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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

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

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

giới [1]. Quá trình đô thị hoá đã làm biến đổi sâu sắc mọi mặt của cuộc sống, đem đến 

nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển của các đô thị nói riêng và cả xã 

hội nói chung. Bên cạnh những thành tựu đạt được, đô thị hoá cũng đã làm nảy sinh 

hàng loạt vấn đề có liên quan đến tính bền vững cho cuộc sống nhân loại. Đối với các 

nước đang phát triển, quá trình đô thị hoá diễn ra theo chiều rộng, chủ yếu chạy theo 

việc mở rộng quy mô và gia tăng số lượng các đô thị… mà ít quan tâm đến chất lượng 

đô thị cũng như chất lượng môi trường sống trong các đô thị, gây ra những hậu quả 

không mong muốn [1].  

Theo số liệu thống kê của Cục Phát triển đô thị, hệ thống đô thị quốc gia đang có 

sự chuyển biến tích cực về lượng và chất. Năm 1990, cả nước có khoảng 500 đô thị, đến 

năm 2000, con số này lên tới 649. Năm 2018, cả nước có 819 đô thị, trong đó có 2 đô 

thị đặc biệt, 19 đô thị loại I, 23 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 84 đô thị loại IV và 646 

đô thị loại V [7]. 

Đô thị hoá là một quy luật khách quan diễn ra ở tất cả các quốc gia trên toàn thế 

giới, Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật 

đó. Quá trình đô thị hoá trên địa bàn tỉnh đang diễn ra nhanh chóng. Điều đó làm cho cơ 

cấu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh có những biến động mạnh, đặc biệt là quá trình chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng sang đất phi nông nghiệp 

cũng như nhiều biến động khác trong quá trình sử dụng đất.  

Xác định biến động và xu hướng thay đổi sử dụng đất đang là một vấn cấp bách 

được đặt ra trong tiến trình đô thị hóa ở các vùng mới phát triển [24]. Hiện nay công 

nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh, cho phép đơn giản hóa các công việc để giải 

quyết những vấn đề phức tạp của kinh tế - xã hội cả nước nói chung và của ngành quản 

lý đất đai nói riêng. Cụ thể, đó là khả năng xử lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ của công 

nghệ GIS đã tạo ra một công cụ hữu hiệu trong nghiên cứu biến động và quản lý tài 

nguyên đất. Đây là một phương pháp đang được rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp 

dụng, đem lại hiệu quả tốt hơn so với các phương pháp truyền thống, hỗ trợ tốt hơn cho 

công tác quản lý thông tin về đất đai, tăng độ chính xác của dữ liệu và thông tin liên 

quan đến đất đai [1-3, 5].  

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của cả nước, Thuận An là một thị xã thuộc tỉnh Bình 

Dương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đi đôi với nó là quá trình đô thị hóa rất nhanh, 

thị xã Thuận An đã vươn mình trở thành đô thị văn minh hiện đại, là tâm điểm về phát 

triển công nghiệp - thương mại dịch vụ vùng kinh tế phía Nam của tỉnh. Các khu, cụm 
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công nghiệp, đã được hình thành và phát triển. Các khu đô thị mới, khu dân cư đô thị, 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được tăng cường đầu tư xây dựng đã làm thay đổi diện 

mạo của thị xã [46]. Quy hoạch xây dựng đã làm được nhiều nhưng chưa thật sự bám 

sát nhu cầu thực tế, chưa theo kịp tốc độ phát triển, di cư tự do và vấn đề việc làm đang 

gia tăng sức ép tới chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị. Đô thị hóa diễn ra không 

đồng đều và thiếu kiểm soát gây ra những tác động tiêu cực đến việc quản lý và sử dụng 

đất trên địa bàn thị xã Thuận An [61]. Do đó, việc xác định mức độ biến động sử dụng 

đất cũng như ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất sẽ giúp cho các cơ 

quan, ban ngành liên quan có định hướng trong việc lập phương án quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng giai đoạn ở địa 

phương. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

a. Mục tiêu nghiên cứu chung 

Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục 

những ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa, góp phần phát triển bền vững đô thị ở vùng 

nghiên cứu. 

b. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Làm rõ được thực trạng quá trình đô thị hóa của thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2005 - 2020. 

- Xác định được ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất ở thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Dự báo được biến động sử dụng đất dưới tác động của đô thị hoá đến năm 2030 

và đề xuất một số giải pháp đối với lĩnh vực quản lý đất đai trong quá trình đô thị hoá 

tại Thị xã Thuận An. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài đã luận giải được biến động sử dụng đất, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển 

dịch cơ cấu sử dụng đất và dự báo biến động sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa mạnh 

mẽ hiện nay bằng các phương pháp, mô hình khoa học và hợp lý. Kết quả nghiên cứu 

của đề tài góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về phân tích, đánh giá ảnh hưởng 

của đô thị hóa đến sử dụng đất. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho chính quyền địa phương các cấp liên 

quan đến công tác quản lý đất đai và quy hoạch đô thị ở tỉnh Bình Dương nói chung, thị 
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xã Thuận An nói riêng trong việc đưa ra các quyết định và lập chiến lược phát triển phù 

hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Đã phân tích và luận giải được tốc độ, địa điểm, nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu 

sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.  

