣờng là một 

tháng hoặc dài hơn. Hạn hán phụ thuộc vào thời gian trong năm (tức mùa xuất hiện chính, 

sự bắt đầu muộn của mùa mƣa, sự xuất hiện mƣa trong mối liên hệ với các giai đoạn phát 

triển chính của mùa màng) và hiệu quả của mƣa (tức cƣờng độ mƣa, số lần mƣa). 

1.1.1.2. Phân loại hạn hán 

Theo tổ chức khí tƣợng thủy văn thế giới (2012) [144], hạn hán đƣợc phân làm 4 

loại bao gồm: hạn khí tƣợng, hạn nông nghiệp, hạn thủy văn và hạn kinh kinh tế - xã hội: 

 Hạn khí tượng:  

Là sự thiếu hụt nƣớc trong cán cân lƣợng mƣa - lƣợng bốc hơi, nhất là trong 

trƣờng hợp liên tục mất mƣa. Ở đây, lƣợng mƣa tiêu biểu cho phần thu và lƣợng bốc 

hơi tiêu biểu cho phần chi của cán cân nƣớc. Do lƣợng bốc hơi đồng biến với cƣờng 

độ bức xạ, nhiệt độ, tốc độ gió và nghịch biến với độ ẩm nên hạn hán gia tăng khi nắng 

nhiều, nhiệt cao gió mạnh, thời tiết khô ráo [144]. 

 Hạn nông nghiệp: 

Là sự thiếu hụt mƣa dẫn tới mất cân bằng giữa hàm lƣợng nƣớc thực tế trong đất 

và nhu cầu nƣớc của cây trồng. Hạn nông nghiệp thực chất là hạn sinh lý đƣợc xác 

định bởi điều kiện nƣớc thích nghi hoặc không thích nghi của cây trồng, hệ canh 

tác nông nghiệp, thảm thực vật tự nhiên… Ngoài lƣợng mƣa, hạn nông nghiệp còn 

liên quan với nhiều điều kiện tự nhiên (địa hình, đất…) và điều kiện xã hội (tƣới, 

chế độ canh tác…) [144]. 

 Hạn thủy văn: 

Dòng chảy sông suối thấp hơn trung bình nhiều năm rõ rệt và mực nƣớc trong 

các tầng chứa nƣớc dƣới đất hạ thấp. Ngoài lƣợng mƣa ra, hạn thủy văn chịu ảnh 

hƣởng của nhiều yếu tố khác: dòng chảy mặt, nƣớc ngầm tầng nông, nƣớc ngầm tầng 

sâu… Hạn thuỷ văn đƣợc đặc trƣng bằng sự suy giảm dòng chảy sông và thiếu hụt các 

nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm. Các chỉ tiêu hạn thuỷ văn tiêu biểu bao gồm cán cân 

nƣớc, hệ số khô, hệ số cạn, hệ số hạn  [144]. 

 Hạn kinh tế - xã hội:  

Hạn kinh tế - xã hội xảy ra khi nƣớc không đủ cung cấp cho nhu cầu của các hoạt 

động kinh tế - xã hội [144].  
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1.1.1.3. Đặc trưng của hạn hán 

Theo Wilhitle (2000) [141], khi so sánh các đợt hạn hán với nhau, tác giả thấy 

rằng mỗi đợt hạn hán thƣờng khác nhau bởi ba đặc trƣng là cƣờng độ, thời gian, sự trải 

rộng theo không gian của hạn hán. 

Cƣờng độ hạn hán đƣợc định nghĩa là mức độ thiếu hụt lƣợng mƣa hay mức độ 

ảnh hƣởng hạn hán kết hợp với sự thiếu hụt đó và đƣợc xác định bởi sự chệch khỏi 

mức trung bình của các chỉ số khí hậu và liên quan mật thiết với thời gian xác định ảnh 

hƣởng của hạn. 

Thời gian hạn hán chỉ khoảng thời gian một đợt hạn hán kéo dài, thông thƣờng kéo 

dài ít nhất là hai đến ba tháng để chắc chắn là hạn hán, sau đó có thể kéo dài hàng năm.  

Hạn hán còn có sự khác nhau theo không gian. Hạn có thể xảy ra trên nhiều vùng 

với diện tích hàng trăm km
2
 nhƣng với mức độ gần nhƣ không nghiêm trọng và thời 

gian tƣơng đối ngắn. Hạn lục địa có thể trải rộng trên nhiều vùng với diện tích hàng 

trăm, hàng nghìn km
2
, đặc biệt là các trƣờng hợp nghiêm trọng hạn có thể trải rộng 

hàng triệu km
2
, có khi chiếm gần nửa đại lục. Diện tích bị ảnh hƣởng bởi hạn hán có 

thể tăng dần lên khi hạn nghiêm trọng xảy ra và các vùng hạn hán có cƣờng độ hạn 

cực đại cũng sẽ thay đổi từ mùa này sang mùa khác [141]. 

1.1.1.4. Các phương pháp đánh giá hạn hán  

a. Phương pháp xác định hạn khí tượng 

Theo tổ chức WMO (2006) [143], chỉ tiêu hạn khí tƣợng có thể tính toán dựa trên 

các chỉ số nhƣ sau:  

 Chỉ số khô Penman 

Ht = 
   

  
      (1.1) 

Trong đó: PET là khả năng bốc hơi tính theo phƣơng pháp Penman (mm); Rt là 

lƣợng mƣa (mm). 

 Chỉ số hạn GMI (Generalized Monsoon Index) 

Ở các nƣớc trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chỉ số hạn GMI đƣợc sử dụng rộng rãi. 

GMI = WiRi (%)     (1.2) 

Trong đó: Wi là hệ số trọng lƣợng của lƣợng mƣa thời đoạn nào đó so với lƣợng 

mƣa cả thời kỳ; Ri là lƣợng mƣa thời đoạn nào đó.  

Tình trạng khô hạn đƣợc xác định theo các ngƣỡng của GMI: Hạn vừa khi GMI 

đạt 21 - 40%, hạn nặng khi GMI đạt 11 - 20% và hạn nghiêm trọng khi GMI < 10%  

[143]. 
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 Chỉ số KBDI (Keetch - Byram Drought Index) 

Chỉ số KBDI đƣợc xây dựng dựa vào cân bằng nƣớc ngày. Hạn đƣợc xác định 

bởi sự cân bằng lƣợng bốc hơi (tính theo nhiệt độ bề mặt) và lƣợng mƣa. Phƣơng trình 

tính chỉ số KBDI nhƣ sau: 

dF = 
             [                   ]  

                  
      (1.3) 

KBDIt = (KBDIt-1 -100r) + dF  (1.4) 

 Trong đó dF là nhân tố hạn, T là nhiệt độ tối cao ngày, R là lƣợng mƣa trung bình 

năm, dt là bƣớc thời gian, KBDIt chỉ số KBDI ngày hiện tại, KBDIt-1 chỉ số KBDI một 

ngày trƣớc, r là lƣợng mƣa ngày [143]. 

 Chỉ số SPI (Standardized Precipitation Index)  

Chỉ số chuẩn hoá giáng thuỷ (SPI) là một chỉ số đƣợc tính toán dựa trên cơ sở 

xác suất lƣợng giáng thủy trong một thời gian nào đó do Mckee và cs (1993) đề xuất. 

Chỉ số SPI đƣợc tính bằng công thức:   



RR
SPI


  

(

1.5) 

Trong đó R là lƣợng mƣa thực tế; R là lƣợng mƣa trung bình nhiều năm (thời 

đoạn tính);  σ là độ lệch tiêu chuẩn. Chỉ số SPI đƣợc tính toán dựa trên xác suất của 

lƣợng mƣa quan trắc cho các khoảng thời gian khác nhau nhƣ 1 tháng, 3 tháng, 6 

tháng, 12 tháng [134]. 

b. Phương pháp xác định hạn thủy văn 

Có nhiều nguyên nhân gây ra hạn thủy văn, mức độ hạn nặng hay nhẹ cũng phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, cho nên xác định chỉ số hạn thủy văn là một vấn đề phức tạp. 

Một số chỉ số hạn thủy văn bao gồm: 

 Chỉ số hạn hán RDIstd (Reconnaissance Drought Index Standardized) 

Theo  Tsakiris G. và cs (2007) [135] và ShuangHe Shen và cs (2009) [128], chỉ 

số hạn hán RDIstd là chỉ số đƣợc phát triển để tiếp cận đến sự thiếu hụt nguồn nƣớc 

một cách hiệu quả hơn, RDIstd biểu thị sự cân bằng giữa đầu vào và đầu ra của hệ 

thống nƣớc. RDIstd đƣợc xác định dựa vào cả lƣợng mƣa tích lũy (P) và lƣợng bốc hơi 

tiềm năng (PET). PET có thể đƣợc tính theo phƣơng pháp của Hargreaves hoặc 

phƣơng pháp Blaney - Criddle dựa vào nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất, nhiệt độ trung bình 

hàng tháng. Phƣơng pháp tính toán PET dƣờng nhƣ không ảnh hƣởng đến kết quả của 

RDIstd trong bất kỳ cách nào.  
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    ̅̅ ̅̅

  ̂
           (1.6) 

Trong đó:   
   

       
    ,    ̅̅̅̅  là giá trị trung bình số học của y, và    ̂ là độ lệch 

tiêu chuẩn của y. Với   
   

  
∑    

 
   

∑      
 
   

 ;           lần lƣợt là lƣợng mƣa và lƣợng bốc 

hơi tháng thứ j của năm thứ i. 

 Chỉ số cán cân nƣớc (K) 

Chỉ số K đƣợc tính theo công thức sau:  

                                     R = 
 

 
                                         (1.7) 

Trong đó, E là lƣợng bốc hơi trong khoảng thời gian xác định; R là lƣợng mƣa 

trung bình trong khoảng thời gian xác định. Hạn xảy ra khi lƣợng bốc hơi bắt đầu vƣợt 

quá lƣợng mƣa rơi xuống. Các ngƣỡng chỉ tiêu của K nằm trong khoảng từ 0,5 đến 4, 

càng gần đến giá trị 4 thì ngƣỡng khô hạn càng cao [44]. 

c. Phương pháp xác định hạn nông nghiệp 

Hạn nông nghiệp đƣợc đặc trƣng bởi lƣợng nƣớc trong đất và trạng thái sinh 

trƣởng của cây trồng, vì vậy để đánh giá hạn nông nghiệp, các công trình nghiên cứu 

trên thế giới thƣờng xác định hạn nông nghiệp thông qua các yếu tố nhƣ lƣợng mƣa, 

bốc hơi, hiện trạng nƣớc trong đất, giai đoạn phát triển của cây trồng… Các chỉ tiêu 

hạn nông nghiệp đƣợc thể hiện qua các chỉ số sau: 

 Chỉ số hạn Palmer (PDSI - Palmer Drought Severity Index)  

Năm 1965, Palmer đã đƣa ra một chỉ tiêu hạn và đã đƣợc ứng dụng rộng rãi ở 

Mỹ. Chỉ tiêu này đƣợc định nghĩa: trong một thời kỳ (tháng, năm) trong một khu vực 

nào đó, lƣợng nƣớc cung cấp thực tế luôn luôn thấp hơn nhiều lƣợng nƣớc cần đƣợc 

cung cấp về phƣơng diện khí hậu [48]. Công thức đƣợc tính toán nhƣ sau: 

                     
 

 
      (1.8) 

Với Z là chỉ số dị thƣờng ẩm: Z= Kd.      

Trong đó: 

i) d = P -  ̂= P – (αPE + βPR + yPRO + δPL) là độ lệch chuẩn độ ẩm. Với: 

+ PE: Lƣợng bốc hơi tiềm năng và đƣợc tính bằng phƣơng pháp Thornthwaite.  

+ PR: Bổ sung tiềm năng - Lƣợng ẩm cần thiết để đƣa vào đất trƣờng khả năng 

tích trữ.  

+ PL: Thất thoát tiềm năng - Lƣợng hơi ẩm có thể bị mất từ đất để bốc thoát hơi 

cung cấp giáng thủy trong suốt thời kì bằng 0.  

http://www.droughtmanagement.info/palmer-drought-severity-index-pdsi/
http://www.droughtmanagement.info/palmer-drought-severity-index-pdsi/
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+ PRO: Dòng chảy tiềm năng - Sự chênh lệch giữa giáng thủy tiềm năng và PR. 

Các hệ số khí hậu đƣợc tính nhƣ là tỷ lệ giữa trung bình của các giá trị thực tế so 

với tiềm năng cho 12 tháng: a =   ̅̅̅̅ /   ̅̅̅̅ ,    ̅/  ̅̅̅̅ ,    ̅̅ ̅̅ /   ̅̅ ̅̅ ̅̅ , và    ̅/  ̅̅̅̅  cho 12 

tháng. 

ii) K là một yếu tố trọng lƣợng. Giá trị của K đƣợc xác định từ các bản ghi khí 

hậu trƣớc khi các mô hình tính toán thực tế. Palmer đƣa ra các mối quan hệ thực 

nghiệm cho K nhƣ sau:   = (
    

∑  ̅   
   

   

)   
       

Ở đây, Di là trung bình giá trị tuyệt đối của d, và   
  phụ thuộc vào nguồn cung 

cấp và nhu cầu nƣớc trung bình, đƣợc xác định: 

  
           *(

  ̅̅ ̅̅     ̅    ̅̅ ̅̅

 ̅   ̅
    )  ̅   +          

Trong đó, PE là lƣợng bốc thoát hơi tiềm năng, R là lƣợng bổ sung, RO là dòng 

chảy, P là giáng thủy và L là lƣợng thất thoát. PDSI có giá trị chay trong ngƣỡng từ -4 

đến 4, càng gần đến - 4 thì mức hạn càng nặng [30].  

 Chỉ số ẩm MI (Moisture Index) 

Chỉ số ẩm MI đƣợc định nghĩa bằng tỷ số giữa lƣợng mƣa (X) với lƣợng bốc 

thoát hơi tiềm năng (PET). 

MI = 
  

   
      (1.9) 

Nếu MI < 0,4, hạn hán đƣợc xác định ở mức độ nghiêm trọng; 0,4 < MI < 0,8 

tƣơng ứng với mức hạn nhẹ; 0,8 < MI < 1,2 thể hiện trạng thái đủ ẩm và MI > 1,2 là 

tình trạng thừa ẩm [48]. 

 Lƣợng nƣớc tàng trữ có hiệu quả trong đất (S): 

Lƣợng nƣớc trữ trong đất mà thực vật có thể hút đƣợc ảnh hƣởng có tính quyết 

định đến trạng thái nƣớc trong thực vật. Lƣợng nƣớc trữ trong đất giảm đến mức độ 

nào đó thì thực vật sẽ bị hạn. Lƣợng nƣớc trữ trong đất có hiệu quả (S) là lƣợng nƣớc 

có hiệu quả tàng trữ trong tầng đất có độ dày nào đó. Công thức tính S nhƣ sau: 

S = (W - Ww) x S x h x 0,1   (1.10) 

Trong đó: W là độ ẩm đất (độ ẩm chất lƣợng, %); Ww là độ ẩm khô héo, %; S là     

dung trọng đất; h là độ dày tầng đất, cm. 

Từ công thức 1.10, có thể nhận thấy độ dày tầng đất khác nhau thì chỉ tiêu hạn 

về lƣợng nƣớc trữ trong đất có hiệu quả sẽ khác nhau [48].  

Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy hầu nhƣ không có một chỉ số nào có ƣu điểm 

vƣợt trội so với các chỉ số khác trong mọi điều kiện. Do đó, việc áp dụng các chỉ số, hệ 
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số hạn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng vùng cũng nhƣ hệ thống cơ sở dữ liệu 

quan trắc sẵn có ở vùng đó.  

Trong bối cảnh không có trạm quan trắc nào đƣợc đặt trong ranh giới hành chính 

của huyện Hòa Vang, việc thực hiện các nghiên cứu có sử dụng các số liệu về khí 

tƣợng và thủy văn trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do phải sử số liệu từ các 

trạm quan trắc lân cận không chỉ trong phạm vi thành phố Đà Nẵng mà còn ở các tỉnh 

lân cận bao gồm Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, với những nghiên cứu cần 

thu thập số liệu trong thời gian dài và từ nhiều trạm khác nhau nhƣ đề tài này thì việc 

sử dụng càng nhiều chỉ số quan trắc sẽ càng khó khả thi. Chính vì vậy, nghiên cứu này 

lựa chọn phƣơng pháp xác định hạn khí tƣợng và sử dụng chỉ số SPI để đánh giá mức 

hạn tại địa bàn huyện Hòa Vang. 

1.1.2. Các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng đất và đất trồng lúa 

1.1.2.1. Các khái niệm liên quan đến đất trồng lúa và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

Theo quy định tại Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa: Đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để trồng 

lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nƣớc và đất lúa khác [10]. 

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất. Theo 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2014): Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất là thay đổi mục đích 

sử dụng đất đai nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao hơn, phù hợp với điều kiện và cơ hội sản 

xuất khác nhau [24]. Theo tác giả Lê Thị Giang (2012) [21]: Chuyển dịch cơ cấu sử 

dụng đất bao gồm sự thay đổi tỷ trọng giữa các mục đích sử dụng đất khác nhau và 

thay đổi diện tích đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Thực chất của việc chuyển 

đổi cơ cấu sử dụng đất là sự thay đổi mục đích sử dụng từ nhóm đất này sang nhóm 

đất khác hoặc thay đổi mục đích sử dụng trong nội bộ từng nhóm nhằm tăng hiệu quả 

của việc sử dụng đất hoặc phục vụ quá trình phát triển nền nông nghiệp bền vững. Nhƣ 

vậy, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đƣợc hiểu là sự thay đổi về tỷ lệ % diện tích của 

mục đích sử dụng đất trong tổng diện tích đất hiện có (và trạng thái của mục đích sử 

dụng đất) nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao hơn trong điều kiện hiện tại. 

Với những phân tích ở trên, vận dụng vào đất trồng lúa thì chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất lúa là sự thay đổi về tỷ lệ % diện tích của mục đích sử dụng đất lúa trong 

tổng diện tích đất lúa hiện có (và trạng thái của mục đích sử dụng đất lúa) nhằm đạt 

đƣợc hiệu quả cao hơn trong điều kiện sản xuất hiện tại. Hay nói khác là, chuyển đổi 

cơ cấu sử dụng đất lúa là sự thay đổi về tỷ lệ % diện tích của mục đích sử dụng đất lúa 

trong tổng diện tích đất lúa hiện có bằng việc thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và 

các loại sử dụng đất khác nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao hơn trong điều kiện sản xuất 

hiện tại. 
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Theo  Eric F Lambin và cs (2003) [84] chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất là kết quả 

của sự tƣơng tác từ nhiều yếu tố xã hội, kinh tế và môi trƣờng, xảy ra ở nhiều cấp bậc 

và quy mô không gian khác nhau. Sự thay đổi dân số nông thôn di cƣ ra đô thị, mô 

hình tiêu thụ, sự hiện diện và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội và các chính 

sách sử dụng đất là các yếu tố có thể ảnh hƣởng đến các mô hình chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất [83], [80].  

Mục đích sử dụng đất của việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, trong đó có đất 

trồng lúa là tạo ra sự cân đối giữa các mục đích sử dụng đất, các loại hình sử dụng đất 

khác nhau. Đồng thời tạo cho đất đai có cơ cấu hợp lý, qua đó phát huy tiềm năng sản 

xuất, lợi thế so sánh từng vùng, từng miền... [24]. 

Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31/7/2014 của Bộ trƣởng Bộ 

NN&PTNT phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đã đƣa 

ra quan điểm sau: 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phải dựa trên nhu cầu thị trƣờng; khai 

thác lợi thế về đất đai, nguồn nƣớc, khí hậu, thời tiết gắn với sản xuất hàng hóa tập 

trung, hiệu quả và bền vững; 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phải dựa trên cơ sở khoa học, ứng 

dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lƣợng; 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phải nhắm tới mục tiêu vừa nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc 

gia, tăng thu nhập cho ngƣời dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã 

hội, bảo vệ môi trƣờng và thích ứng với biến đổi khí hậu… 

Nhƣ vậy, qua những phân tích trên có thể thấy chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trồng lúa thực chất là sự thay đổi tỷ lệ % diện tích đất trồng lúa bằng việc thay đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi và các loại sử dụng đất khác. Trong đó, thay đổi cơ cấu về cây 

trồng đóng vai trò chủ yếu. Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trồng lúa cũng phải 

dựa trên cơ sở khoa học, nhu cầu của thị trƣờng; trên cơ sở các lợi thế sẵn có để hƣớng 

đến các mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, bảo vệ duy trì đƣợc quỹ đất lúa 

hiện có, đảm bảo đƣợc an ninh lƣơng thực, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định 

chính trị xã hội, bảo vệ môi trƣờng, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất và đất trồng lúa 

 Theo Beatriz da silveira Pinheiro (2003) [66] trong phát triển kinh tế, việc 

chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đó có đất trồng lúa luôn diễn ra do nhu cầu của 

thực tế đòi hỏi. Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ loại đất này sang loại đất khác 

chịu tác động bởi nhiều yếu tố, phụ thuộc vào điều kiện, đặc điểm của từng vùng lãnh 

thổ, từng thời kỳ phát triển của vùng lãnh thổ đó.  
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Những yếu tố tác động đến việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất có thể phân ra 3 

nhóm yếu tố chính sau đây: Nhóm các yếu tố về tự nhiên; Nhóm các yếu tố về kinh tế 

- xã hội; và Nhóm các yếu tố về môi trƣờng. Các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết 

với nhau, trong đó yếu tố về điều kiện tự nhiên có vai trò quyết định, các yếu tố còn lại 

có vai trò quan trọng đối với từng giai đoạn và từng địa phƣơng. 

a. Nhóm các yếu tố về tự nhiên 

Đây là nhóm yếu tố quyết định đến sự phân chia đất đai theo mục đích sử dụng. 

Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên mang tính khu vực rõ nét, bao gồm: 

Vị trí địa lý: Là một trong những yếu tố quyết định khả năng sử dụng của đất đai, 

chúng ảnh hƣởng lớn tới việc bố trí sản xuất, xây dựng các công trình, ảnh hƣởng trực 

tiếp tới sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên, lao động, vật tƣ, tiền vốn và giao lƣu 

hợp tác với bên ngoài [21]. 

Địa hình và thổ nhƣỡng: Sự khác biệt giữa địa hình, địa mạo, độ cao so với mặt 

nƣớc biển, độ dốc và hƣớng dốc... ảnh hƣởng đến sản xuất và phân bố của các ngành 

nông nghiệp [21]. 

Nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm: Ảnh hƣởng lớn đến phát triển kinh tế, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và mục đích sử dụng đất. Nơi nào có nguồn nƣớc càng phong phú, càng 

có điều kiện để phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng. Ngƣợc lại, nơi có 

nguồn nƣớc khó khăn, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế sẽ gặp hạn chế [21]. 

b. Nhóm các yếu tố kinh tế - xã hội 

Yếu tố kinh tế - xã hội thƣờng có ý nghĩa quan trọng ảnh hƣởng lớn đến mục 

đích sử dụng đất đai. 

Thị trƣờng và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của xã hội: Thị trƣờng là yếu tố 

quyết định sự phát triển kinh tế, ảnh hƣởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói 

chung và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nói riêng. Thị trƣờng và nhu cầu tiêu dùng 

của xã hội đã tác động đến sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và gián tiếp tác động 

đến quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất. 

Nguồn lực (gồm nhân lực, vật lực và tài lực) của một quốc gia, một vùng lãnh 

thổ có vai trò quan trọng trong việc hình thành và tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu sử 

dụng đất, nhất là ở khu vực nông thôn. 

Định hƣớng chiến lƣợc, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nƣớc: Các 

định hƣớng chiến lƣợc, mục tiêu và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà 

nƣớc có quan hệ chặc chẽ với việc phân bố các nguồn lực và thu hút vốn đầu tƣ trong 

và ngoài lãnh thổ, tạo điều kiện cho sự tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 

qua đó chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất. 
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Khoa học công nghệ: Khoa học kỹ thuật hiện đại và công nghệ tiên tiến đƣợc coi 

là nhân tố quyết định đối với quá trình sản xuất, làm tăng giá trị kinh tế, thúc đẩy quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực cho quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất  [21].. 

c. Nhóm các yếu tố về môi trường 

Môi trƣờng là tổng hợp các điều kiện sống của con ngƣời, phát triển là quá trình 

cải tạo và cải thiện điều kiện đó. Môi trƣờng là địa bàn, là đối tƣợng của sự phát triển, 

vì vậy môi trƣờng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, sử dụng đất và 

chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất [62]. 

Môi trƣờng thiên nhiên: Cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho cho hệ kinh tế, 

đồng thời tiếp nhận chất thải cho hệ kinh tế. Sử dụng đất và bảo về môi trƣờng thiên 

nhiên có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu môi trƣờng không đƣợc bảo vệ đúng mức, 

thì sử dụng đất bị hạn chế [62]. 

Môi trƣờng xã hội: có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế nói chung và chuyển 

đổi sử dụng đất nói riêng. Môi trƣờng xã hội thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho kinh tế phát 

triển, tạo điều kiện cho sử dụng đất cũng nhƣ quá trình chuyển mục đích sử dụng đất 

diễn ra đƣợc thuận lợi. Ngƣợc lại, môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội không thuận 

lợi sẽ làm hạn chế khả năng sử dụng đất [21]. Do vậy, trong sử dụng đất nói chung và 

chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nói riêng cần quan tâm đúng mức tới môi trƣờng và 

cần có các chính sách môi trƣờng phù hợp để phát triển bền vững. 

1.1.2.3. Quy định về quản lý và sử dụng đất trồng lúa 

Đất trồng lúa là một mục đích sử dụng đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, loại đất 

này chịu sự quản lý của Nhà nƣớc theo quy định tại Điều 22, Luật đất đai năm 2013 

bao gồm 15 nội dung nhƣ sau: 

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức 

thực hiện văn bản đó. 

- Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản 

đồ hành chính. 

- Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất. 

- Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Quản lý việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi thu hồi đất. 

- Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
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- Thống kê, kiểm kê đất đai. 

- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 

- Quản lý tài chính về đất đai và giá đất. 

- Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất. 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của 

pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. 

- Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử 

dụng đất đai. 

- Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai [43]. 

Bên cạnh những quy định chung nhƣ trên, việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa 

hiện đang thực hiện theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP đƣợc Chính phủ ban hành năm 

2015. Nghị định này quy định cụ thể nhƣ sau: 

- Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết 

hợp nuôi trồng thủy sản: 

+ Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến 

dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hƣ hỏng công 

trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. 

+ Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây 

hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau 

đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa). 

+ Trƣờng hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử 

dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, 

nhƣng phục hồi lại đƣợc mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa. 

+ Ngƣời sử dụng đất đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với 

Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét sự phù hợp với các điều 

kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Chƣơng II của Nghị định 35/2015/NĐ-CP để theo 

dõi việc sử dụng đất trồng lúa [10]. 

- Quy định về việc chuyển đất chuyên trồng lúa nƣớc sang sử dụng vào mục đích 

phi nông nghiệp: 

+ Ngƣời đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nƣớc phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất 

đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 
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+ Tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phƣơng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

mức nộp cụ thể nhƣng không thấp hơn 50% số tiền đƣợc xác định theo diện tích đất 

chuyên trồng lúa nƣớc phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất 

trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất. 

+ Ngƣời đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất lập bản kê khai số tiền phải nộp, 

tƣơng ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nƣớc đƣợc nhà nƣớc giao, cho thuê và 

nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định [10]. 

1.1.3. Tổng quan về GIS và viễn thám  

1.1.3.1. Khái niệm và chức năng của GIS 

GIS là thuật ngữ viết tắt của các từ tiếng Anh: ―Geographic Information Symtem‖ và 

đƣợc dịch thuật là hệ thống thông tin địa lý. 

Theo Burrough (1986) GIS đƣợc định nghĩa nhƣ sau: GIS là một tổ hợp công cụ 

cho việc thu thập, lƣu trữ, thể hiện và chuyển đổi các số liệu mang tính chất không 

gian từ thế giới để phục vụ cho các mục đích cụ thể [71]. 

GIS bao gồm có năm thành phần cơ bản là: Phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con 

ngƣời và phƣơng pháp. 

Phần cứng: Thực hiện các hoạt động của GIS bao gồm thiết bị nhập số liệu (bàn 

phím, bàn số hóa…), thiết bị lƣu trữ dữ liệu (ổ đĩa cứng, CD, USB…), thiết bị xử lý số 

liệu, thiết bị sản xuất sản phẩm. Ngày nay, phần mềm GIS có khả năng chạy trên rất 

nhiều dạng phần cứng, từ máy chủ trung tâm đến các máy trạm hoạt động độc lập hoặc 

liên kết mạng. 

Phần mềm: Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các công cụ cần thiết để 

lƣu trữ, phân tích và hiển thị thông tin địa lý. Các thành phần chính trong phần mềm 

GIS là: Công cụ nhập và thao tác trên các thông tin địa lý; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

Công cụ hỗ trợ hỏi đáp, phân tích và hiển thị địa lý; Giao diện đồ hoạ. 

Dữ liệu: Hệ GIS bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian. Hai loại 

dữ liệu này có mối liên hệ mật thiết với nhau, đây cũng chính là sự kết hợp tạo ra thế 

mạnh của các phần mềm trong GIS so với các phần mềm khác. 

Con ngƣời: Hệ thống GIS cần những ngƣời có kỹ năng để điều khiển và quản lý 

hệ thống. Công nghệ GIS sẽ bị hạn chế nếu không có con ngƣời tham gia quản lý hệ 

thống và phát triển những ứng dụng GIS trong thực tế. Ngƣời sử dụng GIS có thể là 

những chuyên gia kỹ thuật, ngƣời thiết kế và duy trì hệ thống, hoặc những ngƣời dùng 

GIS để giải quyết các vấn đề trong công việc. 

Phƣơng pháp/Quy trình làm việc: Các chuyên gia điều hành GIS bằng các hàm, 

thủ tục và các quyết định từ các phƣơng pháp. Sự thành công trong các thao tác với 

GIS phụ thuộc rất nhiều vào việc hoạch định phƣơng pháp tiến hành công việc [71]. 
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Một hệ GIS phải đảm bảo đƣợc 6 chức năng cơ bản sau: Thu thập dữ liệu: Dữ 

liệu có thể lấy từ rất nhiều nguồn, có thể là bản đồ giấy, ảnh chụp, bản đồ số…; Lƣu 

trữ: Dữ liệu có thể đƣợc lƣu dƣới dạng vector hay raster; Truy vấn: Ngƣời dùng có thể 

truy vấn thông tin đồ họa hiển thị trên bản đồ; Phân tích: Đây là chức năng hỗ trợ việc 

ra quyết định của ngƣời dùng. Xác định những tình huống có thể xảy ra khi bản đồ có 

sự thay đổi; Hiển thị: Hiển thị các thông tin trong cơ sở dữ liệu nhƣ bản đồ, các thông 

tin thuộc tính; Xuất dữ liệu: Hỗ trợ việc kết xuất dữ liệu bản đồ dƣới nhiều định dạng: 

giấy in, web, ảnh, file… [71]. 

1.1.3.2. Khái niệm và phân loại ảnh viễn thám 

Viễn thám là sự thu nhận và phân tích thông tin về đối tƣợng mà không có sự tiếp 

xúc trực tiếp với đối tƣợng nghiên cứu. Bằng các công cụ kỹ thuật, viễn thám có thể 

thu nhận các thông tin, dự kiện của các vật thể, các hiện tƣợng tự nhiên hoặc một vùng 

lãnh thổ nào đó ở một khoảng cách nhất định [34]. 

Thiết bị dùng để cảm nhận sóng điện từ phản xạ hay bức xạ từ vật thể đƣợc gọi là 

bộ cảm. Phƣơng tiện dùng để mang các bộ cảm đƣợc gọi là vật mang, gồm khí cầu, 

máy bay, vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ. Ảnh viễn thám là kết quả thu nhận đƣợc trong 

quá trình bay chụp của các thiết bị bay chụp ảnh. 

Viễn thám có thể phân loại làm 3 loại cơ bản theo bƣớc sóng sử dụng, bao gồm: 

Viễn thám trong dải sóng nhìn thấy và hồng ngoại; Viễn thám hồng ngoại nhiệt; và 

Viễn thám siêu cao tần. 

Cơ sở tƣ liệu của viễn thám là sóng điện từ đƣợc phát xạ hoặc bức xạ từ các vật 

thể, các đối tƣợng trên bề mặt Trái Đất. Sóng điện từ có 4 tính chất cơ bản: bƣớc sóng, 

hƣớng lan truyền, biên độ và mặt phân cực. Mỗi một thuộc tính cơ bản này sẽ phản 

ánh nội dung thông tin khác nhau của vật thể, phụ thuộc vào thành phần vật chất và 

cấu trúc của chúng, làm cho mỗi đối tƣợng đƣợc xác định và nhận biết một cách duy 

nhất. Sóng điện từ phản xạ hoặc bức xạ từ vật thể trên bề mặt Trái Đất sẽ đƣợc thu 

nhận bằng các hệ thống thu ảnh gọi là bộ cảm (sensor). Các bộ cảm đƣợc lắp đặt trên 

các phƣơng tiện (platform) kinh khí cầu, máy bay hoặc vệ tinh. Xử lý, phân tích, giải 

đoán các tấm ảnh viễn thám sẽ cho ra các thông tin về đối tƣợng cần nghiên cứu [34]. 

1.1.3.3. Các phương pháp phân loại và quy mô chiết tách thông tin sử dụng đất từ 

tư liệu viễn thám 

Các dữ liệu viễn thám nhƣ Landsat, SPOT… với những lợi thế về chu kỳ chụp 

lặp, chi phí thấp, tính khái quát đã trở thành nguồn dữ liệu chính cho nghiên cứu các 

vấn đề liên quan đến lớp phủ và sử dụng đất [77]. Thông tin lớp phủ và sử dụng đƣợc 

chiết tách từ tƣ liệu viễn thám thông qua phƣơng pháp phân loại. 
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Mục đích của việc phân loại (chiết tách thông tin) là nhận dạng đối tƣợng, thiết 

lập mối quan hệ giữa mẫu với lớp chú giải dựa trên các yếu tố đặc trƣng. Mối quan hệ 

giữa đối tƣợng với lớp chú giải là quan hệ ―một - một‖ theo phân loại cứng (hard 

classification) hoặc ―một - nhiều‖ theo phân loại mềm (soft classification). Đặc trƣng 

mô tả của đối tƣợng đầu tiên phải kể đến là phản xạ phổ, tiếp đó là cấu trúc của các đối 

tƣợng và đặc trƣng địa lý nhƣ mô hình số độ cao, độ dốc và hƣớng sƣờn. Đối tƣợng 

đƣợc nhận dạng có thể là điểm ảnh (pixel) hoặc một tập hợp điểm ảnh liền kề hình 

thành một thực thể địa lý Brandt Tso và Paul M. Mather (2009) [70]. 

Cùng với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng ngày càng đƣợc cải tiến, 

nâng cấp, phƣơng pháp xử lý số hiện nay cho phép tự động chiết tách các đối tƣợng 

trên ảnh một cách nhanh chóng, phạm vi rộng, với các kết quả khách quan, trung thực 

và chính xác. Phƣơng pháp xử lý số đƣợc chia thành phƣơng pháp phân loại có kiểm 

định và không kiểm định. 

a. Phương pháp phận loại có kiểm định: 

Phân loại có kiểm định bắt đầu bằng quá trình thu thập mẫu làm tiêu chuẩn cho 

việc xác định ranh giới trong không gian đặc trƣng của các đối tƣợng. Dựa trên vùng 

mẫu, các tham số thống kê đƣợc xác định và đó chính là các chỉ tiêu thống kê sử dụng 

trong quá trình phân loại. Việc xác định ranh giới phụ thuộc vào đặc tính và kích thƣớc 

mẫu sử dụng cho phân loại. Một số phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng trong phân loại 

có kiểm định là xác suất cực đại (Maximum likelihood), phân loại khoảng cách ngắn 

nhất (Minimum distance) [70], [102]. 

b. Phương pháp phân loại không kiểm định: 

Phân loại không kiểm định ít phụ thuộc vào mối tƣơng tác với ngƣời sử dụng. 

Thông thƣờng, phân loại không kiểm định nghiên cứu đến đặc trƣng của từng lớp theo 

số lƣợng lớp. Ví dụ, nếu tiêu chuẩn sử dụng để gán nhãn cho một đối tƣợng là khoảng 

cách ngắn nhất giữa đối tƣợng và giá trị trung bình của lớp, khoảng cách này đƣợc đo 

trong không gian đặc trƣng phổ. Sản phẩm của phân loại không kiểm định sẽ đánh giá 

giá trị trung bình của lớp sẽ đƣợc lọc theo vòng lặp. Tại mỗi thời điểm lặp, tập hợp 

ƣớc tính giá trị trung bình của lớp sẽ đƣợc lọc cho đến khi giá trị trung bình vẫn giữ 

nguyên trong cùng vị trí trong không gian đặc trƣng phổ thì quá trình lặp thành công 

và tạo thành các nhóm đối tƣợng. Theo nhóm tác giả Brandt Tso và Paul M. Mather 

(2009) [70], phƣơng pháp này hoàn toàn tự động, quá trình phân loại thành công khi 

mỗi nhóm đối tƣợng đó đƣợc nhận dạng liên kết với thông tin đặc trƣng cung cấp bởi 

ngƣời sử dụng. Thuật toán K- mean là thuật toán phổ biến đƣợc sử dụng rộng rãi nhất 

của phƣơng pháp phân loại không kiểm định [117]. Theo các nhóm tác giả  Brandt Tso 

và Paul M. Mather (2009) [70], Mohd Hasmadi và cs (2017) [117], mặc dù có mức độ 

tự động hóa cao hơn, kết quả của phƣơng pháp phân loại không kiểm định cho độ 

chính xác thấp hơn so với phƣơng pháp có kiểm định.  
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Khi thực hiện thực nghiệm phân loại tại những khu vực phức tạp, thông tin các 

lớp thƣờng bị chéo và lẫn trong một phạm vi không gian cho thấy một điểm ảnh hoặc 

một đối tƣợng đã đƣợc định danh vẫn có chứa phần diện tích thông tin của lớp khác. 

Đây là vấn đề lẫn trong phân loại và chính là rào cản để thu đƣợc kết quả phân loại có 

độ chính xác cao. Do đó, những năm gần đây, một số phƣơng pháp phân loại phi thống 

kê khác đã đƣợc đề xuất nhƣ sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo, cây quyết định, kỹ thuật 

vector hỗ trợ (Support vector machine). Các phƣơng pháp này có nguồn gốc từ thuyết 

tập mờ và sự kết hợp với các thông tin thứ cấp khác nhƣ là cấu trúc của các đối tƣợng, 

đặc trƣng địa lý cho kết quả phân loại có độ chính xác cao hơn [70]. 

Khi nói đến phân loại ảnh có hai vấn đề cần đƣợc quan tâm đó là quy mô tiếp cận 

và phƣơng pháp phân loại. Cùng với phƣơng pháp tiếp phân loại thì quy mô tiếp cận 

cũng cần đƣợc chú trọng, có ba hƣớng tiếp cận bao gồm: tiếp cận theo điểm ảnh 

(pixel), tiếp cận dƣới điểm ảnh (subpixel) và tiếp cận theo đối tƣợng là tập hợp các 

pixel tạo thành một thực thể giống ngoài thực địa (object). Cho tới giữa những năm 90, 

các phƣơng pháp phân loại dựa vào kỹ thuật thống kê thông thƣờng vẫn đƣợc áp dụng 

nhƣ phƣơng pháp xác suất cực đại hoặc khoảng cách ngắn nhất chỉ tiếp cận ở quy mô 

điểm ảnh hoặc dƣới điểm ảnh và quan tâm đến đặc trƣng phản xạ khi phân loại. Theo 

kết quả nghiên cứu của Matinfar HR. và cs (2007) [115], Jing Qian và cs (2007) [101], 

Minjie Chen và cs (2009) [116],  Yan Gao và Jean Francois Mas (2008) [146], cách 

tiếp cận này cho độ chính xác chƣa cao thêm vào đó kết quả phân loại ảnh tồn tại lẫn 

lốm đốm theo điểm ảnh của lớp khác. Theo Susana Martinez và Danilo Mollicone 

(2012) [133], để hạn chế những nhƣợc điểm của phƣơng pháp phân loại tiếp cận điểm 

ảnh và dƣới điểm ảnh, hƣớng tiếp cận theo đối tƣợng đƣợc quan tâm theo xu hƣớng 

kết hợp với các phƣơng pháp phân loại phi thống kê cho ra kết quả có độ tin cậy cao 

hơn. Phân loại tiếp cận đối tƣợng đƣợc đề xuất từ những năm 1970, nhƣng theo tác giả 

Gao Yan và cs (2006) [87], do những hạn chế về phần cứng, phần mềm, độ phân giải 

và các thuật toán giải đoán ảnh nên phƣơng pháp này chƣa đƣợc ứng dụng rộng rãi. 

Cho đến nay, khi khả năng lƣu trữ của phần cứng cũng nhƣ độ phân giải không gian 

của dữ liệu ảnh viễn thám tăng lên thì phƣơng pháp này đƣợc ứng dụng rộng rãi với độ 

chính xác cao hơn so với phƣơng pháp phân loại dựa trên điểm ảnh  [98], [116]. Theo 

nhóm các tác giả Gaurav K. P. và Prasun K. G. (2010) [88], Minjie Chen và cs (2009) 

[116], phƣơng pháp phân loại tiếp cận đối tƣợng tách biệt các loại lớp phủ và sử dụng 

đất không chỉ dựa đặc trƣng phản xạ phổ của đặc điểm ảnh mà còn xem xét đến hình 

dạng (shape), kiến trúc của đối tƣợng (texture) và mối quan hệ giữa các đối tƣợng. 

Thêm vào đó, tác giả  Dehvari A. và Heck R.J. (2009) [78], cho rằng phƣơng pháp này 

còn có khả năng tích hợp với các dữ liệu khác nhau nhƣ bản đồ chuyên đề, mô hình số 

độ cao... và kiến thức chuyên gia để nâng cao độ tin cậy của kết quả phân loại. 
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1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Thực trạng hạn hán thế giới và Việt Nam  

1.2.1.1. Thực trạng hạn hán trên thế giới  

Hạn hán đƣợc coi là thiên tai tự nhiên ảnh hƣởng nhiều và trực tiếp đến nhân 

loại. Theo thống kê, kể từ năm 1900 - 2010, hạn hán trên thế giới đã làm cho hơn 11 

triệu ngƣời thiệt mạng và hơn 2 tỷ ngƣời bị ảnh hƣởng [45]. 

Trên phạm vi toàn cầu, theo WMO (2012) [155] hạn hán đƣợc xem là một trong 

các thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất. Ƣớc tính từ năm 1991 đến năm 2000, hạn hán đã 

làm cho hơn 280.000 ngƣời chết, thiệt hại lên đến hàng chục triệu USD. Hạn hán ngày 

càng có xu thế phổ biến hơn, qua bản đồ phân bố hạn hán trên thế giới giai đoạn 2000 

- 2009 cho thấy, hạn xảy ra ở hầu hết các nơi trên thế giới trong thời gian gần đây. Về 

mức độ hạn hán trong tƣơng lai, dự tính đến năm 2025 số ngƣời sinh sống trong những 

vùng khô hạn sẽ tăng từ 1 tỷ ngƣời lên đến 2,4 tỷ ngƣời, chiếm khoảng 13 - 20% dân 

số toàn cầu [155]. 

Ở Châu Phi, hạn hán năm 1974 đã dẫn đến đói kém và suy dinh dƣỡng của 150 

triệu ngƣời, làm chết trên 300.000 ngƣời. Đợt hạn hán ở Sudan trong năm 1984 - 1985 

làm chết khoảng 500.000 ngƣời. Lƣợng mƣa mùa mƣa không đáng kể trong các năm 

2004, 2005 ở các nƣớc nhƣ Sômali, Kenya, Ethiopia, Đông Bắc Tandania và Djibouti 

gây thiệt hại đáng kể về sản lƣợng ngũ cốc ở các quốc gia này. Những đợt hạn khủng 

khiếp xảy ra vào năm 2009 và 2011, bao trùm phần phía Bắc Châu Phi và Kenya, sản 

lƣợng lúa mì giảm nghiêm trọng nhất trong lịch sử chỉ đạt 45% so với năm có điều 

kiện tốt nhất. Trong khoảng thời gian 2000 - 2010, hạn xảy ra liên tiếp ở nhiều nƣớc, 

trong đó tại Bunrađi, Êtiôpi, Kenya, Sômali, và Cộng hòa Tandania có khoảng 11 triệu 

ngƣời bị thiếu lƣơng thực. 

Ở Châu Mỹ, theo nghiên cứu của  Kenneth Strzepek và cs (2010) [105] cho thấy 

nhiều quốc gia thƣờng xuyên phải đối mặt với hạn hán. Hạn hán năm 1988 - 1989 ở 

Uruguay đã làm giảm khả năng sản xuất điện do sự phụ thuộc vào dòng chảy. Ở phía 

Nam của Braxin, hạn hán năm 2004 - 2005 làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản lƣợng ngũ 

cốc và đậu tƣơng, đặc biệt là ở vùng Rio, nơi sản xuất lƣơng thực lớn nhất của nƣớc này. 

Năm 2006, hạn hán ở khu vực này đã làm thiệt hại 11% diện tích đậu tƣơng; đợt hạn hán 

đầu năm 2012 xảy ra ở vùng Đông Bắc Braxin đƣợc xem là đợt hạn hán nghiêm trọng 

nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Hạn hán đã tác động đến cuộc sống ngƣời dân tại trên 

1.000 thị trấn ở quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này. Tại Mỹ, quốc gia có nền sản xuất công 

nghiệp và dịch vụ phát triển hàng đầu thế giới. Song trong những năm bị hạn hán, thiệt hại 

về kinh tế ở nƣớc này cũng rất nghiêm trọng. Theo thống kê mức thiệt hại bình quân hàng 

năm do hạn hán gây ra là lớn nhất, ƣớc tính từ 6 - 8 tỷ USD. Đặc biệt, thiệt hại về kinh tế 

do hạn hán năm 1988 ƣớc tính khoảng 40 tỷ USD. Tính trong 10 năm (1980 - 1989), hạn 
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hán tại quốc gia này đã làm chết hàng ngàn ngƣời. Tại Bang Texas, hạn năm 1996 đã gây 

thiệt hại khoảng 5 tỉ USD trong lĩnh vực công nghiệp. Đợt nắng nóng năm 2006 gây hạn 

hán ở nhiều nơi, riêng tại bang Califonia làm chết 140 ngƣời. Hạn hán năm 2011 bao phủ 

các bang ở phía Nam, trong đó các khu vực nhƣ Texas, Oklahoma và New Mexico bị ảnh 

hƣởng nặng nề nhất. Năm 2012 và 2013, hạn hán tiếp tục xảy ra trên quy mô lớn, đã đẩy 

giá lƣơng thực tăng cao, ƣớc tính giá bán lẻ thực phẩm tăng khoảng 4%. Trong đó đợt hạn 

xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2012 bao trùm 55% diện tích nƣớc Mỹ là đợt hạn hán tồi tệ 

nhất kể từ năm 1956 [105]. 

Tại Châu Âu, trong đợt hạn năm 2004 - 2005 lƣợng mƣa chỉ đạt một nửa so với 

trung bình nhiều năm, đặc biệt ở các quốc gia nhƣ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào 

Nha. Tại nƣớc Nga, hạn hán năm 2010 xảy ra trên quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng 

đến môi trƣờng, kinh tế và sức khỏe con ngƣời. Ở Moldova, trong những năm gần đây, 

đặc biệt là năm 2012, hạn hán và các hiện tƣợng thời tiết cực đoan đã trở nên phổ biến 

hơn gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến trồng trọt, chăn nuôi và sinh kế của ngƣời dân 

[114], [118]. 

Châu Á là một trong những khu vực thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng của hạn hán 

trên thế giới. Tại Ấn Độ, năm 1987 xảy ra hạn hán thảm khốc dẫn đến nạn đói lan 

rộng, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành quy chế quản lý hạn hán và Luật phòng chống, 

giảm nhẹ thiên tai hạn hán. Tại Nhật Bản, năm 1994 hạn nặng xảy ra trên 1/3 lãnh thổ, 

nhiều vùng phải vận chuyển nƣớc từ xa đến. Tại Indonesia, hạn hán năm 1982 – 1983 

xảy ra đồng thời hiện tƣợng El Nino đã làm cho 420.000 ha lúa bị thiếu nƣớc, trong đó 

khoảng 158.000 ha lúa bị mất trắng và 3,7 ha rừng bị cháy rụi. Trong các năm 1997 - 

1998, nhiều nƣớc ở khu vực Đông Nam Á hầu nhƣ không có mƣa, nhiệt độ tăng cao gây 

cháy rừng ở nhiều nơi, điển hình là Indonesia và Malaysia. Đặc biệt và năm 1991, nắng 

nóng kéo dài kết hợp với hiện tƣợng El Nino đã là 483.000 ha lúa bị thiếu nƣớc, trong đó 

có 190.000 ha lúa bị mất trắng, trên 88.000 ha rừng bị cháy tại Kalimantan [49]. 

Tại Úc, hạn hán xảy ra liên tục từ giữa 2002 đến 2010, chỉ tính riêng năm 2006, 

sản lƣợng lúa mì tại quốc gia này chỉ đạt 46% so với trung bình thời kỳ 1961 - 2010 

theo nghiên cứu của FAO năm 2012[152]. 

Tại Trung Quốc, hạn hán tác động nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày và các 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tại các khu vực đông dân nghèo. Hạn 

hán là nguyên nhân gây tổn thất đến 48% tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp của Trung 

Quốc. Trong đợt hạn năm 1994 - 1995, mỗi năm bị tổn thất 25 triệu tấn lƣơng thực; hạn 

hán năm 2000 - 2001 đã làm 61 triệu ngƣời thiếu nƣớc sinh hoạt. Đợt hạn năm 2006 gây 

thiếu nƣớc cho khoảng 36 triệu ngƣời và tổn thất khoảng 42 triệu tấn lƣơng thực. Đợt 

hạn năm 2012 đƣợc đánh giá là đợt hạn kỷ lục nhất trong lịch sử, xảy ra ở các tỉnh thuộc 

phía Tây Nam, riêng tại tỉnh Vân Nam hạn hán đã ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống sản 
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xuất của trên 6,3 triệu ngƣời, trong đó 2,4 triệu ngƣời bị thiếu nƣớc uống, ƣớc tính thiệt 

hại nặng trong sản xuất nông nghiệp khoảng 2 tỉ nhân dân tệ [122]. 

1.2.1.2. Thực trạng hạn hán ở Việt Nam 

Việt Nam nằm trọn trong vùng nhiệt đới, có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc 

điểm của mƣa rất đa dạng, phân bố theo mùa, và không đồng đều giữa các khu vực. 

Theo số liệu thống kế trong khoảng 50 năm (1961 - 2010), số năm bị hạn hán là 36 

năm chiếm 73,5% với các mức độ khác nhau (hạn vụ Đông Xuân 13 năm, vụ mùa 11 

năm, vụ Hè Thu 12 năm) theo nghiên cứu của tác giả  Nguyễn Văn Thắng (2015) [49]. 

Trong những thập niên gần đây, do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ 

tăng, khả năng bốc hơi lớn, phân bố mƣa có diễn biến cực đoan hơn, lƣợng mƣa tăng 

chủ yếu vào mùa mƣa, trong khi đó lƣợng mƣa mùa khô có xu hƣớng giảm rõ rệt làm 

cho hạn hán ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hƣởng trực tiếp đến sản xuất 

nông nghiệp và đời sống ngƣời dân ở nhiều vùng trên cả nƣớc [49]. 

Ở khu vực Trung Bộ: Đây là nơi có hạn hán xảy ra thƣờng xuyên nhất trong cả 

nƣớc, cả vụ đông xuân, vụ mùa và vụ hè thu; hạn hán thƣờng xuất hiện khi lƣợng mƣa 

bị thiếu hụt, các hồ chứa không đủ dung tích thiết kế và có nắng nóng xảy ra, trong đó:  

Tại Bắc Trung bộ, hạn hán xảy ra tƣơng đối nghiêm trọng, tần suất hạn hán khá 

cao trong các tháng mùa hè, nhất là tháng 6 - 7. Hạn cũng đáng kể vào cuối mùa đông, 

mùa xuân và rất ít trong mùa thu và đầu mùa đông. Hạn ở vùng này thƣờng có tốc độ 

diễn biến nhanh và tác động mạnh đến môi trƣờng sinh thái trong vùng, đặc biệt là làm 

cạn kiệt nhanh nguồn nƣớc sinh hoạt ở các vùng núi cao, đồng thời gây tình trạng 

thiếu nƣớc ngọt ở vùng thấp ven biển do xâm nhập mặn sâu vào trong đất liền. Các đợt 

hạn có quy mô lớn xảy ra trong các năm: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 

1999, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2014, 2015. Chỉ tính riêng đợt hạn nghiêm trọng 

năm 1993 đã làm ảnh hƣởng 47.513 ha lúa đông xuân, trong đó 2.138 ha mất trắng; 

73.088 ha lúa hè thu bị hạn, trong đó 12.305 ha bị mất trắng; đợt hạn năm 1998 đã làm 

cho 51627 ha lúa vụ mùa bị ảnh hƣởng và 12.900 ha bị mất trắng [35], [46]. 

Tại Nam Trung Bộ, nghiên cứu của Nguyễn Đức Ngữ (2002) [35], Nguyễn Văn 

Thắng (2015) [49], và Henning Schroll và cs (2011) [92] chỉ ra rằng đây là nơi có lƣợng 

mƣa ít nhất trong cả nƣớc, thời kỳ mùa khô hạn kéo dài. Vùng này có mức độ khô hạn 

khắc nghiệt nhất trên cả nƣớc. Hạn hán nhiều không những trong các thàng mùa hè mà cả 

các tháng cuối mùa đông, mùa xuân. Ở cực Nam Trung Bộ, hạn nhiều suốt thời gian từ 

tháng 1 đến tháng 8, nhất là ở các trung tâm mƣa ít nhƣ Ninh Thuận. Các đƣợt hạn hán có 

quy mô lớn xảy ra trong các năm: 1969 - 1971, 1977 - 1978, 1983 - 1984, 1993 - 1994, 

1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Trong đó 

các đợt hạn nghiêm trọng gây thiệt hạn nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và đời sống 

ngƣời dân xảy ra vào năm 1993, 1998, 2005 và 2015.  
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Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng (2011) [54] 

các tỉnh miền Trung nhƣ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định… khô hạn xảy ra gay gắt và khắc nghiệt nhất trong mấy chục năm qua. Đặc biệt 

một số vùng miền Trung nắng nóng đã vƣợt ngƣỡng lịch sử, có nơi nhiệt độ đạt và 

vƣợt 42
o
C.  

Ở khu vực Tây Nguyên: Trƣớc năm 1980, khu vực này ít khi có hạn nghiêm 

trọng và hiếm khi xuất hiện hạn liền 2 vụ. Thời kỳ hạn chủ yếu là vụ đông xuân, một 

số ít trƣờng hợp có hạn xuất hiện và vụ mùa. Hạn nhiều trong gần suốt mùa đông và 

đầu mùa xuân, từ tháng 12 đến tháng 3. Từ tháng 4 đến tháng 11 hạn rất ít. Tuy nhiên, 

kể từ sau năm 1980, cùng với tình trạng lớp phủ thực vật bị hủy hoại, diện tích rừng bị 

thu hẹp do phát triển mạng các cây công nghiệp cùng với biến đổi khí hậu gia tăng là 

một trong những nguyên nhân làm trầm trọng các đợt hạn hán ở vùng này. Các đợt hạn 

quy mô lớn xảy ra trong các năm: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Trong các năm này, diện tích bị hạn ở mỗi 

vụ ƣớc tính từ 2.000 ha đến trên 130.000ha lùa và diện tích lúa bị mất trắng từ vài 

chục ha đến 5.000 ha [35], [49]. 

Ở khu vực Nam Bộ: Hạn xảy ra chủ yếu từ tháng 12 đến tháng 4 (thời kỳ giữa 

mùa đông đến mùa xuân). Vào mùa hè, mùa thu, kể cả trong thời kỳ đầu mùa đông hạn 

rất ít. Vào các tháng hạn chủ yếu, tần suất hạn khá đồng đều. Các đợt hạn quy mô lớn 

ở Đông Nam Bộ xảy ra trong các năm 1987, 1992, 1994, 1997, 1998, 2002, 2004, 

2009, 2010, 2011, 2014. Trong các năm hạn hán nêu trên, diện tích lúa bị hạn trong 

mỗi vụ ƣớc tính từ 700 đến 2.800 ha và diện tích mất trắng từ 300 - 760 ha [35], [49]. 

Các đợt hạn quy mô lớn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long xảy ra trong các năm 

1981, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1998, 2002, 2004, 2009, 2010, 

2014, 2015. Nhìn chung, diện tích lúa bị hạn mỗi vụ tƣớc tính từ 4.000 ha đến gần 

230.000 ha và diện tích lúa bị mất trắng từ 1.000 ha đến 39.000 ha. Hạn năm 1998 đã 

làm cho trên 1,1 triệu ngƣời bị thiếu nƣớc sinh hoạt, gần 274.850 ha lúa vụ hè thu bị 

hạn, hơn 32.000 ha bị mất trắng, nguyên nhân do mƣa ít, dòng chảy mặt nhỏ, mực 

nƣớc sông thấp, nƣớc biển xâm nhập sâu trong đất liền [35]. 

Ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc Bộ: chủ yếu là hạn nhẹ, đôi khi xảy ra hạn 

vừa nên ảnh hƣởng không lớn so với các khu vực khác. Trong đó, thời kỳ xuất hiện 

hạn ở vùng Tây Bắc chủ yếu tập trung và vụ đông xuân và ít xuất hiện trong các tháng 

mùa hè, mùa thu. Đối với vùng Đông Bắc, hạn hán xảy ra nghiêm trọng hơn so với các 

vùng khác trong khu vực. Thời kỳ hạn cũng tập trung chủ yếu vào cụ đông xuân và rất 

ít xuất hiện trong các tháng mùa hè, mùa thu [35]. Các đợt hạn có quy mô xảy ra trong 

các năm: 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2004, 2010, 2011. 

Trong các năm kể trên, diện tích bị hạn trong mỗi vụ ƣớc tính từ 10.000 đến 60.000 ha 
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và diện tích bị mất trắng từ 1.000 ha đến 9.000 ha, đặc biệt hạn vụ đông xuân năm 

1998 đã làm cho khoảng 280.000 ngƣời thiếu nƣớc sinh hoạt [49]. 

Ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ: Theo tác giả  Nguyễn Đức Ngữ (2002) [35], 

Nguyễn Văn Thắng (2015) [49] hạn hán xuất hiện chủ yếu trong vụ đông xuân, tuy 

nhiên cũng có một số ít năm xảy ra hạn hán trong vụ mùa. Vào các tháng hạn, tần suất 

hạn khá đồng đều trên toàn khu vực. Các đợt hạn quy mô lớn xảy ra trong các năm: 

1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 2000, 2001, 2004, 2010. Diện tích bị hạn trong 

mỗi vụ trên ƣớc tính từ 30.000 đến 140.000 ha và diện tích bị mất trắng từ 1.000 đến 

2.000 ha. Ảnh hƣởng của hạn hán vào các thời điểm gay gắt cũng tạo nên những khó 

khăn nhất định về kinh tế - xã hội và môi trƣờng, ảnh hƣởng đến giá cả thị trƣờng và 

đời sống của nhân dân trong vùng, đồng thời còn ảnh hƣởng dây chuyền đến các vùng 

kinh tế khác trong cả nƣớc [35], [49]. 

Ở Việt Nam nói chung, theo báo cáo đặc biệt của Việt Nam về rủi ro thiên tai và 

hiện tƣợng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH của tác giả Trần Thục và 

Koos Neefjes (2015) [51] hạn hán có khả năng gia tăng trong thế kỷ 21 trong một số 

mùa và ở hầu hết các vùng khí hậu của Việt Nam, do lƣợng mƣa giảm và/hoặc tăng 

quá trình bốc hơi. Các đợt hạn nặng đã và đang xuất hiện nhiều hơn ở nhiều nơi, đặc 

biệt là hạn cực khắc nghiệt; trong đó, tần suất hạn cao chủ yếu xảy ra tập trung vào 

các tháng vụ đông xuân (từ tháng 1 đến tháng 4) và vụ hè thu (từ tháng 5 đến tháng 

8). Dự tính trong thế kỷ 21, theo mô hình kịch bản phát thải khí nhà kính cao RCP 

8.5, hạn hán có thể xuất hiện nhiều hơn và kéo dài hơn ở hầu hết các vùng khí hậu 

của Việt Nam. 

1.2.2. Thực trạng biến động diện tích đất trồng lúa trên thế giới và Việt Nam 

1.2.2.1. Biến động diện tích đất trồng lúa trên thế giới 

Theo số liệu của Worldstat năm 2014, toàn thế giới có 13.012 triệu ha đất, trong 

đó có 4.932,2 triệu ha đất nông nghiệp, 1.412,1 triệu ha đất có thể canh tác lúa. Trong 

tổng diện tích 1.414,1 triệu ha đất có thể canh tác lúa, châu Á có diện tích lớn nhất 

(505,3 triệu ha, tƣơng đƣơng với 35,8%), tiếp đến là châu Mỹ (364,3 triệu ha, tƣơng 

đƣơng 25,8%), châu Âu (277,7 triệu ha, tƣơng đƣơng 19,7%) [156].  

Theo số liệu của IRRI-Africa-CIAT (2013) [97], tổng diện tích đất gieo trồng lúa 

toàn thế giới năm 2010 là 159,4 triệu ha, trong đó châu Á có diện tích 143,2 triệu ha, 

chiếm 88,4%, còn lại là châu Phi (10,5 triệu ha, chiếm 6,6%), châu Mỹ (7,2 triệu ha, 

chiếm 4,5%), châu Âu (0,718 triệu ha, chiếm 0,5%). Năng suất lúa bình quân toàn thế 

giới đạt 4,4 tấn/ha, trong đó châu Âu đạt cao nhất (6 tấn/ha), tiếp đến là châu Mỹ (đạt 

5,1 tấn/ha), châu Á (đạt 4,4 tấn/ha) [97]. Tình hình sử dụng đất canh tác lúa tại các 

châu lục đƣợc thể hiện tại hình 1.1.  
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Ở Khu vực châu Á, Ấn Độ là nƣớc có diện tích đất có thể canh tác lúa và diện 

tích gieo trồng lúa lớn nhất, với 157,9 triệu ha, chiếm 11,1% đất có thể canh tác lúa 

toàn thế giới và 31,25% đất có thể canh tác lúa của châu Á; tổng diện tích gieo trồng 

lúa đạt 36,9 triệu ha, chiếm 23% diện tích gieo trồng lúa thế giới và 25,8% diện tích 

gieo trồng lúa của châu Á; tiếp đến là Trung Quốc có 109,9 triệu ha đất có thể canh tác 

lúa, chiếm 7,74% đất có thể canh tác lúa của thế giới và 21,7% đất có thể canh tác lúa 

của châu Á; tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 30,1 triệu ha, chiềm 18,9% diện tích gieo 

trồng lúa thế giới và 21% diện tích gieo trồng lúa châu Á. Tình hình sử dụng đất canh 

tác lúa của các nƣớc châu Á đƣợc thể hiện tại hình 1.2. 

 

Hình 1.1. Biểu đồ diện tích đất nông nghiệp và gieo trồng lúa trên thế giới 

(Nguồn: IRRR-CIAT, 2013) [97] 

 

Hình 1.2. Biểu đồ diện tích đất gieo trồng lúa các nước khu vực châu Á 

(Nguồn: IRRR-CIAT, 2013) [97] 
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1.2.2.2. Biến động diện tích đất trồng lúa ở Việt Nam  

Theo số liệu thống kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (2015) [3], 

tính đến thời điểm 01/01/2015, cả nƣớc có 27.282,7 nghìn ha đất nông nghiệp, 

3.863 nghìn ha đất phi nông nghiệp, 2.158,3 nghìn ha đất chƣa sử dụng. So với năm 

2000, diện tích đất nông nghiệp tăng 5.750 nghìn ha (tăng 26,7%), đất phi nông 

nghiệp tăng 833 nghìn ha (tăng 29,2%), đất chƣa sử dụng giảm 6.580 nghìn ha 

(giảm 75,3%) [3]. 

So với các nhóm đất khác, đất nông nghiệp có tỷ trọng lớn nhất (chiếm 65% 

năm 2000 và 82,4% năm 2015) và tăng khá nhanh trong giai đoạn 2000 - 2015 

(tăng 5.750,6 nghìn ha), chủ yếu là do chuyển từ đất chƣa sử dụng sang. Tuy nhiên, 

tốc độ tăng diện tích đất nông nghiệp vẫn thấp so với tốc độ tăng của đất phi nông 

nghiệp (giai đoạn 2000 - 2015, diện tích đất nông nghiệp tăng 5.750,6 nghìn ha 

bình quân 1,78%/năm, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 832,7 nghìn ha bình quân 

1,95%/năm) [3]. 

Khi xem xét cụ thể về biến động sử dụng đất, có thể thấy có sự chuyển dịch khá 

mạnh từ đất nông nghiệp sang các loại đất phi nông nghiệp. Theo số liệu kiểm kê đất 

đai của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, giai đoạn 2000 - 2015 đã có 667.010 ha đất sản 

xuất nông nghiệp, 261.249 ha đất lâm nghiệp và 40.888 ha đất nuôi trồng chuyển sang 

đất phi nông nghiệp [3]. 

Trong giai đoạn 2000 - 2015, theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh (2014), mặc dù diện tích đất nông nghiệp tăng lên, nhƣng diện tích đất trồng lúa 

giảm đi. Năm 2015, cả nƣớc có 4.146 nghìn ha đất lúa, giảm 1221,9 nghìn ha so với 

năm 2000. Các vùng có diện tích đất lúa giảm nhiều là: Đồng bằng sông Cửu Long 

giảm 172 nghìn ha, Đông Nam Bộ: 138 nghìn ha và Đồng bằng Sông Hồng: 81 nghìn 

ha. Trong tổng diện tích đất trồng lúa giảm, có khoảng 53% diện tích giảm do chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng nhƣ chuyển sang trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, chủ yếu 

ở các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ; còn khoảng 

47% chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. Phần còn lại đƣợc chuyển sang các mục 

đích sử dụng khác [24]. 

Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thì việc chuyển đổi trồng lúa cho 

các mục đích phi nông nghiệp là khó tránh khỏi. Nhằm đảm bảo an ninh lƣơng thực 

quốc gia cả trƣơc mắt và lâu dài, Chính phủ đã có Nghị quyết số 63/NQ-CP gnày 

23/12/2009 về đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia; trên cơ sở đó ban hành Nghị định 

42/2012/NĐ-CP và 35/2015/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định 42/2012/NĐ-CP) về quản 

lý đất trồng lúa [7]. 
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Bảng 1.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp và canh tác lúa ở Việt Nam 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

1994 2000 2010 2015 

1. Đất sản xuất nông nghiệp 1000 ha 7367,2 9345,3 10118,1 11505,8 

    - Đất trồng lúa 1000 ha 4230,1 4267,8 4127,8 4146,4 

2. Diện tích gieo trồng lúa 1000 ha 6598,6 7666,3 7489,4 7816,5 

3. Hệ số sử dụng đất trồng lúa lần/năm 1,56 1,80 1,81 1,89 

(Nguồn:Bộ Tài nguyên và Môi trường) [2], [3] 

Theo dự tính của Bộ Nông nghiệp và PTNT để đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc 

gia (bao gồm ăn, dự trữ, chăn nuôi, giống, chế biến, hao hụt...) trƣớc mắt cũng nhƣ lâu 

dài, nƣớc ta cần phải duy trì ổn định quỹ đất trồng lúa khoảng 3,8 triệu ha, diện tích 

gieo trồng cần tối thiểu khoảng 7,3 triệu ha, với hệ số sử dụng đất 1,9 - 2 lần, năng 

suất lúa bình quân đạt 64 tạ/ha, tổng lƣơng thực cho các nhu cầu cần khoảng 47 triệu 

tấn, đủ lƣơng thực cho 120 triệu dân với mức bình quân trên 350 kg/ngƣời/năm [9]. 

1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở 

VIỆT NAM 

1.3.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến hạn hán 

1.3.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến hạn hán trên thế giới 

Trên thế giới, có rất nhiều tác giả nghiên cứu về hạn hán, nhƣng do tính phức tạp 

của hiện tƣợng này, đến nay vẫn chƣa có một phƣơng pháp chung cho các nghiên cứu 

về hạn hán. Để đánh giá hạn hán, các tác giả thƣờng sử dụng yếu tố nhiệt độ và giáng 

thủy. Giáng thủy là một đại lƣợng rất quan trọng vì sự biến đổi của những hình thế 

giáng thủy có thể dẫn đến lũ lụt hoặc hạn hán ở những vùng khác nhau. Chính vì vậy, 

thông tin về sự biến đổi lƣợng giáng thủy theo không gian cũng nhƣ theo thời gian 

không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn.  

Trên thế giới, những nghiên cứu này đƣợc thực hiện với nhiều thời kỳ khác nhau 

và với các qui mô không gian khác nhau: Các phân tích về hạn hán trên quy mô mô 

toàn cầu của tác giả Niko Wanders và cs (2015) [120], quy mô khu vực và địa phƣơng 

của tác giả Benjamin và cs (2013) [68] thông qua các chỉ số hạn dựa trên số liệu mƣa, 

nhiệt độ và độ ẩm quan trắc trong quá khứ cho thấy số đợt hạn, thời gian kéo dài hạn, 

cũng nhƣ tần suất và mức độ của nó ở một số nơi đã tăng lên đáng kể. Tác giả  Vera 

Potop và cs (2010) [138] đã tiến hành nghiên cứu về sự phân bố theo không gian và 

thời gian của ngày bắt đầu hạn, thời gian kéo dài và cƣờng độ hạn ở một số nƣớc Châu 

Âu. Các tác giả đã kết hợp các chỉ số hạn với nhau để phân tích những biến động của 

hạn hán theo tháng, mùa, năm, nếu tất cả các chỉ số cùng cho kết quả là hạn thì năm 

đó, mùa đó xảy ra hạn. 
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Nghiên cứu của Niko Wanders và cs (2015) [120] đã phân tích ƣu điểm, 

nhƣợc điểm của 18 chỉ số hạn hán bao gồm cả chỉ số hạn khí tƣợng, chỉ số hạn thủy 

văn, chỉ số độ ẩm, rồi lựa chọn ra các chỉ số thích hợp để áp dụng phân tích các đặc 

trƣng của hạn hán trong năm vùng khí hậu khác nhau trên toàn cầu: vùng xích đạo, 

vùng khô hạn cực, vùng nhiệt độ ấm, vùng tuyết, vùng địa cực [120]. Nghiên cứu 

hạn dựa trên bộ số liệu mƣa và nhiệt độ tháng quan trắc với bƣớc lƣới 0,5 độ trên 

toàn lãnh thổ Châu Âu 35
o
-70

o
N và 35

o
E-10

o
W. Tác giả Benjamin và cs (2013) 

[68] đã chỉ ra rằng tần suất hạn hán cao hơn xảy ra ở lục địa Châu Âu, thấp hơn ở 

bờ biển phía đông bắc Châu Âu, bờ biển Địa Trung Hải, thời gian hạn kéo dài nhất 

thì xảy ra ở Italia, đông bắc Pháp, đông bắc Nga. 

Tại các nƣớc thuộc khu vực Đông Nam Á, số ngày ẩm ƣớt (ngày có giáng thủy 

trên 1mm) có xu thế giảm ở hầu hết các nƣớc này, trong khi đó cƣờng độ giáng thủy 

trung bình của những ngày ẩm ƣớt lại có xu thế tăng lên. Mƣa lớn tăng lên ở phía nam 

Việt Nam, phía bắc Myanma và ở đảo Visayas và Luzon của Philipin trong khi đó lại 

giảm ở phía bắc Việt Nam. Số ngày khô liên tiếp cực đại năm có xu thế giảm ở những 

khu vực bị ảnh hƣởng bởi giáng thủy trong thời kỳ gió mùa mùa đông. Sự giảm hiện 

tƣợng mƣa trong thời kỳ mùa khô cũng đƣợc tìm thấy ở Myanma. 

Trong nghiên cứu “A Simple Rationally Integrated Drought Indicator for Rice–

Wheat Productivity”, của tác giả Subash N. và Ram Mohan H. S. (2011) đã chỉ ra rằng 

chỉ số SPI tháng 6, 8, 9 có mối tƣơng quan chặt với chỉ số năng suất lúa Kharif (KRPI) 

trong khi chỉ số SPI tháng 7 không ảnh hƣởng đến KRPI. Chỉ số SPI tháng 6 đến tháng 

8 tƣơng quan thuận với chỉ số năng suất lúa mỳ (WPI) nhƣng không đáng kể. Tuy 

nhiên, SPI tháng 9 tƣơng quan nghịch với WPI. Lƣợng mƣa cao hơn vào tháng 9 làm 

chậm khâu thu hoạch và kéo theo sự chậm trễ trong việc gieo cho vụ tiếp [132]. 

Tại một số quốc gia nhƣ Iran, Pakista, Đông Kenya, Ấn Độ thƣờng sử dụng chỉ 

số hạn SPI để đánh giá hạn hán bao gồm các công trình nghiên cứu của Hossein Bari 

Abarghouei và cs (2011) [93], Dastorani M. T. và cs (2011) [77], Behzadi J. (2013) 

[67], Khan M.A. và Gadiwala M.S. (2013) [106], Mundetia N . và Sharma D. (2015) 

[119], Onyango O.A. (2014) [121]. Khi đánh giá xu hƣớng hạn khí hậu tại Iran, Bari 

A. và cs (2011) [93], Dastorani và cs (2011) [77] đã sử dụng chỉ số SPI để xác định 

điều kiện khô hạn với các khoảng thời gian khác nhau (3, 6, 9, 12 và 18 tháng). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy trong 30 năm qua, khô hạn xảy ra ở hầu hết các khu vực của 

Iran, đặc biệt là các khu vực phía Đông Nam, Tây và Tây Nam của Iran. Mặc dù kết 

quả không thể hiện rõ xu thế khô hạn gia tăng ở một số khu vực nhƣ phía Bắc và Đông 

Bắc, song đã chỉ ra đƣợc mức độ của hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu 

của Khan M.A và cs (2013) [106] về các đợt hạn nghiêm trọng kéo dài ở khu vực 

Sindl, Pakistan thông qua chỉ số hạn SPI đã đƣa ra khuyến nghị đối với các nhà nông 

học sử dụng SPI để đánh giá hạn hán cho các quy mô thời gian là 3, 6, 12 tháng và 

khuyến nghị các nhà quản lý tài nguyên nƣớc sử dụng chỉ số SPI để tính toán, lập kế 
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hoạch quản lý, phân bố nguồn nƣớc cho các quy mô thời gian là 24, 36, 48 tháng 

[106]. Nghiên cứu của Onyango O. A  (2014) [121] về các đặc tính hạn hán theo mùa 

ở khu vực Đông Bắc Kenya trong giai đoạn 1960 - 2008 thông qua chỉ số SPI đã chỉ ra 

rằng các đợt hạn nhẹ và hạn vừa thƣờng xuyên xuất hiện có tính chu kỳ 2 - 3 năm, 4,5 - 

6,5 năm và 8 -12 năm. Tác giả  Mundetia N. và Sharma D. (2015), đã nghiên cứu về hạn 

hán trong giai đoạn 1971 - 2005 tại bang Rajasthan, Ấn Độ khi sử dụng chỉ số SPI cho 

thấy, các đợt hạn nhẹ xuất hiện thƣờng xuyên hơn các đợt hạn vừa và hạn nặng. Tuy 

nhiên, xu hƣớng hạn nặng lại tăng lên ở những đợt hạn kéo dài [119]. 

Nhóm tác giả Potop V. và Soukup J. (2008) đã kết hợp các chỉ số SPI, CHT, Si, P để 

xác định hạn hán ở Moldova, kết quả cho thấy chỉ số SPI cho phép xác định các điều kiện 

hạn hán tại các quy mô thời gian khác nhau và cảnh báo các loại hạn hán khác nhau, chỉ 

số Si rất hữu ích trong việc xác định các đợt hạn theo tháng, chỉ số CHT để đánh giá phân 

bố hạn theo không gian; chỉ số Si và P để xác định cƣờng độ hạn hán. Mỗi chỉ số có một 

ƣu điểm riêng và việc sử dụng từng chỉ số riêng lẻ thì không đủ để nhận định về hạn nên 

tác giả đã kết hợp các chỉ số với nhau và tính tỉ lệ phần trăm độ nhạy cho mỗi chỉ số để 

xác định hạn theo mùa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, SPI là chỉ số tốt nhất trong việc xác 

định hạn nhẹ và hạn vừa cho tất cả các mùa [123]. 

Gần đây, nghiên cứu của Liu và cs (2011) đã phân tích và dự tính hạn ở lƣu vực 

sông Arkansas, tác giả sử dụng chỉ số SPI và PDSI để xem xét hạn hán trong quá khứ 

và dự tính hạn hán trong tƣơng lai cho lƣu vực sông Arkanasas trên cơ sở số liệu quan 

trắc thời kỳ 1900 - 2009 và số liệu mô phỏng từ các mô hình khí hậu toàn cầu. Kết quả 

cho thấy các đợt hạn diễn ra trong quá khứ khá phù hợp với thực tế đã xảy ra. Khi dự 

tính hạn trong tƣơng lai từ chỉ số PDSI cho thấy hạn nặng sẽ xuất hiện ở vùng phía 

Tây của lƣu vực sông Arkansas [113]. 

1.3.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến hạn hán ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, những nghiên cứu về hạn hán cũng đã đƣợc tiến hành đến từng 

vùng khí hậu, tỉnh và địa phƣơng. 

Các công trình nghiên cứu ở quy mô vùng khí hậu điển hình bao gồm:  

Công trình nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng và cs (2014a), Trƣơng Đức Trí và 

cs (2013) đã sử dụng chỉ số khô hạn K để đánh giá các đặc trƣng hạn hán ở khu vực 

Bắc Trung Bộ thời kỳ 1961 - 2010. Kết quả cho thấy, mức độ khô hạn ở Bắc Trung Bộ 

giảm theo chiều từ Bắc vào Nam ở đầu mùa hạn và ngƣợc lại, tăng từ Băc vào Nam ở 

cuối mùa hạn [47], [52]. Công trình nghiên cứu của Vũ Thanh Hằng và cs (2013) đã 

tiến hành so sánh một vài chỉ số hạn hán để xác định các điều kiện hạn và điều kiện ẩm 

ở các vùng khí hậu Việt Nam, kết quả tính toán 4 chỉ số hạn (SPI, CZI, EDI và PN) 

cho thấy chỉ số SPI và chỉ số CZI có sự phù hợp tƣơng đối lớn ở tất cả các vùng khí 

hậu của Việt Nam [23]. Kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Thắng và cs 

(2013), đã sử dụng chỉ số hạn PDSI để nhận định diễn biến hạn vùng Đồng bằng Bắc 
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Bộ và đã chỉ ra rằng chỉ số PDSI phát hiện đƣợc các đợt hạn, bao gồm thời gian bắt 

đầu, kết thúc, thời gian kéo dài đợt hạn và cƣờng độ hạn [46]. Tác giả Trƣơng Đức Trí 

và cs (2013) đã nghiên cứu về sự biến đổi của hạn hán khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 

1961 - 2012, kết quả xác định các đợt hạn trong quá khứ cho thấy, số đợt hạn có xu 

hƣớng giảm trên đại bộ phận khu vực, song chủ yếu là giảm số đợt hạn nhẹ. Hạn nặng 

có xu thế tăng nhẹ trong khi đó hạn rất nặng có xu thế tăng mạnh, thể hiện rõ nét nhất 

ở các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận [52]. Đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp 

Nhà nƣớc với chủ đề:“Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý hạn hán và sa mạc hóa để 

xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp chiến  lược và  tổng  thể giảm  thiểu  

tác hại: nghiên cứu điển hình cho đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ”của 

Nguyễn Lập Dân (2010) đã xây dựng hệ thống quản lý hạn hán vùng đồng bằng sông 

Hồng và hệ thống quản lý sa mạc hoá vùng Nam Trung Bộ và đề xuất các giải pháp 

chiến lƣợc và tổng thể quản lý hạn quốc gia, phòng ngừa, ngăn chặn và phục hồi các 

vùng hoang mạc hóa, sa mạc hoá, sử dụng hiệu quả tài nguyên nƣớc góp phần ổn định sản 

xuất, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu [18]. Tác giả Lê Trung 

Tuân (2009) [56], Viện Khoa học Thuỷ  lợi Việt Nam đã thực hiện đề  tài cấp Nhà nƣớc, 

với chủ đề“Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống  hạn  

hán  phục  vụ  phát  triển  nông  nghiệp  bền  vững  ở  các  tỉnh miền Trung”. Đề tài đƣợc 

thực hiện từ năm 2007 đến năm 2009 với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng các giải pháp 

phòng chống hạn cho các tỉnh miền Trung [56]. Tác giả Trần Thục và cs (2008) đã 

thực hiện đề tài“Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên” nhằm nghiên cứu đánh giá bổ sung về các điều kiện khí 

tƣợng thuỷ văn nhằm phục vụ tính toán và đánh giá mức độ khắc nghiệt của hạn hán 

và tính toán các chỉ số của 3 loại hạn: hạn khí tƣợng, hạn thuỷ văn và hạn nông nghiệp 

chi tiết đến cấp huyện cho 9 tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên [50]. Tác giả 

Nguyễn Quang Kim (2005) đã nghiên cứu hiện trạng hạn hán, thiết  lập cơ sở khoa học 

cho quy trình dự báo hạn, cơ sở dữ liệu khu vực nghiên cứu để lập trình các phần mềm 

tính toán chỉ số hạn và phần mềm dự báo hạn khí tƣợng và thủy văn trong đề tài cấp 

Nhà nƣớc:“Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây 

dựng các giải pháp phòng chống”, mã số KC.08.22 [32]. Trong công trình: ―Nghiên 

cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải miền Trung từ Hà 

Tĩnh đến Bình Thuận” do tác giả  Đào Xuân Học (2001) - Trƣờng Đại học Thuỷ lợi 

thực hiện, kết quả của đề tài đã đánh giá tình hình hạn hán và ảnh hƣởng của hạn hán 

tới 7 vùng kinh tế của Việt Nam, phân tích xác định nguyên nhân gây ra hạn hán, 

phân loại và phân cấp  hạn. Dựa trên các nguyên nhân gây hạn hán, đề tài đã đƣa ra 

các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ hạn hán [28].  

Nhiều công trình nghiên cứu về hạn hán đƣợc thực hiện ở quy mô cấp tỉnh và 

huyện, trong đó địa điểm nghiên cứu chủ yếu tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực miền 

Trung, cụ thể bao gồm các công trình sau: 
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Nhóm tác giả Huỳnh Văn Chƣơng và cs (2015), Trần Thị Phƣợng và cs (2015) 

đã thực hiện nghiên cứu về hạn hán và ảnh hƣởng của hạn hán đối với sản xuất lúa vụ 

Hè Thu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu đã sử dụng chỉ số SPI để 

nghiên cứu mức độ của hạn hán và mối tƣơng quan của chỉ số hạn hán với năng suất 

lúa vụ Hè Thu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạn hán có mối tƣơng quan khá chặt 

với năng suất lúa vụ Hè Thu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam [13], [41].  

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Ngữ và cs (2015), đã sử dụng chỉ số chuẩn hóa 

giáng thủy - SPI để đánh giá hạn hán tại thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy khô hạn thƣờng xảy ra ở vùng đồng bằng và ven biển nhiều 

hơn và mức độ nghiêm trọng hơn so với vùng đồi núi. Hạn hán nghiêm trọng trong vụ 

Hè Thu ở vùng nghiên cứu xảy ra vào các năm 1988, 1993, 1994, 2006 và 2014 [37]. 

Cũng cùng nhóm tác giả Nguyễn Hữu Ngữ và cs (2014), đã nghiên cứu rủi ro hạn hán 

phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyên Đại Lộc tỉnh Quảng 

Nam. Nghiên cứu đã ứng dụng phƣơng pháp chồng ghép bản đồ trong công nghệ GIS 

để mô phỏng hạn hán trên địa bàn huyên Đại Lộc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đã 

có khoảng 26% diện tích đất trồng lúa và cây hàng năm thƣờng xuyên bị hạn hán [36]. 

Nhìn chung, có thể thấy các công trình nghiên cứu về hạn hán trên thế giới đã 

đƣợc thực hiện ở nhiều quy mô khác nhau, từ quy mô toàn cầu đến quy mô quốc gia, 

vùng lãnh thổ và tỉnh. Một số công trình nghiên cứu sử dụng phối hợp nhiều chỉ số 

khác nhau, nhƣng một số nghiên cứu lại chỉ sử dụng dụng một chỉ số để đánh giá hạn 

hán. Việc lựa chọn sử dụng một hay nhiều chỉ số đánh giá hạn còn tùy thuộc vào điều 

kiện cụ thể của từng vùng nghiên cứu và số liệu quan trắc sẵn có tại vùng đó. Trong 

đó, chỉ số SPI là chỉ số đánh giá hạn khí tƣợng đƣợc sử dụng phổ biến trên thế giới nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng với kết quả đánh giá hạn đƣợc đánh giá là phù hợp với 

thực tế hạn tại các vùng nghiên cứu, đặc biệt là khu vực các tỉnh Miền Trung. Chính vì 

vậy, đề tài này lựa chọn chỉ số SPI để đánh giá mức hạn trên diện tích đất trồng lúa 

trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

1.3.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến ứng dụng GIS và viễn thám trong 

phân tích biến động sử dụng đất 

1.3.2.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến ứng dụng GIS và viễn thám trong 

phân tích biến động sử dụng đất trên thế giới 

Theo Dushaj và cs (2009), GIS là một công nghệ đƣợc sử dụng rộng rãi để phân 

tích sự thay đổi sử dụng đất. Công nghệ này có thể giúp giảm thời gian và chi phí cho 

những ngƣời làm chính sách trong việc đƣa ra các quyết định một chính xác [81]. Tác 

giả Wensong Liu và cs (2017), đã chỉ ra rằng Việc áp dụng kỹ thuật GIS tích hợp với 

vị trí và đặc điểm không gian của các đối tƣợng sẽ cung cấp những hiểu biết về các 

khía cạnh sử dụng đất và mang lại kết quả không gian rõ ràng [139].  
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Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám đã đƣợc áp dụng rộng rãi và đƣợc công 

nhận nhƣ một bộ công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong việc giải đoán và phân tích thay 

đổi sử dụng/lớp phủ đất về mặt không gian và thời gian là những kết luận của các tác 

giả Fazal (2000) [127], Nagendra và cs (2004) [91], Wang và cs (2005) [69]. Bên cạnh 

đó, theo  Jacques Imbernon (1999) [99] công nghệ viễn thám có thể cung cấp dữ liệu 

đa thời gian để giám sát, theo dõi và xây dựng các mô hình sử dụng đất; GIS có thể 

thành lập bản đồ sử dụng đất/lớp thực phủ và phân tích biến động về sử dụng đất/lớp 

thực phủ ở các thời điểm mong muốn. Tác giả Louisa J. M Jansen và Antonio Di 

Gregorio (2004) cho rằng giám sát lớp phủ bề mặt và sử dụng đất là một trong những 

ứng dụng quan trọng của dữ liệu viễn thám. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy có thể xác 

định đƣợc thông tin sử dụng đất thông qua lớp phủ từ dữ liệu ảnh vệ tinh [112]. 

Với việc ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, Wang và cs (2017) đã thành lập 

đƣợc các bản đồ thay đổi lớp phủ đất bằng cách sử dụng các ảnh vệ tinh IKONOS-2, 

WorldView-3, và GF-1 đa thời gian. Phƣơng pháp kết hợp các ảnh vệ tinh có độ phân giải 

cao đƣợc đề xuất đã cung cấp cách tiếp cận mạnh mẽ và linh hoạt đối với việc lập bản đồ 

thay đổi độ che phủ đất mà không đòi hỏi dữ liệu phụ trợ mà vẫn có thể thực hiện một 

cách nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác tổng thể (80,51% và 97,87%) [69].  

Liu và cs (2017) đã đề xuất phƣơng pháp tích hợp các ƣu điểm của thống kê thử 

nghiệm, tổng hợp thống kê khu vực thống nhất kết hợp (GSRM) và kỹ thuật tổng hợp 

Gaussian hỗn hợp các kỹ thuật (GMM) để tạo bản đồ phát hiện sự thay đổi của lớp 

phủ, mô hình hóa sự phân bố của các lớp phủ đã thay đổi và không thay đổi. Hiệu quả 

của phƣơng pháp đề xuất đƣợc thể hiện bằng hình ảnh PolSAR đa thời gian thu đƣợc 

bởi Radarsat-2 trên thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Các kết quả thực nghiệm cho 

thấy độ chính xác tổng thể của các kết quả phát hiện thay đổi đƣợc cải thiện khi so 

sánh với một số phƣơng pháp phát hiện biến thể truyền thống [139]. 

Zhang và cs (2017) [150] đã sử dụng ảnh viễn thám Landsat năm 1976, 1984, 

1995, 2006, và 2014 kết hợp với GIS để phân tích thay đổi sử dụng đất ở đồng bằng 

Sông Hoàng Hà, Trung Quốc. Kết quả chồng ghép bản đồ cho thấy sự thay đổi trong 

sử dụng đất theo hƣớng giảm đáng kể diện tích đất ngập nƣớc tự nhiên và tăng diện 

tích đất ngập nƣớc nhân tạo. 

Theo Wu và cs (2017) [104] việc phát hiện thay đổi lớp phủ đất phải sử dụng hình 

ảnh đa thời gian với các độ phân giải khác nhau. Các hình ảnh có độ phân giải không gian 

thấp thƣờng có chu kỳ chụp lặp ngắn, nhƣng chúng lại chứa một số lƣợng lớn các điểm 

ảnh hỗn hợp, làm giới hạn khả năng phát hiện sự thay đổi. Việc phát hiện thay đổi lớp phủ 

đất sub-pixel với việc sử dụng các ảnh viễn thám có độ phân giải khác nhau đƣợc giải 

quyết dựa trên phân loại mềm (SC) và bản đồ điểm phụ (SPM) [104]. 

Công trình nghiên cứu của Batar và cs (2017) [64] đã phân tích những thay đổi 

về độ che phủ đất và phân mảnh rừng từ năm 1976 đến 2014 trong vùng Garhwal 
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Himalayan ở Ấn Độ sử dụng ảnh Landsat 2 (MSS), Landsat 5 (TM) và Landsat 8 

(OLI) để trích xuất bản đồ lớp phủ. GIS đƣợc sử dụng để phát hiện sự thay đổi độ che 

phủ đất trong giai đoạn đầu (1976 - 1998) và giai đoạn 2 (1998 - 2014). Công cụ phân 

mảnh cảnh quan LFT v2.0 đƣợc sử dụng để xây dựng bản đồ phân mảnh rừng và phân 

tích mô hình phân mảnh rừng. Tỉ lệ thay đổi tổng thể trong độ che phủ rừng là 0,22% 

và 0,27% trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Phân tích phân mảnh rừng cho thấy một 

diện tích rừng nguyên sinh lớn đã giảm trong suốt giai đoạn nghiên cứu [64].  

Mansaray và cs (2016) [109] đã cung cấp dữ liệu về lớp phủ sử dụng đất với kết 

quả phân loại của 8 loại lớp phủ sử dụng đất cho Freetown bằng cách sử dụng chuỗi 

ảnh viễn thám Landsat các năm 1986, 2001, và 2015. Appiah và cs (2015) [79] đã ứng 

dụng kết hợp GIS và viễn thám để phân tích thay đổi sử dụng đất ở huyện Bosomtwe 

của Ghana sử dụng chuỗi ảnh Landsat TM và ETM+ Landsat LC 8. Zhang và cs 

(2016) [151] đã ứng dụng viễn thám để phát hiện thay đổi sử dụng đất và đánh giá 

cƣờng độ sử dụng đất nông nghiệp ở khu vực miền núi Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Forkuor và cs (2011) đã sử dụng ảnh viễn thám Landsat đa thời gian (1974, 1986 và 

2000) để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất bao gồm 9 lớp sử dụng đất cho 

Freetown ở Sierra Leone [89]. 

Viễn thám và GIS không chỉ đƣợc ứng dụng để phân tích biến động sử dụng 

đất/lớp thực phủ theo không gian và thời gian mà còn là tƣ liệu tiêu biểu đƣợc sử dụng 

trong việc tích hợp với dữ liệu kinh tế - xã hội, đánh giá tác động của các yếu tố đến sử 

dụng đất theo Jin Chen và cs (2003) [100] và Robert Walker (2003) [125]. Tác giả 

Monaco và cs (2016) [86] đã ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng mô hình tối ƣu 

hóa tuyến tính đa mục tiêu đƣợc sử dụng để khám phá sự cân bằng giữa các mục tiêu 

mâu thuẫn trong một khu vực trồng lúa ở miền Bắc nƣớc Ý. Tác giả Kawamoto và cs 

(2017) [147] sử dụng kết hợp dữ liệu LiDAR với bộ dữ liệu sử dụng đất đai quốc gia 

(NLNI) để thực hiện nghiên cứu về thay đổi sử dụng đất liên quan đến đô thị hóa ảnh 

hƣởng đến sự thâm nhập của biển ở khu đô thị Fukuoka-Kitakyushu, Nhật bản. Tác giả 

Cao và cs (2017) [95] đã ứng dụng viễn thám để phân tích việc mở rộng đô thị và tác 

động của nó đối với mô hình sử dụng đất ở Xishuangbanna, Trung Quốc.  

Ngoài ra, một số nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để thành lập bản đồ đất 

trồng lúa và phân tích biến động đất trồng lúa cũng đã đƣợc thực hiện ở nhiều nơi trên 

thế giới. Công trình nghiên cứu của Mansaray và cs (2017) đã sử dụng kết hợp ảnh 

viễn thám Sentinel-1A và Landsat 8 để thành lập bản đồ đất trồng lúa cho vùng đô thị 

Thƣợng Hải năm 2015 [110]. Tác giả Setiawan và cs (2014) đã sử dụng dữ liệu vệ tinh 

MODIS đa thời gian để giám sát sự thay đổi của các vùng đất lúa ở tỉnh Java [148]. 

Bouvet và cs (2009) [63] sử dụng tỷ lệ phân cực HH/VV từ dữ liệu ENVISAT để 

thành lập các bản đồ năng suất lúa. So sánh các kết quả bản đồ giải đoán với dữ liệu sử 

dụng đất trong GIS và số liệu thống kê nông nghiệp cho thấy có sự đồng nhất rất tốt.  
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1.3.2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến ứng dụng GIS và viễn thám trong 

phân tích biến động sử dụng đất ở Việt Nam 

Ở Việt Nam đã có nhiều tác giả thực hiện các nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn 

thám trong phân tích biến động sử dụng đất, một số công trình nghiên cứu tiêu biểu 

nhƣ sau: 

Tác giả Trịnh Lê Hùng và cs (2017) đã sử dụng tƣ liệu ảnh vệ tinh Landsat 

trong bốn thời điểm từ năm 2000 đến năm 2015, mô hình Markov - CA, phƣơng 

pháp phân tích đa chỉ tiêu và phƣơng pháp hồi quy theo thời gian để đánh giá và dự 

báo sự thay đổi sử dụng đất đô thị khu vực nội thành Hà Nội đến năm 2020. Kết 

quả nghiên cứ của công trình này đã chỉ rằng việc ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất trên cơ sở mô hình chuỗi Markov 

- CA là một cách tiếp cận hiệu quả, cho phép thể hiện sự thay đổi của các loại hình 

sử dụng đất không chỉ đơn thuần là thống kê diện tích mà còn mô phỏng đƣợc sự 

biến động về mặt không gian [29]. Trong nghiên cứu ―Ứng dụng GIS và viễn thám 

đánh giá biến động diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2016‖ của Hồ Việt Hoàng và cs (2017) ,đã 

ứng dụng thành công công nghệ viễn thám và GIS để thành lập đƣợc bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất và phân tích biến động đất phi nông nghiệp cho huyện Hòa Vang 

giai đoạn 2010 - 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mục đích sử dụng đất 

nông nghiệp đã chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp khoảng 3000 ha, chủ yếu từ 

đất trồng lúa và đất rừng sản xuất để phục vụ việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ 

tầng, dƣới ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở huyện Hòa 

Vang, một huyện của thành phố trực thuộc Trung ƣơng [27]. Kết quả công trình 

nghiên cứu: ―Ứng dụng GIS và chuỗi Markov trong xây dựng bản đồ biến động sử 

dụng đất và dự báo thay đổi sử dụng đất trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương” của Nguyễn Hữu Ngữ và cs (2016) đã thành lập đƣợc bản đồ biến động sử 

dụng đất và xác định đƣợc biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 và 2010 - 

2015. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy diện tích nhóm đất nông nghiệp giảm mạnh 

do chuyển qua đất ở và các loại đất phi nông nghiệp khác [38]. Kết quả công trình 

nghiên cứu của tác giả Huỳnh Văn Chƣơng và cs (2016): ―Sử dụng ảnh vệ tinh 

Landsat nghiên cứu sự suy giảm diện tích rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc; tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 1995-2014” cho thấy trong vòng 20 năm, diện tích rừng trên 

địa bàn huyện đã suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu chuyển sang các loại lớp phủ nhƣ 

đồi trọc, cây bụi và cây trồng hàng năm tập trung tại các xã Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại 

Hƣng [14]. Theo Nguyễn Từ Đức và cs (2016) [20], với nghiên cứu ―Ứng dụng GIS 

và viễn thám nghiên cứu xu hướng biến động đất lâm nghiệp khu vực phía tây nam 

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2015,‖ từ dữ liệu ảnh SPOT thu thập ở hai thời 

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136


34 

điểm năm 2005 và 2015 và xác định các nguyên nhân chính gây ra sự biến động đó. 

Độ chính xác phân loại ảnh SPOT năm 2005, 2015 đạt tƣơng ứng là 76%; 95,4%; 

đề tài đã thành lập đƣợc bản đồ hiện trạng đất rừng, bản đồ biến động sử dụng đất 

cho khu vực nghiên cứu [20]. Tác giả Kontgis và cs (2014) đã sử dụng dữ liệu ảnh 

vệ tinh Landsat giai đoạn 1990 - 2012, và nhiều công cụ không gian trong GIS để 

đánh giá sự thay đổi của vùng đô thị và cận đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh [72]. 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền và cs (2014) ảnh viễn thám đƣợc 

phân loại theo thuật toán xác suất cực đại dựa vào mẫu thu thập đƣợc bằng máy 

GPS cầm tay với 9 loại hình sử dụng đất. Độ chính xác phân loại ảnh vệ tinh SPOT 

năm 2000, 2005, 2010 đạt tƣơng ứng là 82,74%; 80,97%; và 89,33%. Sử dụng GIS 

để thành lập bản đồ sử dụng đất/lớp phủ, bản đồ biến động và đánh giá biến động 

sử dụng đất khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của công trình này chỉ ra rằng 

trong vòng 10 năm từ 2000 - 2010, diện tích đất rừng huyện Tiên Yên tăng 

3916,91ha, rừng ngập mặn tăng 1720,57 ha, đất nƣơng rẫy, cây bụi giảm 4200,16 

ha [26]. Cũng sử dụng nguồn ảnh viễn thám SPOT, công trình nghiên cứu của Lê 

Đức Hạnh và cs (2013) đã sử dụng phƣơng pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất tỷ lệ 1:25.000; đồng thời chỉ rõ đƣợc sự biến động của sử dụng đất trong 

giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2011 một cách chi tiết qua ma trận đánh giá biến 

động với độ tin cậy cao [25]. Nghiên cứu của tác giả Lê Thị Thu Hà và cs (2013) 

[22] cho thấy sử dụng chuỗi ảnh vệ tinh Landsat TM trong 5 thời điểm từ năm 1989 

đến 2009 nhằm đánh giá quá trình biến động sử dụng đất đƣợc chi tiết hơn. Kết quả 

của công trình nghiên cứu này đã chỉ ra xu hƣớng chuyển đổi sử dụng đất tại Giao 

Thủy (khu vực thuộc cửa sông Ba Lạt) chủ yếu biến động trên loại hình đất nuôi 

trồng thủy sản. Tác giả Nguyễn Hoàng Khánh Linh (2012) trong nghiên cứu 

“Quantifying land use/cover change and landscape fragmentation in Danang city, 

Vietnam” đã sử dụng kết hợp các ảnh vệ tinh Landsat (MSS), Landsat (ETM +) và 

ASTER để phân tích thay đổi lớp phủ/sử dụng đất trong giai đoạn 1979 - 2009 ở 

thành phố Đà Nẵng. Kết quả cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu có sự giảm đáng 

kể về đất lâm nghiệp, đất trảng cây bụi, và đất nông nghiệp, trong khi diện tích các 

khu đô thị lại mở rộng đáng kể [111]. 

Một số công trình nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để đánh giá biến động 

diện tích đất trồng lúa cũng đã đƣợc thực hiện ở cấp độ vùng lãnh thổ, tập trung ở 

vùng đồng bằng sông Cửu Long nhƣ: công trình nghiên cứu của tác giả Võ Quang 

Minh và cs (2015), với chủ đề“Theo dõi biến động diện tích cơ cấu mùa vụ lúa ở đồng 

bằng sông Cửu Long bằng ảnh viễn thám” đã dụng dữ liệu ảnh viễn thám MODIS và 

các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau để đánh giá sự biến động của hiện trạng sử 

dụng đất lúa giai đoạn 2005-2013 và diện tích lúa bị ảnh hƣởng do biến đổi khí hậu ở 

các tỉnh. Kết quả cho thấy, diện tích canh tác lúa biến động với diện tích lúa 1 vụ, lúa 2 
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vụ giảm (hơn 2.900 ha cho lúa 1 vụ và 122.400 ha cho lúa 2 vụ); lúa 3 vụ tăng 90.900 

ha [33]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Điệp và cs (2015) với chủ đề:“Đánh giá 

tác động của biến đổi khí hậu lên hiện trạng canh tác lúa vùng ven biển Đồng bằng 

Sông Cửu Long theo kịch bản biến đổi khí hậu‖ đã sử dụng GIS để xác định đƣợc hiện 

trạng diện tích canh tác lúa có nguy cơ dễ bị tổn thƣơng theo kịch bản mặn và ngập 

theo từng giai đoạn khác nhau. Kết quả cho thấy vùng có nguy cơ dễ tổn thƣơng do tác 

động của cả 2 yếu tố ngập và mặn tập trung nhiều nhất ở Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc 

Liêu, một phần nhỏ diện tích ở Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh [19].  