- Vận dụng được phương pháp phân tích thành phần chính (PCA – Principal 

Component Analysis), phương pháp dự báo biến động sử dụng đất bằng chuỗi Markov và 

hệ thống thông tin địa lý để giải bài toán mức đô thị hóa và biến động sử dụng đất dưới 

tác động của đô thị hóa. 
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Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Đô thị và đô thị hóa 

1.1.1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của đô thị  

a. Khái niệm đô thị 

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

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

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

quanh.  

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

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

nghiệp. 

Theo Luật Quy hoạch đô thị Việt Nam (2009) [43], đô thị là khu vực tập trung dân 

cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, 

là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc 

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

bao gồm nội thành và ngoại thành của thành phố, nội thị và ngoại thị của thị xã hoặc thị 

trấn. 

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

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

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

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

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

định. 

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

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

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

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

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

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

lao động. 

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

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

được đầu tư xây dựng đồng bộ và có mức độ hoàn chỉnh theo từng loại đô thị. Đối với 
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khu vực ngoại thành, ngoại thị phải được đầu tư xây dựng đồng bộ mạng lưới hạ tầng, 

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

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

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

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

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

nhiên. 

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

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

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

sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đang gặp rất nhiều khó khăn nên Chính phủ đã có quy 

định riêng đối với các đô thị ở những vùng này. Cụ thể, những đô thị ở vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì quy mô dân số và mật độ dân số có thể thấp hơn 

nhưng tối thiểu phải đạt 50% tiêu chuẩn quy định, các tiêu chuẩn khác phải đảm 

bảo đạt tối thiểu 70% mức tiêu chuẩn quy định so với các loại đô thị tương đương. 

Như vậy, có thể thấy khái niệm đô thị có thể hiểu tổng quát như sau: Đô thị là điểm 

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

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

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

một huyện hoặc một vùng trong tỉnh, trong huyện. 

b. Các yếu tố tạo thành đô thị 

Có 5 yếu tố cơ bản để tạo thành đô thị: 

+ Chức năng của đô thị; 

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; 

+ Cơ sở hạ tầng; 

+ Quy mô dân số; 

+ Mật độ dân cư. 

c. Chức năng của đô thị  

Tuỳ theo mỗi giai đoạn phát triển mà đô thị có thể có các chức năng khác nhau, 

nhìn chung có mấy chức năng chủ yếu sau [29]: 

- Chức năng kinh tế: đây là chức năng chủ yếu của đô thị. Sự phát triển kinh tế 

thị trường đã đưa đến xu hướng tập trung sản xuất có lợi hơn là phân tán. Chính yêu 

cầu kinh tế ấy đã tập trung các loại hình xí nghiệp thành khu công nghiệp và cơ sở hạ 

tầng tương ứng, tạo ra thị trường ngày càng mở rộng và đa dạng hoá. Tập trung sản 
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xuất kéo theo tập trung dân cư, trước hết là thợ thuyền và gia đình của họ tạo ra bộ phận 

chủ yếu của dân cư đô thị. 

- Chức năng xã hội: chức năng này ngày càng có phạm vi lớn dần cùng với tăng 

quy mô dân cư đô  thị. Những nhu cầu về nhà ở, y tế, đi lại... là những vấn đề gắn 

liền với yêu cầu kinh tế, với cơ chế thị trường. Chức năng xã hội ngày càng nặng nề 

không chỉ vì tăng dân số đô thị, mà còn vì chính những nhu cầu về nhà ở, y tế, đi lại 

... thay đổi. 

- Chức năng văn hoá: Ở tất cả các đô thị đều có nhu cầu giáo dục và giải trí cao. 

Do đó ở đô thị cần có hệ thống trường học, du lịch, viện bảo tàng, các trung tâm nghiên 

cứu khoa học ngày càng có vai trò lớn hơn. 

- Chức năng quản lý: tác động của quản lý nhằm hướng nguồn lực vào mục tiêu 

kinh tế, xã hội, sinh thái và kiến trúc, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, vừa nâng cao 

khả năng đáp ứng nhu cầu công cộng, vừa quan tâm đến những nhu cầu chính đáng 

của cá nhân. Do đó chính quyền địa phương phải có pháp luật và quy chế quản lý về 

đô thị. 

d. Vai trò của đô thị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

Đô thị thường đóng vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, thương mại, văn hoá 

của xã hội; là sản phẩm mang tính kế thừa của nhiều thế hệ cả về cơ sở vật chất kỹ 

thuật và văn hoá. 

Đô thị là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong quá trình phát triển kinh tế, là điều kiện cho giao thương và sản xuất phát triển, 

tạo điều kiện thúc đẩy CNH nhanh chóng. Đô thị tối ưu hoá việc sử dụng năng lượng, 

con người và máy móc, cho phép vận chuyển nhanh và rẻ, tạo ra thị trường linh hoạt, 

có năng suất lao động cao. Các đô thị tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm và 

phân bố nguồn nhân lực giữa các không gian đô thị, ven đô, ngoại thành và nông thôn. 

Đô thị có vai trò to lớn trong việc tạo ra thu nhập quốc dân của cả nước [29]. 

Đô thị luôn phải giữ vai trò đầu tàu cho sự phát triển, dẫn dắt các cộng đồng 

nông thôn đi trên con đường tiến bộ và văn minh.  

1.1.1.2. Đô thị hóa 

a. Khái niệm về đô thị hóa 

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

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

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

Theo Đàm Trung Phường (2005) đô thị hóa là một quá trình diễn thế về kinh tế - 

xã hội - văn hóa - không gian gắn liền với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đó diễn 
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ra sự phát triển nghề nghiệp mới, sự chuyển dịch cơ cấu lao động, sự phát triển đời sống 

văn hóa, sự chuyển đổi lối sống và sự mở rộng phát triển không gian thành hệ thống đô 

thị song song với tổ chức bộ máy hành chính, quân sự [52]. 

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

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

đô thị. Về mặt xã hội, đô thị hóa được hiểu là quá trình tổ chức lại môi trường cư trú của 

con người. Đô thị hóa không chỉ thay đổi sự phân bố dân cư và những yếu tố vật chất, 

mà còn làm chuyển hóa những khuôn mẫu của đời sống kinh tế - xã hội, phổ biến lối 

sống đô thị tới các vùng nông thôn và toàn bộ xã hội. Như vậy, quá trình đô thị hóa 

không những diễn ra về mặt số lượng như tăng trưởng dân số, mở rộng lãnh thổ, tăng 

trưởng về năng suất, mà còn thể hiện cả về mặt chất lượng, nâng cao mức sống, làm 

phong phú hơn các khuôn mẫu và nhu cầu văn hóa [4]. 

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

ở góc độ nghiên cứu nào, các khái niệm này đều đề cập đến sự phát triển của dân số đô thị 

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

b. Các chỉ số liên quan đến đô thị hóa 

+ Tỷ lệ đô thị hóa 

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

bằng tỷ lệ dân số khu vực nội thành, nội thị so với tổng dân số toàn đô thị [6]. Theo 

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

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

loại đô thị [6] thì tỷ lệ đô thị hoá được tính theo công thức: 

T =
Nn

N
∗ 100    (1.1) 

Trong đó: T: Tỷ lệ đô thị hóa của đô thị (%); Nn: Tổng dân số các khu vực nội 

thành, nội thị (người); N: Dân số toàn đô thị (người). 

+ Tốc độ đô thị hóa 

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

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

nhất định). Theo quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng [6], tốc 

độ đô thị hóa được xác định như trong công thức:  

M =
Nc − Nd

Nd
∗ 100 

Trong đó: M: Tốc độ đô thị hóa của đô thị (%); Nc: Tổng dân số hoặc diện tích 

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

thành, nội thị đầu kỳ. 

(

1) 

(1.2) 
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+ Chỉ số đô thị - nông thôn 

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

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

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

một thời điểm cố định. Qua đó, phản ánh được sự phát triển của đô thị trong khu vực nghiên 

cứu. Chỉ số thành thị - nông thôn được xác định bằng công thức: 

URRt =
PUt

PRt
 

Trong đó: URRt: Chỉ số đô thị - nông thôn tại thời điểm t; PUt: Dân số của 

khu vực nội thành, nội thị tại thời điểm t (người); PRt: Dân số nông thôn tại thời 

điểm t (người). 

c. Đặc điểm và xu hướng đô thị hóa 

+ Đặc điểm đô thị hóa 

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

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

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

thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra song song và làm tiền đề cho nhau, không tách rời 

nhau. Ở nơi nào có đô thị hóa thì ở đó có quá trình công nghiệp hóa và ngược lại. Quá 

trình đô thị hóa làm gia tăng tỷ trọng các ngành kinh tế phi nông nghiệp, trong đó có 

ngành công nghiệp nên kéo theo quá trình công nghiệp hóa. Ngược lại, quá trình công 

nghiệp hóa dẫn đến tỷ trọng ngành công nghiệp tăng, việc xây dựng các khu công nghiệp 

và các cơ sở sản xuất công nghiệp khác sẽ dẫn đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, các hoạt 

động thương mại, dịch vụ, tập trung dân cư… kéo theo quá trình đô thị hóa [53]. 

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

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

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

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

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

giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, đồng thời các phương tiện máy móc dần thay thế sức 

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

vực thay đổi hình thức tổ chức từ nông thôn thành các đơn vị mang tính chất đô thị, qua 

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

thị hóa góp phần chuyển dịch các hình thái kiến trúc, xây dựng từ dạng nông thôn sang 

dạng thành thị nên tạo ra nhiều kiểu kiến trúc mới, đẹp và hiện đại hơn. Tuy nhiên, bên 

cạnh những mặt tích cực thì nếu thiếu kiểm soát thì quá trình đô thị hóa cũng sẽ tạo nên 

những biến đổi theo hướng tiêu cực. Cụ thể, quá trình đô thị hóa thiếu kiểm soát sẽ dẫn 

(1.3) 
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đến gia tăng các tình trạng như: thất nghiệp, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, quy 

hoạch thiếu đồng bộ… Những tồn tại này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và 

nền văn minh của đô thị và cả xã hội [47]. 

+ Xu hướng đô thị hóa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ưu điểm của xu hướng này mang lại. 

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

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

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

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

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

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

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

tại địa phương, hạn chế luồng di cư vào đô thị của các vùng lân cận [4]. 