Qua kết quả tổng hợp các công trình nghiên cứu đã đƣợc thực hiện có liên quan 

đến đề tài cho thấy nhƣ sau: 

Về lĩnh vực hạn hán: các nghiên cứu đƣợc thực hiện các quy mô khác nhau, 

địa phƣơng và các thời điểm khác nhau với các phƣơng pháp đánh giá hạn khác 

nhau. Trong việc xác định, giám sát và cảnh báo hạn hán, các tác giả thƣờng sử 

dụng công cụ chính là các chỉ số hạn hán. Việc theo dõi sự biến động của giá trị các 

chỉ số hạn hán sẽ giúp xác định đƣợc sự khởi đầu, thời gian kéo dài cũng nhƣ 

cƣờng độ hạn. Chỉ số hạn hán là hàm của các biến đơn nhƣ lƣợng mƣa, nhiệt độ, 

bốc thoát hơi, dòng chảy... hoặc là tổng hợp của các biến. Mỗi chỉ số đều có ƣu 

điểm nhƣợc điểm khác nhau, và mỗi quốc gia sử dụng các chỉ số phù hợp với điều 

kiện của mình. Việc xác định hạn hán bằng các chỉ số hạn không chỉ áp dụng với 

bộ số liệu quan trắc mà còn áp dụng với bộ số liệu là sản phẩm của mô hình khí hậu 

khu vực và mô hình khí hậu toàn cầu.  

Về lĩnh vực ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích biến động sử dụng 

đất: Sử dụng các nguồn ảnh viễn thám đa độ phân giải và theo chuỗi thời gian đã 

thành lập đƣợc các bản đồ lớp phủ/sử dụng đất ở các thời điểm khác nhau ở hiện tại 

cũng nhƣ quá khứ.  

Từ những phân tích trên có thể thấy trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói 

riêng đã có khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề hạn hán và sử 

dụng đất, hoặc dƣới dạng các đề tài, dự án trong nƣớc và hợp tác quốc tế, hoặc dƣới 

dạng các nhiệm vụ thƣờng xuyên của một số cơ quan, tổ chức có liên quan. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu cụ thể cho huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vẫn chƣa 

đƣợc thực hiện. Chính vì vậy, đề tài này sẽ tập trung thực hiện nghiên cứu đi từ ứng 

dụng GIS và viễn thám để đánh giá biến động sử dụng đất trồng lúa, xác định đƣợc 

mức độ ảnh hƣởng của hạn hán đến biến động sử dụng đất trồng lúa về mặt không 

gian và thời gian, từ đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh 

hƣởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa dựa trên sự kết hợp giữa 

kiến thức của những nhà khoa học với kiến thức của ngƣời dân địa phƣơng và các 

cơ quan ban ngành có liên quan trên địa bàn nghiên cứu.   
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU  

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu   

- Phạm vi về không gian: Đề tài đƣợc thực hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng.  

- Phạm vi thời gian: Giai đoạn nghiên cứu của đề tài đƣợc lựa chọn là năm 1997 

đến năm 2016 do thành phố Đà Nẵng có quyết định thành lập từ năm 1997, và năm bắt 

đầu thực hiện công trình nghiên cứu này là 2016. Các số liệu về lƣợng mƣa, nhiệt độ, 

ảnh viễn thám đƣợc thu thập trong giai đoạn 1997 - 2016. Các số liệu về kinh tế-xã hội 

và và các số liệu khác có liên quan đến đề tài đƣợc thu thập từ 2005 - 2016.  

2.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu  

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài này bao gồm:  

- Toàn bộ diện tích đất trồng lúa của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; 

- Mức độ hạn hán theo thời gian và không gian trên diện tích đất trồng lúa giai 

đoạn 1997-2016 của địa bàn nghiên cứu; 

- Ảnh hƣởng của hạn hán đến công tác quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện 

Hòa Vang. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và cơ cấu sử dụng đất của huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Biến động diện tích đất trồng lúa giai đoạn 1997-2016 tại địa bàn nghiên cứu. 

- Thực trạng hạn hán giai đoạn 1997-2016 tại huyện Hòa Vang. 

- Ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang. 

- Đề xuất một số giải pháp thích ứng với hạn hán trong công tác quản lý và sử 

dụng đất trồng lúa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phƣơng. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để thu thập các thông tin, số liệu của huyện Hòa 

vang có liên quan đến đề tài bao gồm: các số liệu thống kê về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội đƣợc thu thập từ Chi cục Thống kê và văn phòng UBND huyện Hòa Vang; 

Các số liệu thống kê diện tích đất trồng lúa, giao đất và cho thuê đất trồng lúa đƣợc thu 

thập từ Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Hòa Vang; Các số liệu về tình 
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hình sản xuất lúa, các vùng đất lúa không canh tác đƣợc… thu thập từ Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng NN&PTNT) huyện Hòa Vang; Bộ bản đồ địa 

chính dạng số của các xã thuộc huyện Hòa Vang năm 1994 (đƣợc số hóa lại từ bản đồ 

giao đất nông nghiệp dạng giấy), và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm 2005, 2010 và 

2015 của huyện đƣợc thu thập từ Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng (Phòng TN&MT); Số 

liệu lƣợng mƣa ngày và nhiệt độ từ năm 1997 đến 2016 của trạm Đà Nẵng, trạm Ái Nghĩa 

(thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, trạm Tam Kỳ (thuộc tỉnh Quảng Nam) và trạm 

Thƣợng Nhật (thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) đƣợc thu thập từ Đài khí 

tƣợng thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ; Số liệu mƣa mô phỏng bằng công nghệ viễn 

thám trong giai đoạn nghiên cứu của vệ tinh TRMM (Tropical Rainfall Measuring 

Mission) đƣợc tải về từ trang web http://waterdata.dhigroup.com. 

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp 

Bao gồm phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung, phƣơng pháp tham vấn các bên 

liên quan bằng phiếu hỏi và phƣơng pháp phỏng vấn hộ. 

2.3.2.1. Phương pháp thảo luận nhóm tập trung 

Đề tài đã tiến hành tổ chức: 01 buổi thảo luận nhóm tập trung ở cấp huyện bao 

gồm các thành phần tham dự: đại diện Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT huyện Hòa 

Vang, Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Hòa Vang, Văn phòng UBND 

huyện Hòa Vang, Công ty quản lý và khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Trạm khuyến nông 

huyện; và 03 buổi thảo luận nhóm tập trung ở cấp xã (các xã cùng phân vùng địa hình tổ 

chức họp chung), thành phần tham gia thảo luận bao gồm đại diện lãnh đạo xã, cán bộ 

địa chính/nông nghiệp, đại diện các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã 

thuộc huyện Hòa Vang. Nội dung thảo luận nhóm nhằm thu thập những thông tin liên 

quan đến xu hƣớng biến động diện tích đất trồng lúa, các yếu tố ảnh hƣởng đến biến 

động diện tích đất trồng lúa, thực trạng hạn hán đã xảy ra trên địa bàn huyện và những 

ảnh hƣởng của hạn hán đến công tác quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Kết quả của các 

buổi thảo luận nhóm tập trung không chỉ đƣợc sử dụng để tổng hợp, phân tích và trình 

bày trong nghiên cứu, mà còn làm cơ sở cho thiết kế phiếu tham vấn ý kiến của các bên 

liên quan, phiếu điều tra hộ và phân tích các giải pháp thích ứng với hạn hán trong quản 

lý và sử dụng đất trồng lúa. 

2.3.2.2. Phương pháp tham vấn các bên liên quan bằng phiếu hỏi 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tham vấn ý kiến về các nội dung có liên quan 

đến thực trạng hạn hán và ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa. Ngƣời 

đƣợc tham vấn ý kiến dựa trên tiêu chí sau: là ngƣời hiện đang công tác ở các cơ 

quan/đơn vị có nhiệm vụ và trách nhiệm trong công tác quản lý và sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang. Căn cứ vào tiêu chí này, đề tài đã lập đƣợc danh 

http://waterdata.dhigroup.co/
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sách những cán bộ ở cấp huyện và cấp xã có chuyên môn và vị trí công tác có liên 

quan trực tiếp đến công tác quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang. 

Danh sách bao gồm 42 ngƣời, trong đó: 5 ngƣời thuộc Phòng NN&PTNT, 4 ngƣời 

thuộc Phòng TN&MT, 3 ngƣời/xã của 11 xã trong huyện. Mặc dù số phiếu tham vấn 

đƣợc gửi đi là 42, nhƣng do một số nguyên nhân khách quan đề tài chỉ thu về đƣợc kết 

quả 35 phiếu của 35/42 ngƣời tham vấn. Trong đó có 2 phiếu (1 lãnh đạo và 1 chuyên 

viên) của phòng Tài nguyên và Môi Trƣờng, 2 phiếu (1 lãnh đạo và 1 chuyên viên) của 

phòng NN&PTNT, 31 phiếu của lãnh đạo và cán bộ (phục trách công tác địa chính hoặc 

nông nghiệp) của 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang.  

2.3.2.3. Phương pháp phỏng vấn hộ 

Dựa trên các thông tin thu thập đƣợc từ phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp, 

phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung, và kết quả nội suy chỉ số SPI trên các bản đồ 

hiện trạng đất trồng lúa đƣợc giải đoán từ ảnh viễn thám (các ảnh này đƣợc chụp vào 

thời điểm có xảy ra hạn hán tại địa bàn nghiên cứu) để xác định các vùng đất trồng lúa 

bị ảnh hƣởng bởi hạn hán. Trên cơ sở đó, đề tài đã tiến hành khoanh vùng diện tích đất 

trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán theo ranh giới xã để lựa chọn hộ điều tra.  

Do diện tích đất trồng lúa phân tán ở cả 11 xã trên địa bàn huyện nên đề tài tiến 

hành chọn mẫu theo phƣơng pháp ngẫu nhiên phân tầng. Cụ thể là huyện Hòa Vang 

đƣợc chia thành 3 vùng địa hình gồm vùng núi, trung du và đồng bằng. Ở vùng núi 

chọn 3 xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Liên; vùng trung du chọn 2 xã Hòa Nhơn và 

Hòa Sơn, vùng đồng bằng chọn 2 xã Hòa Châu và Hòa Tiến. Trong các xã tiếp tục 

chọn thôn và các xứ đồng trong thôn có đất trồng lúa bị hạn để lập danh sách các hộ 

điều tra. Các hộ đƣợc đƣa vào danh sách để lựa chọn phỏng vấn phải thỏa mãn các tiêu 

chí: (i) có đất trồng lúa; (ii) hiện đang trực tiếp tham gia sản xuất lúa; và (iii) có có một 

phần hoặc toàn bộ diện tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán. Tổng số hộ thỏa 

mãn cả 3 tiêu chí trên địa bàn huyện là 2650 hộ. Áp dụng công thức của Slovin (1984) 

[129] để tính số mẫu điều tra: 

                                n = N/(1 + Ne
2
)                                            (2.1) 

Trong đó: N là số quan sát tổng thể; e là sai số cho phép. Nghiên cứu này lựa 

chọn mức sai số cho phép là 0,05 tƣơng ứng với độ tin cậy 95%.  

Tổng số hộ đã điều tra trong đề tài là 347 hộ, trong đó: nhóm xã miền núi là 173 

hộ, nhóm xã trung du là 111 hộ, nhóm xã đồng bằng là 63 hộ. Nội dung phỏng vấn hộ 

đƣợc dùng để đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa ở cấp hộ gia 

đình bằng phiếu điều tra đƣợc thiết kế sẵn (xem mẫu phiếu điều tra ở Phụ lục 07). 
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2.3.3. Phƣơng pháp khảo sát thực địa 

Dựa trên kết quả ảnh viễn thám đƣợc cắt theo ranh giới và giải đoán sơ bộ bằng 

mắt, đề tài đã tiến hành xác định tuyến khảo sát theo phân bố của diện tích đất trồng 

lúa ở huyện Hòa Vang. Trong quá trình khảo sát đề tài đã sử dụng máy định vị GPS 

cầm tay để xác định tọa độ và ghi nhận đặc tính hiện trạng tại vị trí các điểm khảo sát. 

Thiết bị GPS đƣợc sử dụng là Garmin etrex 10, có độ nhạy thu sóng vệ tinh cao nên 

xác định đƣợc tọa độ nhanh chóng, chính xác ngay cả trong điều kiện thời tiết nhiều 

mây, độ chính xác trên 5m (sai số từ 1-5m). Tổng số điểm GPS đƣợc thu thập là 175 ở 

khu vực đất trồng lúa, trong đó 85 điểm dùng để làm khóa giải đoán, 90 điểm còn lại 

đƣợc sử dụng để đánh giá độ chính xác của kết quả giải đoán ảnh viễn thám (Xem hình 

bản đồ vị trí các điểm GPS ở Phụ lục 2). 

Phƣơng pháp này còn đƣợc áp dụng để khảo sát thực địa một số địa điểm, công 

trình… để kiểm tra sự phù hợp giữa số liệu, thông tin trong các báo cáo và tài liệu thứ 

cấp cũng nhƣ kết quả phân tích và xử lý số liệu của đề tài với thực trạng tại địa bàn 

nghiên cứu.  

2.3.4. Phƣơng pháp ứng dụng viễn thám  

2.3.4.1. Phương pháp giải đoán ảnh viễn thám  

Các ảnh viễn thám sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm ảnh Landsat TM 5 và 

Landsat ETM 7 đƣợc tải miễn phí từ trang web  https://earthexplorer.usgs.gov/ (2018) 

[153] và ảnh của vệ tinh RapidEye đƣợc cung cấp bởi Dự án nghiên cứu 

―RapidPlanning‖ thuộc Trƣờng Đại học Tuebingen, Cộng hòa liên bang Đức. Nguồn 

ảnh này đƣợc Dự án mua từ Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức thông qua sự tài trợ 

kinh phí của Bộ Kinh tế và Năng lƣợng, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức. Thông tin 

chi tiết của các ảnh viễn thám đƣợc thể hiện ở bảng 2.1. 
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Bảng 2.1. Thông tin các ảnh viễn thám được sử dụng trong đề tài 

STT 
Tên ảnh viễn 

thám 
ID ảnh Ngày chụp 

Độ phân 

giải không 

gian (m) 

1 RapidEye 
4946401_2016-04- 

13_RE1_3A_649882 
13/04/2016 5 x 5 

2 RapidEye 
4946501_2016-04- 

13_RE1_3A_649882 
13/04/2016 5 x 5 

3 RapidEye 
4946402_2016-04-

26_RE5_3A_649882 
26/04/2016 5 x 5 

4 RapidEye 
4946502_2016-04-

26_RE5_3A_649882 
26/04/2016 5 x 5 

5 Landsat LC 8 
LC08_L1TP_124049_ 

20150610_20170408_01_T1 
10/06/2015 30 x 30 

6 Landsat TM 5 
LT05_L1TP_124049_ 

20110207_20161010_01_T1 
07/02/2011 30 x 30 

7 Landsat TM 5 
LT05_L1TP_124049_ 

20100612_20161015_01_T1 
12/06/2010 30 x 30 

8 Landsat TM 5 
LT05_L1TP_124049_ 

20060719_20161120_01_T1 
19/07/2006 30 x 30 

9 
Landsat ETM 

7 

LE07_L1TP_124049_ 

20020513_20170130_01_T1 
13/05/2002 30 x 30 

10 Landsat TM 5 
LT51250491997 

134BKT00 
14/05/1997 30 x 30 

Tất cả các ảnh đều đƣợc sử dụng để giải đoán thành lập bản đồ hiện trạng đất 

trồng lúa, tuy nhiên trong đó có 4 cảnh ảnh RapidEye năm 2016 và ảnh Landsat TM 

1997 còn đƣợc sử dụng để thành lập bản đồ và tính toán biến động diện tích đất trồng 

lúa của huyện Hòa Vang. Việc lựa chọn các ảnh viễn thám trong đề tài có sự khác biệt 

khá lớn về độ phân giải không gian (5m và 30m) là do hạn chế về mặt kinh phí nên 

không thể mua các ảnh viễn thám có độ phân giải không gian cao ở các thời điểm 

trong quá khứ.  

Các ảnh viễn thám đƣợc giải đoán bằng phƣơng pháp phân loại có kiểm định 

(Supervised Classification) với thuật toán xác xuất cực đại (Maximum Likelihood) trên 

phần mềm ERDAS IMAGINE 2015. Quy trình giải đoán các ảnh viễn thám đã áp 

dụng trong nghiên cứu này đƣợc thể hiện ở hình 2.2. 
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Hình 2.1. Quy trình giải đoán ảnh viễn thám được áp dụng trong đề tài 

Vùng nghiên cứu 

Điểm GPS 
Bản đồ HTSDĐ, 

Địa chính 
Ảnh RapidEye Ảnh Landsat 

90 điểm 
Nắn chỉnh hình 

học 

Tăng cƣờng chất 

lƣợng ảnh 

Dữ liệu 

85 điểm 

Giải đoán theo phƣơng pháp phân loại 

có kiểm định 

Đánh giá độ chính xác giải đoán 

Bản đồ hiện trạng đất trồng lúa theo 

từng thời điểm lấy ảnh 

Bản đồ biến động đất trồng lúa 
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Ảnh RapidEye đƣợc thu thập ở mức 3A, mức đã nắn chỉnh hình học, vì vậy đề tài 

tiến hành nắn chỉnh hình học cho các ảnh Landsat dựa trên ảnh RapidEye. Sử dụng lớp 

bản đồ ranh giới huyện và xã của vùng nghiên cứu đƣợc trích xuất từ bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất huyện Hòa Vang năm 2015 để cắt ảnh viễn thám. Riêng đối với các ảnh Tiến 

hành chọn mẫu giải đoán dựa vào 85 điểm GPS đã thu thập, chạy giải đoán bằng công cụ 

phân loại có kiểm định với thuật toán Maximum Likelihood. Độ chính xác của kết quả 

giải đoán ảnh đƣợc đánh giá thông qua chỉ số giá trị khác biệt (Separability value) của các 

lớp sử dụng đất, sai số bỏ sót, sai số nhầm lẫn, độ chính xác tổng số và chỉ số Kappa.  

2.3.4.2. Phương pháp đánh giá độ chính xác kết quả giải đoán ảnh 

Chỉ số giá trị khác biệt (Separability value) của các lớp sử dụng đất: Sử dụng 

công thức Jeffries-Matusita Distance (J) để tính toán sự khác biệt về mức xác suất 

phân bố của các cặp khóa giải đoán. Giá trị J nằm trong khoảng từ 0 đến 2,0. Trong 

đó, J > 1,9 thể hiện sự khác biệt giữa các lớp sử dụng đất ở mức cao, nếu 1,0 ≤ J ≤1,9 

thể hiện sự khác biệt giữa các lớp sử dụng đất ở mức trung bình, và nếu J < 1,0  thể 

hiện sự khác biệt giữa các lớp sử dụng đất ở mức thấp [90]. 

Sử dụng ma trận sai số phân loại để xác định độ chính xác giải đoán ảnh, kết quả 

tính đƣợc dựa vào tỷ lệ phần trăm sai số bỏ sót, tỷ lệ phần trăm sai số nhầm lẫn và độ 

chính xác tổng số. Độ chính xác tổng số của kết quả giải đoán đƣợc tính nhƣ sau: 

Độ chính xác tổng số = Tổng pixel phân loại đúng/Tổng pixel đƣợc phân loại       (2.2) 

Đánh giá mức độ chấp nhận kết quả phân loại bằng chỉ số Kappa theo công thức: 

                                K = (T - E)/(1 - E)                                                           (2.3) 

Trong đó: T là độ chính xác tổng số.  

                 E là đại lƣợng thể hiện sự mong muốn (kỳ vọng) phân loại chính xác 

có thể dự đoán trƣớc. Giá trị của E đƣợc tính theo tích của hàng và cột biên của ma 

trận sai số. 

Chỉ số Kappa có giá trị từ 0 đến 1. Theo Anthony J. và Joanne M. (2005) mức độ 

chấp nhận sử dụng của chỉ số Kappa nhƣ sau:  

Bảng 2.2. Mức độ chấp nhận sử dụng của chỉ số Kappa 

Chỉ số Kappa Mức chấp nhận 

< 0 Không thể sử dụng 

0,01–0,20 Kém 

0,21– 0,40 Trung bình 

0,41–0,60 Khá 

0,61–0,80 Tốt 

0,81–0,99 Rất tốt 

(Nguồn: Anthony J. và Joanne M., 2005) [65] 
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Để đánh giá độ chính xác của kết quả giải đoán ảnh RapidEye năm 2016, đề tài 

đã sử dụng các điểm GPS thu thập đƣợc vào năm 2016 cùng với sự hỗ trợ của bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất huyện Hòa Vang năm 2015 và Google Earth; Đối với ảnh 

Landsat TM 5 ở năm 1997 đề tài sử dụng bản đồ giao đất nông nghiệp năm 1994, bản 

đồ này đã đƣợc số hóa vào năm 1996 có cập nhật, chỉnh lý biến động theo thực địa; 

Đối với các ảnh Landsat đƣợc thu thập từ Earth Explorer theo chuỗi thời gian ở những 

năm có hạn nhƣ: Landsat ETM 7 năm 2002 sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2000 (dạng giấy) và Google Earth;  đối với ảnh Landsat TM 5 năm 2006 đề tài sử 

dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 (dạng giấy); sử dụng bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất năm 2010 (dạng số) để đánh giá độ chính xác của ảnh Landsat TM 5 năm 

2010 và 2011; Đối với ảnh Landsat LC 8 năm 2015 để tài sử dụng bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất năm 2015 (dạng số) để làm nguồn tham chiếu trong quá trình giải đoán và 

đánh giá độ chính xác. 

2.3.5. Phƣơng pháp ứng dụng GIS 

2.3.5.1. Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ và phân tích biến động 

- Công cụ GIS đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này để thành lập bản đồ hiện trạng 

đất trồng lúa các năm 1997, năm 2016 và các năm đƣợc xác định có xảy ra hạn hán ở 

vùng nghiên cứu từ kết quả giải đoán ảnh viễn thám. 

- Thành lập bản đồ biến động diện tích đất trồng lúa giai đoạn 1997-2016 bằng 

chức năng phân tích không gian trong phần mềm ArcGIS 10.2.2. Tính toán các số liệu 

diện tích đất trồng lúa dựa trên bản đồ kết quả để thành lập bảng và các biểu đồ về 

diện tích đất trồng lúa của 11 xã và toàn huyện.  

2.3.5.2. Phương pháp ứng dụng GIS để xác định ảnh hưởng của hạn hán phân bố 

theo không gian 

Theo Xihua Yang và cs (2015) [145], phƣơng pháp nội suy nghịch đảo khoảng 

cách (Inverse Distance Weighting - IDW) đƣợc đánh giá là phù hợp để nội suy chuỗi 

dữ liệu lƣợng mƣa đƣợc sử dụng để nội suy giá trị lƣợng mƣa của 4 trạm quan trắc và 

4 trạm mô phỏng ở khu vực nghiên cứu. IDW đƣợc tính toán theo công thức:  

     
∑         

∑       

        (
 

‖    ‖
)        

Trong đó      là giá trị tại điểm cần xác định; |x-xi|: Giá trị đại số khoảng cách 

giữa điểm đã biết thứ i với điểm cần xác định; yi: Là giá trị tại điểm thứ I; p: Là giá trị 

ảnh hƣởng của khoảng cách. Giá trị p càng lớn thì ảnh hƣởng của các điểm ở xa càng 

thấp, thông thƣờng p = 2. 

Số liệu lƣợng mƣa tháng 5, 6, 7 và 8 năm 2016, 2015, 2011, 2010, 2006 và 2002 của 

các trạm quan trắc và mô phỏng đã đƣợc sử dụng để chạy nội suy bằng phƣơng pháp 

IDW để mô phỏng phân bố của hạn hán trên diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang.  

(2.4) 



44 

2.3.6. Phƣơng pháp đánh giá hạn hán  

Chỉ số chuẩn hoá giáng thuỷ (SPI) là một chỉ số đƣợc tính toán dựa trên cơ sở 

xác suất lƣợng giáng thủy trong một thời gian nào đó do Mckee và cs. (1993) đề xuất.  

Chỉ số SPI đƣợc tính bằng công thức:   



RR
SPI


  (2.5) 

Trong đó R là lƣợng mƣa thực tế; R  là lƣợng mƣa trung bình nhiều năm (thời 

đoạn tính);  σ là độ lệch tiêu chuẩn. Chỉ số SPI đƣợc tính toán dựa trên xác suất của 

lƣợng mƣa quan trắc cho các khoảng thời gian khác nhau nhƣ 1 tháng, 3 tháng, 6 

tháng, 12 tháng... Nghiên cứu này sử dụng chỉ số SPI 1 tháng để tính toán mức hạn 

trong vụ Hè Thu và Đông Xuân. Mức độ hạn hán đƣợc phân ngƣỡng nhƣ sau: 2 ≤ SPI 

≤ 3: Cực kỳ ẩm ƣớt; 1,5 ≤ SPI ≤ 1,99: Rất ẩm ƣớt; 1,0 ≤ SPI ≤ 1,49: Tƣơng đối ẩm 

ƣớt; –0,99 ≤ SPI ≤ 0,99: Gần chuẩn; –1,0 ≤ SPI ≤ 1,49: Tƣơng đối khô; –1,5 ≤ SPI ≤ –

1,99: Khô nặng; –2 ≤ SPI ≤ –3: Cực kỳ khô Thomas B. McKee và cs (1993) [134],  

World Meteorological Organization (2012) [144].  

2.3.7. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu 

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp hai phần mềm trong quá trình xử lý số liệu, 

bao gồm:  

- Phần mềm Excel đƣợc sử dụng để xử lý thống kê, tính toán các số liệu về biến 

động diện tích đất đai, cơ cấu kinh tế, tính toán chỉ số SPI...  

- Phần mềm SPSS đƣợc sử dụng để tính toán các thông số bằng chức năng mô tả 

thống kê, phân tích hồi quy tuyến tính bội để thành lập phƣơng trình xác định mức độ 

ảnh hƣởng của các yếu tố đến biến động sử dụng đất trồng lúa, ảnh hƣởng của hạn hán 

đến công tác quản lý và sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang.  

Để phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất trên địa bàn huyện 

Hòa Vang, đề tài dựa trên việc tính toán các chỉ số R, R
2 

hiệu chỉnh và hồi quy tuyến 

tính bội. 

+ Tính toán hệ số tương quan Pearson (r):  

Hệ số tƣơng quan này đƣợc tính toán nhằm kiểm tra mối tƣơng quan tuyến 

tính giữa các biến số. Công thức tính tƣơng quan Pearson (r) đƣợc xác định nhƣ sau: 

r = 
∑        ̅       ̅   

   

√∑   
         ̅  ∑   

         ̅  
 

Trong đó: x và y là hai biến số cần xác định tƣơng quan; với n mẫu.  

(2.6) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_ng%E1%BA%ABu_nhi%C3%AAn
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Hệ số tƣơng quan có giá trị trong khoảng (-1 đến 1). Các giá trị khác trong 

khoảng (-1,1) cho biết mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa các biến. Hệ số tƣơng quan 

càng gần với -1 và 1 thì tƣơng quan giữa các biến càng mạnh. Trƣờng hợp r = 1 có 

tƣơng quan tuyến tính thuận mạnh nhất; trƣờng hợp r = 0 không có tƣơng quan tuyến 

tính; và r = -1 trong trƣờng hợp tƣơng quan tuyến tính nghịch mạnh nhất. Mức tƣơng 

quan cụ thể đƣợc thể hiện ở bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Ý nghĩa của hệ số tương quan Pearson 

Hệ số tƣơng quan Ý nghĩa 

±0,01 đến ±0,1 Mối tƣơng quan không đáng kể 

±0,2 đến ±0,3 Mối tƣơng quan thấp 

±0,4 đến ±0,5 Mối tƣơng quan trung bình 

±0,6 đến ±0,7 Mối tƣơng quan cao 

±0,8 trở lên Mối tƣơng quan rất cao 

(Nguồn: Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2017) [53].  

+ Kiểm định T-test: Đƣợc sử dụng để kiểm định giá trị trung bình của các biến 

(15 nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai) với giá trị kiểm định tƣơng đƣơng với các 

mức đánh giá (ảnh hƣởng ít, ảnh hƣởng trung bình và ảnh hƣởng lớn) nhằm xem giá trị 

trung bình của các biến có bằng giá trị kiểm định hay không. Từ đó, đƣa ra đƣợc mức 

ảnh hƣởng của hạn hán đến 15 nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai tại địa bàn 

nghiên cứu. 

+ Hệ số xác định R
2
 hiệu chỉnh:  

Khi thêm càng nhiều biến vào mô hình nghiên cứu thì R
2 

sẽ tăng lên, dẫn đến 

việc nhiều biến không cần thiết sẽ đƣợc đƣa vào mô hình. Để tránh hiện tƣợng này, 

đề tài đã dùng hệ số xác định R
2
 hiệu chỉnh. Nhƣ vậy, việc sử dụng hệ số xác định 

hiệu chỉnh là để xác định xem có cần thiết đƣa thêm một biến mới nào đó vào mô 

hình hay không. 

 2 = 1  

   
𝑛  𝑘
   
𝑛  1

= 1  
𝑛  1

𝑛  𝑘
(1   2) 

 

Trong đó: n là số lƣợng quan sát.  

 k là tham số của mô hình, bằng số lƣợng biến độc lập cộng thêm 1 [53]. 

  

(2.7) 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BB%A5_thu%E1%BB%99c_tuy%E1%BA%BFn_t%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93ng_bi%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93ng_bi%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngh%E1%BB%8Bch_bi%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
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+ Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến: 

Phân tích hồi quy sẽ xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến độc 

lập. Để thực hiện điều này, mô hình hồi quy tuyến tính đa biến giữa biến phụ thuộc và 

các biến độc lập đã đƣợc xây dựng. 

Y = β0 + β1X1+ β2 X2 + … +  βn Xn  

Trong đó: 

β0: Hệ số tự do (hệ số chặn), là điểm xuất phát của đƣờng hồi quy lý thuyết, nêu 

lên ảnh hƣởng của các nhân tố khác ảnh hƣởng đến giá trị Y; β0, β1, …, βn: Hệ số hồi quy. 

X1, X2,…, Xn: Trị số của tiêu thức gây ra ảnh hƣởng (các yếu tố ảnh hƣởng đến 

biến động diện tích đất trồng lúa);  

Y: Trị số điều chỉnh của tiêu thức chịu ảnh hƣởng (Kết quả biến động diện tích 

đất trồng lúa);  

Mức ý nghĩa đƣợc xác lập cho các kiểm định và phân tích là 10% (độ tin cậy 

90%). Vì thế, trƣớc khi phân tích kết quả hồi quy, đề tài đã thực hiện các kiểm định về 

độ phù hợp của hàm hồi quy, kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy và đặc biệt là 

kiểm định các giả định của hàm đó. 

Tiêu chuẩn chấp nhận phù hợp của mô hình tƣơng quan hồi quy đƣợc sử dụng 

trong nghiên cứu này là: Kiểm định giá trị thống kê F phải có giá trị sig < 0,1; Tiêu 

chuẩn chấp nhận các biến có giá trị Tolerance > 0,5 [53].  

  

(2.8) 
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2.3.8. Khung nghiên cứu của đề tài 

 

 

 

 

  

Mục tiêu 1 Ảnh RapidEye và Landsat 

PP ứng dụng viễn thám 

 Giải đoán ảnh  

BĐHT đất trồng lúa năm 1997, 2016 

BĐ biến động đất trồng lúa 1997 - 2016 

PP ứng dụng GIS 

Chồng ghép BĐ 

Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến biến 

động đất trồng lúa (hạn hán)   
PP tham vấn ý kiến, xử lý  

số liệu (hồi quy đa biến) 

Mục tiêu 2 Số liệu lƣợng mƣa 1997-2016 PP thu thập số liệu thứ cấp 

 

Tính chỉ số SPI theo tháng PP đánh giá hạn hán 

 

Thực trạng hạn hán  

Bản đồ hệ thống nguồn nƣớc mặt, 

hình thức tƣới theo vụ lúa  PP ứng dụng GIS,  

thảo luận nhóm tập trung,  

khảo sát thực địa 

 

Mục tiêu 3 

Ảnh hƣởng của hạn hán đến thực hiện các nội 

dung quản lý NN đất trồng lúa, quản lý sản 

xuất lúa và hệ thống nƣớc tƣơi 

Ảnh hƣởng của hạn hán 

đến sử dụng đất trồng lúa 

PP tham vấn ý kiến,  

thảo luận nhóm tập trung 

Cấp huyện, xã  

Cấp hộ gia đình  

PP ứng dụng GIS,  

viễn thám, thảo luận  

nhóm tập trung 

 

PP điều tra hộ 

Mục tiêu 4 

Dự báo hạn đến 

năm 2035  
PP ứng dụng GIS 

Phân tích các giải pháp thích ứng với hạn hán đang 

áp dụng 

Đề xuất các giải pháp thích ứng với hạn hán  

PP thảo luận nhóm tập 

trung, thu thập số liệu thứ 

cấp, khảo sát thục địa 

 

Hình 2.2. Khung nghiên cứu của đề tài 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 

CỦA HUYỆN HÒA VANG 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên  

3.1.1.1. Vị trí địa lý 

 Hòa Vang là huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng, nằm cách trung tâm 

thành phố 7 km, bao bọc thành một vòng cung rộng lớn về phía Tây nội thị, có tọa độ từ 

15
0
55’ đến 16

0
31’ vĩ độ Bắc và từ 108

0 
49’ đến 108

0
14’ kinh độ Đông. Phía Đông giáp: 

quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn; phía Tây giáp: huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam; phía Nam giáp: huyện Điện Bàn và Đại Lộc tỉnh Quảng Nam và phía Bắc giáp: 

quận Liên Chiểu và tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Toàn huyện Hòa Vang bao gồm 11 xã: Hoà Bắc, Hoà Ninh, Hoà Liên, Hoà Sơn, 

Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khƣơng, Hoà Phú, Hoà Châu, Hoà Tiến và Hoà Phƣớc 

với tổng diện tích tự nhiên là 73.317,2 ha. 

 

   

 

 

 

  
Hình 3.1. Sơ đồ vị trí vùng nghiên cứu 
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Huyện có hệ thống giao thông đƣờng bộ tƣơng đối thuận tiện, có Quốc lộ 1A, 

Quốc lộ 14B, đƣờng sắt thống nhất và xa lộ Bắc Nam đi qua, tạo điều kiện thuận lợi 

cho sự phát triển tiềm năng kinh tế và giao lƣu với các vùng xung quanh huyện và nội 

thành thành phố Đà Nẵng. 

3.1.1.2. Địa hình 

Huyện Hòa Vang có địa hình đa dạng, phức tạp, trải rộng trên cả 3 vùng: miền 

núi, trung du và đồng bằng, bị chia cắt theo hƣớng dốc chính từ Tây Bắc xuống 

Đông Nam và chia ra các dạng địa hình vùng núi, trung du và đồng bằng. Vùng núi 

nằm ở phía Tây của huyện gồm các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Liên 

có độ cao khoảng từ 400 - 500 m, có diện tích chiếm khoảng 78,66% tổng diện tích 

đất tự nhiên toàn huyện. Vùng trung du có đặc trƣng của vùng trung du bán sơn địa, 

bao gồm những đồi núi tƣơng đối thấp và các đồng bằng trƣớc núi với diện tích 

nhỏ, chủ yếu là đồi núi thấp có độ cao trung bình từ 50 m đến 100 m, xen kẽ là 

những cánh đồng hẹp, bao gồm các xã Hòa Phong, Hòa Khƣơng, Hòa Sơn và Hòa 

Nhơn, chiếm 17,18% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Vùng đồng bằng có độ 

cao trung bình từ 2 đến 10m, tập trung ở các xã Hòa Tiến, Hòa Châu và Hòa Phƣớc, 

chiếm 4,16% tổng diện tích tự nhiên. 

Với địa hình đa dạng và phong phú vùng đồng bằng phía Đông là nơi tập trung 

vùng đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nƣớc, trồng cây hàng năm. Phía Tây gồm các 

xã miền núi, nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn đóng vai trò quan trọng về môi 

trƣờng sinh thái của huyện và thành phố. 

3.1.1.3. Đặc điểm khí hậu 

Khí hậu của Hòa Vang khắc nghiệt, mùa mƣa và mùa khô phân biệt rõ rệt và đến 

muộn hơn các tỉnh phía Bắc hai tháng. Mùa khô hạn kéo dài trong 6 tháng gây nên tình 

trạng hạn hán nghiêm trọng, mực nƣớc các dòng sông xuống thấp, ảnh hƣởng lớn đến 

vị trí lấy nƣớc cấp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện (Theo 

Thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050 năm 2013) [61]. 

a) Nhiệt độ 

Nhiệt độ tối cao (max) trên địa bàn huyện thƣờng vào thời gian mùa khô trong 

các tháng 5, 6, 7, 8; và nhiệt độ tối thấp (min) vào các tháng 12, tháng 1 và tháng 2. 

Riêng vùng rừng núi Bà Nà ở độ cao gần 1.500m nên nhiệt độ trung bình có thấp 

hơn, khoảng 20°C. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A0_N%C3%A0-N%C3%BAi_Ch%C3%BAa&action=edit
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Hình 3.2. Nhiệt độ tối cao và tối thấp trung bình tháng tại trạm Đà Nẵng năm 2016 

(Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, năm 2016) 

Khi xem xét biến động nhiệt độ theo ngày trong năm 2016 (hình 3.2) có thể 

thấy nhiệt độ trung bình theo ngày cao nhất trong năm là vào cuối tháng 4 đến đầu 

tháng 9. Trong khi thời gian canh tác lúa vụ Hè Thu lại rơi vào khoảng giữa tháng 5 

đến giữa tháng 8. 

 

Hình 3.3. Nhiệt độ tối cao và tối thấp trung bình tháng tại trạm Đà Nẵng 

giai đoạn 1997- 2016 

(Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, năm 2016) [17] 

Số giờ nắng trung bình của huyện là 2.076,9 giờ với số giờ chiếu nắng trung bình 

của tháng nhiều nhất là 233 đến 262 rơi vào tháng 5 và tháng 6 và số giờ chiếu nắng 

trung bình tháng tháp nhất từ 58 đến 122 giờ vào tháng 12 và tháng 1. 
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b) Lượng mưa và độ ẩm không khí 

Lƣợng mƣa trung bình hàng năm khoảng 1.800 mm, mƣa lớn thƣờng tập trung 

vào tháng 10 và tháng 11 gây lũ lụt, ngập úng cho vùng đất thấp. 

 

Hình 3.4. Lượng mưa trung bình theo tháng tại các trạm lân cận vùng nghiên cứu 

giai đoạn 1997-2016 

(Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, năm 2016) [17] 

Tuy nhiên có những năm lƣợng mƣa rất thấp gây thiếu nƣớc cho sản xuất nông 

nghiệp, đặc biệt là thiếu nƣớc tƣới cho các vùng đất trồng lúa trên địa bàn huyện.  

 

Hình 3.5. Lượng mưa năm tại các trạm lân cận vùng nghiên cứu 

giai đoạn 1997-2016 

(Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, năm 2016) [17] 
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Độ ẩm không khí trung bình năm 82% với độ ẩm không khí cao nhất trung bình 

từ 85 - 87% tập trung vào tháng 10, tháng 11 và thấp nhất vào tháng 6, tháng 7 với độ 

ẩm không khí trung bình từ 76 - 77%. 

3.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên 

a. Tài nguyên đất 

Tổng diện tích đất của huyện Hoà Vang là 73.317,2 ha. Hai nhóm đất chủ yếu là 

nhóm đất phù sa ở khu vực đồng bằng và nhóm đất đỏ vàng ở vùng đồi núi.  

Diện tích đất đã đƣợc sử dụng của huyện chiếm 99,24% cho các mục đích nông 

nghiệp và phi nông nghiệp.  

Phần lớn diện tích đất tại huyện Hòa Vang là đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất 

với diện tích 40.704,9 ha, chiếm 56,07% tồng diện tích đất tự nhiên; đất vàng đỏ trên 

đá macma axit với diện tích 16.132,2 ha, chiếm 22,22% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Các loại đất khác chiếm chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, diện tích cụ thể của các loại đất đƣợc thể 

hiện ở bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Diện tích các loại đất phân loại theo thổ nhưỡng tại huyện Hòa Vang 

Tên loại đất 
Đồng 

bằng 

Trung 

du 

Miền 

núi 

Tổng diện 

tích 

Cơ cấu 

(%) 

Cồn cát trắng 213,9 41,7 52,5 308,1 0,42 

Đất cát biển - 34,2 53,5 87,7 0,12 

Đất mặn ít và trung bình 0,1 - 42,6 42,7 0,06 

Đất phù sa đƣợc bồi chua 518,1 429,9 1.914,4 2.862,4 3,94 

Đất phù sa không đƣợc bồi 

chua 
1.286,1 1.470,1 33,9 2.790,1 3,84 

Đất phù sa gley 639,5 924,8 1143 2707,3 3,73 

Đất phù sa có tầng loang lổ 

đỏ vàng 
226,9 1.111 - 1.337,9 1,84 

Đất phù sa ngòi suối - 667,4 983,5 1.650,9 2,27 

Đất đỏ vàng trên đá sét và 

biến chất 
- 4.264,7 36.440,2 40.704,9 56,07 

Đất vàng đỏ trên đá macma 

axit 
- 2.343,1 13.789,1 16.132,2 22,22 

Đất vàng nhạt trên đá cát - 82,4 237,4 319,8 0,44 

Đất nâu vàng trên phù sa cổ - - 804,1 804,1 1,11 

Đất mùn vàng đỏ trên đá 

Macma axit 
- - 895,3 895,3 1,23 

Đất thung lũng do sản 

phẩm dốc tụ 
- 546,7 692,4 1.239,1 1,71 

Đất xói mòn trơ sỏi đá - 651,1 67,3 718,4 0,99 

(Nguồn: Kết quả thống kê được trích xuất từ Bản đồ thổ nhưỡng thành phố Đà Nẵng, 2005) 
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b. Tài nguyên rừng 

Huyện Hoà Vang có nguồn tài nguyên rừng phong phú, đây là một trong các thế 

mạnh của huyện. Diện tích đất lâm nghiệp hiện có là 56.873,0 ha chiếm 77,57%. Trong 

đó, đất rừng sản xuất là 19.318,7 ha (chiếm 26,35% tổng diện tích tự nhiên), tập trung chủ 

yếu ở các xã Hoà Bắc, Hoà Ninh và Hoà Phú; đất rừng phòng hộ là 8.561,8 ha (chiếm 

11,68% tổng diện tích tự nhiên), đất rừng đặc dụng là 28.992,5 ha (chiếm 39,54% tổng 

diện tích tự nhiên) thuộc địa bàn các xã Hoà Ninh và Hoà Bắc [39]. 

Rừng và tài nguyên rừng của huyện Hoà Vang có vai trò quan trọng đối với đời 

sống kinh tế - xã hội của nhân dân trong huyện. Ngoài vai trò phòng hộ cho huyện và 

thành phố Đà Nẵng, rừng còn là thế mạnh có nhiều tiềm năng trong việc phát triển các 

ngành kinh tế mũi nhọn nhƣ khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ du lịch. 

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang 

3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Trong thời gian qua, nền kinh tế của huyện đã có những bƣớc phát triển khá toàn 

diện, trong đó giá trị sản xuất năm sau luôn cao hơn năm trƣớc, thu nhập bình quân 

đầu ngƣời cũng tăng lên đáng kể, tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân giai đoạn từ năm 

2005 đến năm 2016 ở mức 10,10% [57]. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đƣợc 

Đảng và Nhà nƣớc ta xác định là con đƣờng phát triển kinh tế của đất nƣớc. Theo đó, 

nền kinh tế huyện cũng phát triển theo hƣớng tăng dần tỉ lệ ngành công nghiệp - xây 

dựng và thƣơng mại, dịch vụ, giảm dần tỉ lệ ngành nông, lâm, thủy sản trong tổng giá 

trị sản xuất của huyện.  

Bảng 3.2. Cơ cấu các ngành kinh tế huyện Hòa Vang giai đoạn 2005-2016 

Cơ cấu kinh tế ĐVT 2005 2010 2015 2016 

- Nông, lâm, thuỷ sản % 38,5 26,0 18,1 13,2 

- Công nghiệp, Xây dựng % 27,1 26,2 30,5 46,8 

- Thƣơng mại, dịch vụ % 34,4 47,8 51,4 40 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang, 2010 và 2016) 

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòn 

an ninh của huyện Hòa Vang năm 2016, huyện đóng vai trò là vựa lúa cung cấp một 

phần lƣơng thực và hàng nông sản cho toàn thành phố nên ngành nông nghiệp của 

huyện vẫn còn chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế [57].  



54 

3.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

a. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Năm 2016, giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản đạt 830,897 triệu đồng, giá trị 

sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 5,6% một năm, năng suất chất lƣợng sản 

phẩm nông nghiệp đạt khá, từng bƣớc phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa phục vụ đô 

thị, ứng dụng công nghệ cao. Toàn huyện có hơn 50 mô hình sản xuất đem lại thu nhập 

cao cho ngƣời dân, chăn nuôi từng bƣớc phát triển theo hƣớng tập trung, quy mô lớn. 

Kinh tế rừng trở thành nguồn thu nhập chính đối với các xã miền núi, hằng năm trồng mới 

1.400 ha, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt 64% [57]. 

Tổng diện tích lúa gieo sạ cả hai vụ trong năm đạt 4.838,2 ha, năng suất bình quân 

cả năm đạt 60,5 tạ/ha, sản lƣợng 29.274,36 tấn. Toàn huyện có 37 ha rau vùng chuyên 

canh, trong đó chủ yếu ở các vùng rau Túy Loan, Cẩm Nê, Phú Sơn Nam [57]. 

Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, 

gia cầm triển khai chủ động, kịp thời. Nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định diện tích 400 

ha, sản lƣợng ƣớc đạt 1200 tấn. Về chăn nuôi, huyện luôn tăng cƣờng các biện pháp 

phòng ngừa và duy trì đƣợc số lƣợng đàn gia súc, gia cầm [57]. 

Công tác quản lý và khai thác 3 loại rừng đã đƣợc kiện toàn, mang lại kết quả rõ 

nét trong ngành lâm nghiệp, góp phần lập lại kỷ cƣơng trong công tác khai thác, chế 

biến lâm sản, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp có nhiều tiến bộ, đã có nhiều mô 

hình đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần cải thiện 

bộ mặt nông thôn miền núi [57].  

b. Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng 

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 2.954,4 tỷ đồng. Trong đó, giá trị 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.604 tỷ đồng. Riêng trong nhóm công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp, thành phần công nghiệp dân doanh đóng vai trò chủ đạo, công 

nghiệp Nhà nƣớc, công nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm tỷ trọng rất thấp. Một 

số sản phẩm công nghiệp lợi thế của huyện là hàng may mặc, sản phẩm từ gỗ, gạch 

Tuynen, đá xây dựng  [57]. 

c. Khu vực thương mại - dịch vụ 

Giá trị thƣơng mại - dịch vụ đạt 2.515,1 tỷ đồng. Tổng mức lƣu chuyển hàng hóa 

bán lẻ trên địa bàn đạt 2.241 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ. Các điểm du lịch tiếp 

tục thu hút nhiều khách du lịch nhƣ: Khu du lịch Bà Nà, khu du lịch sinh thái suối Hoa, 

Ngầm Đôi, trƣợt thác Hòa Phú Thành, tắm khoáng nóng Phƣớc Nhơn, Núi Thần Tài tiếp 

tục khởi sắc, bƣớc đầu kích cầu hoạt động thƣơng mại, lƣu thông sản phẩm vùng miền 

nông thôn với quy mô nhỏ, góp phần mang lại thu nhập cho nhân dân các xã Hòa Phú, 

Hòa Ninh, Hòa Khƣơng [57]. 
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Hiện nay, huyện Hòa Vang đang triển khai đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ theo hƣớng hiện đại văn minh giai đoạn 2016-2020. 

Phối hợp thực hiện 30 ha bố trí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện trong 

Khu Công nghiệp Hòa Nhơn, quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp Cẩm Toại Tây, Hòa 

Phong, tiếp tục đề xuất bố trí vốn đầu tƣ giai đoạn 3 và xây dựng phƣơng án bố trí sản 

xuất làng đá chẻ Hòa Sơn [57]. 

3.1.2.3. Dân số, lao động và việc làm  

Theo Niên giám thống kê năm 2016, dân cƣ trên địa bàn huyện Hòa Vang có 

129.932 ngƣời đƣợc phân bố không đồng đều giữa các xã, chủ yếu tập tại các xã Hòa 

Tiến, Hòa Phƣớc, Hòa Châu, Hòa Phong và các xã gần khu công nghiệp… Trong khi 

đó diện tích đất tự nhiên và đất ở của các xã cánh Tây Bắc của huyện rất rộng nhƣng 

dân số chiếm tỷ lệ thấp, chênh lệnh giữa các xã có quy mô dân số cao nhất so với xã 

có quy mô dân số thấp nhất đã giảm dần so với các năm trƣớc [4]. 

Trong những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa và do sự chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế của huyện nên lao động làm việc trong ngành Nông - Lâm - Thủy sản có xu hƣớng 

giảm dần. Trong giai đoạn 2005 - 2016, huyện đã thông qua việc đầu tƣ phát triển các 

mô hình sản xuất trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phƣơng nhƣ: mô 

hình trồng lúa hữu cơ, lúa giống, trồng hoa, nấm, trồng cỏ nuôi bò… để giải quyết việc 

làm cho ngƣời dân, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm tại chỗ cho 

ngƣời lao động trên địa bàn huyện [4]. 

3.1.2.4. Hạ tầng giao thông và thủy lợi 

a. Giao thông  

Mạng lƣới giao thông trên địa bàn huyện Hòa Vang đến nay đảm bảo việc lƣu 

thông thuận tiện từ trung tâm huyện đến tất cả các xã và ngƣợc lại. Chiều dài đƣờng 

Quốc lộ 1A, 14B, 14G đi qua địa bàn huyện Hoà Vang là 49 km, tổng chiều dài đƣờng 

giao thông tỉnh lộ 601, 602, 605 và đƣờng tránh Nam Hải Vân là 86 km, đƣờng huyện 

54,4 km, đƣờng liên xã 45,09 km, đƣờng liên thôn 250 km và đƣờng giao thông kiệt hẻm 

717 km. Huyện có tổng số 34,5km đƣờng sông có thể tham gia vận tải đƣợc đó là: 

sông Cu Đê dài 13,5 km, sông Yên dài 4,5 km, sông Túy Loan dài 9,2 km, sông cầu 

Đỏ dài 5,3 km, sông Tứ Câu dài 2,0 km. Tổng chiều dài đƣờng sắt đi qua địa phận 

huyện Hòa Vang là 6 km, điểm đầu từ cầu Đỏ (Km 800), điểm cuối (Km 806) kết thúc 

tại xã Điện Hòa, tỉnh Quảng Nam, có 01 ga đƣờng sắt là Ga Lệ Trạch. Tính đến năm 

2016, hệ thống giao thông nội đồng đã đƣợc bê tông hóa 56,6 km/68,4 km, đạt tỷ lệ 

84% (theo Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng 

suất, chất lƣợng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị của UBND huyện Hòa Vang 

(2016) [59]. 
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b. Hệ thống thủy lợi 

Trên địa bàn huyện Hòa Vang hiện có 19 hồ chứa nƣớc, trong đó 16 hồ do UBND 

các xã và các hợp tác xã quản lý, 2 hồ do công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Thủy lợi Đà Nẵng quản lý, 1 hồ do Ban nghĩa trang thuộc Sở Lao Động TBXH quản lý. 