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

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

hội. Cụ thể: 

Quá trình đô thị hóa làm cho nền kinh tế của các đô thị phát triển nhanh chóng, các 

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

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

cho các đô thị nhưng đồng thời đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động dư thừa ở 

các vùng nông thôn. Bên cạnh đó, sự tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất vào các 

đô thị hay các vùng ven đô thị đã làm cho đất đai của các địa phương này được khai thác 

một cách tốt nhất, được tận dụng gần như triệt để. Nhờ đó đã nâng cao tính hợp lý và 

hiệu quả trong việc sử dụng đất [4]. 
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Trong quá trình đô thị hóa, các hoạt động đầu tư vào đô thị ngày một nhiều để xây 

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

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

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

dựng các khu công nghiệp, các khu đô thị mới và các công trình khác. Điều này làm cho 

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

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

hướng tăng tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp [42, 53].  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

làm, ô nhiễm môi trường, tắc đường, gia tăng một số tệ nạn xã hội… Thực tế  cho thấy, 

quá trình đô thị hóa đòi hỏi các lao động phải có trình độ, tay nghề cao do vậy nhiều lao 

động nhập cư từ vùng nông thôn chưa được qua đào tạo, không đáp ứng được yêu cầu 

của đơn vị tuyển dụng nên không tìm được việc làm và trở thành gánh nặng cho xã hội 

[44]. Bên cạnh đó, do những biến động của nền kinh tế thế giới, một số công ty, xí 

nghiệp bị phá sản hoặc phải tinh giảm lao động để giảm chi phí sản do vậy nhiều lao 

động sẽ bị đào thải và trở thành những người thất nghiệp. Đô thị hóa dẫn đến sự tăng 

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

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

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

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

cho sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động khác của nền kinh tế - xã hội đô 

thị. Không những thế sự tăng lên đột biến về dân số trong quá trình đô thị hóa đã kéo 

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

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

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

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

đông các lao động nhập cư, điều này đã làm gia tăng nguy cơ về các tệ nạn xã hội do 
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một số thành phần di cư và dân bản địa không có việc làm hoặc sống buông thả, thích 

hưởng thụ nên dễ bị lợi dụng và vi phạm pháp luật [1, 26]. 

Nhìn chung, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực thì quá trình đô thị hóa cũng đã 

tạo ra những ảnh hưởng mang tính tiêu cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 

nhiên, đô thị hóa là một quá trình tất yếu diễn ra trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội 

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

quốc gia mà cần thiết phải có những giải pháp để phát huy những tác động tích cực và 

giải quyết các hạn chế do quá trình đô thị hóa tạo ra.  

1.1.2. Các vấn đề liên quan đến sử dụng đất  

1.1.2.1. Đất đai, sử dụng đất, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng đất và xu 

hướng sử dụng đất 

a. Đất đai 

Theo FAO, đất đai bao gồm tất cả các thuộc tính sinh học và tự nhiên của bề mặt 

trái đất có ảnh hưởng nhất định đến tiềm năng và hiện trạng sử dụng đất [84]. Đất theo 

nghĩa đất đai bao gồm: Khí hậu; dáng đất, địa hình; Thổ nhưỡng; Thủy văn; Thảm thực 

vật tự nhiên; Cỏ dại trên đồng ruộng; Động vật tự nhiên; Những biến đổi của đất do hoạt 

động của con người. Đất đai là diện tích đất cụ thể của bề mặt Trái Đất bao gồm khí hậu, 

địa hình, nước, thổ nhưỡng, trầm tích, sinh vật, hoạt động của con người . 

b. Sử dụng đất 

Sử dụng đất đai là việc sử dụng, khai thác các thuộc tính có ích của đất đai vì mục 

đích kinh tế và đời sống, xã hội trong quá trình sử dụng đất. Người sử dụng đất theo 

Luật Đất đai 2013 là người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà 

nước cho phép sử dụng đất bằng một trong các hình thức giao đất, cho thuê đất, cho 

phép nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất; có quyền và 

nghĩa vụ mà pháp luật quy định trong thời hạn sử dụng đất [55]. 

c. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng đất 

+ Nhân tố điều kiện tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên thường tồn tại dưới dạng các quy luật và nó luôn có tác động 

đến quá trình sử dụng đất nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Mỗi loại cây trồng, vật 

nuôi chỉ thích ứng với một điều kiện sinh thái nhất định. Vì vậy, trong quá trình sử dụng 

đất cần nghiên cứu kỹ điều kiện tự nhiên của vùng bao gồm: địa hình, địa mạo. khí hậu, 

thổ nhưỡng, không khí… trong đó đặc biệt chú ý đến yếu tố khí hậu vì nó là yếu tố hạn 

chế hàng đầu đến việc sử dụng đất, đến sức sinh trưởng, phát triển của cây trồng và vật 

nuôi. Điều kiện tự nhiên ngoài tác động trực tiếp và mạnh mẽ đối với sản xuất nông nghiệp 



12 

 

thì còn gián tiếp tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhất là 

ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. 