Bảng 3.3. Hệ thống hồ, đập trên địa bàn huyện Hòa Vang 

STT Tên hồ/đập Địa điểm 
Đơn vị quản lý khai 

thác hiện tại 

Dung tích 

(triệu m
3
) 

Diện tích 

tƣới (ha) 

1 Hồ Đồng Nghệ 
Hòa 

Khƣơng 
Công ty TNHH MTV 

Khai thác Thủy Lợi 

Đà Nẵng 

17,17 710 

2 Hồ Hòa Trung Hòa Liên 11,01 272 

3 Hố Cau Hòa Phú 

HTX Nông Nghiệp 

Hòa Phú 

0,41 30 

4 Đồng Tréo Hòa Phú 0,8 17 

5 Hố Trẩy Hòa Phú 0,25 12 

6 Phú Túc Hòa Phú 0,1 2,5 

7 An Nhơn Hòa Phú 0,2 2,5 

8 Hố Lăng Hòa Phú 0,1 3 

9 Hố Gáo Hòa Sơn 

UBND xã Hòa Sơn 

(Trƣớc đây là HTX 

Hòa Sơn) 

0,3 15 

10 Hố Cái Hòa Sơn 0,35 14 

11 Hòa Khê Hòa Sơn 0,28 14 

12 Hố Thung Hòa Sơn 0,3 14 

13 Truông Đá Bạc Hòa Sơn Sở Lao Động TB-XH 0,15 0 

14 Trƣớc Đông Hòa Nhơn 

UBND xã Hòa Nhơn 

(Trƣớc đây là HTX 

Hòa Nhơn 3) 

2,3 120 

15 Tân An Hòa Nhơn 0,46 7,5 

16 Diêu Phong Hòa Nhơn 0,02 3 

17 Hốc Gối Hòa Nhơn 0,1 3 

18 Trƣờng Loan Hòa Nhơn HTX Hòa Nhơn 2 0,45 30 

19 Hóc Khế Hòa Phong HTX Hòa Phong 2 0,63 60 

(Nguồn: Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, 

chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị của huyện Hòa Vang (2016) [59] 

Các hồ Hồ Đồng Nghệ và Hồ Hòa Trung có dung tích chứa lớn so với các hồ trên 

địa bàn huyện. Nguồn nƣớc từ hai hồ này đã phần nào đáp ứng đƣợc nhu cầu cung cấp 

nƣớc cho các khu vực sản xuất của một số xã tập trung ở vùng đồng bằng. Hồ Trƣớc 

Đông có dung tích khá nhỏ chỉ khoảng 2,3 m
3 

nƣớc chỉ phần nào đáp ứng nhu cầu 

nƣớc tƣới cho diện tích đất trồng lúa của xã Hòa Nhơn. Tuy nhiên về mùa khô mực 

nƣớc hồ này thƣờng hạ thấp nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nƣớc ở vụ Hè 

Thu dẫn đến tình trạng nhiều trà lúa ở xã này không có nƣớc tƣới.  
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Tổng chiều dài hệ thống kênh mƣơng nội đồng là 451,57 km, trong đó hệ thống 

kênh chính và kênh cấp I do công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thủy lợi Đà Nẵng 

quản lý có tỷ lệ bê tông hóa đạt 78,1%, trong khi đó hệ thống kênh mƣơng nội đồng do 

địa phƣơng quản lý tỷ lệ kiên cố hóa chỉ đạt 6,4%.  

Theo báo cáo Quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2020, nhìn chung hệ thống thủy lợi của huyện Hòa Vang chỉ mới 

phát huy đƣợc khoảng 50 - 60% năng lực thiết kế, kiên cố hóa đƣợc các công trình đầu 

mối và kênh chính, còn lại kênh nội đồng chƣa đƣợc kiên cố, các công trình trạm bơm 

và đập dâng thƣờng bị hƣ hại nhiều sau lụt bão nhƣng không đƣợc sửa chữa kịp thời, 

tình trạng khô hạn cục bộ vẫn xảy ra ở một số địa phƣơng, đặc biệt là vào các tháng 

mùa khô [60]. 

3.1.3. Cơ cấu sử dụng đất của huyện Hòa Vang 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2016, tổng diện tích đất huyện Hoà Vang là 

73.317,2 ha, chia theo ba mục đích sử dụng đất chính nhƣ sau: Nhóm đất nông nghiệp 

có diện tích 62.865,7 ha chiếm 85,75% tổng diện tích tự nhiên; Nhóm đất phi nông 

nghiệp: 9.898,7 ha chiếm 13,50% tổng diện tích tự nhiên; và Nhóm đất chƣa sử dụng: 

552,7 ha chiếm 0,75% tổng diện tích tự nhiên. 

 

 

 

Hình 3.6. Cơ cấu sử dụng đất của huyện Hòa Vang năm 2016 

(Nguồn: Báo cáo thống kê đất đai huyện Hòa Vang năm 2016) [5] 

 Với cơ cấu sử dụng đất hiện trạng của huyện có thể thấy hơn 2/3 diện tích đất đai 

của huyện đƣợc sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, trong đó có mục đích sử dụng đất 

trồng lúa.  

 Do một số hạn chế trong quá trình tiếp cận với dữ liệu lƣu trữ liên quan đến 

số liệu thống kê đất đai của huyện Hòa Vang nên đề tài chỉ thu thập đƣợc từ năm 

2005 đến 2016. 

  

85,75% 

13,5% 

0,75% 

Đất Nông nghiệp 

Đất Phi nông nghiệp 

Đất chƣa sử dụng 
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Bảng 3.4. Bình quân diện tích đất trồng lúa/lao động nông nghiệp giai đoạn 2005 -2016 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2005 2010 2015 2016 

Diện tích đất NN Ha 59.973,4 66.062,9 62925,6 62.865,7 

Diện tích đất trồng lúa Ha 3.762,5 3.435,2 3131,2 3117,9 

Lao động NN Ngƣời 34.685,0 27.876,0 18.732,00 15.534,0 

Bình quân đất NN/LĐNN m
2
/ngƣời 17.290,8 23.698,8 33.592,6 40.469,7 

Bình quân đất trồng 

lúa/LĐNN 
m

2
/ngƣời 1.084,7 1.232,3 1.671,6 2.007,1 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2016) [4] 

Số liệu ở bảng 3.4 cho thấy diện tích đất nông nghiệp có xu hƣớng giảm dần 

trong giai đoạn 2005 - 2016. Diện tích đất trồng lúa giảm 644,6 ha tƣơng đƣơng với 

17,1% trong vòng 11 năm. Trong khi đó, số lƣợng lao động nông nghiệp lại giảm đến 

19.151 ngƣời tƣơng đƣơng với 55,2%. Vì vậy, mặc dù diện tích đất trồng lúa biến 

động theo xu hƣớng giảm dần nhƣng bình quân diện tích đất trồng lúa/lao động nông 

nghiệp ở huyện Hòa Vang lại theo chiều hƣớng tăng dần. Năm 2005 bình quân diện 

tích đất trồng lúa/lao động nông nghiệp chỉ 1.084,7 m
2
/ngƣời nhƣng đến năm 2016 lại 

tăng lên đến 2.007,1 m
2
/ngƣời.  

3.2. BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

HÒA VANG GIAI ĐOẠN 1997-2016 

3.2.1. Bản đồ hiện trạng đất trồng lúa năm 1997 và 2016 của huyện Hòa Vang 

3.2.1.1. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám  

Để thành lập bản đồ hiện trạng đất trồng lúa, nghiên cứu này sử dụng 01 cảnh 

ảnh Landsat TM5 năm 1997, và ghép 04 cảnh ảnh RapidEye năm 2016 nhằm thể hiện 

đƣợc toàn bộ ranh giới của toàn huyện Hòa Vang. Trên cơ sở ảnh đã cắt theo ranh giới 

hành chính của huyện Hòa Vang, đề tài đã tiến hành chọn vùng mẫu để giải đoán nhƣ 

đã trình bày ở mục 2.3.3.1 (phƣơng pháp giải đoán ảnh viễn thám). Việc chọn vùng 

mẫu trên ảnh Landsat TM5 năm 1997 dựa vào bộ bản đồ địa chính năm 1994 của 

huyện Hòa Vang. Chọn vùng mẫu trên ảnh RapidEye năm 2016 dựa vào bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2015 và 85 điểm GPS đã thu thập vào năm 2016 sử dụng công 

cụ ROI. Với mục tiêu giải đoán ảnh để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trồng 

lúa nên nghiên cứu này chỉ tập trung thể hiện trên bản đồ đối tƣợng chính là đất trồng 

lúa, còn các đối tƣợng khác đƣợc gộp vào nhóm Đất khác.  
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Đối với ảnh Landsat TM5 đƣợc chụp vào thời điểm bắt đầu vụ Hè Thu, đây là 

lúc mới gieo xạ nên các vùng đất trồng lúa có phản xạ phổ khá tƣơng đồng trên 

ảnh. Tuy nhiên, thời gian gieo xạ ở các xã trong huyện có khác nhau do phụ thuộc 

vào điều kiện thời tiết và nguồn nƣớc nên vẫn có sự khác biệt giữa các vùng đất 

trồng lúa, vì vậy đề tài đã xây dựng 03 vùng mẫu: đất lúa 1 (LUC1), đất lúa 2 

(LUC2) và đất lúa 3 (LUC3).  

Ảnh RapidEye có độ phân giải không gian cao (5m x5m) và đƣợc chụp vào 02 

thời điểm cuối vụ Đông Xuân (giữa và cuối tháng 4) nên các vùng đất trồng lúa ở khu 

vực nghiên cứu có nhiều mức phản xạ phổ khác nhau, nhƣ vùng lúa đã thu hoạch, 

vùng lúa đã chín đang chờ thu hoạch, vùng lúa đã đốt rơm rạ sau thu hoạch... nên trong 

quá trình chọn mẫu để giải đoán nghiên cứu này đã xây dựng 05 vùng mẫu: đất lúa 1 

(LUC1), đất lúa 2 (LUC2), đất lúa 3 (LUC3), đất lúa 4 (LUC4) và đất lúa 5 (LUC5). 

Với các đối tƣợng khác nhƣ cây xanh, đất xây dựng, mặt nƣớc, đất trống... đƣợc gộp 

vào nhóm đất khác, bao gồm đất khác 1 (ĐK1), đất khác 2 (ĐK2), đất khác 3 (ĐK3), 

đất khác 4 (ĐK4) và đất khác 5 (ĐK5).  

Dựa trên các vùng mẫu đã chọn, đề tài tiến hành phân loại bằng phƣơng pháp phân 

loại có kiểm định, sử dụng phƣơng pháp xác suất cực đại (Maximum Likelihood).  

Độ chính xác giải đoán ảnh viễn thám đƣợc đánh giá thông qua chỉ số khác biệt 

(J) đƣợc tính toán dựa trên công thức của Jeffries-Matusita cho kết quả nhƣ sau: 

Đối với ảnh Landsat TM5 năm 1997 giá trị chỉ số J thấp nhất là 1,7 và cao nhất 

là 2,0. Khi so sánh sự khác biệt giữa các lớp sử dụng đất theo cặp đôi thì hầu hết đều 

có giá trị J đạt ngƣỡng giá trị từ 1,9 đến 2,0 thể hiện sự khác biệt cao giữa các lớp sử 

dụng đất đƣợc lựa chọn làm khóa giải đoán. Chỉ có trƣờng hợp LUC2 và ĐK2, ĐK5 

và LUC3 có giá trị J ở mức khác biệt trung bình. 

Đối với ảnh RapidEye năm 2016 giá trị chỉ số khác biệt J cũng giao động trong 

ngƣỡng từ 1,7 đến 2,0. Mặc dù vậy, khi so sánh kết quả đánh giá sự khác biệt giữa các 

lớp sử dụng đất trên ảnh RapidEye cho thấy: trong tổng số 45 cặp đôi đƣợc so sánh thì 

có đến 9 cặp đôi có giá trị J từ 1,7 đến 1,9, ở ngƣỡng khác biệt trung bình. Còn giá trị 

J của 36 cặp đôi có giá trị J > 1,9 ở ngƣỡng mức khac biệt cao.  

Qua so sánh kết quả đánh giá sự khác biệt giữa các lớp sử dụng đất trên ảnh 

Landsat TM5 với ảnh RapidEye cho thấy: Giá trị J của các lớp sử dụng trên ảnh 

Landsat TM5 đều phân bố ở ngƣỡng khác biệt cao, chỉ có 2/28 cặp phân bố ở ngƣỡng 

trung bình. Trong khi trên ảnh RapidEye thì giá trị J lại có 9/45 cặp đôi phân bố ở 

ngƣỡng khác biệt trung bình. Nguyên nhân là do độ phân giải không gian của ảnh 

RapidEye là 5 m, trong khi ảnh Landsat TM5 là 30 m, nhƣ vậy 1 pixel trên ảnh 
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Landsat TM5 sẽ bằng 36 pixel trên ảnh RapidEye. Điều này có nghĩa là trong khi 1 

pixel tƣơng đƣơng với 900 m
2
 trên ảnh Landsat TM5 chỉ thể hiện 1 loại đối tƣợng/lớp 

sử dụng đất thì cùng với diện tích đó, 36 pixel trên ảnh RapidEye lại có khả năng thể 

hiện đến 36 đối tƣợng/lớp sử dụng đất khác nhau. Chính vì vậy, giá trị khác biệt J trên 

các ảnh viễn thám có độ phân giải không gian cao thƣờng phân bố khá nhiều ở ngƣỡng 

trung bình. 

Độ chính xác phân loại của các kết quả giải đoán ảnh viễn thám đƣợc đánh giá 

thông qua sai số nhầm lẫn, sai số bỏ sót, độ chính xác tổng số và hệ số Kappa. Số liệu 

cụ thể đƣợc trình bày ở bảng 3.5 và bảng 3.6. 

Bảng 3.5. Độ chính xác phân loại ảnh Landsat TM5 năm 1997 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm 

lẫn (%) 

Độ chính xác phân 

loại có tính đến sai số 

nhầm lẫn 

Sai số 

bỏ sót 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUC1 18,69 13822/16999 81,31 18,86 13822/17035 81,14 

LUC2 18,19 5845/7145 81,81 17,23 5845/7062 82,77 

LUC3 24,71 908/1206 75,29 28,39 908/1268 71,61 

ĐK1 9,00 16560/18197 91,00 10,31 16560/18464 89,69 

ĐK2 11,22 56203/63304 88,78 10,53 56203/62819 89,47 

ĐK3 11,16 740/833 88,84 18,86 740/912 81,14 

ĐK4 6,09 7453/7936 93,91 7,00 7453/8014 93,00 

ĐK5 29,39 543/769 70,61 33,37 543/815 66,63 

Độ chính xác 

tổng số 
102074/116389 87,70% 

Chỉ số Kappa 0,83 

Các số liệu ở bảng 3.5 và bảng 3.6 cho thấy kết quả đánh giá độ chính xác tổng số 

các đối tƣợng trên ảnh Landsat TM5 và RapidEye lần lƣợt là 87,70% và 91,25%, với 

chỉ số Kappa = 0,83 ở năm 1997 và 0,89 ở năm 2016 là hoàn toàn đảm bảo độ tin cậy. 

Nhƣng khi xem xét đánh giá kết quả giải đoán dựa vào chỉ số phân loại có tính đến sai 

số nhầm lẫn và sai số bỏ sót cho thấy, đối với ảnh RapidEye khoảng cách chênh lệch 

giữa các loại đất LUC và ĐK là ít hơn nhiều so với ảnh Landsat TM5. Dựa trên kết quả 

này có thể thấy việc sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao không chỉ hỗ trợ việc 

nâng cao độ chính xác tổng số mà còn giảm sai số bỏ sót và sai số nhầm lẫn của các 

loại đất trong quá trình giải đoán. 
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Bảng 3.6.  Độ chính xác phân loại ảnh RapidEye năm 2016 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm 

lẫn (%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số 

nhầm lẫn 

Sai 

số bỏ 

sót 

(%) 

Độ chính xác phân 

loại có tính đến sai 

số bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUC1 5,33 3125/3301 94,67 6,88 3125/3356 93,12 

LUC2 7,31 786/848 92,69 7,85 786/853 92,15 

LUC3 9,91 918/1019 90,09 7,65 918/994 92,35 

LUC4 3,81 1387/1442 96,19 8,93 1387/1523 91,07 

LUC5 3,79 406/422 96,21 4,69 406/426 95,31 

ĐK1 10,70 11703/13105 89,30 6,56 11837/12524 93,44 

ĐK2 5,44 6764/7153 94,56 6,22 6764/7213 93,78 

ĐK3 9,47 172/190 90,53 6,52 172/184 93,48 

ĐK4 9,54 9782/10814 90,46 13,64 9782/11327 86,36 

ĐK5 14,67 1425/1670 85,33 8,89 1425/1564 91,11 

Độ chính 

xác tổng số 
36468/39964 91,25 

Chỉ số 

Kappa 
0,89 

Sử dụng ảnh sau phân loại đã đánh giá độ chính xác chuyển sang phần mềm 

ArcGIS 10.3 để thành lập bản đồ hiện trạng đất trồng lúa năm 1997 và năm 2016 của 

huyện Hòa Vang. 

3.2.1.2. Kết quả bản đồ hiện trạng đất trồng lúa năm 1997 và 2016 của huyện Hòa 

Vang 

Theo kết quả bản đồ đƣợc thành lập ở hình 3.6 và hình 3.7 cho thấy diện tích đất 

trồng lúa phân bố hầu hết ở cả 11 xã, tập trung nhiều ở một số xã vùng đồng bằng và 

trung du trên địa bàn huyện. Sự phân bố của đất trồng lúa khá phân tán và manh mún 

theo hình thái vùng nông nghiệp đô thị. Ngoài kết quả về phân bố không gian của đất 

trồng lúa ở năm 1997 và 2016, kết quả của nghiên cứu này còn tính toán để thống kê 

đƣợc diện tích đất trồng lúa theo từng xã. Do các ban ngành chức năng ở huyện Hòa 

Vang không lƣu trữ số liệu thống kê diện tích đất trồng lúa năm 1997 của các xã trong 

huyện nên đề tài không thể so sánh/đối chiếu số liệu diện tích giữa kết quả giải đoán 

với báo cáo thống kê đất đai. Vì vậy, đề tài chỉ sử dụng số liệu diện tích đƣợc tính cho 

từng xã từ bản đồ giải đoán ảnh năm 2016 để tiến hành so sánh với số liệu trong báo 

cáo thống kê đất đai năm 2016 đƣợc thu thập từ Phòng TN&MT huyện Hòa Vang (số 

liệu chi tiết đƣợc thể hiện ở hình 3.8).  
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Hình 3.7. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ hiện trạng đất trồng lúa huyện Hòa Vang năm 

1997tỷ lệ 1/25.000 

 

 

Hình 3.8. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ hiện trạng đất trồng lúa huyện Hòa Vang năm 

2016 tỷ lệ 1/25.000 
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Số liệu ở hình 3.8 cho thấy Hòa Tiến là xã có diện tích đất trồng lúa lớn nhất với 

578,1 ha, trong khi xã Hòa Phú có diện tích nhỏ nhất chỉ hơn 58 ha. Nhƣ vậy, có thể 

thấy mức chênh lệch diện tích đất trồng lúa ở các xã trên địa bàn huyện là khá lớn. Sự 

chênh lệch giữa diện tích từ kết quả giải đoán ảnh viễn thám RapidEye với kết quả 

thống kê đất đai, với mức chênh lệch tổng số là 45,8 ha, trong đó xã có mức chênh 

lệch cao nhất là gần 31 ha, xã có mức chênh lệch thấp nhất chỉ 6 ha. Các xã có mức 

chênh lệch lớn gồm xã Hòa Liên, Hòa Phong và Hòa Khƣơng. Đây là các xã có diện 

tích đất trồng lúa thuộc nhóm lớn nhất trong huyện, diện tích các thửa ruộng nhỏ và 

phân bố phân tán. 
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Hình 3.9. Biểu đồ diện tích đất trồng lúa theo giải đoán và thống kê phân theo xã của 

huyện Hòa Vang năm 2016 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chênh lệch diện tích đất trồng lúa ở huyện Hòa 

Vang là do kết quả diện tích đất trồng lúa theo báo cáo thống kê đất đai đƣợc tính toán 

dựa trên việc tập hợp diện tích đất sử dụng cho mục đích trồng lúa, trong khi kết quả 

diện tích tính toán từ kết quả giải đoán ảnh viễn thám lại dựa trên đối tƣợng hiện có 

trên bề mặt thực của trái đất tại thời điểm bay chụp. Dựa trên kết quả khảo sát thực địa 

trong quá trình thu thập điểm GPS cho thấy có một số diện tích đƣợc giao với mục 

đích sử dụng là đất trồng lúa nhƣng trong thực tế ngƣời dân lại trồng màu, hoặc có 

trƣờng hợp là để hoang do nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân này sẽ 

đƣợc làm rõ ở các mục tiếp theo của đề tài. 

  

(ha) 
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3.2.2. Biến động diện tích đất trồng lúa giai đoạn 1997-2016 trên địa bàn huyện 

Hòa Vang 

Trên cơ sở bản đồ hiện trạng đất trồng lúa năm 1997 và năm 2016 của huyện Hòa 

Vang đã đƣợc thành lập từ kết quả giải đoán ảnh viễn thám RapidEye và Landsat TM5, 

nghiên cứu này đã sử dụng chức năng phân tích không gian trong phần mềm ArcGIS 

10.3 để tiến hành chồng ghép bản đồ và xây dựng bản đồ biến động diện tích đất trồng 

lúa giai đoạn 1997 - 2016. Tuy nhiên, do có sự khác biệt về độ phân giải không gian 

giữa ảnh RapidEye (5 m x5 m) và ảnh Landsat TM5 (30 m x 30 m) nên đề tài đã đặt lại 

độ phân giải cho ảnh RapidEye về 30 m để thống nhất cùng độ phân giải không gian 

trƣớc khi chạy chức năng chồng ghép bản đồ. Kết quả đƣợc thể hiện ở hình 3.10.  

 

Hình 3.10. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ biến động sử dụng đất trồng lúa huyện Hòa 

Vang giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2016 tỷ lệ 1/25.000 

Theo phân bố không gian của đất trồng lúa ở hình 3.10 cho thấy, trong giai đoạn 

từ năm 1997 đến năm 2016 trên địa bàn huyện Hòa Vang chỉ có diện tích đất trồng lúa 

bị giảm và diện tích đất trồng lúa nguyên trạng, mà không có diện tích đất trồng lúa 

tăng lên. Do thực tế tại huyện Hòa Vang không có các diện tích đƣợc chuyển đổi từ 

các mục đích sử dụng khác sang đất trồng lúa. Dựa trên bản đồ biến động sử dụng đất 

trồng lúa của huyện, nghiên cứu này đã sử dụng công cụ tính toán thống kê diện tích 

biến động của 11 xã. Số liệu chi tiết đƣợc thể hiện ở bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Biến động diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang giai đoạn 1997- 2016 

Xã 
Diện tích 

năm 1997 

Diện tích 

năm 2016 

Biến động 

(+/-) 

Xã Hòa Bắc 122,4 121,5 -0,9 

Xã Hòa Liên 681,4 302,9 -378,5 

Xã Hòa Ninh 132,3 103,4 -28,9 

Xã Hòa Sơn 279,5 209,7 -69,8 

Xã Hòa Nhơn 388,9 370,9 -18,0 

Xã Hòa Phú 110,0 58,2 -51,8 

Xã Hòa Phong 503,8 501,4 -2,4 

Xã Hòa Châu 395,5 261,5 -134,0 

Xã Hòa Tiến 567,8 548,7 -19,1 

Xã Hòa Phƣớc 230,3 162,5 -67,8 

Xã Hòa Khƣơng 496,4 402 -94,4 

Tổng 3.878,3 3.042,7 -835,6 

Theo kết quả phân bố về mặt không gian của đất trồng lúa ở hình 3.10 và số liệu 

tính toán diện tích biến động ở bảng 3.7 có thể thấy rằng: đất trồng lúa đến năm 2016 

vẫn phân bố ở cả 11 xã trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 1997 - 2016, diện tích đất 

trồng lúa ở cả 11 xã tại huyện Hòa Vang biến động theo chiều hƣớng giảm, với tổng số 

diện tích giảm là 835,6 ha. Trong đó, xã Hòa Liên có diện tích giảm lên đến 378,5 ha 

(chiếm 55,5% tổng diện tích đất trồng lúa của xã), xã Hòa Châu giảm 134 ha, xã Hòa 

Khƣơng giảm đến hơn 94 ha, xã Hòa Phú mặc dù chỉ giảm 51,8 ha nhƣng mức giảm 

này lại chiếm đến 47,1 % tổng diện tích đất trồng lúa của xã.  

3.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến biến động đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 

Đề tài đã thực hiện tham vấn ý kiến của các bên liên quan bằng phiếu hỏi nhƣ đã 

trình bày ở phần phƣơng pháp nghiên cứu để xác định các yếu tố có ảnh hƣởng đến biến 

động diện tích đất trồng lúa theo chiều hƣớng giảm trên địa bàn huyện Hòa Vang.  

3.2.3.1. Ý kiến đánh giá của những người tham vấn về mức ảnh hưởng của các yếu 

tố đến biến động diện tích đất trồng lúa 

Trong tổng số 35 ngƣời hiện đang đảm nhận các vị trí công tác có liên quan đến 

hoạt động quản lý và sử dụng đất trồng lúa ở cả cấp huyện và cấp xã, có hơn 50% số 

ngƣời đƣợc tham vấn có độ tuổi từ 31 đến 40 tuổi, gần 23 % số ngƣời đƣợc tham vấn 

trên 40 tuổi. Trong khi đó, số ngƣời dƣới 30 tuổi có tỷ lệ thấp nhất chỉ với hơn 17%. 

Những ngƣời đƣợc tham vấn ý kiến đều có trình độ đại học trở lên, đặc biệt còn có 14% 

số ngƣời tham vấn có trình độ sau đại học. Số ngƣời có thâm niên công tác từ trên 5 năm 

đến dƣới 10 năm chiếm tỷ lên đến hơn 65%, gần 29% số ngƣời có thâm niên công tác từ 

10 năm đến dƣới 15 năm, chỉ có một phần rất ít số ngƣời cho ý kiến tham vấn có thâm 

niên công tác dƣới 5 năm. Số liệu chi tiết thể hiện ở hình 3.11. 
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Hình 3.11. Biểu đồ cơ cấu tuổi và trình độ của đối tượng tham vấn 

Kết quả tổng hợp từ các ý kiến tham vấn cho thấy có 07 yếu tố ảnh hƣởng đến biến 

động diện tích đất trồng lúa theo chiều hƣớng giảm dần trên địa bàn huyện Hòa Vang, 

bao gồm: thổ nhƣỡng, địa hình, hạn hán, chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa 

(sau đây gọi tắt là chính sách), thu nhập, thiếu lao động và đô thị hóa. Mức ảnh hƣởng 

của các yếu tố đến biến động diện tích đất trồng lúa đƣợc thể hiện ở hình 3.12. 

 

Hình 3.12. Ý kiến tham vấn về mức ảnh hưởng của các yếu tố đến biến động diện tích 

đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 
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Qua số liệu ở hình 3.12 có thể thấy: 

- Yếu tố thổ nhưỡng: Yếu tố này chỉ đƣợc đánh giá ở mức ảnh hƣởng ít 

(65,7%) và ảnh hƣởng trung bình (34,3%) đến biến động đất lúa trên địa bàn huyện 

Hòa Vang. 

- Yếu tố địa hình: Với địa hình chia cắt và khá đa dạng của huyện Hòa Vang, yếu 

tố địa hình đƣợc đánh giá là một trong những yếu tố ảnh hƣởng đến biến động đất 

trồng lúa trên địa bàn nghiên cứu. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ đƣợc đánh giá ở mức mức 

ít ảnh hƣởng (62,9%) và mức ảnh hƣởng trung bình (37,1%). 

- Yếu tố hạn hán: Có hơn 57% ngƣời đƣợc tham vấn ý kiến đánh giá hạn hán 

ảnh hƣởng lớn đến biến động diện tích đất trồng lúa; có 40% số ngƣời đánh giá ở 

mức ảnh hƣởng trung bình và chỉ có gần 3% số ngƣời đánh giá yếu tố này ở mức 

ảnh hƣởng ít.  

- Yếu tố chính sách: Tỷ lệ ngƣời đƣợc tham vấn đánh giá yếu tố này ở mức ảnh 

hƣởng lớn và ảnh hƣởng trung bình lần lƣợt là 51,4% và 45,7%.  

- Yếu tố thu nhập: Có 62,9% ngƣời đƣợc tham vấn ý kiến cho rằng thu nhập có 

ảnh hƣởng ở mức trung bình đến biến động diện tích đất trồng lúa, trong khi có 31,4% 

số ngƣời đƣợc hỏi đánh giá yếu tố này ở mức ảnh hƣởng lớn, và chỉ có 5,7% số ngƣời 

lựa chọn mức ảnh hƣởng ít.  

- Yếu tố thiếu lao động: Với việc chuyển đổi một số lƣợng lớn lực lƣợng lao 

động nông nghiệp sang các hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, dẫn đến việc 

thiếu hụt lao động cho các hoạt động sản xuất lúa tại Hòa Vang. Chính vì vậy, có 

đến 62,9% ngƣời đƣợc tham vấn đánh giá yếu tố này ảnh hƣởng ở mức trung bình 

đến biến động đất lúa, và 37,1% ngƣời đánh giá yếu tố này ảnh hƣởng ở mức lớn, 

chỉ có một số ít ý kiến cho rằng yếu tố này ít ảnh hƣởng đến biến động diện tích đất 

trồng lúa. 

- Yếu tố đô thị hóa: Trong tổng số 35 cán bộ, công chức tham gia khảo sát, có 

đến 68,6% ngƣời cho rằng yếu tố đô thị hóa ảnh hƣởng lớn đến biến động diện tích 

trồng lúa, có  31,4% ngƣời đánh giá yếu tố này ở mức ảnh hƣởng trung bình, không có 

ngƣời nào lựa chọn mức ít ảnh hƣởng. 

3.2.3.2. Tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng với mức độ biến động diện tích đất 

trồng lúa 

Việc tính toán hệ số tƣơng quan Pearson đƣợc áp dụng để đánh giá sự tƣơng 

quan giữa các yếu tố ảnh hƣởng với mức độ biến động diện tích đất trồng lúa theo 

chiều hƣớng giảm áp dụng công thức (2.6). Kết quả đƣợc thể hiện chi tiết ở bảng 3.8. 
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Bảng 3.8. Hệ số tương quan Pearson 

Yếu tố 
Biến động diện tích đất trồng lúa 

Tƣơng quan Pearson Sig. (2-phía) 

Thổ nhƣỡng 0,180 0,302 

Địa hình 0,112 0,522 

Hạn hán 0,486 0,003 

Chính sách -0,610 0,000 

Thu nhập 0,635 0,000 

Lao động 0,349 0,040 

Đô thị hóa 0,738 0,000 

Kết quả phân tích tƣơng quan Pearson ở bảng 3.8 cho thấy giữa biến phụ thuộc 

biến động diện tích đất trồng lúa với 05 biến độc lập là: hạn hán, chính sách, thu nhập, 

thiếu lao động và đô thị hóa có giá trị Sig. nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,1. Điều này có nghĩa 

biến phụ thuộc và các biến độc lập có mối tƣơng quan với nhau. Cụ thể nhƣ sau: 

- Các biến đô thị hóa và thu nhập có hệ số tƣơng quan lớn hơn 0,6. Điều này có 

nghĩa các biến trên có mối tƣơng quan cao và là tƣơng quan thuận với biến phụ thuộc. 

- Biến hạn hán có hệ số tƣơng quan 0,486 nằm trong khoảng giá trị của mức 

tƣơng quan trung bình và tƣơng quan thuận với biến biến động diện tích đất trồng lúa. 

- Biến thiếu lao động có hệ số tƣơng quan nằm trong khoảng giá trị tƣơng quan 

thấp và cùng chiều với biến biến động diện tích đất trồng lúa. 

- Biến chính sách lại có hệ số tƣơng quan âm (-0,610) nên có mối tƣơng quan cao 

nhƣng lại là tƣơng quan nghịch với biến phụ thuộc. So sánh với thông tin, số liệu thu 

thập đƣợc từ các phƣơng pháp nghiên cứu khác cho thấy yếu tố chính sách có ảnh 

hƣởng lớn đến việc giữ cho diện tích đất trồng lúa ở mức giảm tối thiểu, có nghĩa đây 

là yếu tố giúp diện tích đất trồng lúa không biến động theo chiều hƣớng giảm.  

Trong khi đó biến thổ nhưỡng và địa hình có giá trị Sig. lớn hơn mức ý nghĩa 0,1 

và hệ số tƣơng quan là 1,8 nên sự tƣơng quan với biến phụ thuộc ở mức thấp. 

Dựa trên kết quả đánh giá mối tƣơng quan dùng để xem xét mối quan hệ tuyến 

tính giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập, nghiên cứu này áp dụng mô hình phân 

tích hồi quy đa biến để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến với nhau. Đề tài 

lựa chọn 04 biến để đƣa vào mô hình phân tích hồi quy tuyến tính dựa vào kết quả hệ 

số tƣơng quan R từ mức trung bình trở lên và có giá trị sig. nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,1. 

Nhƣ vậy, có 4 biến sẽ đƣợc đƣa vào mô hình bao gồm: hạn hán, chính sách, thu nhập 

và đô thị hóa. 
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3.2.3.3. Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến biến động đất trồng lúa tại 

huyện Hòa Vang 

Kết quả phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hƣởng đến biến động diện tích đất 

trồng lúa áp dụng công thức (2.7) và (2.8): Với kết quả R = 0,849; R
2
 = 0,726; và R

2
 

hiệu chỉnh = 0,683.  

Nhƣ vậy, mô hình với 04 biến độc lập có giá trị R
2 
hiệu chỉnh đạt 0,683 cho thấy độ 

phù hợp của mô hình là 68%. Hay nói cách khác, 68% biến thiên của biến phụ thuộc 

―biến động diện tích đất trồng lúa‖ đƣợc giải thích bởi 04 biến độc lập là hạn hán, chính 

sách, thu nhập và đô thị hóa, còn lại là do tác động của các yếu tố khác ngoài mô hình.  

Để kiểm định độ phù hợp của kết quả mô hình hồi quy, đề tài đƣa ra giả thuyết 

nhƣ sau: 

Giả thuyết H0: Hệ số hồi quy của các biến độc lập bằng 0 

Giả thuyết H1: Tồn tại hệ số hồi quy của biến độc lập khác 0 

Mức phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đƣợc đánh giá bằng giá trị F ở bảng 

phân tích ANOVA.  

Bảng 3.9. Kiểm định độ phù hợp mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 

Mô hình 

Tổng 

bình phƣơng 

(SS) 

Bậc tự 

do (df) 

Bình phƣơng 

trung bình (MS) 

Giá trị 

thống kê 

(F) 

P_value

(Sig.) 

Hồi quy 6,257 4 1,564 19,325 0,000 

Số dƣ 2,428 30 0,081   

Tổng 8,686 34    

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy giá trị Sig. rất nhỏ (=0,000) cho phép bác bỏ 

giả thiết H0 với độ tin cậy 90%. Vậy mô hình hồi quy đƣợc xem là phù hợp so với tổng 

thể. Ngoài ra, theo lý thuyết thống kê có thể bác bỏ giả thuyết H0 khi F > F k-1 , n-k ,a. Hệ số  

F k-1 , n-k ,a = F4,30,0,1 = 2,142 < 19,325 = F. Nhƣ vậy, tồn tại hệ số hồi quy của các biến 

độc lập và mô hình hồi quy là phù hợp so với tổng thể. 

Bảng 3.10. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 

Mô hình 

Hệ số hồi quy chƣa 

chuẩn hoá 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hoá 
T Sig. 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta 

Hằng số 0,717 0,458  1,566 0,128 

Hạn hán 0,200 0,093 0,221 2,138 0,041 

Chính sách -0,204 0,089 -0,264 -2,286 0,029 

Thu nhập 0,257 0,104 0,285 2,460 0,020 

Đô thị hóa 0,394 0,140 0,367 2,806 0,009 
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Từ những phân tích trên, phƣơng trình hồi quy tổng quát sau chuẩn hóa đƣợc viết 

lại nhƣ sau: 

Y = 0,221 (hạn hán) - 0,264 (chính sách) + 0,285 (thu nhập) + 0,367 (đô thị hóa) 

Từ kết quả mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy: 

Biến đô thị hóa có hệ số hồi quy cao nhất là 0,367 nên đây là yếu tố có tác động 

lớn nhất đến biến động diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời 

gian qua. Trong điều kiện các yếu tố khác của mô hình không thay đổi, nếu giá trị của 

yếu tố này này tăng lên 1 đơn vị thì diện tích đất trồng lúa biến động theo xu hƣớng 

giảm sẽ tăng thêm 0,367 đơn vị và ngƣợc lại. Điều này là phù hợp với điều kiện thực 

tế hiện nay khi một lƣợng lớn diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện đƣợc thu hồi 

và chuyển đổi sang sử dụng với các mục đích khác. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ 

năm 2010-2016 trên địa bàn huyện có hơn 430 ha đất trồng lúa bị thu hồi để thực hiện 

các dự án lớn nhỏ ở các xã trong huyện [40]. 

Khác với các yếu tố khác trong mô hình hồi quy (bao gồm: hạn hán, thu nhập và 

đô thị hóa), yếu tố chính sách lại có tƣơng quan nghịch với biến động đất trồng lúa ở 

vùng nghiên cứu. Cụ thể là trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, nếu yếu tố 

chính sách tăng thêm 1 đơn vị thì kết quả biến động đất trồng lúa theo xu hƣớng giảm 

sẽ giảm đi 0,264 đơn vị và ngƣợc lại. Điều này phản ảnh đúng với thực tế quản lý đất 

trồng lúa trên địa bàn huyện. Với việc áp dụng nghị định số 42/2012/NĐ-CP và Nghị 

định 35/2015/NĐ-CP kèm theo một số chính sách hỗ trợ khác liên quan đến quản lý và 

sử dụng đất trồng lúa nhƣ chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, 

chính sách hỗ trợ khai hoang và mở rộng diện tích đất trồng lúa… đã góp phần vào 

việc hạn chế việc chuyển đổi đất trồng lúa sang những loại cây trồng khác cũng nhƣ sử 

dụng vào các mục đích khác trong nhóm phi nông nghiệp.  

Trong bối cảnh là huyện trực thuộc thành phố Đà Nẵng, một trong những thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng, có tốc độ đô thị hóa nhanh. Với diện tích đất tự nhiên lớn 

hơn rất nhiều so với các đơn vị hành chính cùng cấp khác trong thành phố, huyện Hòa 

Vang là nơi đƣợc thành phố quy hoạch tập trung thực hiện nhiều dự án đầu tƣ với quy 

mô diện tích lớn. Chính vì vậy, thực trạng giảm một lƣợng lớn diện tích đất nông 

nghiệp để chuyển sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp đã diễn ra nhiều 

năm. Xu hƣớng biến động này là tất yếu đối với nhiều nƣớc trên thế giới và nhiều 

tỉnh/thành khác ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nƣớc. Nếu 

không có yếu tố chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa thì nguy cơ diện tích đất 

trồng lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Năng sẽ giảm rất nhanh và rất 

khó kiểm soát. Nhƣ vậy, sẽ gây ra những ảnh hƣởng lớn đến an ninh lƣơng thực của 

địa phƣơng nói riêng và cả nƣớc nói chung.  
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Để xác định đƣợc mức thu nhập từ hoạt động trồng lúa, nghiên cứu này đã sử 

dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung với sự tham gia của Phòng NN&PTNT 

huyện Hòa Vang, đại diện UBND các xã và HTX sản xuất nông nghiệp. Kết quả thảo 

luận thu đƣợc nhƣ sau: với cơ cấu nguồn thu nhập đa dạng bao gồm: làm thuê, sản 

xuất nông nghiệp, khai thác và trồng rừng, chăn nuôi, buôn bán nhỏ… Trong đó, 

nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa của từng hộ dân là rất khó xác định cụ thể, vì 

chỉ có một phần diện tích của các xã vùng đồng bằng có điều kiện nƣớc tƣới đảm bảo, 

không bị ảnh hƣởng bởi hạn hán thì lúa sau khi thu hoạch sẽ đƣợc xem là sản phẩm 

hàng hóa tham gia vào thị trƣờng. Nhƣng đối với đa số hộ dân việc sản xuất lúa chỉ 

dùng để làm lƣơng thực và sản xuất để giữ diện tích đất trồng lúa đƣợc giao nên họ 

chƣa quan tâm đến việc hạch toán hiệu quả kinh tế của hoạt động này. Do ngƣời dân 

chƣa có thói quen thống kê, ghi chép lại các chi phí cũng nhƣ lợi nhuận của hoạt động 

trồng lúa nên việc điều tra thu thập thông tin liên quan đến thu nhập của ngƣời dân từ 

hoạt động này là khó khả thi và không đảm bảo độ tin cậy. Chính vì vậy, nghiên cứu 

này lựa chọn phƣơng pháp thu thập thông tin từ các cuộc thảo luận nhóm tập trung có 

sự tham gia của nhiều bên liên quan. 

Kết quả thảo luận với các bên liên quan cho thấy trung bình mức đóng góp của 

hoạt động trồng lúa vào tổng thu nhập của hộ gia đình giao động từ 20%-30%. Với số 

công lao động bỏ ra lớn và chi phí đầu tƣ (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống…) 

cho sản xuất lúa ngày càng cao, trong khi thu nhập từ nguồn này lại thấp và không ổn 

định. Do đó, đa số hộ dân đều áp dụng phƣơng thức sản xuất đến vụ lúa thì gieo trồng, 

việc chăm sóc đôi khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình kỹ 

thuật… vì họ có thể kiếm thu nhập cao hơn từ các hoạt động khác nhƣ làm công cho 

các nhà thầu xây dựng, công nhân nhà máy gạch, lao động giúp việc nhà cho các gia 

đình ở trung tâm thành phố Đà Nẵng... Chính vì vậy, diện tích đất trồng lúa bị bỏ 

hoang, không sản xuất hoặc sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn huyện ngày càng tăng 

trong thời gian qua. 

Trên địa bàn huyện có nhiều cánh đồng không chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới, 

tƣới chủ yếu dựa vào nƣớc trời là chính nhƣ xã: Hòa Ninh (thôn Hòa Trung, thôn 

Đông Sơn, thôn Một) chịu hạn nặng và không sản xuất đƣợc vụ Hè Thu; xã Hòa Liên 

(thôn Trƣờng Định) không chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới, xã Hòa Nhơn gồm thôn 

(Phƣớc Thái, Phƣớc Thuận và Diêu Phong) không chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới 

vào vụ Hè Thu. Vì vậy, huyện Hòa Vang đã hỗ trợ hệ thống kênh mƣơng nội đồng, 

thủy lợi cho các cánh đồng không chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới nhƣng không đạt 

hiệu quả vì các cánh đồng này chủ yếu có địa hình cao, các nguồn nƣớc ở trạm bơm 

khó có thể dẫn vào các cánh đồng [60]. 

  



72 

Trong bối cảnh đô thị hóa là xu hƣớng tất yếu, thực trạng đô thị hóa và các yếu tố 

ảnh hƣởng đến đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng đã đƣợc nghiên cứu [42]. Hơn nữa, 

theo Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020, huyện Hòa Vang sẽ là địa phƣơng trọng điểm để phát triển vùng 

lúa thâm canh, năng suất cao theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao và phù hợp với biến 

đổi khí hậu. Một khi hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa cao thì sẽ cải thiện đƣợc 

thu nhập của ngƣời dân và thu hút lực lƣợng lao động tập trung vào lĩnh vực này. Với 

thực trạng sản xuất lúa thƣờng chịu ảnh hƣởng bởi hạn hán vào vụ Hè Thu đã làm 

giảm một lƣợng lớn diện tích gieo trồng lúa so với vụ Đông Xuân [59]. Chính vì vậy, 

trong nghiên cứu này tập trung nghiên cứu thực trạng hán trên diện tích đất trồng lúa 

để xác định đƣợc mức hạn của từng tháng trong hai vụ sản xuất lúa ở toàn bộ 11 xã 

trên địa bàn nghiên cứu. 

3.3. THỰC TRẠNG HẠN HÁN TRÊN DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI 

HUYỆN HÒA VANG 

3.3.1. Mức hạn hán dựa trên chỉ số chuẩn hóa giáng thủy giai đoạn 1997-2016 

3.3.1.1. Diễn biến chỉ số SPI trong giai đoạn 1997 - 2016 

Để thấy đƣợc xu hƣớng thay đổi của chỉ số SPI trong suốt giai đoạn nghiên cứu 

từ năm 1997 đến năm 2016, đề tài đã tiến hành tính toán chỉ số SPI theo tháng dựa vào 

công thức (2.5) từ số liệu lƣợng mƣa của các trạm Đà Nẵng, Tam Kỳ, Thƣợng Nhật và 

Ái Nghĩa. Kết quả tính toán đƣợc thể hiện ở hình 3.13. 

Số liệu ở hình 3.13 cho thấy mặc dù xu hƣớng biến động của chỉ số SPI trung 

bình tháng của từng năm trong suốt giai đoạn 20 năm của các trạm là có sự khác biệt. 

Nhƣng diễn biến của chỉ số SPI của cả 04 trạm quan trắc đều theo chiều hƣớng giảm 

về mức dƣới 0. Theo quy định phân ngƣỡng của chỉ số SPI thì giá trị SPI càng dần về 

mức âm thì mức độ hạn sẽ càng tăng [144].  

Theo lịch thời vụ đƣợc thu thập từ Phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang, mỗi 

năm có 02 vụ lúa là Đông Xuân và Hè Thu. Vụ Đông Xuân bắt đầu từ tháng 12 

năm trƣớc đến tháng 4 năm sau, vụ Hè Thu bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 

8. Để biểu thị đƣợc mức hạn dựa trên chỉ số SPI đối với thời gian gieo trồng cây 

lúa, đề tài đã lựa chọn tính toán chỉ số SPI theo từng tháng của vụ Đông Xuân và 

Hè Thu. 
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Hình 3.13. Diễn biến chỉ số SPI của 04 trạm quan trắc 
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3.3.1.2. Mức hạn hán dựa trên chỉ số SPI của vụ Đông Xuân 

Theo lịch thời vụ gieo trồng của cây lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang, vụ Đông 

Xuân bắt đầu từ tháng 12 năm trƣớc đến tháng 4 năm sau. Vì vậy, nghiên cứu này tính 

toán chỉ số SPI theo từng tháng (12, 1, 2, 3 và 4) trong vụ Đông Xuân dựa trên số liệu 

lƣợng mƣa quan trắc tại trạm Đà Nẵng. Kết quả đƣợc thể hiện ở hình 3.14. 

 

Hình 3.14. Diễn biến chỉ số SPI vụ Đông Xuân trạm tại Đà Nẵng từ năm 1997 - 2016 

Kết quả thể hiện ở hình 3.14 cho thấy, tình hình hạn hán thông qua chỉ số SPI trong 

vụ Đông Xuân tại trạm Đà Nẵng xuất hiện khá nhiều chủ yếu ở mức độ tƣơng đối khô 

(tức là giá trị SPI từ -1 đến -1,49) và khô hạn ở mức độ khô nặng rất hiếm chỉ xuất hiện 

vào tháng 12/2004 (SPI = -1,75), tần suất xuất hiện khô hạn trong tháng 12 là nhiều nhất 

trong các tháng trong vụ. Phần lớn, chỉ số SPI tại trạm Đà Nẵng dao động từ -1,5 đến 1,5 

tức tình trạng khô hạn trong vụ là từ ngƣỡng tƣơng đối khô đến tƣơng đối ẩm ƣớt nguyên 

nhân chính là do nền nhiệt độ trong vụ đông xuân là tƣơng đối thấp, lƣợng mƣa trong vụ 

cũng ở mức thấp nên lƣợng nƣớc dùng để phục vụ cho cây trồng chủ yếu là nguồn nƣớc 

mƣa đƣợc dự trữ trong các tháng 9, 10, 11 của năm trƣớc. 

 

Hình 3.15. Diễn biến chỉ số SPI vụ Đông Xuân tại trạm Ái Nghĩa từ năm 1997 - 2016 
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Kết quả thể hiện ở hình 3.15 cho thấy, thực trạng hạn hán thông qua chỉ số SPI 

trong vụ Đông Xuân tại trạm Ái Nghĩa cũng đã có xuất hiện với tần suất xuất hiện là 

tƣơng đối nhiều, mức độ khô hạn ở ngƣỡng cực kỳ khô có xuất hiện vào tháng 

12/2012 (SPI = -2,07) và ngƣỡng khô nặng cũng xuất hiện vào tháng 3/2005, tháng 

1/2013 và tháng 2/2014. Tình trạng khô hạn trong những năm gần đây có xu hƣớng 

giảm dần cụ thể là năm 2015 và năm 2016 không xuất hiện khô hạn nhƣ những năm 

trƣớc đó mà chỉ ở mức gần chuẩn đến tƣơng đối ẩm ƣớt. 

 

Hình 3.16. Diễn biến chỉ số SPI vụ Đông Xuân tại trạm Tam Kỳ từ năm 1997 – 2016 

Kết quả thể hiện ở hình 3.16 cho thấy, tình hình hạn hán thông qua chỉ số SPI 

trong vụ Đông Xuân tại trạm Tam Kỳ có xuất hiện với tần suất xuất hiện nhiều hơn và 

mức độ khô hạn cũng nặng hơn so với trạm  Đà Nẵng và trạm Ái Nghĩa. Giá trị chỉ số 

SPI ở ngƣỡng khô nặng đến cực kỳ khô (dao động từ -1,5 đến -3,0) xuất hiện vào 

tháng 12/1997, tháng 4/1998, tháng 3/2002, tháng 2/2005, tháng 1/2012, tháng 2/2014. 

Mức độ hạn thấp nhất là vào tháng 1/2012 (SPI = -2,26). Tình hình hạn hán trong vụ 

Đông Xuân tại trạm đang có xu hƣớng giảm tƣơng tự trạm Ái Nghĩa. Năm 2015 và 

năm 2016 không thấy xuất hiện hạn. 

-3

-2

-1

0

1

2

3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4



76 

 

Hình 3.17. Diễn biến chỉ số SPI vụ Đông Xuân tại trạm Thượng Nhật từ năm 1997 - 2016 

Kết quả thể hiện ở hình 3.17 cho thấy, tình hình hạn hán thông qua chỉ số SPI 

trong vụ Đông Xuân tại trạm Thƣợng Nhật có xuất hiện. Mức độ khô hạn xuất hiện ở 

ngƣỡng cực kỳ khô là rất hiếm (chỉ xuất hiện vào tháng 2/2005 và tháng 1/2013), mức 

hạn ở ngƣỡng khô nặng cũng có xuất hiện rải rác vào tháng 3/1998, tháng 3 và tháng 

4/2002, tháng 12/2012, tháng 4/2014. Mức độ hạn thấp nhất vào tháng 2/2005 chỉ số 

SPI = -2,35.  Trong năm 2015 và năm 2016 không xuất hiện hạn hán ở vụ Đông Xuân. 

Nhìn chung, hạn hán ở vụ Đông Xuân có xảy ra ở một số ít thời điểm trong suốt 

giai đoạn nghiên cứu ở cả 4 trạm, tuy nhiên do các tháng trong vụ này thƣờng có nhiệt 

độ không cao nên tình trạng thiếu hụt nƣớc tƣới trên địa bàn huyện ít khi xảy ra. 