+ Nhân tố kinh tế - xã hội 

Các nhân tố kinh tế - xã hội bao gồm: cơ sở hạ tầng, trình độ khoa học kỹ thuật, 

các chính sách phát triển, chế độ xã hội… có ý nghĩa quyết định đến việc lựa chọn 

phương thức sử dụng đất nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả mang lại từ quá trình sử 

dụng đất. Đất đai có điều kiện tự nhiên giống nhau nhưng điều kiện kinh tế xã hội khác 

nhau thì nơi có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi hơn sẽ có trình độ sử dụng đất cao 

hơn, phù hợp hơn, và hiệu quả mang lại của việc khai thác các lợi ích từ đất cũng cao 

hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, nhiều trường hợp vì chạy 

theo lợi nhuận đã dẫn đến việc sử dụng đất không hợp lý, thậm chí là hủy hoại đất. Như 

quá trình đô thị hóa quá mức, hay sự phát triển của các khu công nghiệp có thể đem lại 

lợi nhuận rất cao cho các nhà kinh doanh nhưng bên cạnh là việc phân bổ quỹ đất không 

hợp lý, hoặc không chú ý đến vấn đề chất thải làm ô nhiễm đất (có thể làm mất hẳn khả 

năng canh tác của khu đất đó), ô nhiễm môi trường và dẫn đến nhiều hậu quả khác. 

+ Nhân tố không gian 

Tất cả các ngành sản xuất vật chất hay phi vật chất đều cần có mặt bằng để hoạt 

động. Không gian đất là yếu tố giới hạn, nó không tự sinh ra cũng như không mất đi, 

nhưng sẽ bị hạn chế và ngày càng khan hiếm hơn dưới sức ép của gia tăng dân số. Vì vậy, 

việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất bằng cách nâng cao hệ số không gian sử dụng đất như 

cao tầng hóa hoặc khai thác không gian bên trong lòng đất là rất cần thiết. 

Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích đất lớn và tập trung thì hiệu quả sản xuất sẽ 

cao hơn so với những thửa đất nhỏ và manh mún. Còn các ngành phi nông nghiệp, mặt 

bằng không gian và vị trí thửa đất là yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất. Ở những 

nơi có điều kiện sản xuất thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển mạnh thì giá trị sử dụng 

của đất đều tăng lên, đi kèm với điều đó là khả năng sinh lợi của đất cũng cao hơn so 

với những nơi khác. Vì vậy, cần phân bổ cơ cấu kinh tế một cách hợp lý với quỹ đất 

hiện có tạo nên sự phát triển cân đối giữa các vùng, bên cạnh đó cần sử dụng đất tiết 

kiệm để khai thác tối đa yếu tố không gian của đất, mang lại hiệu quả cao nhất có thể 

[45].  

b. Các xu hướng sử dụng đất 

+ Sử dụng đất phát triển theo chiều rộng và tập trung 

Sự gia tăng dân số cùng với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho nhu cầu 

sử dụng đất ngày càng tăng lên. Điều này đòi hỏi phải tăng quy mô sử dụng đất, khai thác 

tối đa các diện tích đất dù ở bất cứ vị trí nào có thể đưa vào sử dụng. Và trong quá trình 
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sử dụng phải chú ý sản xuất theo hướng tập trung, không để đất đai manh mún, để hiệu 

quả mang lại từ việc sử dụng không gian của đất hiện có là cao nhất. 

+ Sử dụng đất phát triển theo hướng phức tạp hóa và chuyên môn hóa 

Khoa học kỹ thuật đang trên đà phát triển mạnh, khả năng kiểm soát tự nhiên của con 

người ngày càng được nâng lên và quá trình sử dụng đất ngày càng đa dạng và phức tạp hơn. 

Trước đây, do kinh tế, khoa học kỹ thuật chưa phát triển làm cho việc sử dụng đất gặp nhiều 

khó khăn. Ngày nay, đất đai không chỉ được sử dụng ở bề mặt, ở nững nơi bằng phẳng, mà 

còn đi sâu khai thác ở trong lòng đất, sông suối, hải đảo và cả trên những địa hình phức tạp 

nhất. 

Đất đai là loại hàng hóa đặc biệt, việc phát triển kinh tế hàng hóa dẫn đến sự phân 

công trong sử dụng đất theo hướng chuyên môn hóa. Bên cạnh đó, tính khu vực của đất làm 

cho thế mạnh sản xuất giữa các vùng là khác nhau. Vì vậy, tùy điều kiện thực tế của mỗi 

vùng để có thể chuyên môn hóa một loại hình sử dụng đất nào đó nhằm mang lại hiệu quả 

kinh tế - xã hội cao nhất đồng thời bảo vệ đất bảo vệ môi trường. 

+ Sử dụng đất phát triển theo hướng xã hội hóa và công hữu hóa 

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật dẫn đến việc xã hội hóa sản xuất. Xã hội hóa 

trong sử dụng để đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới các lợi ích cộng đồng và tiến 

bộ xã hội. Và để xã hội hóa sử dụng đất thì phải có chế độ công hữu hóa về đất đai, đảm 

bảo quá trình sử dụng đất được diễn ra thuận lợi dưới sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. 

Luật đất đai Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý, đây 

là một điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sử dụng đất theo xu thế này và là công cụ 

cần thiết đầu tiên để thiết lập trật tự và công bằng xã hội.  

1.1.3. Biến động sử dụng đất  

1.1.3.1. Khái niệm  

Từ trước đến nay chưa có khái niệm chính xác về biến động. Nhưng biến động có 

thể được hiểu là: việc theo dõi, giám sát và quản lý đối tượng nghiên cứu để từ đó thấy 

được sự thay đổi về đặc điểm, tính chất của đối tượng nghiên cứu, sự thay đổi có thể 

định lượng được. Ví dụ: diện tích đất chuyển mục đích sử dụng, diện tích rừng mất đi 

hay được trồng mới.  

Biến động sử dụng đất là sự thay đổi về loại hình sử dụng đất qua các thời điểm 

dưới sự tác động từ các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội, sự khai thác, sử dụng của con 

người. Mọi vật trên thế giới tự nhiên không bao giờ bất biến mà luôn luôn biến động 

không ngừng, động lực của mọi sự biến động đó là quan hệ tương tác giữa các thành 

phần của tự nhiên. Như vậy để khai thác tài nguyên đất đai của một khu vực có hiệu 

quả, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này và không làm suy thoái môi trường tự nhiên 

thì nhất thiết phải nghiên cứu biến động của đất đai. Sự biến động đất đai do con người 
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sử dụng vào các mục đích kinh tế-xã hội có thể phù hợp hay không phù hợp với quy luật 

của tự nhiên, cần phải nghiên cứu để tránh sử dụng đất đai có tác động xấu đến môi 

trường sinh thái.  

Như vậy biến động tình hình sử dụng đất là xem xét quá trình thay đổi của diện 

tích đất thông qua thông tin thu thập được theo thời gian để tìm ra quy luật và những 

nguyên nhân thay đổi từ đó có biện pháp sử dụng đúng đắn với nguồn tài nguyên này 

[40]. 

1.1.3.2. Những đặc trưng của biến động sử dụng đất 

Biến động sử dụng đất có những đặc trưng cơ bản như sau:  

- Quy mô biến động: 

+ Biến động về diện tích sử dụng đất đai nói chung.  

+ Biến động về diện tích của từng loại hình sử dụng đất.  

+ Biến động về đặc điểm của những loại đất chính. 

+ Biến động về đối tượng sử dụng đất. 

- Mức độ biến động:  

+ Mức độ biến động thể hiện qua số lượng diện tích tăng hoặc giảm của các loại 

hình sử dụng đất giữa đầu thời kỳ và cuối thời kỳ nghiên cứu.  

+ Mức độ biến động được xác định thông qua việc xác định diện tích tăng, giảm 

và số phần trăm tăng giảm của từng loại hình sử dụng đất giữa, cuối và đầu thời kỳ đánh 

giá [38].  

1.1.4. GIS và chuỗi Markov  

1.1.4.1. Ứng dụng của GIS trong phân tích biến động sử dụng đất 

So với việc đánh giá biến động bằng phương pháp truyền thống thì việc tự động 

hóa trong đánh giá biến động mang lại cho người dùng lợi ích to lớn hơn. GIS cho phép 

người dùng thực hiện các chức năng: Hiển thị trực quan, tạo lập bản đồ, trợ giúp ra quyết 

định, trình bày, khả năng tùy biến của chương trình. 

Nguyên lý của việc đánh giá biến động của phần mềm này là sau khi chồng xếp 

hai lớp bản đồ lên nhau, phần mềm sẽ tự động hiển thị những vùng biến động về trường 

dữ liệu đã đăng ký giữa hai lớp và tính toán được diện tích biến động của các vùng đó 

trên bản đồ với thao tác đơn giản để đưa ra kết quả. Từ lớp thông tin biến động người 

dùng có thể xây dựng được bản đồ biến động. Để đánh giá biến động cần có một ma 

trận đánh giá biến động. Ma trận này dựa trên các thông tin biến động đã xử lý. Bản đồ 

biến động thể hiện sự phân bố không gian của các đối tượng bị biến động hoặc cũng có 

thể biểu thị mức độ biến động của các đối tượng trên bản đồ. Ma trận biến động hiển thị 
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kết quả thống kê diện tích của các loại đối tượng cùng với sự phân bố biến động sang 

các đối tượng khác. Và đây chính là vai trò và cũng là ưu thế của GIS so với các công 

cụ khác [38, 42].  

1.1.4.2. Chuỗi Markov 

Trong toán học, một chuỗi Markov đặt theo tên nhà toán học người Nga Andrei 

Andreyevich Markov, là một quá trình ngẫu nhiên theo thời gian với tính chất Markov. 

Trong một quá trình như vậy, quá khứ không liên quan đến việc tiên đoán tương lai mà 

việc đó chỉ phụ thuộc theo kiến thức về hiện tại [57]. 

Markov như một mô hình phát triển của kinh tế xã hội và khoa học nghiên cứu 

cuối những năm 1950. Ứng dụng thực nghiệm của chuỗi Markov trong đô thị và phân 

tích khu vực bắt đầu xuất hiện vào những năm 1960. Một trong những ứng dụng đầu là 

Clark sử dụng của chuỗi Markov để mô phỏng biến động của nhà cho thuê ở các thành 

phố Mỹ. Clark mô tả sự biến động của những vùng điều tra dân số từ 10 năm khác 

nhau trong bốn thành phố khác nhau (Detroit, Pittsburg, Indianapolis và St Louis) 

trong giai đoạn từ năm 1940 đến 1960 [57].  