Trƣờng hợp có xảy ra ở số năm nhƣng thời điểm hạn thƣờng rơi vào cuối vụ nên mức 

ảnh hƣởng không lớn đến hoạt động sản xuất lúa. 

3.3.1.3. Mức hạn hán dựa trên chỉ số SPI của vụ Hè Thu 

Theo kết quả thu nhận đƣợc từ các buổi thảo luận nhóm với các bên liên quan 

cho thấy hạn hán thƣờng xảy ra vào vụ lúa Hè Thu ở nhiều xã trên địa bàn huyện.   
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Hình 3.18. Diễn biến chỉ số SPI các tháng vụ Hè Thu giai đoạn 1997 - 2016 
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Qua kết quả thể hiện ở hình 3.18 có thể thấy chỉ số SPI trung bình trong các 

tháng vụ Hè Thu ở trạm Đà Nẵng dao động trong khoảng -1,86 đến 2,44. Số năm có 

chỉ số SPI < –1 (ứng với mức từ tƣơng đối khô đến khô hạn nặng) xuất hiện 9 lần 

trong tổng số 20 năm. Có thể nhận định rằng trên địa bàn huyện Hòa Vang, hiện tƣợng 

hạn hán không xảy ra liên tục mà năm hạn và năm không hạn xuất hiện xen kẽ nhau. 

Đáng lƣu ý là khô hạn nặng xuất hiện nhiều hơn từ năm 2005 đến 2016. Giá trị SPI 

trong 4 tháng vụ Hè Thu ở trạm Đà Nẵng có xu hƣớng giảm. Nếu xu hƣớng này tiếp 

tục trong tƣơng lai thì giá trị SPI sẽ ở ngƣỡng thấp hơn, dẫn đến tình trạng hạn hán ở 

vụ Hè Thu sẽ xuất hiện nhiều hơn. 

Tình hình hạn hán thông qua chỉ số SPI trong vụ Hè Thu tại trạm Ái Nghĩa xuất 

hiện tƣơng đối ít nhƣng mức độ hạn thì ở ngƣỡng cực kỳ khô (tháng 5/2002) và khô 

nặng (tháng 7/2002 và tháng 6 và 7/2015). Nhìn chung trong vụ Hè Thu tại trạm Ái 

Nghĩa chỉ số SPI chủ yếu ở ngƣỡng gần chuẩn đến tƣơng đối ẩm ƣớt. Năm 2015 xuất 

hiện hạn ở ngƣỡng khô nặng trong tháng 6 và tháng 7. 

 Mức hạn tại trạm Tam Kỳ xuất hiện với tần suất tƣơng đối nhiều ở các ngƣỡng 

khác nhau. Mức độ hạn thì ở ngƣỡng cực kỳ khô vào tháng 7/2015 và khô nặng vào 

tháng 6/2006, tháng 6/2010, tháng 7/2013. Qua số liệu chỉ số SPI của trạm cho thấy, 

xuất hiện hiện tƣợng hạn hán với mức độ hạn khá nặng tập trung chủ yếu trong tháng 6 

và tháng 7 do mƣa khá ít nhiệt độ lại cao nên lƣợng nƣớc bốc hơi khá nhanh dẫn đến 

hạn hán sẽ diễn ra.  

Hạn hán trong vụ Hè Thu tại trạm Thƣợng Nhật có xuất hiện và nhƣng tần suất 

xuất hiện khá ít. Giá trị chỉ số SPI xuất hiện ở ngƣỡng cực kỳ khô đến khô nặng vào 

tháng 5/2010, tháng 8/2012 và tháng 6/2014. Mức độ hạn nặng nhất xuất hiện vào 

tháng 6 năm 2014. Nhìn chung, tình hình hạn hán trong vụ Hè Thu tại trạm Thƣợng 

Nhật không nặng, chỉ số SPI chủ yếu ở ngƣỡng gần chuẩn đến tƣơng đối ẩm ƣớt.  

Nhìn chung, diễn biến mức độ khô hạn của các tháng trong vụ Hè Thu dựa trên 

chỉ số SPI đƣợc tính toán từ 04 trạm quan trắc cho thấy từ năm 2010 đến năm 2016 chỉ 

số SPI chủ yếu ở ngƣỡng âm, mức độ hạn dao động ở ngƣỡng tƣơng đối khô đến khô 

nặng. Tần suất xảy ra hạn hán trong vụ Hè Thu cao hơn so với vụ Đông Xuân. Khi 

xem xét kết hợp thêm về mức nhiệt ở các tháng trong vụ Hè Thu cho thấy đây là 

những tháng nắng nóng nhất trong năm. Nhƣ vậy, tình trạng thiếu hụt lƣợng mƣa kèm 

theo nắng nóng trong thời gian gieo trồng lúa ở vụ Hè Thu đã làm cho tình trạng hạn 

hán trên địa bàn huyện Hòa Vang càng nghiêm trọng hơn.  

Dựa trên thông tin thu thập đƣợc từ phƣơng pháp chuyên gia và các tài liệu thứ 

cấp cho thấy trên địa bàn huyện Hòa Vang áp dụng hai hình thức tƣới trong quá trình 

sản xuất lúa bao gồm: tƣới bị động nhờ mƣa và tƣới chủ động nhờ bơm tƣới. Chính vì 

vậy, để đánh giá thực trạng hạn hán, nghiên cứu này sử dụng kết hợp việc xác định 

mức hạn thông qua chỉ số chuẩn hóa giáng thủy, thực trạng hệ thống nguồn nƣớc mặt 

và xây dựng bản đồ hình thức tƣới cho diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện. 
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3.3.2. Hệ thống nguồn nƣớc mặt và các hình thức tƣới cho diện tích đất trồng lúa  

3.3.2.1. Hệ thống nguồn nước mặt của huyện Hòa Vang 

Huyện Hòa Vang có 2 sông chính là sông Cu Đê và sông Cẩm Lệ. Sông Cu Đê là 

hợp lƣu của 3 con sông: sông Nam, sông Bắc và sông Trƣờng Định, bắt nguồn phía 

Tây Nam đèo Hải Vân; mực nƣớc cao nhất: +4 m, mực nƣớc thấp nhất: +0,3 m; tổng 

diện tích lƣu vực là 426 km
2
. Sông Cẩm Lệ là hợp lƣu của 2 sông Túy Loan và sông 

Quá Giang (sông Yên), có chiều dài 12 km. Sông Túy loan có lƣu vực nằm trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, sông Quá Giang là hạ lƣu sông Ái Nghĩa và sông Vu Gia [15]. 

Để thấy đƣợc sự phân bố không gian của hệ thống nguồn nƣớc mặt, đồng thời 

làm cơ sở để phân vùng hình thức tƣới cho diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện, 

đề tài đã tách các đối tƣợng là sông, hồ, đập… trên Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

huyện Hòa Vang năm 2015 ở định dạng *.dgn, tiến hành chuyển sang định dạng *.shp 

để biên tập. Kết quả thể hiện ở hình 3.19. 

 

Hình 3.19. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ hệ thống nguồn nước mặt huyện Hòa Vang 

tỷ lệ 1:25.000 

Nhìn chung các dòng sông chảy qua huyện Hòa Vang đều mang các đặc tính của 

các sông vùng duyên hải miền Trung với độ dài ngắn, độ dốc lớn, dao động mực nƣớc 

và lƣu lƣợng nƣớc giữa các mùa lớn. Mùa mƣa, nƣớc sông lên cao nhanh gây lũ lụt 

cho vùng hạ lƣu nhƣng thời gian lũ ngắn chỉ kéo dài trong một vài ngày. Mùa khô mực 

nƣớc sông lại xuống thấp gây thiếu nƣớc tƣới cho các vùng sản xuất nông nghiệp [61]. 
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Mặc dù trên địa bàn huyện Hòa Vang có tổng cộng 19 hồ, đập chứa nƣớc phục 

vụ tƣới cho đất trồng lúa, tuy nhiên chỉ có 02 hồ chứa là hồ Đồng Nghệ (có dung tích 

nƣớc 17,17 triệu m
3
) và hồ Hòa Trung (có dung tích nƣớc 11,01 triệu m

3
). Dung tích 

chứa nƣớc của hai hồ này chiếm tới 79,96% dung tích của tất cả các hồ trên toàn 

huyện. Hồ Trƣớc Đông có dung tích chứa nƣớc là 2,3 triệu m
3
, các hồ chứa còn lại đều 

có dung tích chứa rất nhỏ, chỉ dao động từ 0,1 đến 0,6 triệu m
3
. Vì vậy, khả năng đảm 

nhận tƣới của hệ thống hồ, đập cho diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện vào mùa 

khô là rất thấp.  

3.3.2.2. Các hình thức tưới cho diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 

Có hai hình thức tƣới đƣợc áp dụng trong quá trình canh tác lúa trên địa bàn 

huyện, bao gồm tƣới chủ động và tƣới nhờ mƣa. Trong đó, tƣới chủ động là hình thức 

tƣới vừa theo trọng lực, vừa sử dụng bơm tƣới. Dựa trên bản đồ hệ thống nguồn nƣớc 

mặt và bản đồ hiện trạng sử dụng đất trồng lúa năm 2016 của huyện Hòa Vang, kết 

hợp với thông tin thu thập đƣợc từ phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung, phƣơng 

pháp khảo sát thực địa và phƣơng pháp ứng dụng GIS, đề tài đã xây dựng đƣợc bản đồ 

các hình thức tƣới cho đất trồng lúa ở vụ Đông Xuân và Hè Thu. Kết quả đƣợc thể 

hiện ở hình 3.20 và hình 3.21. 

 

Hình 3.20. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ các hình thức tưới vụ Đông Xuân năm 2016 tỷ 

lệ 1:25.000 



81 

Từ bản đồ ở hình 3.20, để tài đã sử dụng chức năng thống kê trong phần mềm 

ArcGIS để tính toán số liệu thống kê diện tích đất trồng lúa theo hai hình thức tƣới cho 11 

xã trên địa bàn huyện. Kết quả tính toán đƣợc thể hiện ở bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Thống kê diện tích đất trồng lúa theo hình thức tưới trong vụ Đông Xuân 

(ĐVT: ha) 

Xã 
Diện tích tƣới 

chủ động 

Diện tích tƣới 

không chủ động 

Hòa Bắc 23,3 57,7 

Hòa Liên 237,0 33,0 

Hòa Sơn 120,5 19,5 

Hòa Ninh 35,1 105,9 

Hòa Nhơn 276,7 10,0 

Hòa Phú 87,4 5,6 

Hòa Phong 442,6 0 

Hòa Khƣơng 390,0 0 

Hòa Tiến 462,0 0 

Hòa Châu 221,8 0 

Hòa Phƣớc 143,0 0 

Tổng cộng 2439,4 231,7 

 

Theo kết quả tính toán đƣợc trích xuất và thống kê từ bản đồ phân vùng các 

hình thức tƣới ở vụ Đông Xuân thể hiện trong bảng 3.11 có thể thấy phần lớn diện 

tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện đều chủ động nƣớc tƣới, chỉ có hơn 231 ha đất 

trồng lúa thuộc diện tƣới không chủ động do phụ thuộc vào mƣa. Phần diện tích 

này nằm ở các xã thuộc vùng núi và trung du, trong đó xã Hòa Ninh có diện tích 

đất trồng lúa tƣới nhờ mƣa lớn nhất, lên đến hơn 105 ha, cao gấp 3 lần so với diện 

tích tƣới chủ động.  
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Hình 3.21. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ các hình thức tưới vụ Hè Thu năm 2016 tỷ lệ 

1:25.000 

Đối với vụ Hè Thu, hình thức tƣới vẫn là tƣới chủ động và tƣới không chủ động. 

Tuy nhiên, do trong thời điểm này lƣợng mƣa thƣờng thấp, nhiệt độ cao, kết hợp với 

số ngày không mƣa trong tháng nhiều (theo số liệu lƣợng mƣa theo ngày quan trắc 

trong giai đoạn 1997 - 2016) dẫn đến mực nƣớc trong hệ thống sông, hồ bị cạn. Vì 

vậy, ở một số diện tích lúa của các xã có địa hình cao thì không thể áp dụng hình thức 

tƣới chủ động bằng bơm tƣới nên các vùng này thƣờng xuyên trong tình trạng thiếu 

nƣớc và không sản xuất đƣợc. Những diện tích này đƣợc thống kê vào mục diện tích 

lúa không đƣợc tƣới trên bản đồ.  

Kết quả tính thống  kê diện tích đất trồng lúa theo các hình thức tƣới ở hình 3.21 

và bảng 3.12 cho thấy ở vụ Hè Thu có xuất hiện phần diện tích không đƣợc tƣới ở 06 

xã thuộc vùng trung du và miền núi với diện tích hơn 177 ha. Phần diện tích tƣới 

không chủ động cao hơn so với vụ Đông Xuân đến 38 ha chủ yếu phân bố ở xã Hòa 

Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn và Hòa Ninh.  
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Bảng 3.12. Thống kê diện tích đất trồng lúa theo hình thức tưới trong vụ Hè Thu 

(ĐVT: ha) 

Xã 
Diện tích không 

đƣợc tƣới 

Diện tích tƣới 

chủ động 

Diện tích tƣới 

không chủ động 

Hòa Bắc 15,7 65,3 0 

Hòa Liên 13,1 143,9 113,1 

Hòa Sơn 8,6 41,8 89,5 

Hòa Ninh 131,0 0 10,0 

Hòa Nhơn 7,4 222,8 56,5 

Hòa Phú 2,1 90,9 0 

Hòa Phong 0 442,6 0 

Hòa Khƣơng 0 390,0 0 

Hòa Tiến 0 462,0 0 

Hòa Châu 0 221,8 0 

Hòa Phƣớc 0 143,0 0 

Tổng cộng 177,9 2224,1 269,1 

Trên địa bàn xã Hòa Liên và Hòa Sơn có hồ Hòa Trung và hồ Trƣớc Đông cung 

cấp nƣớc tƣới cho diện tích đất trồng lúa nên đảm bảo đƣợc phần lớn nhu cầu nƣớc 

tƣới cho sản xuất lúa cả 2 vụ. Tuy nhiên, do việc triển khai thực hiện phƣơng án quy 

hoạch chung của thành phố Đà Nẵng nên trên địa bàn hai xã này có sự thay đổi lớn về 

cơ sở hạ tầng, chủ yếu là hệ thống đƣờng giao thông điển hình nhƣ dự án đƣờng tránh 

ĐT601, đƣờng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Chính vì sự thay đổi này làm chia cắt 

các vùng lúa và hệ thống thủy lợi nên hệ thống kênh mƣơng không phát huy tác dụng 

trong việc cung cấp nƣớc đến một số trà lúa gây thiếu nguồn nƣớc tƣới, thậm chí 

không thể canh tác đƣợc vào vụ Hè Thu.  

Trƣờng hợp xã Hòa Ninh có diện tích canh tác lúa chênh lệch rất lớn giữa 2 vụ, 

trong vụ Đông Xuân diện tích canh tác lên đến 141 ha nhƣng ở vụ Hè Thu diện tích 

canh tác chỉ còn 10 ha. Do đặc điểm của xã này không có sông ngòi trong ranh giới xã 

nên việc tích trữ lƣợng nƣớc để đáp ứng nhu cầu sử dụng vào mùa khô hết sức khó 

khăn dẫn đến tình trạng thiếu nƣớc cho cả 2 vụ trong năm, đặc biệt thiếu nƣớc vào vụ 

Hè Thu. Mặc dù một phần diện tích đất trồng lúa của xã nằm sát với khu vực có khả 

năng đƣợc tƣới từ Hồ Hòa Trung nhƣng do những trà lúa này có địa hình cao nên việc 
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tƣới chủ động từ các hồ đập xung quanh không khả thi, thậm chí không thể áp dụng 

hình thức bơm tƣới. Chính vì vậy, trong suốt vụ Hè Thu và gần cuối vụ Đông Xuân 

diện tích lúa trên địa bàn xã Hòa Ninh đều dựa vào hình thức tƣới không chủ động, 

yếu dựa vào lƣợng mƣa. Vào mùa khô diện tích lúa bị hạn tập trung nhiều nhất ở ba 

thôn: Thôn 5, Thôn Sơn Phƣớc và Thôn Mỹ Sơn. 

Xã Hòa Bắc là xã thuộc nhóm miền núi có hệ thống sông Cu Đê chảy dài qua 

nhiều thôn trên địa bàn xã. Các ruộng lúa tại khu vực này chủ yếu tập trung dọc 

sông Cu Đê nhƣng do địa hình cao dần về phía Tây Bắc nên việc thiết kế hệ thống 

kênh mƣơng đƣa nƣớc vào ruộng gặp nhiều khó khăn. Tại xã này tập trung phần 

lớn dân tộc thiểu số sinh sống nên tập quán canh tác khá lạc hậu, ít áp dụng các tiến 

bộ của khoa học công nghệ, trình độ dân trí thấp nên việc chấp hành và thực hiện 

các quy định về cơ chế vận hành của các trạm bơm cố định tại khu vực này không 

hiệu quả trong thực tế.  

Nhìn chung, thực trạng hạn hán trên địa bàn huyện Hòa Vang đƣợc đánh giá 

bằng chỉ số SPI thƣờng xảy ra vào vụ Hè Thu, đặc biệt là tháng 6 và tháng 7. Kết hợp 

với hệ thống nguồn nƣớc mặt không dồi dào, chỉ phân bố tập trung ở một số xã thuộc 

vùng đồng bằng, một số ít ở các xã vùng trung du. Phần lớn hệ thống hồ, đập có dung 

tích nhỏ nên không đảm nhận đƣợc việc tƣới cho toàn bộ diện tích đất trồng lúa của 

các xã trong huyện, đặc biệt là vào các tháng mùa khô khi mực nƣớc sông cạn do 

lƣợng mƣa thấp.  

3.4. ẢNH HƢỞNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 

TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN HÒA VANG 

3.4.1. Ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 

3.4.1.1. Ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng của hạn hán đến thực hiện công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai  

Để đánh giá mức ảnh hƣởng của hạn hán đến thực trạng thực hiện công tác quản 

lý Nhà nƣớc về đất đai, nghiên cứu này đã tiến hành tham vấn ý kiến các bên liên quan 

trên địa bàn huyện Hòa Vang bằng phiếu hỏi đƣợc thiết kế sẵn (xem ở Phụ lục 04). 

Nội dung tham vấn dựa trên 15 nội dung của công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai 

theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Với giả thuyết: Giá trị trung bình của biến 

bằng 2,0 (mức ảnh hƣởng trung bình), Đối thuyết: Giá trị trung bình của biến khác 2,0. 

Kết quả đánh giá mức ảnh hƣởng của hạn hán đến thực hiện 15 nội dung quản lý Nhà 

nƣớc về đất đai đƣợc thể hiện ở bảng 3.13.  
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Bảng 3.13. Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của hạn hán đến các nội dung quản 

lý Nhà nước về đất đai tại huyện Hòa Vang 

Nội dung quản lý nhà 

nƣớc về đất đai 

Ý kiến đánh giá (%) 

Trung 

bình 

Giá trị 

kiểm 

định 

Sig. Ảnh 

hƣởng 

ít 

Ảnh 

hƣởng 

trung 

bình 

Ảnh 

hƣởng 

lớn 

1. Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý, 

sử dụng đất đai và tổ chức 

thực hiện văn bản đó 

48,6 28,5 22,9 1,74 2,0 0,07 

2. Xác định địa giới hành 

chính, lập và quản lý hồ sơ 

địa giới hành chính, lập 

bản đồ hành chính 

34,3 45,7 20,0 1,86 2,0 0,26 

3. Khảo sát, đo đạc, lập 

bản đồ địa chính, bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất và 

bản đồ quy hoạch sử dụng 

đất; điều tra, đánh giá tài 

nguyên đất; điều tra xây 

dựng giá đất 

0,0 40,0 60,0 2,60 2,0 0,00 

4. Quản lý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
0,0 22,9 77,1 2,77 2,0 0,00 

5. Quản lý việc giao đất, 

cho thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất 

0,0 14,3 85,7 2,86 2,0 0,00 

6. Quản lý việc bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

khi thu hồi đất 

48,6 28,5 22,9 1,74 2,0 0,07 

7. Đăng ký đất đai, lập và 

quản lý hồ sơ địa chính, 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

0,0 31,4 68,6 2,69 2,0 0,00 
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Nội dung quản lý nhà 

nƣớc về đất đai 

Ý kiến đánh giá (%) 

Trung 

bình 

Giá trị 

kiểm 

định 

Sig. Ảnh 

hƣởng 

ít 

Ảnh 

hƣởng 

trung 

bình 

Ảnh 

hƣởng 

lớn 

8. Thống kê, kiểm kê đất 

đai 
0,0 20,0 80,0 2,80 2,0 0,00 

9. Xây dựng hệ thống 

thông tin đất đai 
31,4 57,1 11,5 1,80 2,0 0,07 

10. Quản lý tài chính về 

đất đai và giá đất 
40,0 48,6 11,4 1,71 2,0 0,02 

11. Quản lý, giám sát việc 

thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của ngƣời sử dụng đất 

42,9 54,3 2,8 1,60 2,0 0,00 

12. Thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, theo dõi, đánh 

giá việc chấp hành quy 

định của pháp luật về đất 

đai và xử lý vi phạm pháp 

luật về đất đai 

31,4 57,1 11,5 1,80 2,0 0,07 

13. Phổ biến, giáo dục 

pháp luật về đất đai 
48,6 45,7 5,7 1,57 2,0 0,00 

14. Giải quyết tranh chấp 

về đất đai; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong quản lý và 

sử dụng đất đai 

51,4 34,3 14,3 1,63 2,0 0,01 

15. Quản lý hoạt động dịch 

vụ về đất đai 
48,6 37,1 14,3 1,66 2,0 0,01 

Kết quả kiểm định T-test với mức kiểm định bằng 2,0 ở độ tin cậy 90% cho thấy: 

hầu hết các biến trên đều có giá trị Sig < 0,1. Do đó, các nội dung quản lý nhà nƣớc về 

đất đai nhƣ trong bảng trên đều thấp hơn mức ảnh hƣởng trung bình. Chỉ có duy nhất 

nội dung Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập 

bản đồ hành chính là có giá trị Sig > 0,1 nên theo đánh giá của những ngƣời đƣợc 

tham vấn thì hạn hán có ảnh hƣởng ở mức trung bình đến việc thực hiện nội dung này. 

Đối với 15 nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai thì việc thực hiện 05 nội dung 

chịu ảnh hƣởng của hạn hán ở mức mạnh. Trong đó, hạn hán tác động lớn nhất đến thực 

hiện 05 nội dung, bao gồm: Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục 
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đích sử dụng đất với giá trị trung bình đạt đến 2,86. Kế đến là các nội dung Thống kê, 

kiểm kê đất đai; Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đăng ký đất đai, lập và quản 

lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra 

xây dựng giá đất; có giá trị cao hơn mức trung bình (2,0) lần lƣợt là 2,80; 2,77; 2,69 và 

2,60. Đối với 10 nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai còn lại thì đều có giá trị bằng 

hoặc dƣới mức trung bình. Do đó, theo đánh giá của những ngƣời đƣợc tham vấn ý kiến 

thì việc thực hiện các nội dung này tại địa bàn huyện ít chịu ảnh hƣởng bởi hạn hán. 

3.4.1.2. Ảnh hưởng của hạn hán đến thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về 

đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 

Kết quả đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán đến thực hiện các nội dung trong công 

tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai ở địa bàn nghiên cứu đƣợc tổng hợp dựa trên kết quả 

tham vấn ý kiến, kết quả từ các buổi thảo luận nhóm tập trung với các bên liên quan và 

kết quả khảo sát thực địa.  

 Công tác quản lý việc giao, cho thuê, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa: 

Đây là nội dung đƣợc đánh giá là chịu ảnh hƣởng lớn nhất của hạn hán. Tuy 

nhiên, khi xem xét đến từng hoạt động cụ thể trong nội dung này cho thấy công tác 

quản lý việc giao và cho thuê đất trồng lúa ít chịu ảnh hƣởng của hạn hán hơn so với 

công tác quản lý thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.  

Với thực trạng hạn hán xuất hiện liên tục trong suốt vụ Hè Thu của nhiều năm 

liền dẫn đến việc thiếu nƣớc tƣới thƣờng xuyên xảy ra ở nhiều thôn và xã trong huyện. 

Những diện tích trồng lúa chịu ảnh hƣởng của hạn hán chỉ có thể canh tác đƣợc ở vụ 

Đông Xuân, vụ Hè Thu thƣờng không thể canh tác. Thực trạng này diễn ra nhiều năm 

gây lãng phí quỹ đất, chính vì vậy UBND thành phố Đà Nẵng và huyện Hòa Vang đã 

có chủ trƣơng thu hồi và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử 

dụng vào các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật và định hƣớng phát 

triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố. Theo kết quả thu thập đƣợc từ Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng huyện, tính đến cuối năm 2016 toàn huyện có 344,7 ha diện 

tích đất trồng lúa bị thu hồi, và 584,5 ha đất trồng lúa đƣợc phép chuyển mục đích sử 

dụng [40]. 

Nhiều xứ đồng ở địa bàn các xã thiếu nƣớc tƣới nghiêm trọng dẫn đến không thể 

sản xuất lúa vào vụ Hè Thu. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, vì vậy Phòng 

NN&PTNT đã có báo cáo trình UBND huyện Hòa Vang đề nghị thu hồi các diện tích 

này. Diện tích đất trồng lúa đề nghị thu hồi phân bố trên địa bàn các xã đƣợc thể hiện 

ở bảng 3.14. 
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Bảng 3.14. Diện tích đất trồng lúa đề nghị thu hồi do không chủ động 

nước sản xuất vụ Hè Thu 

Tên xã 
Diện tích đề nghị 

thu hồi (m
2
)

 Tên xứ đồng 

Hòa Sơn 459.181 
Hòa Khê (Hóc Lực và Khê Lâm), Phú Thƣợng, 

Xuân Phú, Phú Hạ 

Hòa Ninh 1.049.500 

Kiền Kiền, Hố Chuồng, Vũng Dứa, Đồng chăn 

nuôi, Hóc cát, Cây Trai, Hóc Đèo, Trƣởng Hóa, 

Cây Trâm, Đồng Thành, Mẫu bảy, Đồng Vangd, 

Đồng Đơn, Ông Tƣ, Ông Phú, Đồng Đẳng, Cây 

Ƣơi, Cây Thị, Cây Trâm, Nà Nƣớc, Đồng Vàng, 

Cây Sanh, Đá Đen, Hóc Kè, Ruộng Cạn, Đồng 

Miếu, Đồng Lầy, Hố Cát, Hóc Lý, Hóc Rộc, Hóc 

Trí, Cửa Đình 

Hòa Châu 65.450 Đồng Trại, Cao sản, Bãi Đùng, Cồn Bắn 

Hòa Nhơn 221.087 
Mẫu 6, Dốc Sỏi, Đồng Cấm, Đồng Mẫu, Cửa 

Trƣờng, Bàu Thoàn Cao, Thổ Dài, Bàu Lùng 

Hòa Phong 10.000 Hóc Tây 

Hòa Liên 320.000 
Đồng Cạn, Đồng Phƣờng, Quao ở thôn Trƣờng 

Định, Đồng Quán ở thôn Quan Nam 3 

Hòa Bắc 30.000 Đồng Trên ở thôn Nam Yên 

Hòa Tiến 113.386 

Lô 8 Sơn Thạch, Bàu Đƣng, Hòa Phong, La Bông 

lô 20 và 25, Rộc Giác, Tiền Hiền, Đồng Ba, Cỏ 

Ống dƣới, Bà Cô, Cồn Tâm, Minh Niên, Rú Lệ 

Sơn Nam, Ô Vuông ở Nam Sơn 

Tổng 2.268.604  

 (Nguồn: Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng 

suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phụ vụ đô thị của UBND huyện Hòa Vang) [59] 

Theo số liệu đƣợc thể hiện ở bảng 3.14 Có thể thấy tổng số diện tích đất trồng lúa 

đề nghị thu hồi trên địa bàn toàn huyện là hơn 226 ha. Trong đó phân bố chủ yếu ở xã 

Hòa Ninh chiếm 46,3%; xã Hòa Sơn chiếm 20,2%; xã Hòa Liên chiếm 14,1%; xã Hòa 

Nhơn chiếm 9,7% so với tổng diện tích đề nghị thu hồi. Các xã còn lại bao gồm Hòa 

Châu, Hòa Phong và Hòa Tiến chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (tƣơng đƣơng với 9,7%) so 

với tổng diện tích đề nghị thu hồi. 

 Công tác thống kê, kiểm kê đất trồng lúa 

Công tác thống kê, kiểm kê đất trồng lúa trên địa bàn huyện đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên và định kỳ theo đúng quy định đối với thống kê và kiểm kê đất đai. Việc 

thống kê, kiểm kê đất đai trong những năm gần đây đã thiết lập đƣợc cơ sở dữ liệu 

thống kê, kiểm kê đất trồng lúa nói riêng và đất đai nói chung đến từng đơn vị hành 
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chính cấp xã trên địa bàn huyện. Hệ thống tài liệu về quỹ đất đất trồng lúa đã đƣợc sử 

dụng để phục vụ cho việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất theo chiến lƣợc, quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hòa Vang và thành phố Đà Nẵng.  

Mặc dù việc thống kê, kiểm kê đất trồng lúa đƣợc thực hiện cụ thể đến từng thửa 

đất nhƣng thực tế kết quả thống kê, kiểm kê đất trồng lúa dựa vào mục đích sử dụng 

đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm đƣợc Nhà nƣớc giao 

đất và tính đến thời điểm thống kê, kiểm kê. Trong thực tế nhiều diện tích đất trồng lúa 

thiếu nƣớc tƣới ở một số xã thuộc vùng trung du và miền núi trong thực tế đã đƣợc 

chuyển sang sử dụng cho mục đích khác nhƣ trồng cây hằng năm và một phần để 

trống, không sản xuất trong nhiều năm nhƣng vẫn đƣợc thống kê vào phần diện tích 

đất trồng lúa. Nhƣ vậy, dẫn đến thực trạng cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến diện 

tích đất trồng lúa là chƣa phù hợp với thực tế ở địa bàn nghiên cứu. 

  Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa: 

Qua kết quả tính toán đƣợc trình bày ở bảng 3.14, hạn hán đƣợc đánh giá là có 

ảnh hƣởng lớn đến công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Trên 

cơ sở quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020 đã đƣợc UBND thành phố Đà 

nẵng phê duyệt, UBND huyện Hòa Vang đã tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

trồng lúa hằng năm thông qua HĐND huyện và trình Sở TN&MT phê duyệt. Hằng 

năm, UBND huyện Hòa Vang đã hƣớng dẫn các xã tiến hành xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất trồng lúa của địa phƣơng và trình HĐND cùng cấp thông qua trƣớc khi gửi 

lên cấp huyện theo đúng quy trình. 

 Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trồng lúa đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hòa 

không tiến hành quy hoạch đất trồng lúa khác mà chỉ tiến hành quy hoạch đối với diện 

tích đất chuyên trồng lúa nƣớc. Theo phƣơng án quy hoạch, diện tích đất trồng lúa của 

huyện sẽ giảm dần qua các năm, cụ thể đến năm 2020 thì diện tích đất trồng lúa của 

huyện sẽ giảm còn 3.023,7 ha, giảm 421,11 ha so với năm 2010 là 3.444,81 ha.  

Hạn hán diễn biến bất thƣờng khiến công tác dự báo chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất trở nên khó khăn, nhất là trong thời gian dài. Dẫn theo công tác định hƣớng 

cho quy hoạch sử dụng đất trồng lúa gặp nhiều vấn đề, ảnh hƣởng đến công tác xây 

dựng, thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất.  

 Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất: 

Theo thông tin tổng hợp đƣợc từ phƣơng pháp tham vấn bằng bảng hỏi và phƣơng 

pháp thảo luận nhóm tập trung thì đối với nội dung này, hạn hán chỉ đƣợc đánh giá là có 

ảnh hƣởng đến công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Các hoạt động về điều tra, đánh giá tài 
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nguyên đất và điều tra xây dựng giá đất lại đƣợc đánh giá là không chịu ảnh hƣởng của 

hạn hán. 

Hiện quỹ đất trồng lúa trên địa bàn huyện đƣợc quản lý dựa vào hồ sơ địa chính, 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Đối với bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất đƣợc lập theo các năm có thực hiện kiểm kê nhƣ năm 2005, 2010 và 

2015. Đối với bản đồ quy hoạch sử dụng đất đƣợc lập cho năm 2020 với tỷ lệ 1:25.000. 

Bản đồ địa chính của cả 11 xã đều đƣợc lập với tỷ lệ 1:2.000, tổng số 87 tờ bản đồ, trong 

đó có 24 tờ bản đồ thể hiện các thửa đất có mục đích sử dụng là đất trồng lúa. Việc hoàn 

thành công tác khảo sát, đo đạc và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã tạo căn cứ 

pháp lý cho việc quản lý đất trồng lúa, làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu ngày càng 

diễn biến bất thƣờng, đặc biệt là hạn hán xảy ra trên địa bàn huyện đã gây không ít khó 

khăn cho việc khảo sát, đo đạc, đánh giá và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đối 

với phần diện tích đất trồng lúa.  

Trong quá trình khảo sát, đo đạc các thửa đất trồng lúa đã gặp phải những khó 

khăn nhƣ ở các xã thuộc nhóm trung du và miền núi có nhiều thửa đất đƣợc thống kê 

có mục đích sử dụng là đất trồng lúa nƣớc, tuy nhiên ở hiện trạng lại là vùng đất để 

trống chỉ có cỏ mọc thƣa thớt. Chính vì vậy, trong quá trình thống kê mục đích sử dụng 

có khả năng xảy ra sai sót cao nếu không đối chiếu lại với hồ sơ pháp lý của thửa đất 

đang lƣu trữ. Khi căn cứ vào hồ sơ đang lƣu trữ cho phù hợp với tính pháp lý của thửa 

đất đó thì lại dẫn đến thực trạng thông tin về mục đích sử dụng của thửa đất đƣợc đo vẽ 

mới không phản ánh đúng thực trạng. Tình trạng tích lũy sự sai khác giữa hồ sơ pháp lý 

với thực tế sử dụng sẽ ảnh hƣởng đến độ chính xác của các bản đồ đƣợc thành lập.  

 Công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho đất trồng lúa: 

Nhìn chung, công tác đăng ký quyền sử dụng đất trồng lúa, lập và quản lý hồ sơ 

địa chính, cấp mới và cấp đổi GCN QSDĐ liên quan đến đất trồng lúa đã đạt đƣợc 

những kết quả nhất định. Tính đến cuối năm 2016, UBND huyện Hòa Vang đã thực 

hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ cho các trƣờng hợp chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất trồng lúa. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các mục đích 

khác ngày càng tăng từ năm 2010 đến 2012 nên việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ vẫn 

còn tồn đọng nhiều hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2016 toàn bộ diện tích đất 

trồng lúa trên địa bàn huyện đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. 

Trong bối cảnh nhiều vùng lúa thiếu nƣớc tƣới, chỉ sản xuất đƣợc 1 vụ/năm 

nên nguồn thu nhập từ hoạt động canh tác lúa không phải là nguồn thu nhập chính 

của một bộ phận lớn ngƣời dân địa phƣơng. Chính vì vậy, họ ít quan tâm và chƣa 

chủ động thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trồng lúa. 

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu về cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận 
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QSDĐ, cán bộ ở các cơ quan ban ngành liên quan phải thông báo nhiều lần, thậm 

chí đến tận hộ dân để tiến hành kê khai. Nhƣ vậy, khi xem xét ở góc độ kết quả số 

lƣợng Giấy chứng nhận QSDĐ đã đƣợc cấp thì hạn hán gần nhƣ không ảnh hƣởng, 

nhƣng nếu xem xét ở góc độ các bƣớc thực hiện trong quy trình kê khai, đăng ký 

cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thì hạn hán lại có ảnh hƣởng lớn. 

3.4.1.3. Ảnh hưởng của hạn hán đến công tác quản lý các hoạt động liên quan đến 

canh tác lúa và hệ thống nguồn nước tưới  

a. Quản lý các hoạt động liên quan đến canh tác lúa 

Theo lịch thời vụ trồng lúa so Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 

Đà Nẵng, vụ Đông Xuân có thời gian từ tháng 12 năm trƣớc đến tháng 4 năm sau, vụ 

Hè Thu có thời gian từ tháng 5 đến tháng 8. Tuy nhiên, trong vụ Hè Thu do thực trạng 

nhiều diện tích đất trồng lúa không chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới nên thời điểm gieo 

trồng trên địa bàn huyện thƣờng có sự thay đổi, dao động từ ngày 15/05 đến ngày 

10/06. Lịch gieo trồng cây lúa ở các nhóm xã phân chia theo địa hình trong huyện 

cũng khác nhau. Các xã thuộc vùng đồng bằng thƣờng áp dụng lịch gieo trồng theo 

thông báo của huyện, trong khi đó các xã thuộc nhóm xã trung du và miền núi thì lịch 

gieo trồng cây lúa thƣờng trễ hơn so với lịch quy định. Việc khác nhau về thời điểm 

gieo trồng lúa gây khó khăn cho công tác giám sát và quản lý hoạt động xuống giống 

trên địa bàn toàn huyện. 

Do có sự khác nhau về khả năng chủ động nguồn nƣớc tƣới, trong vụ Hè Thu sử 

dụng cả ba loại giống lúa: dài ngày, trung ngày và trung ngắn ngày để gieo trồng. Mặc 

dù, Phòng NN & PTNT của huyện đã có thông báo xuống các xã để thông báo đến hộ 

dân về việc áp dụng giống lúa trung ngắn ngày đối với những xứ đồng thiếu nƣớc tƣới. 

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai thì ngƣời dân vẫn trồng giống lúa dài ngày hoặc 

trung ngày ở những xứ đồng này. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do họ đã 

quen với việc canh tác giống lúa dài và trung ngày từ nhiều năm trƣớc, hơn nữa việc 

sử dụng giống lúa trung ngắn ngày sẽ mất nhiều thời gian hơn cho khâu chăm sóc 

trong suốt quá trình sinh trƣởng và phát triển của cây lúa, phải áp dụng đúng kỹ thuật 

trồng và chăm sóc theo quy trình kỹ thuật. Thêm vào đó, thu nhập từ hoạt động trồng 

lúa trên diện tích không chủ động nƣớc tƣới lại thấp và bấp bênh nên ngƣời dân càng 

thêm có lý do để không thực hiện việc áp dụng gieo trồng giống lúa mới có khả năng 

thích ứng với hạn hán. 

Thực tế thời điểm bắt đầu xuống giống cũng nhƣ giống lúa đƣợc sử dụng ở một 

số trà lúa thiếu nƣớc tƣới thƣờng không theo hƣớng dẫn và quy định của các các cơ 

quan chức năng do các nguyên nhân nhƣ đã phân tích ở trên. Chính điều này này đã 

dẫn đến nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý hoạt động sản xuất lúa trên 

địa bàn huyện.  
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b. Quản lý hoạt động tưới tiêu cho diện tích đất trồng lúa 

Hầu hết các hồ, đập trên địa bàn huyện có quy mô vừa và nhỏ, diện tích tƣới 

chƣa bao quát hết vùng canh tác, các hồ tự điều tiết bằng tràn tự do. Với quy mô các 

hồ chứa nhỏ nên khi gặp thời tiết nắng hạn kéo dài thì rất dễ bị cạn kiệt nƣớc, đặc biệt 

là vào giữa và cuối vụ Hè Thu. Một số vùng sản xuất lúa có địa hình cao, không thể 

dẫn nƣớc đƣợc vào đồng ruộng phải sử dụng các trạm bơm để cung cấp nƣớc tƣới 

trong thời gian xảy ra hạn hán. 

Trên địa bàn huyện có tất cả 16 trạm bơm có chức năng bơm nƣớc từ các hồ chứa 

và các sông đến vùng lúa có địa hình cao hoặc do chia cắt địa lý không thể dẫn nƣớc 

vào đồng ruộng. Tên và địa điểm của các trạm bơm đƣợc thể hiện ở bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Các trạm bơm phục vụ tưới cho diện tích lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang 

STT Tên Trạm Bơm Địa điểm đặt trạm bơm 

1 An Trạch Xã Hòa Tiến 

2 Túy Loan Xã Hòa Nhơn 

3 Bính Bắc Xã Điện Hòa 

4 Cầu Quảng Xã Hòa Liên 

5 Cầu Đình Xã Hòa Liên 

6 Tân Ninh Xã Hòa Liên 

7 Lệ Sơn (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Tiến 

8 Dƣơng Sơn (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Tiến 

9 Yến Nê (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Tiến 

10 An Tân (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Phong 

11 Phong Nam (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Châu 

12 Miếu Ông (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Tiến 

13 Para An Trạch (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Khƣơng 

14 Phú Sơn (Trạm bơm chống hạn) Xã Hòa Khƣơng 

15 Đông Lâm Xã Hòa Phú 

16 Ninh An Xã Hòa Nhơn 

(Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng năm 2013) [61] 

Theo thống kê từ bảng 3.15 có thể thấy có đến 50% số trạm bơm đƣợc đầu tƣ để 

sử dụng vào mục đích chống hạn cho các diện tích lúa. Các trạm bơm cố định đƣợc bố 

trí gần sông Cu Đê và sông Túy Loan. Ngoài ra, các trạm bơm lƣu động dùng để 

chống hạn trong vụ Hè Thu đƣợc bố trí tại các hồ, đập dâng khi mực nƣớc xuống thấp. 

Tuy nhiên, tình trạng thiếu nƣớc tƣới cho cây lúa xảy ra hàng năm, thƣờng rơi vào vụ 

Hè Thu. Những cánh đồng lúa có diện tích bị hạn chủ yếu tập trung ở các khu vực 3 

xã: Hòa Ninh, Hòa Nhơn và Hòa Sơn. Bên cạnh đó, điều đáng báo động là tại một số 

cánh đồng, dù có trạm bơm và nằm sát sông thuộc xã Hòa Nhơn nhƣng vẫn bị ảnh 

hƣởng bởi hạn hán vào vụ Hè Thu do mực nƣớc tại hai con sông này thƣờng xuyên ở 
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mức thấp hơn cao trình lấy nƣớc của các trạm bơm, dẫn đến việc trạm bơm không sử 

dụng hết công suất thiết kế. 

Theo kết quả tổng hợp đƣợc từ phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung và phƣơng 

pháp khảo sát thực địa cho thấy nguồn nƣớc tại sông Cu Đê, sông Túy Loan và hồ Hòa 

Trung chịu ảnh hƣởng lớn bởi hạn hán. Mức độ ảnh hƣởng của hạn hán các nguồn 

nƣớc này đƣợc thể hiện cụ thể trong bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của hạn hán đến hệ thống nguồn nước mặt phục vụ tưới cho 

diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 

Nguồn  

nƣớc mặt 
Mức độ ảnh hƣởng 

Thời điểm 

ảnh hƣởng 

Sông Cu Đê 

Thiếu nguồn nƣớc từ các khe đầu nguồn làm suy 

giảm dòng chảy, mực nƣớc cạn, không thể áp dụng 

hình thức bơm tƣới 

Cả vụ Hè Thu 

Hồ Hòa 

Trung 

Mực nƣớc thấp hơn cao trình lấy nƣớc nên không 

đủ để cấp vào cống lấy nƣớc để chuyển đến hệ 

thống kênh mƣơng nội đồng 

Cả vụ Hè Thu 

Sông Túy 

Loan 

Mực nƣớc sông thƣờng cạn, không không thể áp 

dụng hình thức bơm tƣới cho các trà lúa dọc theo bờ 

sông nhƣng có địa hình cao 

Cuối vụ Đông 

Xuân và cả vụ 

Hè Thu 

Với các nguồn nƣớc mặt lớn bao gồm Sông Cu Đê, Túy Loan và hồ Hòa 

Trung thƣờng rơi vào tình trạng có mực nƣớc thấp vào vụ Hè Thu gây ra tình trạng 

thiếu nƣớc tƣới ở nhiều trà lúa trên địa bàn các xã trong huyện. Các trạm bơm nhƣ 

Cầu Quảng và Tân Ninh ở xã Hòa Liên, trạm Túy Loan ở xã Hòa Nhơn mặc dù 

đƣợc thiết kế để đảm nhận vùng tƣới có diện tích khá lớn so với các trạm bơm khác 

nhƣng do thiếu hụt lƣợng mƣa vào những tháng trong cả vụ lúa Hè Thu và cuối vụ 

Đông Xuân đã dẫn đến hiệu quả bơm tƣới thấp, nhiều diện tích lúa luôn trong tình 

trạng thiếu nƣớc đến mức không sản xuất đƣợc, thậm chí nhiều trà lúa không thể 

canh tác đƣợc vào vụ Hè Thu. Chính vì vậy, công tác vận hành và quản lý các trạm 

bơm, đặc biệt là các trạm bơm di động phục vụ cho công tác cứu hạn cho lúa cũng 

gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.  

Nhìn chung, theo ý kiến tổng hợp từ các buổi thảo luận nhóm tập trung cho 

thấy ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý sản xuất nông nghiệp và điều hành hệ 

thống thủy lợi, trạm bơm thƣờng xuyên đƣợc sự quan tâm của các cơ quan, ban 

ngành liên quan. Tuy nhiên, ảnh hƣởng của hạn hán đến việc thực hiện các nội 

dung trong công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai lại chƣa đƣợc đánh giá, nhìn nhận 

đúng thực trạng. Cho đến khi họ tham gia thảo luận nhóm và điền phiếu tham vấn ý 

kiến về vấn đề này thì mới nhận ra hạn hán thực sự có ảnh hƣởng đến hoạt động cụ 

thể trong quá trình thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai. 
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3.4.2. Ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 

3.4.2.1. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa dựa trên ảnh viễn thám 

và chỉ số SPI  

Đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán về mặt quy mô thời gian và không gian để thấy 

đƣợc sự thay đổi về tần suất và thời gian xảy ra hạn hán trong một giai đoạn nào đó có 

tác động lớn đến khả năng đối phó và thích ứng với những ảnh hƣởng đó [51], [73]. 

Để mô phỏng ảnh hƣởng của hạn hán đến diện tích đất trồng lúa về mặt không 

gian, nghiên cứu này đã sử dụng kết quả bản đồ hiện trạng đất trồng lúa huyện Hòa 

Vang năm 2016 đƣợc giải đoán từ ảnh viễn thám RapidEye (là kết quả nghiên cứu đã 

đƣợc trình bày ở mục 3.2.1.2). Kết hợp với việc sử dụng số liệu SPI của 4 trạm đo 

mƣa, bao gồm: Đà Nẵng, Ái Nghĩa, Tam Kỳ và Thƣợng Nhật của các tháng 5, 6, 7 và 

8 trong vụ Hè Thu năm 2016 để chạy chức năng nội suy IDW (theo công thức 2.4) trên 

phần mềm ArcGIS. Kết quả sự phân bố không gian của hạn hán ở địa bàn nghiên cứu 

đƣợc mô phỏng nhƣ ở hình 3.22.  

   

  

 

 

Để kiểm chứng độ chính xác của kết quả phân vùng hạn hán từ dữ liệu của 4 

trạm quan trắc, nghiên cứu này đã tiến hành đối chiếu với báo cáo diện tích đất trồng 

lúa không sản xuất đƣợc do thiếu nƣớc thu thập từ Phòng Nông nghiệp và PTNT của 

Hình 3.22. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ chỉ số SPI tỷ lệ 1/25.000 theo kết quả nội suy 

không gian từ dữ liệu mưa của 4 trạm quan trắc  

(bản đồ tỷ lệ 1/25.000) 
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huyện, kết hợp với thông tin tổng hợp từ phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung và 

phƣơng pháp khảo sát thực địa. Kết quả rà soát và đối chiếu cho thấy: thực tế không có 

hiện tƣợng hạn nặng xảy ra vào tháng 7, trong khi kết quả nội suy lại thể hiện mức hạn 

nặng ở các xã trong toàn huyện; vào tháng 6 thực tế có xảy ra hạn ở một số xã vùng 

núi và trung du trong khi kết quả nội suy lại cho thấy hạn hán ở mức tƣơng đối khô tập 

trung ở các vùng đồng bằng và không có hạn xảy ra ở các xã vùng núi và trung du. 

Nhƣ vậy, có thể thấy kết quả phân vùng hạn hán ở các vùng không có trạm quan trắc 

bên trong ranh giới là thiếu chính xác. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này sử dụng 

thêm số liệu lƣợng mƣa của 4 trạm mô phỏng lấy từ nguồn ảnh viễn thám phối hợp với 

số liệu mƣa của 4 trạm quan trắc nhằm tăng dày điểm trạm mƣa để tiến hành chạy nội 

suy phân vùng hạn hán.  

Mặc dù dữ liệu mƣa mô phỏng trong ranh giới huyện Hòa Vang có thể tải 

xuống tổng cộng là 12 trạm, nhƣng sau khi tải xuống, tiến hành nhập và lọc dữ liệu 

cho thấy số liệu mô phỏng của các trạm có trùng nhau do khoảng cách giữa các 

trạm này phân bố gần nhau. Vì vậy, đề tài tiếp tục loại bỏ số liệu của 5 trạm. Sử 

dụng số liệu mô phỏng của 7 trạm còn lại để tính tƣơng quan với số liệu từ 4 trạm 

quan trắc, kết quả tính tƣơng quan cho thấy chỉ có 4 trạm có mức tƣơng quan đạt từ 

0,8 trở lên.  

 
 

Đề tài đã lựa chọn sử dụng số liệu lƣợng mƣa mô phỏng từ 4 trạm này và gán tên 

là TRMM 1, TRMM2, TRMM3 và TRMM 4. Số liệu mức tƣơng quan đƣợc thể hiện 

chi tiết ở hình 3.24. 

 

Hình 3.23. Vị trí của các trạm mưa quan trắc và mô phỏng 
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Hình 3.24. Tương quan giữa lượng mưa của các trạm quan trắc và mô phỏng 

Do số liệu lƣợng mƣa của 4 trạm mô phỏng TRMM 1, TRMM 2, TRMM 3 và 

TRMM 4 chỉ có thể tải đƣợc từ năm 1998, vì vậy đề tài đã tính toán chỉ số SPI theo tháng 

trong giai đoạn 1998 - 2016 cho các trạm mô phỏng. Kết quả tính toán SPI các tháng 5, 6, 

7 và 8 của 4 trạm mô phỏng kết hợp với 4 trạm quan trắc để tiến hành chạy nội suy không 

gian bằng chức năng IDW nhằm xác định sự phân bố về mặt không gian của hạn hán trên 

địa bàn huyện. Kết quả mô phỏng đƣợc thể hiện ở hình 3.25.  
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Hình 3.25. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ chỉ số SPI tỷ lệ 1/25.000 theo kết quả nội suy 

không gian từ dữ liệu mưa của 4 trạm quan trắc và 4 trạm mô phỏng 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Kết quả ở hình 3.25 cho thấy việc kết hợp thêm dữ liệu mƣa từ 4 trạm mô 

phỏng nằm trong ranh giới hành chính của huyện đã cho kết quả phân vùng hạn hán 

gần đúng với thực trạng hạn đã diễn ra trên địa bàn huyện vào vụ Hè Thu năm 

2016. Nhƣ vậy, có thể thấy việc sử dụng kết hợp lƣợng mƣa viễn thám với lƣợng 

mƣa quan trắc sẽ làm tăng độ chính xác của kết quả mô phỏng ảnh hƣởng của hạn 

hán về mặt không gian. 