Nhiều nghiên cứu gần đây sử dụng chuỗi Markov để dự đoán sử dụng đất đã tìm 

cách để mở rộng phạm vi áp dụng của các mô hình. Turner so sánh kết quả của một 

mô hình chuỗi Markov với hai mô hình mô phỏng không gian khác nhau để dự báo 

những thay đổi lâu dài vùng Piedmont phía bắc Georgia. McMillen và McDonald đã 

chứng minh các khớp nối của chuỗi Markov với các mô hình hồi quy. Để ước tính ảnh 

hưởng của giá trị đất trên phân vùng thay đổi mà họ ước tính một chức năng để dự 

đoán giá trị đất, sau đó phục vụ như giải thích cho các xác suất chuyển đổi của một ma 

trận thay đổi sử dụng đất. Weng tích hợp việc sử dụng các hệ thống thông tin địa lý và 

khả năng viễn thám với một mô hình chuỗi Markov để dự đoán những hậu quả sử dụng đất 

có thể có của đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng ở đồng bằng sông Zhujiang của 

Trung Quốc. Cuối cùng, Levinson và Chen cung cấp một mô hình chuỗi Markov thay đổi 

sử dụng đất trong khu vực Twin Cities [88]. 

Chuỗi Markov được áp dụng để dự báo diện tích sử dụng đất thông qua công thức: 

 

Công thức này được viết lại dưới dạng tổng quát hóa cho ma trận dự báo như sau: 
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Trong đó: 

- [V1, V2, V3,V4]1: Diện tích các loại đất tại thời điểm năm t1; 

- [V1, V2, V3,V4]2: Diện tích các loại đất tại thời điểm năm t2; 

- γ11, γ12,…, γ77: Xác suất của sự thay đổi các kiểu sử dụng đất giai đoạn t1 – t2. 

1.1.5. Các phương pháp đánh giá tác động của đô thị hóa đến sử dụng đất  

Các nhà địa lý ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) chỉ xem xét 

đô thị hóa tương đồng với sự phát triển không gian, mở rộng không gian khu vực dân 

cư, khu công nghiệp và khu đô thị để định lượng thay đổi sử dụng đất theo không gian 

đô thị hóa [20, 29, 32, 33]. Các yếu tố của đô thị hóa tác động đến sử dụng đất ở trên 

cho thấy biến đổi sử dụng đất là một vấn đề phức tạp, sự phức tạp không chỉ nằm ở nội 

hàm yếu tố sử dụng đất mà còn liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng tới sự thay đổi của 

chúng. Do đó, một ngành hay một phương pháp duy nhất không đủ để phân tích, đánh 

giá chúng một cách toàn diện, sâu sắc [19]. Khi nghiên cứu vấn đề sử dụng đất, cần thiết 

phải có sự kết hợp của nhiều phương pháp theo hướng tiếp cận liên ngành thông qua 

tích hợp dữ liệu đa chiều bao gồm dữ liệu kinh tế - xã hội và dữ liệu không gian mà viễn 

thám là tư liệu tiêu biểu [3, 5, 19, 24, 25, 27]. Nghiên cứu liên kết giữa khoa học viễn 

thám và khoa học xã hội đang là xu hướng hiện đại, xu hướng này đã được các nhà khoa 

học đề cập trong tác phẩm “Xã hội và không gian: liên kết khoa học viễn thám và khoa 

học xã hội”, các tác giả đưa ra một số ứng dụng tiềm năng và ưu thế của việc kết nối dữ 

liệu trong nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. 

Việc tích hợp tư liệu viễn thám và dữ liệu kinh tế - xã hội để phân tích đã tạo ra 

một bước đột phá cho nghiên cứu các vấn đề sử dụng đất liên quan đến vấn đề xã hội 

một cách chặt chẽ và toàn diện hơn [18]. Các phương pháp thống kê và mô hình hóa 

không gian đa chiều được sử dụng cho phân tích dữ liệu liên kết trong nghiên cứu mối 

quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất với các yếu tố tác động. Các phương pháp thống kê 

và mô hình hóa không gian cho phép phân tích dữ liệu liên kết trong mối quan hệ giữa 

biến động sử dụng đất với các yếu tố tác động một cách toàn diện và hiệu quả hơn, đặc 

biệt là giăỉ quyết các vấn đề tương quan không gian trong nghiên cứu, khi mà phân tích 

dựa trên số liệu thống kê truyền thống không thể đạt được [36].Ở Việt Nam đã có những 

nghiên cứu theo hướng này như nghiên cứu của Müller [1],Vũ Kim Chi [79], Phạm Thị 

Thanh Hiền [85]. 
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Phân tích thống kê không gian có hai cách thức tiếp cận: phân tích không gian theo 

vùng lãnh thổ, phân tích không gian theo điểm. Phân tích thống kê không gian được chia 

thành bốn nhóm: phân tích khảo sát dữ liệu, phân tích hồi quy, thống kê Bayes và mạng 

nơ-ron nhân tạo [26]. 

Kỹ thuật phân tích khảo sát dữ liệu: Phân tích khảo sát dữ liệu nhằm mục đích để 

giám sát số lượng các biến, mô tả cấu trúc cơ bản giữa các biến và để phân loại các biến 

vào các nhóm dữ liệu. 

(1) Phân tích nhân tố 

Phân tích nhân tố để xác định các biến cơ bản nhằm giải thích các cấu trúc mối 

tương quan trong một tập hợp biến khảo sát. Phân tích nhân tố là một phương pháp phân 

tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành 

một tập biến nhỏ hơn (gọi là các nhân tố) nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông 

tin của tập biến ban đầu. Phân tích nhân tố cũng có thể được sử dụng để tạo ra giả thiết 

cho các phân tích tiếp theo. Phân tích nhân tố liên quan đến các mối quan hệ nội tại của 

một tập hợp các biến và nhằm xây dựng một tập hợp các nhân tố giả định (không quan 

sát được) từ một tập hợp các biến có thể quan sát được. Mô hình phân tích nhân tố chỉ 

ra rằng: các biến được xác định bởi các nhân tố chung (ước tính theo mô hình) và các 

nhân tố duy nhất (không chồng chéo giữa các biến quan sát). Thông thường, việc xác 

định các tác nhân cho biết mối quan hệ giữa những biến gốc và những nhân tố đó là 

nhân tố có thực trong tự nhiên. Tuy nhiên, phân tích nhân tố tăng tính chủ quan xác định 

của dữ liệu. 