Căn cứ vào kết quả tính toán chỉ số SPI theo từng tháng trong giai đoạn 1998-

2016 của cả 8 trạm cho thấy: chỉ số SPI ở ngƣỡng tƣơng đối khô đến khô nặng xuất 

hiện ở các tháng trong vụ Hè Thu của các năm 2002, 2006, 2010, 2011, 2015 và 2016. 

Trên cơ sở đó, đề tài đã tải các ảnh viễn thám ở các thời điểm đƣợc xác định có hạn 

hán xảy ra trên diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang (thông tin chi tiết của các 

ảnh viễn thám đã đƣợc trình bày ở bảng 3.17).  

Các ảnh viễn thám năm 2002, 2006, 2010, 2011 và 2015 đƣợc giải đoán theo 

phƣơng pháp đƣợc áp dụng để giải đoán ảnh năm 1997 và 2016 đã đƣợc trình bày ở mục 

2.3.2.1. Kết quả đánh giá độ chính xác giải đoán dựa vào chỉ số khác biệt J của các ảnh 

nhƣ sau:  
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- Ảnh Landsat 7 năm 2002: Giá trị J nằm trong ngƣỡng từ 1,6 đến 2,0 trong đó chỉ 

có 5 cặp có giá trị J ở ngƣỡng khác biệt trung bình, còn lại 23 cặp có giá trị J ở ngƣỡng 

khác biệt cao.  

- Ảnh Landsat TM 5 năm 2006: Giá trị J nằm trong ngƣỡng từ 1,7 đến 2,0 trong đó 

có 8 cặp có giá trị J ở ngƣỡng khác biệt trung bình, còn lại 20 cặp có giá trị J ở ngƣỡng 

khác biệt cao. 

- Ảnh Landsat TM 5 năm  2010: Giá trị J nằm trong ngƣỡng từ 1,6 đến 2,0 trong đó 

có 6 cặp có giá trị J ở ngƣỡng khác biệt trung bình, còn lại 22 cặp có giá trị J ở ngƣỡng 

khác biệt cao. 

- Ảnh Landsat TM 5 năm 2011: Giá trị J nằm trong ngƣỡng từ 1,7 đến 2,0 trong đó 

có 4 cặp có giá trị J ở ngƣỡng khác biệt trung bình, còn lại 24 cặp có giá trị J ở ngƣỡng 

khác biệt cao. 

- Ảnh Landsat 8 năm 2015: Giá trị J nằm trong ngƣỡng từ 1,7 đến 2,0 trong đó có 6 

cặp có giá trị J ở ngƣỡng khác biệt trung bình, còn lại 22 cặp có giá trị J ở ngƣỡng khác 

biệt cao. 

Mặc dù vẫn có một số chỉ số J nằm ở ngƣỡng trung bình, nhƣng giá trị thấp nhất 

vẫn là J = 1,6 (Giá trị này chỉ cách ngƣỡng khác biệt cao 0,3). Nhƣ vậy, các đối tƣợng 

đƣợc giải đoán trên ảnh viễn thám ở các thời điểm có hạn hán xảy ra là hoàn toàn đảm 

bảo độ chính xác về chỉ số khác biệt. 

Kết quả đánh giá độ chính xác tổng số và hệ số Kappa của các ảnh đƣợc thể hiện 

trong bảng 3.17 (Số liệu chi tiết đƣợc trình bày ở Phụ lục 03). 

Bảng 3.17. Độ chính xác giải đoán ảnh viễn thám ở thời điểm xảy ra hạn 

Năm Tên ảnh Độ chính xác tổng số Hệ số Kappa 

2002 Landsat ETM +7 86,69 0,82 

2006 Landsat TM 5 87,61 0,83 

2010 Landsat TM 5 87,91 0,87 

2011 Landsat TM 5 85,75 0,81 

2015 Landsat LC 8 86,10 0,82 

Từ kết quả đánh giá độ chính xác giải đoán thể hiện ở bảng 3.17 có thể thấy tất 

cả các ảnh đều có độ chính xác tổng số cao hơn 85%, giá trị chỉ số Kappa ở ngƣỡng từ 

0,81 trở lên (ngƣỡng chấp nhận giá trị ở mức rất tốt). Vì vậy, kết quả giải đoán các ảnh 

viễn thám đƣợc sử dụng làm bản đồ nền, kết hợp với số liệu SPI của 8 trạm để chạy 

nội suy không gian nhằm thành lập bản đồ hạn hán trên đất trồng lúa cho vùng nghiên 

cứu. Kết quả đƣợc thể hiện ở hình 3.26 (xem thêm ở Phụ lục 1). 
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Hình 3.26. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ mô phỏng ảnh hưởng của hạn hán trên diện 

tích đất trồng lúa về mặt không gian các năm bị hạn tại huyện Hòa Vang tỉ lệ 1:25.000 

Qua hình 3.26 có thể thấy các năm 2002, 2006, 2010, 2011, 2015 và 2016 diện 

tích đất trồng lúa của các xã trên địa bàn huyện đều có xảy ra hạn hán, tuy nhiên mức 

hạn và phân bố hạn về mặt không gian có khác nhau ở các thời điểm.  
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Để đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của hạn hán trên đất trồng lúa trong cả giai đoạn 

nghiên cứu từ năm 1997 đến năm 2016, đề tài đã đƣa thêm số liệu mức hạn dựa trên 

chỉ số SPI của các tháng trong vụ Hè Thu năm 1997 vào hình 3.27. Số liệu từ hình 

3.27 cho thấy ở năm 1997 diện tích đất trồng lúa không bị ảnh hƣởng bởi hạn hán, 

nhƣng đến năm 2002 có xuất hiện tình trạng hạn ở mức tƣơng đối khô trên diện tích 

hơn 708 ha. Gần nhƣ toàn bộ diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện đều bị ảnh 

hƣởng bởi hạn hán vào năm 2006, chỉ có 20,1 ha ở mức gần chuẩn. Năm 2010 có tình 

trạng hạn mức khô nặng xảy ra trên diện tích hơn 360 ha, mức tƣơng đối khô là 2867 

ha. Đây là năm đƣợc đánh giá đã xảy ra tình trạng đất trồng lúa bị ảnh hƣởng nặng 

nhất bởi hạn hán trong giai đoạn nghiên cứu trên địa bàn huyện. Ở năm 2011, có 2742 

ha đất trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán ở mức tƣơng đối khô. Đến năm 2015, tình 

trạng hạn có giảm so với các năm trƣớc đó, tổng diện tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng là 

1070 ha. Tuy nhiên, đến năm 2016 tổng diện tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn 

hán là 2786 ha, tăng lên gấp 2,6 lần so với năm 2015.  

Nhìn chung, hạn hán ảnh hƣởng đến diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang 

trong giai đoạn 20 năm, từ 1997 đến 2016, là không giống nhau và có xu hƣớng thay 

đổi không rõ ràng. Để tiếp tục đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng 

lúa ở cấp xã, đề tài đã tiến hành thống kế, tính toán diện tích đất trồng lúa theo các 

mức hạn ở từng xã. Số liệu chi tiết thể hiện ở bảng 3.18. 
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Hình 3.27. Diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng bởi hạn hán trên địa bàn toàn huyện 
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Bảng 3.18. Diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng bởi hạn hán phân theo xã tại huyện Hòa Vang 

Đơn vị 

Năm 

1997 
Năm 2002 Năm 2006 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2015 Năm 2016 

Gần 

chuẩn 

Tƣơng 

đối khô 

Gần 

chuẩn 

Tƣơng 

đối khô 

Gần 

chuẩn 

Tƣơng 

đối khô 

Khô 

nặng 

Tƣơng 

đối khô 

Gần 

chuẩn 

Tƣơng 

đối khô 

Gần 

chuẩn 

Tƣơng 

đối khô 

Gần 

chuẩn 

Hòa Bắc 122,4 0 113,3 89,6 0 83,3 0 85,5 0 88,7 0 121,5 0 

Hòa Liên 681,4 0 549,8 542,1 0 492,6 0 434,4 0 330,8 0 302,9 0 

Hòa Ninh 132,3 0 156,4 138,2 0 135,1 0 117,5 0 106,6 0 103,4 0 

Hòa Phú 110,0 18,2 80,5 79,3 0 84,2 0 49,6 20,6 60,1 0 58,2 0 

Hòa Nhơn 388,9 0 389,4 368,6 0 377,3 0 378,3 1,4 159,8 213,1 370,9 0 

Hòa Sơn 279,5 0 230,4 213,7 0 200,7 0 201,5 0 198,2 0 209,7 0 

Hòa Phong 473,8 83 398,9 478,7 0 369,8 58,1 362,3 89,4 9,0 487,9 501,4 0 

Hòa Khƣơng 496,4 224,6 214,4 423,3 20,1 369,6 52,0 218,3 214 13,9 397,6 321,3 80,7 

Hòa Châu 395,5 92,7 294,3 378,1 0 286,3 0 135,6 91,3 0 247,5 261,5 0 

Hòa Tiến 567,8 44 540 572,3 0 297,9 250,4 529 40,1 0 549,1 373,5 175,2 

Hòa Phƣớc 230,3 243,9 0 234,6 0 170,2 0 0 132,9 45,4 97,6 162,5 0 



102 

Khi so sánh số liệu thống kê ở bảng 3.18 theo tiêu chí tổng diện tích đất trồng 

lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán ở các mức độ cho thấy đất trồng lúa trên địa bàn hai 

xã Hòa Liên và Hòa Tiến bị ảnh hƣởng nhiều nhất. Nhƣng nếu đánh giá ảnh hƣởng 

của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa của các xã theo tiêu chí phân vùng địa hình 

có thể thấy:  

Đối với cac xã vùng núi (Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Ninh và Hòa Phú): Diện 

tích đất trồng lúa trên địa bàn các xã này hầu nhƣ không bị ảnh hƣởng bởi hạn hán 

vào năm 2002 và 2016; nhƣng vào các năm 2006, 2010, 2011 và 2015 lại chịu ảnh 

hƣởng bởi hạn ở mức tƣơng đối khô trên diện tích khá lớn. 

Đối với các xã vùng trung du (Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Phong và Hòa 

Khƣơng): Có sự khác biệt khá rõ về mức ảnh hƣởng của hạn hán trên diện tích đất 

trồng lúa. Trong khi xã Hòa Khƣơng bị ảnh hƣởng của hạn hán ở tất cả các năm, 

hai xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn lại không bị ảnh hƣởng bởi hạn ở năm 2002 và 2016. 

Chỉ có 2 xã Hòa Phong và Hòa Khƣơng có hạn hán xảy ra ở mức khô nặng vào năm 

2010, hai xã còn lại chỉ xảy ra hạn ở mức tƣơng đối khô. 

Đối với các xã vùng đồng bằng (xã Hòa Châu, Hòa Tiến và Hòa Phƣớc): Hòa 

Tiến là xã có diện tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán ở cả hai mức tƣơng 

đối khô và khô nặng, trong khi diện tích đất trồng lúa của hai xã Hòa Châu và Hòa 

Phƣớc chỉ chịu ảnh hƣởng ở mức tƣơng đối khô. Diện tích đất trồng lúa bị ảnh 

hƣởng bởi hạn hán ở các xã có sự khác biệt khá lớn ở các thời điểm xảy ra hạn 

trong giai đoạn nghiên cứu của đề tài. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 20 năm (từ 1997 đến 2016) diện tích đất trồng lúa 

trên địa bàn huyện Hòa vang bị ảnh hƣởng bởi hạn hán lớn nhất ở các năm 2002, 

2006, 2010, 2011, 2015 và 2016. Hạn xảy ra ở hai mức tƣơng đối khô và khô nặng. 

Diện tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán ở các thời điểm có sự khác biệt 

khá rõ ràng và không tuân theo một quy luật nhất định nào. Diện tích đất trồng lúa 

ở xã thuộc các vùng địa hình khác nhau chịu ảnh hƣởng bởi hạn hán khác nhau, 

thạm chí ngay trong cùng một vùng địa hình cũng có sự khác biệt khá rõ nhƣ vùng 

trung du và đồng bằng.  

Theo Elisabeth H. và cs (2016) [82], đã có nhiều công trình nghiên cứu ảnh 

hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất ở cấp vi mô đƣợc thực hiện 

nhằm cung cấp những hiểu biết quan trọng về các chiến lƣợc thích ứng với biến đổi 

khí hậu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó có hoạt động sản xuất lúa 

cho địa phƣơng. Tác giả  Stephen A. W. và cs (2014) [131] cho rằng việc các nông 

hộ thực hiện những thay đổi về quyết định sử dụng đất và kỹ thuật canh tác là do 

thay đổi về nhiệt độ và thời điểm mƣa. Hạn hán làm suy giảm sản lƣợng nông 

nghiệp và thu hoạch, đe dọa an ninh lƣơng thực và sinh kế ở quốc gia và cả cấp hộ 
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gia đình [76]. Vì vậy, để thấy đƣợc bức tranh cụ thể hơn, nghiên cứu này tiếp tục 

thực hiện đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa ở cấp hộ gia 

đình ở các xã phân theo vùng địa hình.  

3.4.2.2. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa dựa vào kết quả điều tra hộ 

a. Thông tin chung của các hộ điều tra 

Để đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa cấp hộ gia đình, 

nghiên cứu này đã tiến hành điều tra 347 hộ trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Hòa Vang. 

Thông tin chung của các hộ điều tra đƣợc thu thập bao gồm trình đồ học vấn, giới tính 

và tuổi. Một số công trình nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, giới tính và tuổi của 

chủ hộ là một trong những yếu tố quyết định đến thay đổi sử dụng đất, năng suất và 

chi phí cơ hội của hầu hết các hoạt động kinh tế nông nghiệp cũng nhƣ phi nông 

nghiệp [76], [103]. Thông tin chi tiết đƣợc thể hiện ở hình 3.28.  

 

Hình 3.28. Thông tin về giới, độ tuổi và trình độ học vấn của các hộ điều tra 

Số liệu ở hình 3.28 cho thấy số lƣợng nam giới tham gia trả lời phỏng vấn chiếm 

đến 67,6 % tổng số hộ điều tra, cao hơn 2 lần so với số lƣợng nữ giới. Theo kết quả 

tính toán, trung bình diện tích đất lúa bị hạn của các hộ do nam giới đại diện trả lời là 

3,56 sào/hộ cao hơn 0,3 sào so với trung bình diện tích đất lúa bị hạn của các hộ điều 

tra (3,26 sào/hộ), trong khi diện tích này ở các hộ do phụ nữ đại diện trả lời là 2,6 

sào/hộ, thấp hơn gần 0,7 sào vào vụ Hè Thu. Đa số ngƣời tham gia trả lời phỏng vấn ở 

độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi (chiếm đến hơn 82 % tổng số hộ điều tra), còn lại là những 

ngƣời trên 60 tuổi. Trung bình diện tích đất lúa bị hạn vụ Hè Thu của các hộ nằm 

trong độ tuổi từ 18 đến 60 là 1.605 m
2
/hộ xấp xỉ trung bình diện tích đất lúa bị hạn của 

tổng số hộ điều tra, trong khi đối với các hộ có độ tuổi trên 60 thì diện tích trung bình 

đất lúa bị hạn là 1.755 m
2
/hộ, lớn hơn 150 m

2 
so với trung bình chung của các hộ điều 

tra. Trình độ học vấn của những ngƣời đƣợc khảo sát cũng khá khác nhau, phân bố ở 

cả 3 cấp học và một số ít ngƣời chƣa từng đi học (chỉ chiếm 3,3 % tổng số hộ điều tra). 

Trong đó, số ngƣời có trình độ học vấn ở cấp 1 và cấp 2 chiếm đa số, với lần lƣợt là 

46,1 % và 38,2 %. Trong vụ Hè Thu, trung bình diện tích đất lúa bị hạn của các hộ có 

67,6% 

32,4% 

Nam Nữ 

82,2% 

17,8% 

Từ 18 đến 60 tuổi Trên 60 tuổi 

3,3% 

46,1% 
38,2% 

12,4% 

Chƣa từng đi học Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 
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ngƣời đại diện chƣa từng đi học và cấp 2 lần lƣợt là 1.605 m
2
/hộ và 1610 m

2
/hộ (chỉ 

thấp hơn so với trung bình chung 20 - 25 m
2
/hộ), những hộ với ngƣời đại diện ở trình 

độ cấp 3 có diện tích lúa bị hạn trung bình là 1.325 m
2
/hộ (thấp hơn so với trung bình 

chung 300 m
2
/hộ). Trong khi đó, ở các hộ với ngƣời đại diện có trình độ học vấn cấp 1 

thì trung bình diện tích đất lúa bị hạn vụ Hè Thu lại là 1740 m
2
/hộ (cao hơn trung bình 

chung 100 m
2
/hộ). 

b. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa cấp hộ gia đình 

Để đánh giá ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất của các hộ gia đình, nghiên 

cứu này tập trung vào đánh giá biến động diện tích đất canh tác lúa và diện tích đất lúa 

bị hạn thông qua giá trị khác biệt có ý nghĩa giữa vụ Hè Thu và Đông Xuân trong cùng 

năm với độ tin cậy 95 %. Kết quả tính toán đƣợc thể hiện ở bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa trong vùng nghiên cứu 

 (Đơn vị tính: Sào/hộ) 

STT Yếu tố 
Vụ H  Thu 

(X ± SD) 

Vụ Đông  uân 

(X ± SD) 
p 

1 Diện tích lúa canh tác 1.895 ± 1.515 2.470 ± 2.185 0,000
*
 

2 Diện tích lúa bị hạn 1.630 ± 1.525 180 ± 395 0,000
*
 

Ghi chú:  Các giá trị p có * thể hiện mức sai khác có ý nghĩa thống kê sig. < 0,05, 

với độ tin cậy 95 %.
 

Số liệu ở Bảng 3.19 cho thấy trung bình diện tích đất canh tác lúa trên hộ trong 

vụ Hè Thu thấp hơn so với trung bình diện tích đất canh tác lúa vụ Đông Xuân 750 m
2
, 

với độ lệch chuẩn nhỏ hơn mức trung bình diện tích cho thấy diện tích canh tác lúa của 

các hộ điều tra khá tƣơng đồng. Trung bình diện tích đất lúa bị hạn vào vụ Hè Thu là 

gần 1.650 m
2
, trong khi diện tích bị hạn ở vụ Đông Xuân chỉ hơn 150 m

2
. Tuy nhiên, 

độ lệch chuẩn của diện tích lúa bị hạn của các hộ điều tra cao gấp đôi so với trung 

bình; điều này cho thấy diện tích bị hạn của các hộ có sự chênh lệch khá lớn. Giá trị p 

của hai yếu tố tính toán bao gồm diện tích canh tác lúa và diện tích lúa bị hạn đều bằng 

0. Nhƣ vậy, số liệu của cả hai yếu tố đều sai khác có ý nghĩa thống kê giữa vụ Hè Thu 

và Đông Xuân.   

Để đánh giá cụ thể hơn ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa ở cấp 

hộ gia đình theo phân vùng địa hình nghiên cứu này đã tính toán trung bình diện tích 

đất canh tác lúa và diện tích đất lúa bị hạn trên hộ, từ đó so sánh sự biến động của hai 

yếu tố này giữa vụ Hè Thu và Đông Xuân cho các xã vùng núi, trung du và đồng bằng. 

Số liệu chi tiết thể hiện ở Bảng 3.20, 3.21 và 3.22.  
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Bảng 3.20. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa ở các xã vùng núi 

                                                                                                  (ĐVT: sào/hộ) 

STT Yếu tố Vụ H  Thu (X ± SD) 
Vụ Đông  uân (X 

± SD) 
p 

 Xã Hòa Ninh (n = 32) 

1 Diện tích lúa canh tác 1.730 ± 470 2.990 ± 1.290 0,013
*
 

2 Diện tích lúa bị hạn 1.315 ± 1.360 0 ± 0 0,010
*
 

 Xã Hòa Phú (n = 37) 

1 Diện tích lúa canh tác 1.225 ± 765 2.245 ± 935 0,000
*
 

2 Diện tích lúa bị hạn 1.115 ± 670 0 ± 0 0,000
*
 

 Xã Hòa Liên (n = 104) 

1 Diện tích lúa canh tác 2.800 ± 1.800 3.185 ± 1.650 0,000
*
 

2 Diện tích lúa bị hạn 2.590 ± 1.920 0 ± 0 0,000
*
 

Ghi chú:  Các giá trị p có * thể hiện mức sai khác có ý nghĩa thống kê sig. < 0,05, 

với độ tin cậy 95 %. 

Số liệu ở bảng 3.20 cho thấy diện tích đất canh tác ở vụ Đông Xuân cao hơn vụ 

Hè Thu, đặc biệt là ở xã Hòa Phú diện tích đất canh tác ở vụ Đông Xuân cao hơn gấp 2 

lần so với diện tích đất canh tác ở vụ Hè Thu. Ở cả 3 xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa 

Liên đều không có diện tích đất lúa bị hạn vào vụ Đông Xuân. Trong khi đó, ở vụ Hè 

Thu trung bình diện tích đất lúa bị hạn ở cả 3 xã đều xấp xỉ trung bình diện tích đất 

canh tác. Khi xem xét giá trị p của cả hai yếu tố diện tích đất lúa canh tác và diện tích 

đất lúa bị hạn đều đạt mức nhỏ hơn 0,05 ở cả ba xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Liên. 

Điều này thể hiện có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê của cả hai yếu tố khi so 

sánh giữa vụ Hè Thu và Đông Xuân.  

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa ở các xã vùng trung du 

                                                                                                  (ĐVT: sào/hộ) 

STT Yếu tố 
Vụ H  Thu  

(X ± SD) 

Vụ Đông  uân  

(X ± SD) 
p 

  ã Hòa Sơn (n = 46) 

1 Diện tích lúa canh tác 2.520 ± 1.030 2.545 ± 1.005 0,317 

2 Diện tích lúa bị hạn 1.290 ± 930 120 ± 485 0,006
*
 

  ã Hòa Nhơn (n = 65) 

1 Diện tích lúa canh tác 1.620 ± 950 1.665 ± 890 0,317 

2 Diện tích lúa bị hạn 1.035 ± 725 300 ± 640 0,002
*
 

Ghi chú:  Các giá trị p có * thể hiện mức sai khác có ý nghĩa thống kê sig. < 0,05, 

với độ tin cậy 95 %. 
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Số liệu ở bảng 3.21 cho thấy diện tích đất canh tác lúa ở vụ Hè Thu và Đông 

Xuân của xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn không có sự khác biệt, nhƣng diện tích đất lúa bị 

hạn lại có sự khác biệt ở cả hai xã. Diện tích đất lúa ở cả hai xã không chỉ bị hạn vào 

vụ Hè Thu mà còn có một phần diện tích lúa bị hạn ở cả vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, 

trung bình độ lệch chuẩn của diện tích đất lúa bị hạn cao hơn nhiều so với giá trị trung 

bình của diện tích đất lúa bị hạn ở vụ Đông Xuân của cả hai xã cho thấy sự chênh lệch 

khá lớn giữa diện tích đất lúa bị hạn trong vụ Đông Xuân của các hộ điều tra ở vùng 

trung du. 

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa ở các xã vùng đồng bằng 

                                                                                                 (ĐVT: Sào/hộ) 

STT Yếu tố 
Vụ H  Thu  

(X ± SD) 

Vụ Đông  uân  

(X ± SD) 
p 

 Xã Hòa Châu (n = 33) 

1 Diện tích lúa canh tác 1.555 ± 1.215 1.550 ± 1.215 0,317 

2 Diện tích lúa bị hạn 350 ± 275 300 ± 290 0,059 

  ã Hòa Tiến (n = 30) 

1 Diện tích lúa canh tác 645 ± 815 2.280 ± 4.920 0,000
*
 

2 Diện tích lúa bị hạn 1.595 ± 950 800 ± 380 0,000
*
 

Ghi chú:  Các giá trị p có * thể hiện mức sai khác có ý nghĩa thống kê sig. < 0,05 

với độ tin cậy 95 %. 

Qua kết quả tính toán ở bảng 3.22 có thể thấy rằng ở xã Hòa Châu sự chênh lệch 

rất ít giữa trung bình diện tích đất canh tác lúa và diện tích lúa bị hạn ở vụ Hè Thu và 

Đông Xuân. Trong khi đó, ở xã Hòa Tiến thì hai yếu tố này lại có sự khác biệt rõ rệt 

(giá trị p < 0,05), trung bình diện tích đất canh tác lúa ở vụ Hè Thu chỉ gần 650 m
2
 

thấp hơn nhiều so với vụ Đông Xuân với 2500 m
2
, trung bình diện tích lúa bị hạn trong 

vụ Hè Thu lại cao hơn gấp 2,5 lần so với vụ Đông Xuân. Kết quả tính toán so sánh hai 

yếu tố này ở xã Hòa Tiến cho thấy có sự sai khai có ý nghĩa thống kê giữa vụ Hè Thu 

và Đông Xuân. 

Nhìn chung, diện tích đất trồng lúa của hộ thuộc các xã vùng đồng bằng và trung 

du bị ảnh hƣởng bởi hạn hán vào cả hai vụ Hè Thu và Đông Xuân. Tuy nhiên, diện 

tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán ở vụ Hè Thu cao hơn so với Đông Xuân, 

đặc biệt là ở xã Hòa Nhơn (vùng trung du) diện tích lúa bị hạn vụ Hè Thu cao hơn gấp 

3,3 lần so với vụ Đông Xuân, xã Hòa Tiến (vùng đồng bằng) diện tích lúa bị hạn vụ Hè 

Thu cao gần gấp 2 lần so với vụ Đông Xuân. Trong khi đó, diện tích đất trồng lúa của 

hộ ở các xã vùng núi chỉ bị ảnh hƣởng bởi hạn hán vào vụ Hè Thu. Kết quả phân tích 

trên cho thấy ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất cấp hộ gia đình là không giống 

nhau ở các vùng địa hình khác nhau, thậm chí ngay trong cùng một vùng địa hình cũng 

có sự khác biệt rõ rệt về diện tích lúa bị hạn giữa hai vụ ở các xã vùng đồng bằng.  
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3.4.3. Mô phỏng ảnh hƣởng của hạn hán trên đất trồng lúa đến năm 2035 tại 

huyện Hòa Vang 

Để mô phỏng ảnh hƣởng của hạn hán trên đất trồng lúa, đề tài đã sử dụng kịch 

bản biến đổi khí hậu và nƣớc biển đang cho Việt Nam đƣợc Bộ TN&MT ban hành 

năm 2016 làm cơ sở tính toán mức tăng giảm các yếu tố lƣợng mƣa và nhiệt độ trong 

thời kỳ dự báo. Mặc dù dự án CMPI5 đã hoàn thiện với 4 kịch bản gồm RCP2.6, 

RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5, nhƣng theo Kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam ở năm 

2016 chỉ dự báo theo 2 kịch bản là RCP4.5 (kịch bản có mức phát thải thấp) và 

RCP8.5 (kịch bản có mức phát thải cao). Vì vậy, trong nghiên cứu này cũng chỉ sử 

dụng số liệu lƣợng mƣa và nhiệt độ của kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. 

3.4.3.1. Dự báo ảnh hưởng của hạn hán theo kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam 

năm 2016 cho địa bàn thành phố Đà Nẵng  

Theo kịch bản Biến đổi khí hậu năm 2016 của Bộ TN&MT [1] sự thay đổi trong 

tƣơng lai của các biến khí hậu (bao gồm lƣợng mƣa) là so với giá trị trung bình của 

thời kỳ cơ sở (1986-2005); Kết quả tính toán các biến khí hậu từ các mô hình đƣợc 

chiết xuất theo giá trị bình quân ngày trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2100. Biến 

đổi khí hậu trong tƣơng lai đƣợc phân tích và trình bày cho 3 giai đoạn: đầu thế kỷ 

(2016 - 2035), giữa thế kỷ (2046 - 2065) và cuối thế kỷ (2080 - 2099). 

Để mô phỏng ảnh hƣởng của hạn hán đối với diện tích đất trồng lúa tại huyện 

Hòa Vang, nghiên cứu này đã sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu đƣợc tính toán cho 

thành phố Đà Nẵng (tƣơng ứng với trạm Đà Nẵng), tỉnh Quảng Nam (tƣơng ứng với 

trạm Tam Kỳ và trạm Ái Nghĩa) và tỉnh Thừa Thiên Huế (tƣơng ứng với trạm Thƣợng 

Nhật) trong giai đoạn đầu thế kỷ từ từ 2016 đến 2035 để phân tích kết quả dự báo. 

Bảng 3.23. Kịch bản nhiệt độ trung bình mùa hè (
o
C)  

giai đoạn 2016-2035 so với thời kỳ cơ sở 

STT Tên trạm dự báo Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

1 Đà Nẵng 0,8 0,9 

2 Quảng Nam 0,7 0,8 

3 Thừa Thiên Huế 0,7 0,9 

 (Nguồn:Bộ Tài nguyên và Môi trường) [1] 

Theo số liệu bảng 3.23 cho thấy, ở giai đoạn 2016-2035 nhiệt độ trung bình tại 

thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam có xu hƣớng tăng trong 

giai đoạn đầu của thế kỷ 21 ở cả hai kịch bản phát thải thấp và phát thải cao. Trong đó, 

thành phố Đà Nẵng có mức tăng cao nhất so với 2 tỉnh còn lại: theo kịch bản RCP4.5 

nhiệt độ trung bình sẽ tăng 0,8 
o
C, còn theo kịch bản RCP8.5 nhiệt độ trung bình sẽ 

tăng đến 0,9 
o
C. 
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Bảng 3.24. Biến đổi lượng mưa trung bình mùa hè (%)  

giai đoạn 2016-2035 so với thời kỳ cơ sở 

STT Tên trạm dự báo Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

1 Đà Nẵng -2,1 4,6 

2 Quảng Nam -1,9 24,4 

3 Thừa Thiên Huế 2,0 13,7 

 (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường) [1] 

Theo số liệu bảng 3.24 cho thấy, giai đoạn 2016 - 2035 lƣợng mƣa trung bình dự 

báo theo kịch bản RCP8.5 ở cả 3 tỉnh/thành phố đều tăng, trong khi đó lƣợng mƣa trung 

bình dự báo theo kịch bản RCP4.5 của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có xu 

hƣớng giảm thì ở lƣợng mƣa dự báo ở tỉnh Thừa Thiên Huế lại có biến động tăng. Nhƣ 

vậy, có thể thấy đối với yếu tố lƣợng mƣa có sự khác biệt rõ rệt giữa hai kịch bản: Ở 

kịch bản phát thải thấp lƣợng mƣa dự báo có xu hƣớng giảm, trong khi ở kịch bản phá 

thải cao lƣợng mƣa dự báo lại có xu hƣớng tăng ở cả 3 điểm Đà Nẵng, Thừa Thiên 

Huế và Quảng Nam. 

Bên cạnh đó, khi xem xét số ngày nắng nóng ở hai kịch bản cho thấy: Theo kịch 

bản RCP4.5, số ngày nắng nóng (số ngày nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 
o
C) có xu thế tăng 

trên phần lớn cả nƣớc, phổ biến 25÷35 ngày so với thời kỳ cơ sở, tăng nhiều nhất (đến 

40 ngày) ở Nam Trung Bộ. Theo kịch bản RCP8.5, số ngày nắng nóng tăng trên phạm 

vi cả nƣớcvới mức tăng 35÷45 ngày so với thời kỳ cơ sở, tăng nhiều nhất ở Nam 

Trung Bộ, hạn hán ở một số vùng có thể khắc nghiệt hơn do xu thế giảm lƣợng mƣa 

trong mùa khô [1]. 

Nhƣ vậy, trong giai đoạn đầu của thế kỷ 21 xu hƣớng nhiệt độ mùa hè tăng, 

lƣợng mƣa mùa hè giảm, số ngày nắng nóng tăng ở thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa 

Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam. Điều này sẽ có khả năng cao sẽ dẫn đến ảnh hƣởng 

của hạn hán tại thành phố Đà Nẵng nói chung và huyện Hòa Vang nói riêng sẽ trở nên 

nghiêm trọng hơn trong thế kỷ 21.  

3.4.3.2. Mô phỏng ảnh hưởng của hạn hán trên diện tích đất trồng lúa đến năm 

2035 tại huyện Hòa Vang 

Ảnh hƣởng của hạn hán trên diện tích đất trồng lúa đến năm 2035 của huyện 

Hòa Vang đƣợc mô phỏng dựa trên số liệu dự báo lƣợng mƣa thời kỳ 2016 - 2035 

của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế theo kịch bản 

RCP4.5 và RCP8.5 trong Kịch bản biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng cho Việt 

Nam năm 2016 của Bộ TN&MT. Do số liệu lƣợng mƣa trong Kịch bản đƣợc xây 

dựng dựa trên kết quả tính toán từ ba phƣơng án của mô hình PRECIS, kết quả dự 
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báo lƣợng mƣa ngày đã đƣợc hiệu chỉnh bằng phƣơng pháp hiệu chỉnh phân vị 

(Quantile Mapping) [1]. Chính vì vậy, đề tài tiến hành cộng dữ liệu lƣợng mƣa dự 

báo theo hai kịch bản vào lƣợng mƣa trung bình năm 2016 của 4 trạm quan trắc và 

4 trạm mô phỏng. Từ đó, áp dụng công thức tính chỉ số SPI (công thức 2.5) để tính 

chỉ số SPI. Kết quả của bƣớc này đƣợc sử dụng để chạy chức năng nội suy không 

gian IDW trong phần mềm ArcGIS để xây dựng bản đồ phân mức hạn hán trên diện 

tích đất trồng lúa cho vùng nghiên cứu đến năm 2035 cho huyện Hòa Vang. Kết 

quả thể hiện ở hình 3.29. 

 

Hình 3.29. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ dự báo hạn hán trên đất trồng lúa 

đến năm 2035 theo kịch bản RCP4.5 tỷ lệ 1/25.000 

Kết quả tính toán thống kê diện tích đất trồng lúa theo các mức hạn dựa trên 

chỉ số SPI ở hình 3.29 cho thấy: đến năm 2035 hạn hán sẽ xảy ra gần nhƣ trên toàn 

bộ diện tích đất trồng lúa của 11 xã trên địa bàn huyện, chỉ còn lại một phần diện 

tích nhỏ. Phần lớn diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện bị ảnh hƣởng bởi hạn 

hán ở mức trung bình.  
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Bảng 3.25. Dự báo mức hạn trên diện tích trồng lúa tại huyện Hòa Vang đến năm 

2035 theo kịch bản RCP4.5 

STT Đơn vị 
Dự báo diện tích lúa hạn hán (ha) 

Gần chuẩn Tƣơng đối khô Khô nặng 

1 Xã Hòa Bắc  121,5  

2 Xã Hòa Liên  301,7 1,2 

3 Xã Hòa Ninh  68,7 34,7 

4 Xã Hòa Sơn  207,4 2,3 

5 Xã Hòa Nhơn 27,4 343,5  

6 Xã Hòa Phú  57,9 0,3 

7 Xã Hòa Phong 79,8 421,6  

8 Xã Hòa Châu  261,5  

9 Xã Hòa Tiến 104,9 443,8  

10 Xã Hòa Phƣớc  162,5  

11 Xã Hòa Khƣơng  399,7 2,3 

 Tổng 212,1 2.789,8 40,8 

Số liệu ở bảng 3.25 cho thấy ở kịch bản RCP4.5 tình trạng hạn nặng có xuất hiện 

trên các vùng đất trồng lúa của 4 xã Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Phú; trong 

đó xã Hòa Ninh là xã có diện tích bị hạn ở mức khô nặng lớn nhất so với 3 xã còn lại. 

Phần lớn diện tích đất trồng lúa của toàn bộ 11 xã trong huyện đều bị ảnh hƣởng ở 

mức tƣơng đối khô; trong đó nhóm các xã có diện tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng lớn 

nhất theo dự báo là xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khƣơng và Hòa Liên.  

Bản đồ dự báo hạn hán trên đất trồng lúa đến năm 2035 theo kịch bản RCP8.5 

cũng đƣợc thành lập bằng phƣơng pháp tƣơng tự nhƣ kịch bản RCP4.5. Kết quả đƣợc 

thể hiện ở hình 3.30. 
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Hình 3.30. Hình ảnh thu nhỏ của Bản đồ dự báo hạn hán trên đất trồng 

lúa đến năm 2035 theo kịch bản RCP8.5 tỷ lệ 1/25.000 

Theo kich bản RCP8.5 đến năm 2035 diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện 

Hòa Vang bị ảnh hƣởng bởi hạn ở 3 mức: gần chuẩn, tƣơng đối khô và khô nặng, 

tƣơng tự nhƣ kịch bản RCP4.5. Tuy nhiên, diện tích đất trồng lúa bị ảnh hƣởng bởi 

hạn hán chủ yếu ở hai mức gần chuẩn và tƣơng đối khô.   

Bảng 3.26. Dự báo theo kịch bản RCP8.5 diện tích trồng lúa tại huyện Hòa Vang giai 

đoạn 2016 - 2035 

STT Đơn vị 
Dự báo diện tích lúa hạn hán (ha) 

Gần chuẩn Tƣơng đối khô Khô nặng 

1 Xã Hòa Bắc 3,2 118,3  

2 Xã Hòa Liên 142,1 160,3 0,5 

3 Xã Hòa Ninh 30,5 72,6 0,3 

4 Xã Hòa Sơn 80,6 129,1  

5 Xã Hòa Nhơn 40,1 330,8  

6 Xã Hòa Phú 8,5 49,7  

7 Xã Hòa Phong 501,4   

8 Xã Hòa Châu 59,8 201,7  

9 Xã Hòa Tiến 215,3 333,4  

10 Xã Hòa Phƣớc 31,2 131,3  

11 Xã Hòa Khƣơng 111,7 290,3  

 Tổng 1.224,4 1.817,5 0,8 
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Qua số liệu bảng 3.26 có thể thấy ở kịch bản RCP8.5 diện tích đất trồng lúa của 

các xã ở vùng nghiên cứu bị ảnh hƣởng bởi hạn hán ít hơn so với kịch bản RCP4.5. 

Diện tích bị ảnh hƣởng bởi hạn hán ở mức tƣơng đối khô chỉ tƣơng đƣơng với 65% 

diện tích đất trồng lúa bị ảnh bởi hạn hán ở cùng mức theo kịch bản RCP4.5. Diện tích 

bị ảnh hƣởng ở mức khô nặng chỉ có trên địa bàn 2 xã Hòa Liên và Hòa Ninh, nhƣng 

với tổng diện tích rất nhỏ, chƣa đến 1 ha. Theo kịch bản phát thải cao RCP8.5, diện 

tích đất trồng lúa ở xã Hòa Tiến, Hòa Nhơn và Hòa Khƣơng thuộc nhóm bị ảnh hƣởng 

nhiều nhất bởi hạn hán tính đến năm 2035.  

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng nếu xu hƣớng lƣợng mƣa đến năm 2035 thay đổi theo 

kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016 thì diện tích đất trồng lúa sẽ ít bị ảnh hƣởng hơn ở 

kịch phát thải cao RCP8.5 so với chiều hƣớng biến động theo kịch bản phát thái thấp 

RCP4.5. Trong bối cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang xây dựng và 

thực hiện nhiều kế hoạch và chiến lƣợc hành động để hƣớng đến việc biến động các 

yếu tố khí hậu theo kịch bản phát thải thấp, thì khả năng diện tích đất trồng lúa trên địa 

bàn huyện Hòa Vang sẽ có nguy cơ cao bị ảnh hƣởng bởi hạn hán trong giai đoạn 

2016-2035.  

Với thực trạng hạn hán đã và đang diễn ra trên địa bàn huyện Hòa Vang trong 

giai đoạn 20 năm từ 1997 đến 2016, chính quyền cấp, các cơ quan ban ngành liên quan 

cũng nhƣ ngƣời trong huyện đã và đang áp dụng một số giải pháp thích ứng nhằm 

giảm thiểu ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Bên cạnh đó, 

với những dự báo về hạn hán trong tƣơng lai (đến năm 2035) cho thấy việc đề xuất các 

giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phƣơng là rất cần thiết. 

3.5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN TRONG 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN HÒA VANG 

Theo Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (2011a) [55] mặc dù đƣợc dự 

báo, cảnh báo trƣớc về nguy cơ hạn hán nhƣng các hoạt động thích ứng chủ yếu tập 

trung vào cứu trợ khẩn cấp, khắc phục thiệt hại khi hạn hán đã xảy ra. Qua thực trạng 

hạn hán xảy ra ở huyện Hòa Vang trong giai đoạn nghiên cứu từ 1997 đến 2016 có thể 

thấy rằng hạn hán xảy ra không tuân theo một quy luật nhất định nào, vì vậy công tác 

phòng chống hạn cũng gần nhƣ hoàn toàn bị động. Để giải quyết vấn đề hạn hán cũng 

nhƣ giảm thiểu những ảnh hƣởng có hại do hạn hán gây ra một cách lâu dài và bền 

vững cần phải thực hiện đồng thời nhiều giải pháp. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu 

về biến động diện tích đất trồng lúa, thực trạng hạn trên diện tích đất trồng lúa trong 

giai đoạn 20 năm, và những những ảnh hƣởng của hạn hán đến công tác quản lý và sử 

dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, nghiên cứu này chỉ tập trung đề xuất các giải 

pháp nhằm thích ứng với hạn hán trong quản lý và sử dụng đất trồng lúa ở địa bàn 

nghiên cứu. 
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3.5.1. Phân tích các giải pháp thích ứng với hạn hán trong quản lý và sử dụng đất 

trồng lúa đƣợc áp dụng tại huyện Hòa Vang 

3.5.1.1. Trong công tác quản lý nhà nước về đất trồng lúa 

Các nội dung chịu ảnh hƣởng của hạn hán trong quá trình thực hiện tại huyện 

Hòa Vang bao gồm: Quản lý việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; 

Giải pháp đối với công tác thống kê, kiểm kê đất trồng lúa; Giải pháp đối với công tác 

quản lý quy hoạch, kế hoạch SDĐ; Giải pháp đối với công tác khảo sát, đo đạc, lập 

bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch SDĐ; điều tra, 

đánh giá tài nguyên đất; Giải pháp đối với công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ 

sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho đất trồng lúa.  

Trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý nhà nƣớc về đất trồng lúa, các đơn vị 

trực tiếp thực hiện đã có những hoạt động cụ thể để thích ứng với ảnh hƣởng của hạn hán 

nhằm đảm bảo tính chính xác, cập nhật của dữ liệu liên quan đến đất đai ở địa bàn nghiên 

cứu. Tuy nhiên, do các ảnh hƣởng của hạn hán đến thực hiện công tác quản lý đất đai hầu 

nhƣ chỉ mới đƣợc tập trung chú ý đến lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu trong lập quy 

hoạch và kế hoạch SDĐ. Theo báo cáo thuyết minh phƣơng án quy hoạch SDĐ đến năm 

2020 của huyện Hòa Vang, việc dự báo chuyển đổi các mục đích sử dụng đất, đặc biệt là 

các mục đích sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp còn chƣa tính đến thích ứng với 

ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu nhƣ hạn hán, ngập lụt…   

3.5.1.2. Trong quản lý sản xuất lúa và hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho diện tích 

đất trồng lúa trên địa bàn huyện 

Dựa trên thông tin tổng hợp từ phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung với sự 

tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là sự tham gia của ngƣời dân, đề tài đã xác 

định đƣợc các giải pháp thích ứng với hạn hán trong công tác quản lý sản xuất lúa và 

hệ thống thủy lợi phục vụ tƣới cho diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện bao gồm 

5 giải pháp: Nạo vét kênh mƣơng, khe suối (ở quy mô nhỏ và quy mô lớn); Chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng; Chọn giống lúa phù hợp; Bơm chống hạn; và Đóng giếng. Trên 

cơ sở các giải pháp thích ứng đang đƣợc áp dụng tại huyện Hòa Vang, đề tài tiến hành 

đánh giá khả năng thực hiện các giải pháp này dựa trên các tiêu chí: tài chính, kỹ thuật, 

lao động, quản lý và hƣởng lợi. Đây là công cụ đánh giá tính khả thi của các giải pháp 

thích ứng với hạn hán đã đƣợc tác giả Huỳnh Văn Chƣơng và cs (2017) [12] áp dụng 

thành công tại địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.  

Mỗi tiêu chí có ba mức đánh giá: Mạnh, Trung bình (T.Bình) và Yếu. Tiêu chí 

đƣợc đánh giá là mạnh nếu ngƣời dân có khả năng cao nhất để thực hiện giải pháp đó;  

mức trung bình thể hiện khả năng thực hiện của ngƣời dân thấp hơn so với mức mạnh;  

mức yếu đồng nghĩa với việc ngƣời dân không có khả năng thực hiện giải pháp đó mà 

cần phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Trong năm tiêu chí đƣợc sử dụng để đánh giá tính 
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khả thi của từng giải pháp, tiêu chí tài chính đƣợc chia thành tài chính bên trong và tài 

chính bên ngoài. Tài chính bên trong chính là nguồn lực tài chính nội tại của ngƣời dân 

có khả năng đóng góp để thực hiện giải pháp lựa chọn. Tài chính bên ngoài là các 

nguồn hỗ trợ khác bên ngoài cộng đồng nhƣ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nƣớc, các chƣơng 

trình dự án. Kết quả đánh giá đƣợc thể hiện ở bảng 3.27. 

Bảng 3.27.  Khả năng thực hiện các giải pháp thích ứng với hạn hán tại huyện Hòa Vang 

Các giải pháp 

Khả năng thực hiện 

Tài chính Kỹ thuật Lao động Quản lý Hƣởng lợi 

Bên 

trong 

Bên 

ngoài     

1. Nạo vét kênh mƣơng 

- Quy mô nhỏ 

- Quy mô lớn 

 

Mạnh 

Yếu 

 

 

 

 

T.Bình 

Yếu 

 

Yếu 

Yếu 

 

Mạnh 

Yếu 

 

Mạnh 

Mạnh 

2. Chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng 
T.Bình Mạnh T.Bình T.Bình Mạnh Mạnh 

3. Chọn giống lúa phù 

hợp 
Mạnh Mạnh Yếu Mạnh Mạnh Mạnh 

4. Bơm chống hạn Yếu Mạnh T.Bình T.Bình Yếu Mạnh 

5. Đóng giếng Yếu T.Bình T.Bình T.Bình Yếu Mạnh 

Từ kết quả ở bảng 3.27 có thể thấy, với 5 giải pháp thích ứng với hạn hán đƣợc 

đề xuất thì giải pháp chuyển đổi cây trồng và sử dụng giống lúa phù hợp là hai giải pháp 

đƣợc các bên liên quan đánh giá có khả năng thực hiện cao nhất vì chính ngƣời dân ở 

địa phƣơng có khả năng thực hiện mà không cần sự hỗ trợ từ nguồn tài chính bên 

ngoài. Tuy nhiên, do địa bàn huyện Hòa Vang rộng và có nhiều vùng địa hình khác 

nhau, thực trạng bị ảnh hƣởng bởi hạn hán cũng có khác nhau, vì vậy các giải pháp cần 

đƣợc xem xét tính khả thi theo nhóm xã ở ba vùng địa hình miền núi, trung du và đồng 

bằng. Kết quả thu đƣợc thể hiện ở bảng 3.28. 

Bảng 3.28. Tính khả thi của các giải pháp theo tiêu chí phân vùng địa hình 

Các giải pháp 
Các nhóm xã 

Miền Núi Trung du Đồng bằng 

1. Nạo vét kênh mƣơng 

- Quy mô nhỏ 

- Quy mô lớn 

 

Không khả thi 

Ít khả thi 

Ít khả thi 

Ít khả thi 

Ít khả thi 

Ít khả thi 

2. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng Khả thi Khả thi Khả thi 

3. Chọn giống lúa phù hợp Ít khả thi Khả thi Khả thi 

4. Bơm chống hạn Ít khả thi Ít khả thi Khả thi 

5. Đóng giếng Ít khả thi Không khả thi Không khả thi 
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Từ kết quả phân tích tính khả thi của các giải pháp ở ba vùng địa hình ở bảng 

3.28 cho thấy giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng đƣợc đánh giá là khả thi ở cả 3 

vùng địa hình. Trong khi đó, giải pháp chọn giống lúa phù hợp đƣợc đánh giá khả thi ở 

các xã vùng đồng bằng và trung du, các xã miền núi chỉ đƣợc đánh giá ở mức ít khả 

thi. Cả 3 giải pháp còn lại (nạo vét kênh mƣơng, bơm chống hạn và đóng giếng) chỉ 

đƣợc đánh giá ở mức ít khả thi hoặc không khả thi vì tiêu tốn nhiều chi phí, việc vận 

động ngƣời dân tham gia tự nguyện các hoạt động nạo vét kênh mƣơng ở cấp quy mô 

nhỏ gặp nhiều khó khăn.  

Nhƣ vậy, có thể thấy nếu chỉ xem xét về tiêu chí khả năng thực hiện của ngƣời 

dân thì giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sử dụng giống lúa phù hợp nên đƣợc 

lựa chọn để thực hiện tiếp tục trong thời gian tới ở huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, để 

thích ứng với hạn hán trong quản lý đất trồng lúa và để sử dụng quỹ đất này một cách 

hiệu quả trong bối cảnh diện tích đất trồng lúa ngày càng bị thu hẹp cần có sự phối hợp 

nhiều giải pháp, với sự tham gia của cả ngƣời dân, chính quyền các cấp cũng nhƣ các 

đơn vị có liên quan.  

3.5.2. Đề xuất các giải pháp thích ứng với hạn hán trong quản lý và sử dụng đất 

trồng lúa  

Theo  IPCC (2012) [96] thích ứng với BĐKH đòi hỏi cần phải có cả năng lực đối 

phó và thích ứng. Đối phó là việc sử dụng các kỹ năng, nguồn lực và cơ hội sẵn có để 

giải quyết, quản lý và khắc phục những điều kiện bất lợi với mục tiêu là hoàn thành 

đƣợc nhiệm vụ cơ bản trong mục tiêu ngắn hạn và trung hạn. Theo Tạ Thị Thanh 

Hƣơng và K. Neefjes (2010) [31] chiến lƣợc đối phó mang tính ngắn hạn và ngay lập 

tức trong khi chiến lƣợc thích ứng thƣờng đƣợc sử dụng cho những phản ứng dài hạn. 

Theo tổ chức World Bank (2012) [142] các giải pháp thích ứng với ảnh hƣởng của 

BĐKH nói chung và hạn hán nói riêng là phù hợp và cần thiết cho sự phát triển bền 

vững của Việt Nam dù cho BĐKH có xảy ra hay không.  

Trong bối cảnh đó, mục tiêu phát triển của thành phố Đà Nẵng theo báo cáo 

thuyết minh điều chỉnh phƣơng án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu để trở thành một trong những địa 

phƣơng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Trong đó đối 

với lĩnh vực nông nghiệp tập trung phát triển nền nông nghiệp đô thị, chuyển dịch 

mạnh mẽ cơ cấu cây trồng theo hƣớng năng suất, chất lƣợng cao. Định hƣớng phát 

triển của quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2020, cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn sẽ chuyển theo hƣớng hình thành 

các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, đẩy mạnh đầu tƣ hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở chủ trƣơng và định 

hƣớng phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng, kết hợp với các kết quả nghiên 
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cứu về ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện 

Hòa Vang trong giai đoạn 1997-2016, đề tài đề xuất một số giải pháp nhƣ sau: 

3.5.2.1. Giải pháp về chính sách 

 Về công tác quy hoạch sử dụng đất trồng lúa: 

Cần có chính sách đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa, 

theo hƣớng hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung đòi hỏi sự đầu tƣ vốn 

lớn do đó cần có sự đảm bảo ổn định về sử dụng đất trong tƣơng lai, bao gồm: diện 

tích đất và thời gian sử dụng sẽ giúp các đối tƣợng đƣợc giao đất yên tâm đầu tƣ sản 

xuất. Trong khi đó, diện tích đất trồng lúa ở huyện Hòa Vang đang ngày càng giảm do 

việc chuyển mục đích để phục vụ quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Vì vậy, để 

ổn định tâm lý và đảm bảo khả năng thu hồi vốn cho ngƣời sử dụng đất, đặc biệt là 

ngƣời nông dân yên tâm đầu tƣ sản xuất trên đất của họ thì nhất thiết cần có giải pháp 

về quy hoạch sử dụng đất trồng lúa và đề án quy hoạch một số vùng sản xuất lúa tập 

trung và chuyên canh. Đối với những vùng sản xuất lúa tập trung cần có chính sách 

giữ ổn định diện tích đến năm 2025 cho các vùng mới hình thành trong giai đoạn 2016 

- 2020. Trong công tác lập quy hoạch SDĐ trồng lúa cần xem xét đến việc lồng ghép 

ảnh hƣởng của hạn hán vì đây đƣợc xem là một trong những giải pháp thích ứng quan 

trọng để giảm thiểu những thiệt hại trong tƣơng lai [31].  

UBND xã trực thuộc cần tiến hành rà soát, đánh giá quỹ đất trồng lúa trên địa 

bàn mình quản lý, nếu có đủ điều kiện để xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo 

hƣớng vùng chuyên canh thì tiến hành lập đề án quy hoạch diện tích vùng sản xuất lúa 

để trình UBND huyện xem xét phê duyệt. Trên cơ sở quy mô các vùng sản xuất tập 

trung đƣợc đề xuất và phê duyệt, UBND huyện tiếp tục đề xuất lên UBND thành phố 

phê duyệt quy hoạch các vùng sản xuất lúa chuyên canh trên địa bàn huyện nhằm đảm 

bảo tính ổn định lâu dài về đất đai, đồng thời đây cũng chính là cơ sở pháp lý quan 

trọng để tiến hành các đề án phát triển chi tiết và lập kế hoạch đầu tƣ hiệu quả vào lĩnh 

vực sản xuất lúa. Ở một số xã có diện tích đất trồng lúa lớn, địa hình tƣơng đối bằng 

phẳng, chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới ở cả hai vụ trong năm nhƣ xã Hòa Tiến và Hòa 

Khƣơng, UBND xã cần tiến hành xây dựng đề án quy hoạch đất trồng lúa giống chất 

lƣợng cao và trồng lúa hữu cơ.  

Việc thực hiện quy hoạch vùng trồng lúa chuyên canh và tập trung cần có diện 

tích đủ lớn vì vậy công tác dồn điền đổi thửa cần phải đƣợc thực hiện đồng thời, đảm 

bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế hộ gia đình và lợi ích của xã hội; tạo điều kiện cho các 

hộ gia đình/cá nhân hoặc tổ chức có thể thực hiện tích tụ ruộng đất, đầu tƣ thâm canh. 

Sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể để xem xét điều 

chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ, cấp mới hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ, lập hồ 

sơ địa chính theo quy định để ngƣời dân yên tâm đầu tƣ sản xuất trên đất đƣợc giao.  
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Theo xu hƣớng biến động diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện trong 20 năm 

qua theo hƣớng giảm dần, và xu hƣớng này sẽ tiếp tục trong những năm tới. Vì vậy, 

cần có chủ trƣơng thực hiện việc lập kế hoạch chuyển đổi cũng nhƣ thu hồi phần diện 

tích đất trồng lúa không sản xuất đƣợc do ảnh hƣởng của hạn hán để chuyển sang sử 

dụng vào các mục đích khác có hiệu quả cao hơn. Cụ thể nhƣ: ở xã Hòa Nhơn cần tiến 

hành lập kế hoạch thu hồi diện tích đất trồng lúa ở xứ đồng Thổ Xác Mạ thôn Hòa 

Khƣơng Tây, xứ đồng Đá Bạc và Cây Trôi ở thôn Trƣớc Đông, xứ đồng Hóc Kè ở 

thôn Phƣớc Hƣng;  Đối với xã Hòa Tiến: xứ đồng Đồng Bắn thôn Cẩm Nê, xứ đồng 

Phó Trang và Bàu Đƣng ở thôn Yến Nê 1, xứ đồng cây Trôi Tây ở thôn Dƣơng Sơn; 

Đối với xã Hòa Khƣơng: xứ đồng Hóc Dứa và Hóc Tòng ở thôn 5, xứ đồng Đồng 

Quyền và Hóc Riết ở thôn Phú Sơn 1, xứ đồng Hóc Chẹt và xứ đồng 19/8 ở thôn Phú 

Sơn Nam, xứ đồng 2/9 ở thôn Phú Sơn 2; Đối với xã Hòa Sơn: xứ đồng Hóc Ý, Đồng 

Khe và Hố Dừa ở thôn Phú Thƣợng, xứ đồng Hóc Lách ở thôn Xuân Phú, xứ đồng 

Hóc Mây ở thôn An Ngãi Tây 3, xứ đồng Thuông Lập thôn Phú Hạ. Theo kết quả 

khảo sát thực địa trong quá trình thực hiện đề tài cho thấy đây là các xứ đồng ngƣời 

dân không sản xuất từ lâu do thiếu nƣớc tƣới, có một số thôn đã bỏ sản xuất trên các 

diện tích này từ năm 2003.  

 Về công tác quản lý phát triển sản xuất lúa: 

Phòng NN&PTNT huyện cần giữ vai trò chủ đạo, phối hợp với Trung tâm 

Khuyến Nông - Lâm - Ngƣ của thành phố Đà Nẵng và các ban ngành liên quan để tổ 

chức các hoạt động sau: 

- Tổ chức việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa đến 

hộ nông dân nhằm giúp ngƣời dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc trên các 

lĩnh vực quản lý và du nhập các giống lúa thích ứng với điều kiện hạn hán trên địa bàn. 

- Phối hợp với Liên minh các HTX để tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ cho các 

HTX về các giống lúa có năng suất cao, chất lƣợng tốt và phù hợp với điều kiện thổ 

nhƣỡng và khí hậu của các vùng địa hình trong huyện. 

- Định hƣớng cho ngƣời dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng đối với diện tích đất 

trồng lúa bị ảnh hƣởng nặng bởi hạn hán, hoặc sản xuất không hiệu quả sang các loại 

cây trồng khác có hiệu quả cao hơn. 

3.5.2.2. Giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

Đây là giải pháp thích ứng với hạn hán trong quá trình quản lý và sử dụng đất 

trồng lúa đƣợc đánh giá có tính khả thi cao ở huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, việc xây 

dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần tính đến sự khác biệt về mức ảnh 
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hƣởng của hạn hán ở các nhóm xã phân theo ba vùng địa hình trong huyện, cũng nhƣ 

sự phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội của huyện.  

 Đối với các xã vùng đồng bằng (Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước): 

Diện tích đất trồng lúa của các xã ở vùng đồng bằng ít bị ảnh hƣởng bởi hạn hán, 

phần lớn diện tích chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới nên đảm bảo có thể sản xuất đƣợc 

trong cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu. Vì vậy, không nhất thiết phải chuyển đổi sang 

loại cây trồng khác mà chỉ nên thay đổi hoạt động sản xuất lúa theo hƣớng tập trung và 

tạo vùng chuyên canh lớn. Ở những vùng có diện tích lớn, điều kiện thổ nhƣỡng phù 

hợp nên chuyển sang trồng lúa giống chất lƣợng cao, lúa hữu cơ có ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật.  

 Đối với các xã vùng trung du (Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương): 

Theo định hƣớng phát triển kinh tế nông nghiệp thì cụm xã Hòa Nhơn, Hòa 

Khƣơng và Hòa Phong sẽ hình thành vùng sản xuất lúa chuyên canh với diện tích lớn 

(khoảng 800 ha) đến năm 2020. Tuy nhiên, ở một số diện tích đất trồng lúa bị ảnh 

hƣởng bởi hạn hán dẫn đến không sản xuất đƣợc thì cần tiến hành chuyên đổi sang 

trồng các cây trồng khác phù để thích ứng tốt hơn. Cụ thể là ở xã Hòa Nhơn tập trung 

chuyển đổi 10 ha đất trồng lúa ở thôn Phƣớc Hƣng bị ảnh hƣởng bởi hạn hán sang 

trồng cây đậu xanh cao sản; chuyển 7,8 ha đất trồng lúa tại xứ đồng Đồng Bến, Tân 

An và Diêu Phong sang trồng cây ngô. Chuyển 5 ha đất trồng lúa bị hạn ở thôn An 

Tây thuộc xã Hòa Phong sang trồng dƣa gang.  

 Đối với các xã vùng núi (Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Bắc) 

Diện tích đất trồng lúa ở các xã vùng núi đều chịu ảnh hƣởng của hạn hán, nhƣng 

mức độ ảnh hƣởng có khác nhau. Ở các vùng lúa bị ảnh hƣởng bởi hạn hán dẫn đến tình 

trạng không thể canh tác đƣợc vụ Hè Thu cần chuyển sang canh tác các loại cây trồng 

cạn khác, nhƣ ở xã Hòa Liên: Xứ đồng Trƣờng Định có 15 ha nên chuyển đổi sang 

trồng dƣa hấu; Xứ đồng Quan Nam 3 với diện tích là 3 ha nên chuyển đổi sang trồng 

cây Ngô lai. Đối với xã Hòa Ninh do nguồn ngƣớc tƣới chủ yếu là nhờ mƣa nên việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ rất khó khăn, thực tế có một số mô hình đã đƣợc thực 

hiện thí điểm trên diện tích bị hạn những đều không thành công do nhiều nguyên nhân. 

Vì vậy, cần có những nghiên cứu sâu và cụ thể hơn liên quan đến đánh giá tính thích 

hợp đất đai ở vùng này để có những đề xuất phù hợp và có tính khả thi trong tƣơng lai.  

3.5.2.3. Giải pháp về phát triển thủy lợi phục vụ tưới cho diện tích đất trồng lúa 

Trên cơ sở định hƣớng xây dựng vùng sản xuất lúa chuyên canh và tập trung, cần 

thực hiện các biện pháp cải tạo hệ thống thủy lợi để phục vụ tƣới hiệu quả hơn, hƣớng 

đến có thể chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới hoàn toàn trong cả hai vụ sản xuất lúa ở 

các địa bàn trọng điểm.   
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Thực trạng hệ thống thủy lợi chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tƣới cho toàn bộ diện 

tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện, đặc biệt là vào vụ Hè Thu. Trong thời gian qua, 

các cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng đã thực hiện một số giáp pháp nhƣ 

lắp đặt thêm các trạm bơm chống hạn, đầu tƣ mua thêm các trạm bơm lƣu động để ứng 

cứu khi có hạn xảy ra. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chƣa cao do một số vùng lúa có 

địa hình cao trong khi mực nƣớc trong sông hồ lại xuống quá thấp nên không thể thực 

hiện hoạt động bơm chống hạn đƣợc. Chính vì vậy, khi quy hoạch đƣợc vùng chuyên 

canh sản xuất lúa sẽ có cơ sở để tiến hành việc đầu tƣ hoặc cải tạo hệ thống thủy lợi, 

đặc biệt là hệ thống kênh mƣơng nội đồng phù hợp và có khả năng phục vụ tƣới hiệu 

quả hơn. Tiến hành nâng cấp các hồ lớn trên địa bàn huyện, cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với hồ chứa nƣớc Hòa Trung: nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kênh mƣơng 

để đảm bảo nâng mức tƣới từ 550 ha nhƣ hiện tại lên 800 ha. Đồng thời tiến hành sửa 

chữa, nâng cấp hồ Ông Cuông, hồ Bầu Sáu. 

- Đối với hồ chứa nƣớc Đồng Nghệ: nâng mức tƣới từ 800 ha lên 1200 ha. 

- Hồ Trƣớc Đông: nâng mức tƣới từ 100 ha lên 150 ha. 

Xây dựng mới thêm 1 đập trên sông Túy Loan, vị trí giáp ranh giữa hai xã Hòa 

Ninh và Hòa Phú nhằm cấp nƣớc tƣới cho 300 ha đất nông nghiệp. 

3.5.2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực 

Để có thể phát triển sản xuất lúa theo hƣớng chuyên canh, tăng năng suất và chất 

lƣợng thì nguồn nhân lực tham gia trong quá trình sản xuất lúa cần phải đƣợc quan tâm 

bồi dƣỡng, cụ thể nhƣ sau: 

Đối với cấp huyện và xã: Do nhân lực tham gia quản lý thiên tai ở cấp địa 

phƣơng là kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu, đặc biệt là thích ứng với BĐKH trong 

công tác quản lý và SDĐ trồng lúa. Đây cũng là thực trạng chung ở Việt Nam đã đƣợc 

chỉ ra trong nghiên cứu của UNISDR (2010) [136]. Vì vậy, công tác đào tạo và bồi 

dƣỡng về kiến thức và kỹ năng cũng nhƣ chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán bộ tham gia 

chuyên trách, nhất là cấp xã và huyện là rất cần thiết. Bên cạnh đó, theo  CSIRO và 

DRAGON Institute (2012) [75] khi xem xét khả năng tiếp cận và trình độ tiếp nhận 

của các địa phƣơng ở Việt Nam liên quan đến dữ liệu/thông tin về ảnh hƣởng của hạn 

hán chỉ đƣợc công bố trên một số kênh/phƣơng tiện mà chỉ một số nhóm mới có thể 

tiếp cận đƣợc. Thực trạng này cũng xảy ra ở địa bàn nghiên cứu. Do đó, việc nâng cao 

năng lực sử dụng dữ liệu và thông tin cho các ban ngành liên quan ở cấp huyện và xã 

cũng rất quan trọng. Ngoài ra, cần phải nâng cao năng lực thu thập, tổng hợp các dữ 

liệu và thông tin có đƣợc ở cấp cộng đồng nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch và 

quản lý thiên tai cấp cao hơn. Bởi vì, chỉ khi đó các chiến lƣợc và kế hoạch ứng phó 

với ảnh hƣởng của BĐKH nói chung và hạn hán nói riêng mới phù hợp với thực tiễn 
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hơn và khi triển khai sẽ đƣợc cộng đồng ngƣời dân dễ chấp nhận hơn. Giải pháp này là 

phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nhan D. K. và cs (2012) [154] đã đƣợc áp dụng 

tại vùng ven biển thuộc đồng bằng sông Mê Kong. 

 Đối với các HTX sản xuất nông nghiệp: Đây là đơn vị đóng vai trò quan trọng 

trong việc chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các vùng chuyên canh, đặc 

biệt là vai trò cầu nối giữa đơn vị chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hộ nông 

dân trồng lúa. Tuy nhiên, nhìn chung cán bộ quản lý HTX hiện nay có trình độ Đại 

học, Cao đẳng chỉ chiếm 7%, trung cấp 30%, còn lại đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ quản 

lý kinh tế ngắn hạn và hầu hết là lớn tuổi. Vì vậy, cần xây dựng phát triển năng lực 

công tác, quản lý điều hành của cán bộ HTX nhằm đáp ứng đƣợc tình hình thực tiễn 

sản xuất theo hƣớng nông nghiệp đô thị. 

 Đối với ngƣời nông dân: Hiện đa số ngƣời nông dân sản xuất lúa theo kiểu nông 

nghiệp truyền thống, tự tiêu thụ sản phẩm, chƣa chú trọng việc áp dụng đúng quy trình 

kỹ thuật canh tác lúa đối với các giống trung ngắn ngày có khả năng thích ứng với điều 

kiện khí hậu tại địa phƣơng. Hơn nữa, nguồn nhân lực trực tiếp tham gia sản xuất lúa ở 

các xã đa phần là lao động lớn tuổi, trình độ học vấn không cao, kỹ thuật canh tác chỉ 

làm theo kinh nghiệm. Do đó các cơ quan ban ngành chức năng có liên quan cần tổ chức 

các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo hƣớng sản xuất hàng hóa, tập trung 

chú trọng vào chất lƣợng sản phẩm cho ngƣời nông dân ở địa phƣơng. Đồng thời cần có 

những giải pháp cụ thể để thu hút đƣợc lực lƣợng lao động trẻ tham gia vào hoạt động 

sản xuất lúa, vì đây mới là lực lƣợng lao động có khả năng tiếp thu và phát huy tốt nhất 

khả năng sản xuất lúa theo hƣớng chuyên canh và có ứng dụng công nghệ cao.  

3.5.2.5. Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân  

Để tăng cƣờng nhận thức về rủi ro liên quan đến BĐKH, cần nâng cao nhận thức 

của từng nhóm và cá nhân về rủi ro. Ngoài ra, cũng cần phải chú ý đến các hình thức 

truyền thông phù hợp để những thông tin rủi ro đến đƣợc với ngƣời dân (theo IPCC  

năm  2012 [96]. 

Với vị trí tiếp giáp với trung tâm đô thị lớn của thành phố Đà Nẵng, ngƣời dân 

trên địa bàn huyện Hòa Vang có khả năng tìm kiếm các ngành nghê khác để tạo ra thu 

nhập thay vì tham gia vào hoạt động trồng lúa. Hơn nữa, quỹ đất trồng lúa ngày càng 

giảm để đáp ứng các mục tiêu phát triển chung dƣới áp lực của đô thị hóa ngày càng 

nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, các hiện tƣợng thời tiết cực đoan tiếp tục diễn ra đã 

gây ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất lúa. Vì vậy, trong những năm gần đây 

ngƣời dân có tâm lý không đầu tƣ thâm canh mà chỉ muốn giữ đất trồng lúa để chờ 

đƣợc đền bù trong trƣờng hợp có dự án thu hồi đất. Đặc trƣng của diện tích đất trồng 

lúa trên địa bàn huyện là diện tích thửa nhỏ, phân bố không tập trung nên sẽ là thách 

thức lớn nếu muốn xây dựng mô hình sản xuất tập trung trên quy mô lớn. Để thay đổi 
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đƣợc hiện trạng này, các cơ quan ban ngành có liên quan của huyện, các tổ chức Mặt 

trận và hội đoàn thể huyện phối hợp với UBND các xã, các HTX nông nghiệp, các câu 

lạc bộ sản xuất tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngƣời dân về việc cần 

thiết phải thay đổi phƣơng thức canh tác và tƣ duy canh tác để phát triển các vùng sản 

xuất lúa chuyên canh theo hƣớng nâng cao chất lƣợng, tăng năng suất trên quy mô tập 

trung lớn.  

Tóm lại, để thực hiện hiện đƣợc các giải pháp thích ứng với hạn hán trong công 

tác quản lý và sử dụng đất trồng lúa cần có sự thống nhất từ chủ trƣơng cho đến các 

hƣớng dẫn thực hiện cụ thể với sự tham gia của nhiều cấp chính quyền và ban ngành 

liên quan trong thành phố Đà Nẵng, nhƣ UBND thành phố, Sở TN&MT, Sở 

NN&PTNT thành phố Đà Nẵng; UBND huyện Hòa Vang và ban ngành có liên quan 

nhƣ Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT huyện; UBND các xã trực thuộc huyện. Song 

song với đó là chính quyền các cấp cần có chủ trƣơng đẩy mạnh việc đào tạo, bồi 

dƣỡng nguồn nhân lực trong các cơ quan chuyên môn, tập huấn kỹ thuật canh tác cho 

ngƣời dân cũng cần phải đƣợc quan tâm thực hiện. 
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CHƢƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình thực hiện nghiên cứu ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý và sử 

dụng đất trồng lúa, đề tài rút ra một số kết luận sau: 

1) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất trồng lúa của huyện Hòa Vang năm 1997 và 

năm 2016 đã đƣợc thành lập bằng công nghệ viễn thám và GIS với độ chính xác tổng 

số và hệ số Kappa đạt mức cao. Các yếu tố đƣợc xác định có ảnh hƣởng đến biến động 

diện tích đất trồng lúa đƣợc xác định dựa vào phƣơng pháp phân tích hồi quy đa biến, 

bao gồm: hạn hán, thu nhập, đô thị hóa, chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa.  

2) Thực trạng hạn hán trên địa bàn huyện đƣợc đánh giá thông qua việc sử dụng 

kết hợp phƣơng pháp tính toán chỉ số SPI với phƣơng pháp GIS có sự tham gia của các 

bên liên quan để thành lập bản đồ hệ thống nguồn nƣớc mặt phục vụ tƣới, bản đồ các 

hình thức tƣới ở vụ Đông Xuân và Hè Thu cho diện tích đất trồng lúa. Kết quả cho 

thấy hạn hán xảy ra nhiều hơn vào tháng 6 và tháng 7 trong vụ Hè Thu. Kết hợp với hệ 

thống nguồn nƣớc mặt chỉ phân bố tập trung ở một số xã thuộc vùng đồng bằng và một 

số ít ở các xã vùng trung du, hơn nữa phần lớn hệ thống hồ đập có dung tích nhỏ nên 

không đảm nhận đƣợc việc tƣới cho toàn bộ diện tích đất trồng lúa, đặc biệt là vào các 

tháng mùa khô. 

3) Ảnh hƣởng của hạn hán đến quản lý đất trồng lúa đƣợc đánh giá thông qua 

việc sử dụng phƣơng pháp kiểm định T-test dựa trên tổng hợp ý kiến tham vấn của đại 

diện các cơ quan, ban ngành liên quan ở cấp huyện và xã. Có 05/15 nội dung quản lý 

Nhà nƣớc về đất đai chịu ảnh hƣởng của hạn hán ở mức mạnh. Kết quả nghiên cứu này 

đã làm thay đổi nhìn nhận của các bên liên quan về việc hạn hán thực sự có ảnh hƣởng 

đến việc thực hiện các nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai ngay trên địa bàn đƣợc 

giao quản lý mà trƣớc đó họ chƣa từng nghĩ đến.       

4) Bằng việc sử dụng phối hợp nhiều phƣơng pháp, bao gồm phƣơng pháp viễn 

thám, GIS và phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung, phƣơng pháp điều tra hộ, để tài 

đã đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa từ cấp huyện, cấp 

xã theo phân vùng địa hình cho đến cấp hộ gia đình. Đồng thời, dự báo đƣợc mức ảnh 

hƣởng của hạn hán đến diện tích đất trồng lúa giai đoạn 2016-2035 theo kịch bản 

RCP8.5 ít hơn so với kịch bản RCP4.5. Trên cơ cở phân tích các giải pháp thích ứng 

với hạn hán đang đƣợc áp dụng trên địa bàn huyện để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, 

cũng nhƣ đề xuất đƣợc 05 nhóm giải pháp thích ứng với hạn hán trong công tác quản lý 

và sử dụng đất trồng lúa phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng nghiên cứu.  
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4.2. KIẾN NGHỊ 

1) Do giới hạn về thời gian, kinh phí nên trong quá trình thực hiện, đề tài có một 

số hạn chế nhƣ sau: chỉ sử dụng một chỉ số đánh giá hạn khí tƣợng là SPI để đánh giá 

thực trạng hạn, mặc dù có kết hợp với dữ liệu hệ thống nguồn nƣớc mặt nhƣng vẫn 

chƣa thể xây dựng đƣợc bản đồ thể hiện chi tiết hệ thống phân bố kênh mƣơng thủy lợi 

phục vụ tƣới tiêu cho diện tích đất trồng lúa; Dữ liệu ảnh viễn thám đƣợc sử dụng 

trong đề tài đa số là từ nguồn miễn phí nên độ phân giải chỉ ở mức trung bình (ảnh 

Landsat), vì vậy để có đƣợc kết quả giải đoán đạt độ chính xác ở mức tốt phải mất rất 

nhiều thời gian. Đây là hạn chế cần lƣu ý nếu các công trình nghiên cứu khác muốn áp 

dụng phƣơng pháp/quy trình nghiên cứu đã thực hiện trong đề tài này. 

2) Cần tiếp tục thực hiện nghiên cứu theo hƣớng tập trung vào lĩnh vực lập quy 

hoạch, kế hoạch SDĐ trồng lúa cho huyện Hòa Vang trong bối cảnh ảnh hƣởng của 

hạn hán; Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng nƣớc tƣới chi tiết cho diện tích đất 

trồng lúa sử dụng công nghệ viễn thám và GIS.  

3) Cần có sự phối hợp giữa chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn ở địa 

phƣơng trong việc thực hiện các giải pháp thích ứng với hạn hán trong quá trình quản 

lý và sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Hòa Vang. 
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Phụ lục 02: Sơ đồ phân bố và giá trị tọa độ các điểm GPS thu nhận trên đất trồng lúa 

 



STT Giá trị X Giá trị Y Xã STT Giá trị X Giá trị Y Xã 

0 544407 1766411 Hòa Tiến 90 537233 1779072 Hòa Liên 

1 543611 1766440 Hòa Tiến 91 536133 1778735 Hòa Liên 

2 544657 1768223 Hòa Tiến 92 539051 1779996 Hòa Liên 

3 545043 1767553 Hòa Tiến 93 537524 1780374 Hòa Liên 

4 545974 1767656 Hòa Tiến 94 537212 1780917 Hòa Liên 

5 546890 1768227 Hòa Châu 95 536654 1781114 Hòa Liên 

6 546902 1767036 Hòa Châu 96 535932 1782576 Hòa Liên 

7 544472 1768560 Hòa Tiến 97 535513 1782046 Hòa Liên 

8 545901 1768613 Hòa Tiến 98 534455 1782079 Hòa Liên 

9 546627 1768461 Hòa Châu 99 534032 1782650 Hòa Liên 

10 547234 1768597 Hòa Châu 100 532932 1783402 Hòa Bắc 

11 542679 1767915 Hòa Phong 101 533585 1783706 Hòa Bắc 

12 543208 1768589 Hòa Phong 102 533351 1785025 Hòa Bắc 

13 548572 1766666 Hòa Phước 103 532197 1784589 Hòa Bắc 

14 547940 1766420 Hòa Châu 104 531931 1784758 Hòa Bắc 

15 547797 1765631 Hòa Châu 105 531270 1785008 Hòa Bắc 

16 549463 1765450 Hòa Phước 106 530363 1785000 Hòa Bắc 

17 548704 1766062 Hòa Phước 107 529694 1784371 Hòa Bắc 

18 549820 1765117 Hòa Phước 108 528557 1785099 Hòa Bắc 



STT Giá trị X Giá trị Y Xã STT Giá trị X Giá trị Y Xã 

19 549159 1764649 Hòa Phước 109 533663 1777256 Hòa Ninh 

20 549545 1764271 Hòa Phước 110 533728 1776751 Hòa Ninh 

21 550074 1764649 Hòa Phước 111 530987 1776911 Hòa Ninh 

22 548765 1764057 Hòa Phước 112 531048 1776472 Hòa Ninh 

23 546836 1765729 Hòa Châu 113 531931 1775975 Hòa Ninh 

24 545092 1765688 Hòa Tiến 114 532735 1775749 Hòa Ninh 

25 544784 1764990 Hòa Tiến 115 532448 1775350 Hòa Ninh 

26 544604 1764731 Hòa Tiến 116 533699 1775338 Hòa Ninh 

27 543467 1764583 Hòa Tiến 117 533741 1775966 Hòa Ninh 

28 545457 1763585 Hòa Tiến 118 530539 1775338 Hòa Ninh 

29 544858 1764057 Hòa Tiến 119 531266 1775757 Hòa Ninh 

30 542285 1764074 Hòa Khương 120 534381 1774253 Hòa Ninh 

31 542449 1764965 Hòa Khương 121 534861 1774664 Hòa Ninh 

32 543381 1765680 Hòa Khương 122 531865 1774438 Hòa Ninh 

33 542293 1763080 Hòa Khương 123 532489 1773341 Hòa Ninh 

34 541288 1762587 Hòa Khương 124 534492 1772828 Hòa Ninh 

35 541637 1764904 Hòa Khương 125 534178 1772800 Hòa Ninh 

36 541928 1765799 Hòa Khương 126 533051 1771776 Hòa Ninh 

37 540996 1765635 Hòa Khương 127 534902 1769776 Hòa Nhơn 



STT Giá trị X Giá trị Y Xã STT Giá trị X Giá trị Y Xã 

38 543332 1765935 Hòa Khương 128 534143 1769809 Hòa Phú 

39 542170 1766789 Hòa Khương 129 535747 1770117 Hòa Nhơn 

40 542035 1766116 Hòa Khương 130 537344 1770014 Hòa Nhơn 

41 540754 1766099 Hòa Khương 131 533728 1768400 Hòa Phú 

42 540840 1765890 Hòa Khương 132 536043 1766370 Hòa Phú 

43 541682 1765532 Hòa Khương 133 535173 1767122 Hòa Phú 

44 543857 1766210 Hòa Tiến 134 538102 1766300 Hòa Khương 

45 543643 1767364 Hòa Tiến 135 537134 1765106 Hòa Khương 

46 544181 1766962 Hòa Tiến 136 539819 1765159 Hòa Khương 

47 544526 1765660 Hòa Tiến 137 539359 1765957 Hòa Khương 

48 541128 1767352 Hòa Phong 138 544918 1764643 Hòa Tiến 

49 541846 1767504 Hòa Phong 139 545208 1763819 Hòa Tiến 

50 542708 1767553 Hòa Phong 140 543223 1769406 Hòa Nhơn 

51 539096 1767594 Hòa Phong 141 542563 1769943 Hòa Nhơn 

52 538686 1767689 Hòa Phong 142 543220 1770424 Hòa Nhơn 

53 538501 1766592 Hòa Phong 143 541238 1771924 Hòa Nhơn 

54 540799 1768449 Hòa Phong 144 541113 1772256 Hòa Nhơn 

55 542047 1768252 Hòa Phong 145 540407 1772043 Hòa Nhơn 

56 540368 1768999 Hòa Phong 146 542381 1772445 Hòa Nhơn 



STT Giá trị X Giá trị Y Xã STT Giá trị X Giá trị Y Xã 

57 541805 1769928 Hòa Nhơn 147 542405 1772134 Hòa Nhơn 

58 542687 1769307 Hòa Nhơn 148 542089 1771857 Hòa Nhơn 

59 538862 1768708 Hòa Phong 149 539945 1772232 Hòa Nhơn 

60 538185 1768469 Hòa Phong 150 540058 1772500 Hòa Nhơn 

61 542831 1769985 Hòa Nhơn 151 539793 1771538 Hòa Nhơn 

62 541857 1770330 Hòa Nhơn 152 539970 1771836 Hòa Nhơn 

63 540844 1770404 Hòa Nhơn 153 533627 1770984 Hòa Phú 

64 540533 1770314 Hòa Nhơn 154 534953 1769894 Hòa Nhơn 

65 539946 1771308 Hòa Nhơn 155 536373 1770126 Hòa Nhơn 

66 540553 1771785 Hòa Nhơn 156 534053 1768646 Hòa Phú 

67 539186 1771029 Hòa Nhơn 157 534710 1768993 Hòa Phú 

68 538062 1771345 Hòa Nhơn 158 536126 1768780 Hòa Phú 

69 537315 1773144 Hòa Sơn 159 535397 1767971 Hòa Phú 

70 537981 1772466 Hòa Sơn 160 537306 1770278 Hòa Nhơn 

71 539486 1773797 Hòa Sơn 161 538978 1771148 Hòa Nhơn 

72 538985 1773489 Hòa Sơn 162 538705 1771959 Hòa Nhơn 

73 540098 1773978 Hòa Sơn 163 538606 1771239 Hòa Nhơn 

74 536622 1774397 Hòa Sơn 164 532784 1767193 Hòa Phú 

75 536913 1773309 Hòa Sơn 165 531731 1766282 Hòa Phú 



STT Giá trị X Giá trị Y Xã STT Giá trị X Giá trị Y Xã 

76 538226 1774644 Hòa Sơn 166 536066 1766227 Hòa Phú 

77 538739 1775449 Hòa Sơn 167 535490 1766322 Hòa Phú 

78 537327 1774939 Hòa Sơn 168 533394 1771151 Hòa Phú 

79 537221 1776969 Hòa Sơn 169 538442 1770914 Hòa Nhơn 

80 536457 1775950 Hòa Sơn 170 537422 1770882 Hòa Nhơn 

81 535719 1775593 Hòa Ninh 171 538079 1770573 Hòa Nhơn 

82 537282 1777634 Hòa Sơn 172 539100 1770482 Hòa Nhơn 

83 536281 1777988 Hòa Liên 173 539488 1770707 Hòa Nhơn 

84 537303 1778361 Hòa Liên 174 539464 1770419 Hòa Nhơn 

85 537746 1777729 Hòa Sơn 
    

86 536502 1778567 Hòa Liên 
    

87 536223 1779097 Hòa Liên 
    

88 536548 1779717 Hòa Liên 
    

89 537110 1779565 Hòa Liên 
    

 



Phụ lục 03. Kết quả đánh giá độ chính xác kết quả giải đoán các ảnh viễn thám 

 

Độ chính xác phân loại ảnh Landsat TM5 năm 1997 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm lẫn 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số 

nhầm lẫn 

Sai số 

bỏ sót 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUA1 18,86 13822/17035 81,14 18,69 13822/16999 81,31 

LUA2 17,23 5845/7062 82,77 18,19 5845/7145 81,81 

LUA3 28,39 908/1268 71,61 24,71 908/1206 75,29 

ĐK1 10,31 16560/18464 89,69 9,00 16560/18197 91,00 

ĐK2 10,53 56203/62819 89,47 11,22 56203/63304 88,78 

ĐK3 18,86 740/912 81,14 11,16 740/833 88,84 

ĐK4 7,00 7453/8014 93,00 6,09 7453/7936 93,91 

ĐK5 33,37 543/815 66,63 29,39 543/769 70,61 

Độ chính xác 

tổng số 
102074/116389 87,70% 

Chỉ số Kappa 0,83 

Độ chính xác phân loại ảnh Landsat 7 năm 2002 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm lẫn 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số 

nhầm lẫn 

Sai số 

bỏ sót 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUA1 17,72 4128/5017 82,28 17,19 4128/4985 82,81 

LUA2 28,43 818/1143 71,57 23,05 818/1063 76,95 

LUA3 12,78 3091/3544 87,22 16,16 3091/3687 83,84 

ĐK1 4,68 4070/4270 95,32 5,98 4070/4329 94,02 

ĐK2 13,43 36815/42528 86,57 13,18 36815/42405 86,82 

ĐK3 12,73 3503/4014 87,27 15,02 3503/4122 84,98 

ĐK4 11,04 4031/4531 88,96 11,25 4031/4542 88,75 

ĐK5 36,68 183/289 63,32 9,85 183/203 90,15 

Độ chính xác 

tổng số 
56639/65336 86,69 

Chỉ số Kappa 0,82 

 

  



Độ chính xác phân loại ảnh Landsat TM5 năm 2006 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm lẫn 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số nhầm 

lẫn 

Sai 

số bỏ 

sót 

(%) 

Độ chính xác phân 

loại có tính đến sai số 

bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUA1 16,65 2804/3364 83,35 19,59 2804/3487 80,41 

LUA2 20,33 2587/3247 79,67 17,40 2587/3132 82,60 

LUA3 13,52 940/1087 86,48 18,19 940/1149 81,81 

ĐK1 21,49 15805/20131 78,51 18,61 15805/19418 81,39 

ĐK2 10,67 22803/25528 89,33 12,05 22803/25927 87,95 

ĐK3 5,45 24734/26160 94,55 6,23 24734/26377 93,77 

ĐK4 11,45 1577/1781 88,55 12,97 1577/1812 87,03 

ĐK5 23,35 174/227 76,65 21,97 174/223 78,03 

Độ chính 

xác tổng số 
71424/81525 87,61 

Chỉ số 

Kappa 
0,83 

 

Độ chính xác phân loại ảnh Landsat TM5 năm 2010 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm 

lẫn 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số 

nhầm lẫn 

Sai số bỏ 

sót (%) 

Độ chính xác phân 

loại có tính đến sai 

số bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUA1 9,36 3816/4210 90,64 12,24 3816/4348 87,76 

LUA2 11,35 3248/3664 88,65 13,20 3248/3742 86,80 

LUA3 23,54 1007/1317 76,46 16,22 1007/1202 83,78 

ĐK1 3,07 5046/5206 96,93 5,93 5046/5364 94,07 

ĐK2 11,50 35352/39944 88,50 11,21 35352/39817 88,79 

ĐK3 17,14 4162/5023 82,86 16,05 4162/4958 83,95 

ĐK4 21,92 3431/4394 78,08 20,96 3431/4341 79,04 

ĐK5 15,24 267/315 84,76 11,30 267/301 88,70 

Độ chính xác 

tổng số 
56329/64073 87,91 

Chỉ số Kappa 0,87 

 

  



Độ chính xác phân loại ảnh Landsat TM5 năm 2011 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm 

lẫn (%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số nhầm 

lẫn 

Sai 

số bỏ 

sót 

(%) 

Độ chính xác phân 

loại có tính đến sai số 

bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUA1 24,17 2899/3823 75,83 17,71 2899/3523 82,29 

LUA2 14,22 1442/1681 85,78 15,43 1442/1705 84,57 

LUA3 27,08 1920/2633 72,92 15,31 1920/2267 84,69 

ĐK1 10,29 10790/12027 89,71 13,10 10790/12416 86,90 

ĐK2 24,46 2325/3078 75,54 15,97 2325/2767 84,03 

ĐK3 12,29 16609/18937 87,71 15,31 16609/19612 84,69 

ĐK4 4,69 2499/2622 95,31 3,18 2499/2581 96,82 

ĐK5 42,74 134/234 57,26 18,29 134/164 81,71 

Độ chính xác 

tổng số 
38618/45035 85,75 

Chỉ số 

Kappa 
0,81 

 

Độ chính xác phân loại ảnh Landsat 8 năm 2015 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm lẫn 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số nhầm 

lẫn 

Sai 

số bỏ 

sót 

(%) 

Độ chính xác phân 

loại có tính đến sai số 

bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUA1 17,19 2196/2652 82,81 15,11 2196/2587 84,89 

LUA2 8,61 1570/1718 91,39 15,91 1570/1867 84,09 

LUA3 25,67 2539/3416 74,33 18,73 2539/3124 81,27 

ĐK1 8,70 2215/2426 91,30 9,11 2215/2437 90,89 

ĐK2 13,39 1928/2226 86,61 31,07 1928/2797 68,93 

ĐK3 14,51 40583/47473 85,49 12,89 40583/46589 87,11 

ĐK4 0,60 4452/4479 99,40 10,76 4452/4989 89,24 

ĐK5 24,94 301/401 75,06 24,94 301/401 75,06 

Độ chính 

xác tổng số 
55784/64791 86,10 

Chỉ số 

Kappa 
0,82 



 

Độ chính xác phân loại ảnh RapidEye năm 2016 

Phân loại 

Sai Số 

nhầm lẫn 

(%) 

Độ chính xác phân loại 

có tính đến sai số nhầm 

lẫn 

Sai 

số bỏ 

sót 

(%) 

Độ chính xác phân 

loại có tính đến sai số 

bỏ sót 

Pixel % Pixel % 

LUC1 6,88 3125/3356 93,12 5,33 3125/3301 94,67 

LUC2 7,85 786/853 92,15 7,31 786/848 92,69 

LUC3 7,65 918/994 92,35 9,91 918/1019 90,09 

LUC4 8,93 1387/1523 91,07 3,81 1387/1442 96,19 

LUC5 4,69 406/426 95,31 3,79 406/422 96,21 

ĐK1 6,56 11703/12524 93,44 10,70 11703/13105 89,30 

ĐK2 6,22 6764/7213 93,78 5,44 6764/7153 94,56 

ĐK3 6,52 172/184 93,48 9,47 172/190 90,53 

ĐK4 13,64 9782/11327 86,36 9,54 9782/10814 90,46 

ĐK5 8,89 1425/1564 91,11 14,67 1425/1670 85,33 

Độ chính 

xác tổng số 
36468/39964 91,25 

Chỉ số 

Kappa 
0,89 

 



Phụ lục 04: Mẫu phiếu tham vấn ý kiến các bên liên quan 

 

PHIẾU THAM VẤN Ý KIẾN 

 

Kính chào ông (Bà), xin gửi đến quý ông (bà) những lời chúc tốt đẹp nhất! 

Được biết quý Ông (Bà) đang công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai và nông 

nghiệp, rất mong ông (bà) giúp đỡ tôi hoàn thành phiếu điều tra này. Tính chính xác 

của những ý kiến mà ông bà cung cấp có vai trò quan trọng trong việc xác định được 

các yếu tố thực sự tác động đến sự biến động đất trồng lúa trong thời gian vừa qua 

trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

Tất cả những thông tin trên phiếu mà Ông (Bà) cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ 

sử dụng cho mục đích nghiên cứu.  

 

Phần I: Thông tin của người trả lời 

Họ tên: …………………………………………………….…………………… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………… 

Cơ quan công tác: ……………………………………………………………… 

Câu 1: Độ tuổi 

     □ 20-30                   □ 31-40                 □ 41-50                  □ 51- 60   

Câu 2: Giới tính 

      □ Nam                   □  Nữ   

Câu 3: Trình độ chuyên môn  

 □ Trên đại học                     □ Đại học                              □ Cao đẳng 

 □ Trung cấp                          □ Khác (xin nêu rõ)……. 

Câu 4: Thời gian công tác 

 □ Dưới 5 năm    □ Từ 5 - dưới 10 năm  □ Từ 10 - dưới 15 năm □ Từ 15 năm trở lên 

Phần II: Nội dung cần tham vấn 

Mã số phiếu:……… 



II. 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động diện tích đất lúa tại huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng 

Câu 5: Ý kiến của Ông/Bà về việc diện tích đất trồng lúa trên địa bàn ..………… biến 

động theo xu hướng giảm trong giai đoạn 1997-2016: 

□ Không đồng ý                   □  Đồng ý                               □ Hoàn toàn  đồng ý 

Câu 6: Xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yêu tố đến biến 

động diện tích đất trồng lúa 

Các yếu tố ảnh hưởng 

Mức độ ảnh hưởng 

Ảnh hưởng ít 
Ảnh hưởng 

trung bình 
Ảnh hưởng lớn 

Đô thị hóa    

Hạn hán    

Thu nhập    

Thiếu lao động    

Chính sách quản lý và sử 

dụng đất trồng lúa 

   

Địa hình    

Thổ nhưỡng    

Khác:  

 

   

 

  



II.    Ảnh hưởng của hạn hán đến t nh h nh quản lý đất trồng l a tại địa phương 

Câu 7:  ng  à đánh giá theo các mức độ sau b ng cách đánh dấu (x) vào c u trả lời 

thích h p: 

 ác hoạt động quản lý đất trồng  l a bị ảnh hưởng 

bởi hạn hán 

Mức độ đánh giá 

Ảnh 

hưởng 

ít 

Ảnh 

hưởng 

trung 

bình 

Ảnh 

hưởng 

lớn 

 an hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử 

dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó 
   

Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa 

giới hành chính, lập bản đồ hành chính 
   

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; 

điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra x y dựng giá 

đất 

   

Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất    

Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất 
   

Quản lý việc bồi thường, hỗ tr , tái định cư khi thu 

hồi đất 
   

Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

   

Thống kê, kiểm kê đất đai    

X y dựng hệ thống thông tin đất đai    

Quản lý tài chính về đất đai và giá đất    

Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất 
   

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc 

chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý 

vi phạm pháp luật về đất đai 

   

Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai    

Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai 
   

Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai    

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian để cung cấp thông tin cho đề tài! 



  



 

  



 



Phụ lục 05: Danh sách các bên liên quan tham gia tham vấn ý kiến cho đề tài 

 

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Độ tuổi 
Giới 

tính 

Trình 

độ 

Thời gian 

công tác 

1 Ngô Thị Hạnh 

Phó 

trưởng 

phòng 

Phòng Nông 

nghiệp& 

PTNT 

trên 40 

tuổi 
Nữ 

Sau đại 

học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

2 Lê Thị Phước Oanh 

Phó 

trưởng 

phòng 

Phòng 

TN&MT 

30 đến 

40 tuổi 
Nữ 

Sau đại 

học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

3 Đặng Thị Yến Khanh 
Chuyên 

viên 

Phòng Nông 

nghiệp& 

PTNT 

trên 40 

tuổi 
Nữ 

Sau đại 

học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

4 Trần Văn Tấn 
Chuyên 

viên 

Phòng 

TN&MT 

30 đến 

40 tuổi 
Nam 

Sau đại 

học 

từ 10 đến 

15 năm 

5 Nguyễn Thanh Xuân 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Liên 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

6 Hồng Xuân Phước 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Sơn 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

7 Lê Thị Liễu 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Phước 

30 đến 

40 tuổi 
Nữ Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

8 Ngô Thị Diệu Trang 

Địa chính 

– xây 

dựng 

UBND xã 

Hòa Châu 

30 đến 

40 tuổi 
Nữ Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

9 Nguyễn Đức Tân 

Địa chính 

– xây 

dựng 

UBND xã 

Hòa Phong 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

10 Cao Văn Tấn 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa 

Khương 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

11 Lê Văn Toàn 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Nhơn 

dưới 30 

tuổi 
Nam Đại học 

dưới 5 

năm 

12 Trần Văn Sơn 

Địa chính 

– xây 

dựng 

UBND xã 

Hòa Phú 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

13 Lê Văn Cừ 

Địa chính 

– xây 

dựng 

UBND xã 

Hòa Ninh 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

14 Võ Thiện Tưởng 
Địa chính 

– Môi 

UBND xã 

Hòa Bắc 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 



Trường năm 

15 Hồ Phú Quốc Thắng 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Bắc 

dưới 30 

tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

16 Nguyễn Phú Minh 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Tiến 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

17 Nguyễn Ngọc Tôn 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Nhơn 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

18 Trần Kim Đính 
Chủ tịch UBND xã 

Hòa Sơn 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

19 Nguyễn Bình 
Chủ tịch UBND xã 

Hòa Châu 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

20 Đinh Viết Diễn 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Châu  

trên 40 

tuổi 
Nam Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

21 Nguyễn Đức Hưng 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Tiến 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

22 Nguyễn Thị Tuyết Lan 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Phước 

30 đến 

40 tuổi 
Nữ Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

23 Huỳnh Tấn Sinh 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Phú 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

24 Lê Xuân Vương 
Nông thôn 

mới 

UBND xã 

Hòa Ninh 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

25 Phạm Văn Tiên 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Liên 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

26 Võ Văn Sỹ 

Địa chính 

– Môi 

Trường 

UBND xã 

Hòa Sơn 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

27 Ngô Ngọc Trúc Chủ tịch 
UBND xã 

Hòa Tiến 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

trên 15 

năm 

28 Lê Đức Thương Chủ tịch 
UBND xã 

Hòa Ninh 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

29 Nguyễn Tân Chủ tịch 
UBND xã 

Hòa Phú 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 10 đến 

15 năm 

30 Lê Đình Ca Chủ tịch 
UBND xã 

Hòa Phước 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

31 Trương Tấn Mạnh Chủ tịch UBND xã 30 đến Nam Đại học từ 10 đến 



Hòa Liên 40 tuổi 15 năm 

32 Nguyễn Thị Vân Chủ tịch 
UBND xã 

Hòa Phong 

30 đến 

40 tuổi 
Nữ Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

33 Nguyễn Tấn Phát Chủ tịch 
UBND xã 

Hòa Nhơn 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

34 Lê Thị Thu Hà Chủ tịch 
UBND xã 

Hòa Bắc 

30 đến 

40 tuổi 
Nữ Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

35 Nguyễn Chí Trí Chủ tịch 

UBND xã 

Hòa 

Khương 

30 đến 

40 tuổi 
Nam Đại học 

từ 5 đến 

dưới 10 

năm 

 

 



Phụ lục 06: Kết quả xử lý số liệu phiếu tham vấn trong SPSS 

 

do_tuoi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Dưới 30 tuổi 6 17.1 17.1 17.1 

Từ 31 đến 40 tuổi 21 60.0 60.0 77.1 

Trên 40 tuổi 8 22.9 22.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

gioi_tinh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nam 27 77.1 77.1 77.1 

Nữ 8 22.9 22.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

trinh_do 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Đại học 30 85.7 85.7 85.7 

Sau đại học 5 14.3 14.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

thoigian_congtac 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Dưới 5 năm 1 2.9 2.9 2.9 

Từ 5 đến dưới 10 năm 23 65.7 65.7 68.6 

Từ 10 đến dưới 15 năm 10 28.5 28.5 97.1 

Từ 15 năm trở lên 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 



tho_nhuong 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 23 65.7 65.7 65.7 

Ảnh hưởng trung bình 12 34.3 34.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

dia_hinh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 22 62.9 62.9 62.9 

Ảnh hưởng trung bình 13 37.1 37.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Han_han 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 1 2.9 2.9 2.9 

Ảnh hưởng trung bình 14 40.0 40.0 42.9 

Ảnh hưởng lớn 20 57.1 57.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

chinh_sach 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 3 8.6 8.6 8.6 

Ảnh hưởng trung bình 14 40.0 40.0 91.4 

Ảnh hưởng lớn 18 51.4 51.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

  



 

thu_nhap 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 2 5.7 5.7 5.7 

Ảnh hưởng trung bình 22 62.9 62.9 68.6 

Ảnh hưởng lớn 11 31.4 31.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

thieu_ld 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng trung bình 22 62.9 62.9 62.9 

Ảnh hưởng lớn 13 37.1 37.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

do_thi_hoa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng trung bình 11 31.4 31.4 31.4 

Ảnh hưởng lớn 24 68.6 68.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

  



ANOVA
a 

(Phân tích hồi quy đa biến) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.727 1 4.727 39.411 .000
b
 

Residual 3.958 33 .120   

Total 8.686 34    

2 

Regression 5.419 2 2.709 26.540 .000
c
 

Residual 3.267 32 .102   

Total 8.686 34    

3 

Regression 5.887 3 1.962 21.739 .000
d
 

Residual 2.798 31 .090   

Total 8.686 34    

4 

Regression 6.257 4 1.564 19.325 .000
e
 

Residual 2.428 30 .081   

Total 8.686 34    

a. Dependent Variable: thaydoi_dtich 

b. Predictors: (Constant), do_thi_hoa 

c. Predictors: (Constant), do_thi_hoa, thu_nhap 

d. Predictors: (Constant), do_thi_hoa, thu_nhap, chinh_sach 

e. Predictors: (Constant), do_thi_hoa, thu_nhap, chinh_sach, Han_han 

  



 

PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 

Correlations 

 thaydoi_dt

ich 

tho_nhu

ong 

dia_hin

h 

Han_ha

n 

chinh_s

ach 

thu_nha

p 

thieu_ld do_thi_h

oa 

thaydoi_dtich 

Pearson Correlation 1 .180 .112 .486
**
 -.610

**
 .635

**
 .349

*
 .738

**
 

Sig. (2-tailed)  .302 .522 .003 .000 .000 .040 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

tho_nhuong 

Pearson Correlation .180 1 .441
**
 .271 -.267 .100 .192 -.030 

Sig. (2-tailed) .302  .008 .116 .122 .569 .269 .866 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

dia_hinh 

Pearson Correlation .112 .441
**
 1 .208 .052 .177 -.224 -.116 

Sig. (2-tailed) .522 .008  .231 .765 .308 .196 .505 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

Han_han 

Pearson Correlation .486
**
 .271 .208 1 -.229 .291 -.006 .331 

Sig. (2-tailed) .003 .116 .231  .186 .089 .972 .052 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

chinh_sach 

Pearson Correlation -.610
**
 -.267 .052 -.229 1 -.332 -.406

*
 -.545

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .122 .765 .186  .051 .016 .001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

thu_nhap 

Pearson Correlation .635
**
 .100 .177 .291 -.332 1 .177 .538

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .569 .308 .089 .051  .308 .001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

thieu_ld 

Pearson Correlation .349
*
 .192 -.224 -.006 -.406

*
 .177 1 .138 

Sig. (2-tailed) .040 .269 .196 .972 .016 .308  .428 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

do_thi_hoa 

Pearson Correlation .738
**
 -.030 -.116 .331 -.545

**
 .538

**
 .138 1 

Sig. (2-tailed) .000 .866 .505 .052 .001 .001 .428  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
  



Coefficients
a
(Phân tích hồi quy đa biến) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .417 .344  1.212 .234 

do_thi_hoa .792 .126 .738 6.278 .000 

2 

(Constant) .254 .323  .787 .437 

do_thi_hoa .599 .138 .558 4.337 .000 

thu_nhap .302 .116 .335 2.603 .014 

3 

(Constant) 1.034 .458  2.259 .031 

do_thi_hoa .445 .146 .415 3.043 .005 

thu_nhap .288 .109 .320 2.638 .013 

chinh_sach -.214 .094 -.277 -2.278 .030 

4 

(Constant) .717 .458  1.566 .128 

do_thi_hoa .394 .140 .367 2.806 .009 

thu_nhap .257 .104 .285 2.460 .020 

chinh_sach -.204 .089 -.264 -2.286 .029 

Han_han .200 .093 .221 2.138 .041 

a. Dependent Variable: thaydoi_dtich 

 

  



 

Statistics 

 N Mean 

Valid Missing 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, 

sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó 
35 0 1.74 

Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ 

địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính 
35 0 1.86 

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều 

tra xây dựng giá đất 

35 0 2.60 

Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 35 0 2.77 

Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất 
35 0 2.86 

Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu 

hồi đất 
35 0 1.74 

Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

35 0 2.69 

Thống kê, kiểm kê đất đai 35 0 2.80 

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 35 0 1.80 

Quản lý tài chính về đất đai và giá đất 35 0 1.71 

Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của người sử dụng đất 
35 0 1.60 

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá 

việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai 

và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

35 0 1.80 

Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai 35 0 1.57 

Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai 
35 0 1.63 

Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai 35 0 1.66 

 
  



One-Sample Test 

 Test Value = 2 

T df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

90% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật về quản 
lý, sử dụng đất đai và tổ 
chức thực hiện văn bản 

đó 

-1.862 34 .071 -.257 -.49 -.02 

Xác định địa giới hành 
chính, lập và quản lý hồ 
sơ địa giới hành chính, 
lập bản đồ hành chính 

-1.152 34 .257 -.143 -.35 .07 

Khảo sát, đo đạc, lập bản 
đồ địa chính, bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất và bản 

đồ quy hoạch sử dụng 
đất; điều tra, đánh giá tài 
nguyên đất; điều tra xây 

dựng giá đất 

7.141 34 .000 .600 .46 .74 

Quản lý quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

10.712 34 .000 .771 .65 .89 

Quản lý việc giao đất, cho 
thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng 
đất 

14.283 34 .000 .857 .76 .96 

Quản lý việc bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi thu 

hồi đất 
-1.862 34 .071 -.257 -.49 -.02 

Đăng ký đất đai, lập và 
quản lý hồ sơ địa chính, 

cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với 

đất 

8.613 34 .000 .686 .55 .82 

Thống kê, kiểm kê đất đai 11.662 34 .000 .800 .68 .92 
Xây dựng hệ thống thông 

tin đất đai 
-1.871 34 .070 -.200 -.38 -.02 

Quản lý tài chính về đất 
đai và giá đất 

-2.533 34 .016 -.286 -.48 -.09 

Quản lý, giám sát việc 
thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của người sử dụng đất 

-4.279 34 .000 -.400 -.56 -.24 

Thanh tra, kiểm tra, giám 
sát, theo dõi, đánh giá 

việc chấp hành quy định 
của pháp luật về đất đai 
và xử lý vi phạm pháp 

luật về đất đai 

-1.871 34 .070 -.200 -.38 -.02 

Phổ biến, giáo dục pháp 
luật về đất đai 

-4.170 34 .000 -.429 -.60 -.25 

Giải quyết tranh chấp về 
đất đai; giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong quản lý 

và sử dụng đất đai 

-3.006 34 .005 -.371 -.58 -.16 

Quản lý hoạt động dịch vụ 
về đất đai 

-2.797 34 .008 -.343 -.55 -.14 

 

  



 

 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện 

văn bản đó 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 17 48.6 48.6 48.6 

Ảnh hưởng trung bình 10 28.6 28.6 77.1 

Ảnh hưởng lớn 8 22.9 22.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành 

chính 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 12 34.3 34.3 34.3 

Ảnh hưởng trung bình 16 45.7 45.7 80.0 

Ảnh hưởng lớn 7 20.0 20.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng trung bình 14 40.0 40.0 40.0 

Ảnh hưởng lớn 21 60.0 60.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng trung bình 8 22.9 22.9 22.9 

Ảnh hưởng lớn 27 77.1 77.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 



 

Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng trung bình 5 14.3 14.3 14.3 

Ảnh hưởng lớn 30 85.7 85.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Quản lý việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi thu hồi đất 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 17 48.6 48.6 48.6 

Ảnh hưởng trung bình 10 28.6 28.6 77.1 

Ảnh hưởng lớn 8 22.9 22.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng trung bình 11 31.4 31.4 31.4 

Ảnh hưởng lớn 24 68.6 68.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Thống kê, kiểm kê đất đai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng trung bình 7 20.0 20.0 20.0 

Ảnh hưởng lớn 28 80.0 80.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

  



 

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 11 31.4 31.4 31.4 

Ảnh hưởng trung bình 20 57.1 57.1 88.6 

Ảnh hưởng lớn 4 11.4 11.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Quản lý tài chính về đất đai và giá đất 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 14 40.0 40.0 40.0 

Ảnh hưởng trung bình 17 48.6 48.6 88.6 

Ảnh hưởng lớn 4 11.4 11.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 15 42.9 42.9 42.9 

Ảnh hưởng trung bình 19 54.3 54.3 97.1 

Ảnh hưởng lớn 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về 

đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 11 31.4 31.4 31.4 

Ảnh hưởng trung bình 20 57.1 57.1 88.6 

Ảnh hưởng lớn 4 11.4 11.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

  



 

Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 17 48.6 48.6 48.6 

Ảnh hưởng trung bình 16 45.7 45.7 94.3 

Ảnh hưởng lớn 2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất 

đai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 18 51.4 51.4 51.4 

Ảnh hưởng trung bình 12 34.3 34.3 85.7 

Ảnh hưởng lớn 5 14.3 14.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ảnh hưởng ít 17 48.6 48.6 48.6 

Ảnh hưởng trung bình 13 37.1 37.1 85.7 

Ảnh hưởng lớn 5 14.3 14.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

 



One-Sample Test 

 

Test Value = 2 

T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức 
thực hiện văn bản đó 

-1.862 34 .071 -.257 -.49 -.02 

Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ 
hành chính 

-1.152 34 .257 -.143 -.35 .07 

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ 
quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá 

đất 
7.141 34 .000 .600 .46 .74 

Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 10.712 34 .000 .771 .65 .89 

Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 14.283 34 .000 .857 .76 .96 

Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất -1.862 34 .071 -.257 -.49 -.02 

Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

8.613 34 .000 .686 .55 .82 

Thống kê, kiểm kê đất đai 11.662 34 .000 .800 .68 .92 

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai -1.871 34 .070 -.200 -.38 -.02 

Quản lý tài chính về đất đai và giá đất -2.533 34 .016 -.286 -.48 -.09 

Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất -4.279 34 .000 -.400 -.56 -.24 

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của 
pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

-1.871 34 .070 -.200 -.38 -.02 

Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai -4.170 34 .000 -.429 -.60 -.25 

Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử 
dụng đất đai 

-3.006 34 .005 -.371 -.58 -.16 

Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai -2.797 34 .008 -.343 -.55 -.14 

 



 

PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 

Correlations 

 thaydoi

_dtich 

tho_nhuon

g 

dia_hinh thieu_nuo

c_tuoi 

chinh_s

ach 

thu_nha

p 

thieu_ld do_thi_h

oa 

thaydoi

_dtich 

Pearson Correlation 1 .180 .112 .486
**
 -.610

**
 .635

**
 .349

*
 .738

**
 

Sig. (2-tailed)  .302 .522 .003 .000 .000 .040 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

tho_nh

uong 

Pearson Correlation .180 1 .441
**
 .271 -.267 .100 .192 -.030 

Sig. (2-tailed) .302  .008 .116 .122 .569 .269 .866 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

dia_hin

h 

Pearson Correlation .112 .441
**
 1 .208 .052 .177 -.224 -.116 

Sig. (2-tailed) .522 .008  .231 .765 .308 .196 .505 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

thieu_n

uoc_tu

oi 

Pearson Correlation .486
**
 .271 .208 1 -.229 .291 -.006 .331 

Sig. (2-tailed) .003 .116 .231  .186 .089 .972 .052 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

chinh_s

ach 

Pearson Correlation -.610
**
 -.267 .052 -.229 1 -.332 -.406

*
 -.545

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .122 .765 .186  .051 .016 .001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

thu_nh

ap 

Pearson Correlation .635
**
 .100 .177 .291 -.332 1 .177 .538

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .569 .308 .089 .051  .308 .001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

thieu_ld 

Pearson Correlation .349
*
 .192 -.224 -.006 -.406

*
 .177 1 .138 

Sig. (2-tailed) .040 .269 .196 .972 .016 .308  .428 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

do_thi_

hoa 

Pearson Correlation .738
**
 -.030 -.116 .331 -.545

**
 .538

**
 .138 1 

Sig. (2-tailed) .000 .866 .505 .052 .001 .001 .428  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

  



 

ANOVA
a 

(Phân tích hồi quy đa biến) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.727 1 4.727 39.411 .000
b
 

Residual 3.958 33 .120   

Total 8.686 34    

2 

Regression 5.419 2 2.709 26.540 .000
c
 

Residual 3.267 32 .102   

Total 8.686 34    

3 

Regression 5.887 3 1.962 21.739 .000
d
 

Residual 2.798 31 .090   

Total 8.686 34    

4 

Regression 6.257 4 1.564 19.325 .000
e
 

Residual 2.428 30 .081   

Total 8.686 34    

a. Dependent Variable: thaydoi_dtich 

b. Predictors: (Constant), do_thi_hoa 

c. Predictors: (Constant), do_thi_hoa, thu_nhap 

d. Predictors: (Constant), do_thi_hoa, thu_nhap, chinh_sach 

e. Predictors: (Constant), do_thi_hoa, thu_nhap, chinh_sach, thieu_nuoc_tuoi 

 

Coefficients
a
(Phân tích hồi quy đa biến) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .417 .344  1.212 .234 

do_thi_hoa .792 .126 .738 6.278 .000 

2 

(Constant) .254 .323  .787 .437 

do_thi_hoa .599 .138 .558 4.337 .000 

thu_nhap .302 .116 .335 2.603 .014 

3 

(Constant) 1.034 .458  2.259 .031 

do_thi_hoa .445 .146 .415 3.043 .005 

thu_nhap .288 .109 .320 2.638 .013 

chinh_sach -.214 .094 -.277 -2.278 .030 

4 

(Constant) .717 .458  1.566 .128 

do_thi_hoa .394 .140 .367 2.806 .009 

thu_nhap .257 .104 .285 2.460 .020 

chinh_sach -.204 .089 -.264 -2.286 .029 

thieu_nuoc_tuoi .200 .093 .221 2.138 .041 

a. Dependent Variable: thaydoi_dtich 

 



Phụ lục 07: Mẫu phiếu điều tra hộ 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ 

 

Thông tin thu thập trong Phiếu phỏng vấn này chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu 

khoa học và đảm bảo bí mật. Không cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc sử 

dụng vào bất kỳ một mục đích nào khác. 

 

Thôn……..…………, xã…….………………..,  u            , t                 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1 1     v  t       i đ  c ph    vấ :  .................................................  

1 2   i i t  h:                □ 1. Nam          □  .    

1 3  u i: ...................................................................................................  

14   r  h độ v   h a: 

□               □                □                  □         ,                     □   u         

□   ư  từ          

1 5    hề   hi p: ....................................................................................  

1 6   h  h ph   la  độ  : 

-                       ...........................................................................  

-                          .....................................................................  

II. Di   t ch v  ả h h ở   của hạ  há  đế  đất trồ   lúa của hộ  ia đ  h 

2 1  Di   t ch đất trồ   lúa đ  c  ia  của  ia đ  h 

Ô  /B :…………………………(s  ) 

2.2   r    t    di   t ch đất trồ   lúa của  ia đ  h Ô  /B  c  di   t ch     bị 

ả h h ở   bởi hạ  há  khô  ? 

□ 1.        □ 2. Không 

 ếu     

 ị trí  ủ    ầ  d    tí   bị       m ở xứ  ồ   ……………t   …………xã…........... 

  

Mã phiếu: 



2.3  Di   t ch đất ca h tác v  di   t ch bị hạ   

                        

Di   tí     t canh tác Vụ Hè Thu ……………………. (s  ) 

Di   tí     t canh tác Vụ      Xuâ  ……………………. (sào) 

              lúa bị hạn  

Di   tí     t lúa bị h n vụ Hè Thu ……………………. (sào) 

Di   tí     t lúa bị h n vụ      Xuâ  ……………………. (sào) 

 

Ngày tháng năm 2017 

   ườ    ều tra 

 

  



  



 



Phụ lục 08: Danh sách các hộ điều tra 

 

STT Họ tên Thôn Xã 
Giới 

tính 
Tuổi 

Trình độ văn 

hóa 

1 Nguyễn Chiêm Tây An     C    Nam 62 Cấp 1 

2 Ngô Văn Bàn Phong Nam     C    Nam 78 Cấp 1 

3 Trần Đìn  Lý Tây An     C    Nam 57 Cấp 1 

4 Nguyễn Ng ĩ  Tây An     C    Nam 47 Cấp 1 

5 Ngô Tất Thắng Phong Nam     C    Nam 66 Cấp 1 

6 Võ Thông Hòa Châu     C    Nam 45 Cấp 1 

7 Võ Ý Phong Nam     C    Nam 47 Cấp 1 

8 Ông Văn Tứ Phong Nam     C    Nam 43 C ư  từng đi  ọc 

9 ông Thị Lâm Phong Nam     C    Nữ 59 Cấp 1 

10 Lê Xuân Tây An     C    Nam 54 Cấp 2 

11 Lê An Tây An     C    Nam 55 Cấp 2 

12 Ngô Văn P ụng Tây An     C    Nam 56 Cấp 2 

13 Ông Văn Làn  Tây An     C    Nam 49 Cấp 2 

14 Phạm Anh Tây An     C    Nam 51 Cấp 1 

15 Phạm Em Tây An     C    Nam 47 Cấp 1 

16 Phùng Tránh Tây An     C    Nam 52 Cấp 2 

17 P ùng Điểm Tây An     C    Nam 55 Cấp 1 

18 Lê Thị P ương Tây An     C    Nữ 33 Cấp 2 

19 Lê Kim Quý Tây An     C    Nữ 52 Cấp 2 

20 Phan Thị Hòa Tây An     C    Nữ 55 Cấp 3 

21 Phùng Thị Hạnh Tây An     C    Nữ 60 Cấp 2 

22 Ngô Văn C i Tây An     C    Nam 36 Cấp 1 

23 Lê Thị Liệu Tây An     C    Nữ 41 Cấp 1 

24 Ông Thị Dẫn Tây An     C    Nữ 46 Cấp 1 

25 Ngô Thị Miễn Tây An     C    Nữ 56 Cấp 1 

26 Phạm Thị Thông Tây An     C    Nữ 53 Cấp 1 

27 Phạm Tâm Tây An     C    Nữ 49 Cấp 2 

28 Ngô Văn N ã Tây An     C    Nam 59 Cấp 2 

29 Ngô Thị Thục Tây An     C    Nữ 60 Cấp 2 

30 Lê Thị Thúy Vân Tây An     C    Nữ 46 Cấp 3 

31 Lê Kim Kính Tây An     C    Nam 55 Cấp 2 

32 Phan Thị Đ  Tây An     C    Nữ 56 Cấp 3 

33 Ông Thị Phú Tây An     C    Nữ 54 Cấp 3 

34 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
Diêu Phong     N ơn 

Nữ 
37 Cấp 3 

35 Nguyễn Đông Diêu Phong     N ơn Nam 51 Cấp 3 

36 Bạch Thị T ương Diêu Phong     N ơn Nữ 53 Cấp 3 

37 Bùi Văn T ông Diêu Phong     N ơn Nữ 42 Cấp 3 



38 Phan Thị Đông Diêu Phong     N ơn Nữ 58 Cấp 2 

39 P  n Đề Diêu Phong     N ơn Nam 58 Cấp 2 

40 Huỳnh Thị Đạm Diêu Phong     N ơn Nữ 44 Cấp 3 

41 Hồ Nhất Diêu Phong     N ơn Nam 41 Cấp 2 

42 Dương Min  Tư Diêu Phong     N ơn Nam 56  

43 Đỗ Văn   yn  Diêu Phong     N ơn Nam 54 Cấp 2 

44 Mai Quý 
P ước 

Thuận 
    N ơn Nam 40 Cấp 2 

45 P  n Văn An  
P ước 

Thuận 
    N ơn Nam 48 Cấp 2 

46 Ngô Thị Ngọc P ước  ưng     N ơn Nữ 49  

47 Nguyễn Thị Triển Trước Đông     N ơn Nữ 45 Cấp 1 

48 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Trước Đông     N ơn 

Nữ 
38 Cấp 3 

49 
Nguyễn Tình 

T ương 
Trước Đông     N ơn Nam 52 Cấp 2 

50 Nguyễn Nguyên Trước Đông     N ơn Nam 41  

51 Nguyễn Thị Màu Trước Đông     N ơn Nữ 56 Cấp 1 

52 Nguyễn Tuyên Trước Đông     N ơn Nam 43 Cấp 1 

53 Nguyễn Bình Trước Đông     N ơn Nữ 55 Cấp 1 

54 Lê Văn C ương Trước Đông     N ơn Nữ 35 Cấp 1 

55 Nguyễn Văn Sỡ 
Thạch Nham 

Tây 
    N ơn 

Nữ 
50 Cấp 1 

56 Nguyễn Mừng Thạch Nham     N ơn Nữ 36 Cấp 1 

57 Nguyễn Hoanh Thạch Nham     N ơn Nữ 39 Cấp 1 

58 Trương Q ốc  ường 
Thạch Nham 

Tây 
    N ơn Nam 58 Cấp 2 

59 Nguyễn Văn Lin  Thạch Nham     N ơn Nam 42 Cấp 1 

60 Nguyễn Thị Diễm Hòa Phú 1     N ơn Nữ 49 Cấp 2 

61 Nguyễn Công Mùi Hòa Phú 1     N ơn Nam 58 Cấp 1 

62 Nguyễn Thị Bút Hòa Phú 1     N ơn Nữ 47 Cấp 1 

63 Nguyễn Công Phi Hòa Phú 1     N ơn Nam 43 Cấp 1 

64 Nguyễn Quảng Đại La     Sơn Nam 54 Cấp 2 

65 Phan Trang 
An Ngã Tây 

2 
    Sơn Nam 58 Cấp 1 

66 Lê Thị Kim Dãy P ú T ương     Sơn Nữ 47 Cấp 2 

67 Phạm Văn Sơn Xuân Phú     Sơn Nam 55 Cấp 2 

68 Nguyễn Văn T iệt Xuân Phú     Sơn Nam 35 Cấp 3 

69 Nguyễn Thị Tẫn Xuân Phú     Sơn Nữ 50 Cấp 2 

70 Nguyễn Thanh Thứ Xuân Phú     Sơn Nam 50 Cấp 1 

71 Nguyễn Tàu Xuân Phú     Sơn Nam 40 Cấp 1 

72 Phạm Minh Thông Xuân Phú     Sơn NỮ 47 Cấp 1 

73 Lê Văn Dương Xuân Phú     Sơn Nam 60 Cấp 1 

74 Nguyễn Đào Xuân Phú     Sơn Nữ 52 Cấp 1 

75 Trần Toàn Xuân Phú     Sơn Nam 45 Cấp 1 



76 Phạm Thanh Bình Xuân Phú     Sơn Nam 49 Cấp 1 

77 Nguyễn Hồng Xuân Phú     Sơn Nam 50 Cấp 1 

78 Nguyễn Thị Toàn Xuân Phú     Sơn Nữ 56 Cấp 1 

79 nguyễn Liễu Xuân Phú     Sơn Nam 43 C ư  từng đi  ọc 

80 Hồ Văn P ước Xuân Phú     Sơn Nam 42 C ư  từng đi  ọc 

81 M i P ước Thành 
Trương 

Định 
    Liên Nam 47 Cấp 3 

82 Nguyễn Xá 
Trương 

Định 
    Liên Nam 60 Cấp 1 

83 Võ Văn Bìn  
Trương 

Định 
    Liên Nam 36 Cấp 1 

84 Nguyễn Văn  ùng 
Trương 

Định 
    Liên Nam 39 Cấp 1 

85 Trần Hùng 
Trương 

Định 
    Liên Nam 42 Cấp 2 

86 Phạm Thị Liên 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
53 Cấp 1 

87 Phạm Thị Mọt 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
60 Cấp 1 

88 Mai Thị Thu 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
39 Cấp 1 

89 Trần Thị Thu 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
51 Cấp 1 

90 Trần Quá 
Trương 

Định 
    Liên Nam 48 Cấp 2 

91 Trần Tài 
Trương 

Định 
    Liên Nam 50 Cấp 1 

92 Ngô Thị Sen 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
52 Cấp 1 

93 Mai Thị Xí 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
52 Cấp 2 

94 Lê Quốc Dũng 
Trương 

Định 
    Liên Nam 54 Cấp 1 

95 Nguyễn Văn Mỹ 
Trương 

Định 
    Liên Nam 39 Cấp 1 

96 Lê Văn Diêm 
Trương 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 1 

97 Lê Thị Xuân 
Trương 

Định 
    Liên Nữ 55 Cấp 1 

98 Đỗ T  n  Sơn 
Trương 

Định 
    Liên Nam 56 Cấp 1 

99 M i P ước Tống 
Trương 

Định 
    Liên Nam 42 Cấp 2 

100 Lê Thông 
Trương 

Định 
    Liên Nam 56 Cấp 1 



101 Lê Thị Sáu 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
56 Cấp 1 

102 Lê Hồng Anh 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
42 Cấp 3 

103 Hà Thúc Tình 
Trương 

Định 
    Liên Nam 56 Cấp 1 

104 M i P ước Sắt 
Trương 

Định 
    Liên Nam 48 Cấp 1 

105 M i P ước Chiếu 
Trương 

Định 
    Liên Nam 50 Cấp 1 

106 M i P ước Chức 
Trương 

Định 
    Liên Nam 51 C ư  từng đi  ọc 

107 Nguyễn Lại 
Trương 

Định 
    Liên Nam 57 C ư  từng đi  ọc 

108 Mai Thị Cường 
Trương 

Định 
    Liên Nữ 54 Cấp 1 

109 Võ Văn Tám 
Trương 

Định 
    Liên Nam 57 Cấp 2 

110 Hồng Bình 
Trương 

Định 
    Liên Nam 46 Cấp 1 

111 Võ Văn C ín  
Trương 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 2 

112 Võ Thị Tấn 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
39 Cấp 1 

113 Võ Văn T àn  
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
46 Cấp 2 

114 Trần X  n Đoàn 
Trương 

Định 
    Liên Nam 48 Cấp 1 

115 Phan Quý Tờn 
Trương 

Định 
    Liên Nam 53 Cấp 2 

116 Phan Quý Hận 
Trương 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 2 

117 Bùi Tấn Đen 
Trương 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 2 

118 Phan Quý Giác 
Trương 

Định 
    Liên Nam 47 Cấp 2 

119 Võ Văn Mười 
Trương 

Định 
    Liên Nam 56 Cấp 1 

120 Võ Văn Bảy 
Trương 

Định 
    Liên Nam 46 Cấp 1 

121 Đin  X  n  ùng 
Trương 

Định 
    Liên Nam 46 Cấp 1 

122 Lê Thị Mỹ Hạnh 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
49 Cấp 1 

123 Lê Thị Thanh 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
46 Cấp 1 



124 Lê Anh Lai 
Trương 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 1 

125 Lê Văn Bảy 
Trương 

Định 
    Liên Nam 45 Cấp 1 

126 Trần Đìn  C iến 
Trương 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 2 

127 Phạm Mạnh Tùng 
Trương 

Định 
    Liên Nam 46 Cấp 1 

128 Huỳnh Lý 
Trương 

Định 
    Liên Nam 52 Cấp 1 

129 Lê Quốc Chiến 
Trương 

Định 
    Liên Nam 55 Cấp 2 

130 Huỳnh Thị Bảy 
Trương 

Định 
    Liên Nữ 57 Cấp 2 

131 P  n Đức Hòa 
Trương 

Định 
    Liên Nam 46 Cấp 1 

132 Hồ Thị Kì 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
45 Cấp 1 

133 Nguyễn Hùng Linh 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
46 Cấp 1 

134 Nguyễn Văn T ương 
Trương 

Định 
    Liên Nam 53 Cấp 1 

135 Lê Văn T ạo 
Trương 

Định 
    Liên Nam 53 Cấp 1 

136 Võ Văn Tài Hòa Xuân     P ú Nam 53 Cấp 1 

137 Nguyễn Bắc Hòa Xuân     P ú Nam 58 Cấp 2 

138 Hồ Văn Dũng Hòa Xuân     P ú Nam 51 Cấp 2 

139 Huỳnh Bốn An Châu     P ú Nam 60 Cấp 3 

140 Nguyễn thị kế An Châu     P ú Nữ 53 Cấp 1 

141 Đặng Hoa An Châu     P ú Nam 50 Cấp 3 

142 Nguyễn Đìn  T  n An Châu     P ú Nam 53 Cấp 1 

143 Nguyễn Đìn  N  n An Châu     P ú Nam 53 Cấp 1 

144 Nguyễn Quang Rạng An Châu     P ú Nam 55 Cấp 2 

145 Lê Văn Lý An Châu     P ú Nam 53 Cấp 1 

146 Huyền Truyền An Châu     P ú Nam 44 Cấp 2 

147 Lê Tấn Danh An Châu     P ú Nam 53 Cấp 2 

148 Lê Min  Sơn An Châu     P ú Nam 43 Cấp 3 

149 Nguyễn Hào An Châu     P ú Nam 54 Cấp 2 

150 Lê Thị N ư An Châu     P ú Nữ 53 C ư  từng đi  ọc 

151 Lê Tấn Thạnh An Châu     P ú Nam 55 Cấp 2 

152 Nguyễn Huân An Châu     P ú Nam 53 Cấp 1 

153 Phạm Thị Liên Hội P ước     P ú Nữ 48 Cấp 2 

154 Phạm Văn T  n  Hội P ước     P ú Nam 49 Cấp 2 

155 Trần Xuân Nghị Hội P ước     P ú Nam 53 Cấp 1 

156 Lê Anh Lai Hội P ước     P ú Nam 45 Cấp 2 



157 Võ Văn Sơn Hội P ước     P ú Nam 59 Cấp 2 

158 Nguyễn P ước Mười Hội P ước     P ú Nam 53 Cấp 2 

159 Đin   oàng T  n  Hội P ước     P ú Nam 55 Cấp 2 

160 Lê Thị Thủy Hội P ước     P ú Nữ 49 Cấp 2 

161 Nguyễn Văn P ú Hội P ước     P ú Nam 57 Cấp 2 

162 Trần Công Hội Hội P ước     P ú Nam 47 Cấp 2 

163 Nguyễn Đoàn Hội P ước     P ú Nam 52 Cấp 2 

164 Nguyễn Thị Cúc Hội P ước     P ú Nữ 57 Cấp 2 

165 Nguyễn Đường Hội P ước     P ú Nam 53 Cấp 2 

166 Nguyễn T  n  Đức Hội P ước     P ú Nam 53 Cấp 1 

167 Nguyễn Thu Hội P ước     P ú Nữ 44 Cấp 2 

168 Trần Mậu Hội P ước     P ú Nam 52 Cấp 2 

169 Trần Ngon Hội P ước     P ú Nam 44 Cấp 2 

170 Trần Đường Hội P ước     P ú Nam 44 Cấp 2 

171 Trần Quá Hội P ước     P ú Nam 55 Cấp 2 

172 Trần Văn Q ý Hội P ước     P ú Nam 44 Cấp 2 

173 Lê Duy An Tr ng Ng ĩ      Nin  Nam 51 Cấp 2 

174 Lê Thanh Thủy Tr ng Ng ĩ      Nin  Nữ 44 Cấp 1 

175 Phạm Công Thanh Tr ng Ng ĩ      Nin  Nam 39 Cấp 1 

176 Lê Văn C iến Thôn 1     Ninh Nam 53 Cấp 1 

177 Bùi Thị Lệ Thôn 1     Nin  Nữ 49 Cấp 2 

178 Ngô Điệp Thôn 1     Nin  Nữ 45 Cấp 2 

179 Phạm Minh Lý Hòa Trung     Nin  Nam 45 Cấp 2 

180 Lê Thu Hòa Trung     Nin  Nữ 49 C ư  từng đi  ọc 

181 Phạm Thị Tính Hòa Trung     Nin  Nữ 49 Cấp 3 

182 Lê Văn K o n Hòa Trung     Nin  Nam 55 Cấp 2 

183 Trần Thị Nga Hòa Trung     Nin  Nữ 45 Cấp 3 

184 Đin  Văn Cảnh Hòa Trung     Nin  Nam 42 C ư  từng đi  ọc 

185 Võ Thị Tấn N m Sơn     Tiến Nữ 44 Cấp 2 

186 Nguyễn P ú Cư N m Sơn     Tiến Nam 52 Cấp 3 

187 Võ Thị Hiền N m Sơn     Tiến Nữ 53 Cấp 2 

188 Nguyễn Thành Lành N m Sơn     Tiến Nữ 38 Cấp 3 

189 Lê Văn Cải N m Sơn     Tiến Nam 64 Cấp 1 

190 Lê Công Thận N m Sơn     Tiến Nam 74 Cấp 1 

191 Nguyễn Lợi N m Sơn     Tiến Nam 52 Cấp 2 

192 Nguyễn Bá Lợi N m Sơn     Tiến Nam 62 Cấp 1 

193 Đặng Công Anh N m Sơn     Tiến Nam 53 Cấp 1 

194 Lê Cứ N m Sơn     Tiến Nam 51 Cấp 1 

195 Lê Văn Min  N m Sơn     Tiến Nam 53 Cấp 1 

196 Lê Văn T on N m Sơn     Tiến Nam 64 Cấp 1 

197 Lê Hữu Ngọc N m Sơn     Tiến Nam 62 Cấp 2 

198 Lê Hữu Long N m Sơn     Tiến Nam 47 Cấp 2 

199 Viễn Văn Sơn N m Sơn     Tiến Nam 45 Cấp 1 

200 Trương T ị Lâm N m Sơn     Tiến Nữ 61 Cấp 1 

201 Lê Xuân Hoàng N m Sơn     Tiến Nam 49 Cấp 3 



202 Lê Thị Tấn N m Sơn     Tiến Nữ 51 Cấp 2 

203 Nguyễn Ninh N m Sơn     Tiến Nam 48 Cấp 3 

204 Lê Cẩm N m Sơn     Tiến Nam 74 Cấp 1 

205 Nguyễn Thị Cần N m Sơn     Tiến Nữ 51 Cấp 2 

206 Lê Thị Mai N m Sơn     Tiến Nữ 57 Cấp 2 

207 Lê Chỉnh N m Sơn     Tiến Nam 69 Cấp 1 

208 Võ Hạnh N m Sơn     Tiến Nam 47 Cấp 2 

209 Nguyễn Hồ N m Sơn     Tiến Nam 48 Cấp 2 

210 Nguyễn C ương N m Sơn     Tiến Nam 46 Cấp 3 

211 Đặng Văn N õ N m Sơn     Tiến Nam 39 Cấp 3 

212 Trần Văn Min  N m Sơn     Tiến Nam 52 Cấp 2 

213 Lê Bi N m Sơn     Tiến Nam 41 Cấp 3 

214 Đin  T ị Sang N m Sơn     Tiến Nữ 74 Cấp 1 

215 Nguyễn Công Sơn 
Trường 

Định 
    Liên Nam 62 Cấp 1 

216 Võ Mười 
Trường 

Định 
    Liên Nam 62 Cấp 1 

217 Trương Đìn  N m 
Trường 

Định 
    Liên Nam 50 Cấp 3 

218 Huỳnh Thị T ưởng 
Trường 

Định 
    Liên Nữ 52 Cấp 3 

219 Võ Bảy 
Trường 

Định 
    Liên Nam 65 Cấp 2 

220 Trần Thị Đ y 
Trường 

Định 
    Liên Nữ 77 Cấp 1 

221 Lê Được 
Trường 

Định 
    Liên Nam 55 Cấp 1 

222 Ngô Thị Nhàn 
Trường 

Định 
    Liên Nữ 55 Cấp 2 

223 Đin  X  n  ùng 
Trường 

Định 
    Liên Nam 59 Cấp 2 

224 Nguyễn Văn L i 
Trường 

Định 
    Liên Nam 71 Cấp 1 

225 Đin  Văn L ng 
Trường 

Định 
    Liên Nam 67 Cấp 2 

226 Hồ Thị Bảy 
Trường 

Định 
    Liên Nữ 62 Cấp 1 

227 Huỳnh Tấn Hùng 
Trường 

Định 
    Liên Nam 59 Cấp 2 

228 Lê Hồng Lẹ 
Trường 

Định 
    Liên Nữ 57 Cấp 2 

229 Nguyễn Văn Bi 
Trường 

Định 
    Liên Nam 56 Cấp 3 

230 P  n Đìn  P úc 
Trường 

Định 
    Liên Nam 67 Cấp 1 



231 Nguyễn Lân 
Trường 

Định 
    Liên Nam 66 Cấp 1 

232 Hồ Tưởng 
Trường 

Định 
    Liên Nam 45 Cấp 2 

233 Lê Thị Thanh 
Trường 

Định 
    Liên Nữ 53 Cấp 2 

234 Hồ Mười 
Trường 

Định 
    Liên Nam 72 Cấp 1 

235 
Nguyễn Thành 

Quang 

Trường 

Định 
    Liên Nam 62 Cấp 2 

236 Nguyễn Long 
Trường 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 2 

237 Nguyễn Đìn  Q  ng 
Trường 

Định 
    Liên Nam 52 Cấp 2 

238 Ngô Văn P ùng 
Trường 

Định 
    Liên Nam 46 Cấp 3 

239 Trần Nhất 
Trường 

Định 
    Liên Nam 49 Cấp 3 

240 Lê Hữu Bình 
Trường 

Định 
    Liên Nam 75 Cấp 1 

241 Phan Thị Thục 
Trường 

Định 
    Liên Nữ 52 Cấp 2 

242 Mai Hùng 
Trường 

Định 
    Liên Nam 65 Cấp 1 

243 Nguyễn T ương 
Trường 

Định 
    Liên Nam 62 Cấp 1 

244 Phạm Đức Minh 
Trường 

Định 
    Liên Nam 63 Cấp 1 

245 Nguyễn Tiến Phụng 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
61 Cấp 1 

246 Lý Thị Hoa 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
67 Cấp 1 

247 Trần Thị Khả 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
64 Cấp 1 

248 Nguyễn Dần 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
66 Cấp 1 

249 Nguyễn Chức 
Trương 

Định 
    Liên Nam 65 Cấp 1 

250 Nguyễn Minh 
Trương 

Định 
    Liên Nam 62 C ư  từng đi  ọc 

251 Nguyễn Thị K ương 
Trương 

Định 
    Liên Nữ 62 Cấp 1 

252 Nguyễn Phú Thành 
Trương 

Định 
    Liên Nam 64 Cấp 1 

253 Nguyễn Phú Giao 
Trương 

Định 
    Liên Nam 63 Cấp 1 



254 Nguyễn Thị  ương 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
69 Cấp 1 

255 Nguyễn Thị Hiển 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
65 Cấp 1 

256 Nguyễn Hoàng 
Trương 

Định 
    Liên Nam 67 Cấp 2 

257 Nguyễn Phú Kiểm 
Trương 

Định 
    Liên Nam 68 C ư  từng đi  ọc 

258 Nguyễn Thị Xuân 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
61 Cấp 1 

259 Nguyễn Thị Gái 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
67 Cấp 1 

260 Nguyễn Diệp 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
64 Cấp 1 

261 Nguyễn Thôi 
Trương 

Định 
    Liên Nam 66 Cấp 1 

262 Nguyễn Thị Lan 
Trương 

Định 
    Liên Nữ 65 Cấp 1 

263 Phan Thị Nuôi 
Trương 

Định 
    Liên 

Nữ 
62 Cấp 2 

264 Nguyễn Thị Dọng Diêu Phong     N ơn Nữ 62 Cấp 2 

265 Nguyễn Thị Quy Diêu Phong     N ơn Nữ 64 Cấp 2 

266 Nguyễn Trâm Diêu Phong     N ơn Nữ 63 Cấp 2 

267 Phạm Thị Lan Diêu Phong     N ơn Nữ 69 C ư  từng đi  ọc 

268 Nguyễn Thị Hiển Diêu Phong     N ơn Nữ 65 Cấp 2 

269 Nguyễn Thị Hiền Diêu Phong     Sơn Nữ 67 Cấp 1 

270 Phạm Thị Loan Diêu Phong     Sơn Nữ 68 Cấp 1 

271 Nguyễn Thị Trang Diêu Phong     Sơn Nữ 61 Cấp 1 

272 Trần Sanh 
P ước 

Thuận 
    Sơn Nam 67 Cấp 1 

273 Nguyễn Phú Bền 
P ước 

Thuận 
    Sơn Nam 64 Cấp 1 

274 Nguyễn Thị Dư P ước  ưng     Sơn Nữ 66 Cấp 2 

275 Nguyễn Thị Duy Trước Đông     Sơn Nữ 65 Cấp 2 

276 Nguyễn P ú Lư  Trước Đông     Sơn Nữ 62 Cấp 2 

277 Nguyễn Thị Miên Trước Đông     Sơn Nữ 62 Cấp 1 

278 Nguyễn Trình Trước Đông     Sơn Nam 64 Cấp 1 

279 Đặng Thị Nhỏ Trước Đông     Sơn Nữ 63 Cấp 1 

280 Nguyễn Thị Dọng Trước Đông     Sơn Nữ 49 Cấp 1 

281 Nguyễn Thị Tám Trước Đông     Sơn Nữ 60 Cấp 1 

282 Nguyễn Phú Kỳ Trước Đông     Sơn Nam 46 Cấp 2 

283 Nguyễn Phú Hậu 
Thạch Nham 

Tây 
    N ơn 

Nữ 
56 Cấp 2 

284 Nguyễn Thị Hiệp Diêu Phong     N ơn Nữ 54 Cấp 2 

285 Nguyễn Thị Mứt Diêu Phong     N ơn Nữ 37 Cấp 2 



286 Nguyễn Thêm Diêu Phong     N ơn Nữ 53 Cấp 2 

287 Đặng Thị Xu Diêu Phong     N ơn Nữ 42 Cấp 1 

288 Nguyễn Phú Kiểm Diêu Phong     N ơn Nam 58 Cấp 1 

289 Nguyễn Thị Tân Diêu Phong     N ơn Nữ 49 Cấp 1 

290 Nguyễn Công Diêu Phong     N ơn Nam 38 Cấp 1 

291 Nguyễn Chức Diêu Phong     N ơn Nam 56 Cấp 1 

292 Nguyễn P ú Mười 
P ước 

Thuận 
    N ơn Nam 50 Cấp 2 

293 Nguyễn Phú Bình 
P ước 

Thuận 
    N ơn Nam 49 Cấp 2 

294 Huỳnh Trứ P ước  ưng     N ơn Nam 47 Cấp 2 

295 Trần Yên Trước Đông     N ơn Nam 50 Cấp 2 

296 Nguyễn Ba Trước Đông     N ơn Nam 52 Cấp 2 

297 Nguyễn Sử Trước Đông     N ơn Nam 56 Cấp 2 

298 Nguyễn Phú Mạng Trước Đông     N ơn Nam 53 Cấp 3 

299 Nguyễn Phú Hải Tr ng Ng ĩ      Ninh Nam 60 Cấp 1 

300 Nguyễn Minh Thôn 1     Nin  Nam 51 Cấp 1 

301 Nguyễn Phú Quy Thôn 1     Nin  Nam 52 Cấp 1 

302 Nguyễn Phú Minh Thôn 1     Nin  Nam 52 Cấp 1 

303 Nguyễn Ngọc Sa Hòa Trung     Nin  Nam 55 Cấp 1 

304 Huỳnh Tro Hòa Trung     Nin  Nam 56 Cấp 2 

305 Nguyễn Phong Hòa Trung     Nin  Nam 42 Cấp 2 

306 Phạm Ảnh Hòa Trung     Nin  Nam 49 Cấp 2 

307 Nguyễn Chiến Hòa Trung     Nin  Nam 60 Cấp 2 

308 Bùi Mao Hòa Trung     Nin  Nam 46 Cấp 2 

309 Trần Cư Tr ng Ng ĩ      Nin  Nam 56 Cấp 2 

310 Trần Minh Thôn 1     Nin  Nam 54 Cấp 2 

311 Trương Được Thôn 1     Nin  Nam 37 Cấp 3 

312 Nguyễn Dũng Thôn 1     Nin  Nam 53 Cấp 3 

313 Nguyễn Dinh Hòa Trung     Nin  Nam 42 Cấp 3 

314 Nguyễn Phú Dinh Hòa Trung     Nin  Nam 58 Cấp 1 

315 Trần Chiếu Hòa Trung     Nin  Nam 49 Cấp 1 

316 Trần Đìn  C ín  Hòa Trung     Nin  Nam 38 Cấp 1 

317 Nguyễn Qua Hòa Trung     Nin  Nam 56 Cấp 1 

318 Nguyễn P ú Ngư Hòa Trung     Nin  Nam 50 Cấp 1 

319 Trần Bày Thạch Nham     N ơn Nam 49 Cấp 3 

320 Nguyễn Văn Yên Hòa Phú 1     N ơn Nam 47 Cấp 2 

321 Nguyễn Thiết Hòa Phú 1     N ơn Nam 50 Cấp 2 

322 Nguyễn Phú Nẻ Hòa Phú 1     N ơn Nam 52 Cấp 2 

323 Nguyễn Văn Dọng Hòa Phú 1     N ơn Nam 56 Cấp 2 

324 Trần Trước Đại La     Sơn Nam 53 Cấp 2 

325 Nguyễn Văn Dũng 
An Ngã Tây 

2 
    Sơn Nam 60 Cấp 3 

326 Nguyễn Thanh Tân P ú T ương     Sơn Nam 51 Cấp 3 

327 Nguyễn Sử Xuân Phú     Sơn Nam 52 Cấp 1 



328 Nguyễn Văn Trước Xuân Phú     Sơn Nam 52 Cấp 1 

329 Nguyễn Bưởi Thạch Nham     N ơn Nam 55 Cấp 1 

330 Nguyễn Văn T n Hòa Phú 1     N ơn Nam 56 Cấp 1 

331 Trần Thanh Tùng Hòa Phú 1     N ơn Nam 42 Cấp 1 

332 Phạm Trà Hòa Phú 1     N ơn Nam 49 Cấp 2 

333 Nguyễn Pháp Hòa Phú 1     N ơn Nam 60 Cấp 2 

334 Nguyễn Viết Bước Đại La     Sơn Nam 46 Cấp 2 

335 Nguyễn P ú  ưng 
An Ngã Tây 

2 
    Sơn Nam 56 Cấp 1 

336 Nguyễn Văn Trực P ú T ương     Sơn Nam 54 Cấp 2 

337 Trần Đìn  Xứng Xuân Phú     Sơn Nam 37 Cấp 2 

338 
Nguyễn Văn Min  

Hòa 
Xuân Phú     Sơn Nam 53 Cấp 3 

339 Nguyễn Văn Công Hòa Phú 1     N ơn Nam 42 Cấp 1 

340 Nguyễn Văn Ôn Hòa Phú 1     N ơn Nam 58 Cấp 3 

341 Nguyễn Đỉnh Hòa Phú 1     N ơn Nam 49 Cấp 1 

342 Nguyễn Phú Kháng Hòa Phú 1     N ơn Nam 38 Cấp 1 

343 Huỳnh Tuấn Đại La     Sơn Nam 56 Cấp 2 

344 Nguyễn Văn P ương 
An Ngã Tây 

2 
    Sơn Nam 50 Cấp 2 

345 Nguyễn Phú Xuân P ú T ương     Sơn Nam 49 Cấp 2 

346 Trần Hòa Xuân Phú     Sơn Nam 47 Cấp 2 

347 Nguyễn T àn  Sơn Xuân Phú     Sơn Nam 50 Cấp 3 

 



Phụ lục 09: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trên SPSS 

Giới tính 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nam 235 67.6 67.6 67.6 

Nữ 112 32.4 32.4 100 

Total 347 100.0 100.0  

 

Độ tuổi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Từ 18 đến 60 tuổi 285 82.2 82.2 82.2 

Trên 60 tuổi 62 17.8 17.8 100.0 

Total 347 100.0 100.0   

Trình độ văn hóa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Chưa từng đi học 11 3.3 3.3 3.3 

Cấp 1 160 46.1 46.1 49.4 

Cấp 2 133 38.2 38.2 87.6 

Cấp 3 43 12.4 12.4 100 

Total 347 100 100  

Missing System   
  

Total   
  

 

 

Diện tích đất canh tác, diện tích đất trồng lúa, năng suất và thu nhập toàn Huyện 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation 

Diện tích đất canh tác – Hè Thu 3.7905 3.03299 

Diện tích đất canh tác – Đông Xuân 4.9376 4.37641 

Diện tích đất trồng lúa  bị hạn– Hè Thu 3.2625 3.04959 

Diện tích đất trồng lúa bị hạn – Đông Xuân .3616 .78815 

Năng suất lúa – Hè Thu 2.3433 .85011 

Năng suất lúa – Đông Xuân 2.5865 .49552 

   

Valid N (listwise)   

 

  



 

Diện tích đất canh tác vụ Hè Thu – Theo từng xã 

Diện tích đất canh tác vụ Hè 

Thu 
Xã 

  a Châu 
Mean 3.11 

Standard Deviation 2.43 

  a  i n 
Mean 5.60 

Standard Deviation 3.60 

  a Nh n 
Mean 3.24 

Standard Deviation 1.90 

  a Ninh 
Mean 3.46 

Standard Deviation .94 

  a  h  
Mean 2.23 

Standard Deviation 1.53 

  a   n 
Mean 5.04 

Standard Deviation 2.06 

  a  iến 
Mean 1.29 

Standard Deviation 1.63 

 

Diện tích đất canh tác vụ Đông Xuân – Theo từng xã 

Diện tích đất canh tác vụ 

Đông Xuân 
Xã 

  a Châu 
Mean 3.10 

Standard Deviation 2.43 

  a  i n 
Mean 6.37 

Standard Deviation 3.30 

  a Nh n 
Mean 3.33 

Standard Deviation 1.78 

  a Ninh 
Mean 5.98 

Standard Deviation 2.58 

  a  h  
Mean 4.49 

Standard Deviation 1.87 

  a   n 
Mean 5.09 

Standard Deviation 2.01 

  a  iến 
Mean 4.56 

Standard Deviation 9.84 

 

  



 

Diện tích đất lúa bị hạn vụ Hè Thu – Theo từng xã 

Diện tích đất lúa bị hạn vụ 

Hè Thu 
Xã 

  a Châu 
Mean .70 

Standard Deviation .55 

  a  i n 
Mean 5.18 

Standard Deviation 3.84 

  a Nh n 
Mean 2.07 

Standard Deviation 1.45 

  a Ninh 
Mean 2.63 

Standard Deviation 2.72 

  a  h  
Mean 2.45 

Standard Deviation 1.34 

  a   n 
Mean 2.58 

Standard Deviation 1.86 

  a  iến 
Mean 3.19 

Standard Deviation 1.90 

 

Diện tích đất lúa bị hạn vụ Đông Xuân – Theo từng xã 

Diện tích đất lúa bị hạn vụ 

Đông Xuân 
Xã 

  a Châu 
Mean .60 

Standard Deviation .58 

  a Liên 
Mean .00 

Standard Deviation .00 

  a Nh n 
Mean .60 

Standard Deviation 1.28 

  a Ninh 
Mean .00 

Standard Deviation .00 

  a  h  
Mean .00 

Standard Deviation .00 

  a   n 
Mean .24 

Standard Deviation .97 

  a  iến 
Mean 1.60 

Standard Deviation .76 

 

 

 

 

  



Toàn Huyện 

Test Statistics
c
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -8.532
a
 -11.503

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on negative ranks.  

b. Based on positive ranks.  

 

Xã Hòa Châu 

Test Statistics
c
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -1.000
a
 -1.890

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .317 .059 

a. Based on positive ranks.    

b. Based on negative ranks.    

 

Xã Hòa Liên 

Test Statistics
d
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -4.786
a
 -8.009

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on negative ranks.    

b. Based on positive ranks.    

 
  



 

 

 

 

 

Xã Hòa Nhơn 

Test Statistics
c
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -1.000
a
 -3.065

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .317 .002 

a. Based on negative ranks.    

b. Based on positive ranks.    

    

 

Xã Hòa Ninh 

Test Statistics
d
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -2.556
a
 -2.677

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .011 .007 

a. Based on negative ranks.    

b. Based on positive ranks.    

 

Xã Hòa Phú 

Test Statistics
d
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -5.306
a
 -5.308

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on negative ranks.  

b. Based on positive ranks.    

 

 

 



 

 

Xã Hòa Sơn 

Test Statistics
c
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -1.000
a
 -2.733

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .317 .006 

a. Based on negative ranks.    

b. Based on positive ranks.    

 

Xã Hòa Tiến 

Test Statistics
c
 

 

Diện tích đất canh 

tác Đông Xuân - 

Diện tích đất canh 

tác Hè Thu 

Diện tích lúa bị hạn 

Đông Xuân- Diện 

tích lúa bị hạn Hè 

Thu 

Z -3.681
a
 -3.622

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on negative ranks.    

b. Based on positive ranks.    

 

 



Phụ lục 10. Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện đề tài 

Hình ảnh khảo sát các hồ và trạm thủy nông 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trạm Thủy nông xã Hòa Phú 

 

 



Hình ảnh thảo luận với các bên liên quan và phỏng vấn hộ

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vùng lúa bị hạn không sản xuất được ở 

xã Hòa Ninh 

Hình ảnh các cánh đồng lúa bị hạn không canh tác được vào vụ Hè Thu 

 

Vùng lúa bị hạn không sản xuất được ở 

xã Hòa Nhơn 

Vùng lúa bị hạn không sản xuất được ở 

xã Hòa Phú 

 

Vùng lúa bị hạn không sản xuất được ở 

xã Hòa Liên 



 

Hình ảnh khảo sát các cánh đồng và mô hình sản xuất lúa 

 

 

Mô hình sản xuất lúa giống tại xứ đồng Mã 

Dều, thôn Tây An, thôn Phong Nam, Hòa Châu 

Mô hình cánh đồng lúa hữu cơ tại HTX Hòa Tiến 

  

 

Mô hình sản xuất thử nghiệm lúa hữu cơ đang 

được trồng thí điểm tại thôn An Châu 

 

Diện tích trồng lúa vụ Đông Xuân, trồng dưa hấu 

vụ Hè Thu do thiếu nước tưới ở xã Hòa Liên 

 
Mô hình trồng cây đậu xanh cao sản trên đất 

trồng lúa bị hạn ở xã Hòa Nhơn 

 

Mô hình trồng rau công nghệ cao ở xã Hòa Ninh 