Trong nghiên cứu của mình, Veldkamp đã sử dụng phân tích nhân tố trong vấn đề 

biến động lớp phủ và sử dụng đất ở Costa Rica tại sáu quy mô khác nhau. Ông chỉ ra 

rằng: phân bố không gian có liên quan đến sử dụng đất; các tác nhân và các thành phần 

thay đổi theo quy mô phụ thuộc và cấu trúc dữ liệu không gian. Tổng phương sai trong 

tập dữ liệu được mô tả bởi bốn nhóm nhân tố quan trọng, có giá trị từ 68% - 81% trên 

tổng phương sai. Đinh Thị Bảo Hoa đã sử dụng phương pháp này để xác định mức độ 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì trong nghiên cứu sử dụng đất vùng ven 

đô [35]. 

(2) Phân tích thành phần chính (PCA - Principal Components Analysis) 

Mục tiêu PCA là tìm một không gian mới với số chiều nhỏ hơn không gian cũ. Các 

trục tọa độ trong không gian mới được xây dựng sao cho trên mỗi trục, độ biến thiên 

của dữ liệu là lớn nhất. Phân tích PCA rất hữu dụng trong việc phát hiện cấu trúc dữ liệu 

nhằm mô tả các tác nhân của thay đổi lớp phủ và sử dụng đất và phương pháp này cũng 

được sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu biến động lớp phủ và sử dụng đất. 

Nhiều biến môi trường có tính tương quan, gây ra đa cộng tuyến (multicollinearity) 
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trong phân tích hồi quy. Do đó, phân tích PCA được sử dụng đầu tiên để giảm thiểu dữ 

liệu trước khi đưa vào phân tích hồi quy [26]. 

(3) Phân tích tương quan chính tắc (canonical correlation analysis) 

Phân tích tương quan chính tắc là kỹ thuật đa biến có cơ sở như phân tích nhân tố, 

nhưng trong định nghĩa và các đối tượng của nó lại quan hệ mật thiết với hồi quy đa 

biến (multiple regression). Phương pháp thống kê này đặc biệt thích hợp khi những biến 

phụ thuộc có tương quan với nhau. Trong một số trường hợp, phân tích tương quan 

chính tắc có thể không phát hiện ra những mối quan hệ phức tạp phản ánh cấu trúc giữa 

biến dự báo và biến phụ thuộc. Trong nghiên cứu của Hoshino về sử dụng đất đai tại 

Nhật, tập dự báo là điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội còn tập phụ thuộc là phần trăm 

diện tích của bốn loại sử dụng đất chính [31]. 

(4) Phân tích cụm (cluster analysis) 

Phân tích cụm được sử dụng để phân loại các quan sát bằng cách tính toán sự giống 

nhau giữa các cặp quan sát thông qua hệ số khoảng cách. Trong nghiên cứu biến động 

lớp phủ và sử dụng đất, phân tích cụm được sử dụng cho những nhóm sử dụng đất tương 

đồng hoặc cần giảm các lớp trong cùng hệ thống canh tác để cho các phân tích sâu hơn. 

Có hai loại phân tích cụm là phân tích cụm K – mean và phân tích cụm phân cấp đều 

nhằm xác định các nhóm tương đối đồng nhất dựa vào việc lựa chọn các đặc tính của 

chúng [90]. 

Đánh giá tác động của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất: 

- Phương pháp phân tích hồi quy logistic với khả năng xác định mối quan hệ giữa 

biến phụ thuộc và biến độc lập. Biến phụ thuộc ở đây là biến động sử dụng đất, biến độc 

lập là các yếu tố của đô thị hóa. Phương pháp này được sử dụng dựa trên sự phù hợp về 

cấu trúc dữ liệu và kiểu biên phụ thuộc trong việc xác định và lượng hóa các yếu tố của 

đô thị hóa liên quan đến từng loại hình biến động sử dụng theo không gian và thời gian. 

- Các yếu tố tác động của đô thị hóa có liên quan đến sử dụng đất được xác định 

từ phương pháp phân tích hồi quy và thông tin sử dụng đất được sử dụng là yếu tố đầu 

vào của mô hình nơ-ron nhân tạo nhằm mô phỏng tác động của đô thị hóa đến từng loại 

hình thay đổi sử dụng trong khu vực nghiên cứu. Sản phẩm của mô hình là không gian 

thích nghi cho từng loại hình chuyển đổi sử dụng đất. Mục đích của việc mô hình hóa là 

quan trắc và mô phỏng biến động sử dụng đất, đồng thời để kiểm tra có sự tác động của 

yếu tố của đô thị hóa được xác định trong phân tích hồi quy tác động đến biến động sử 

dụng đất. 

Trên cơ sở nghiên cứu các phương pháp đánh giá mức độ đô thị hóa dựa vào các 

nhóm tiêu chí đã được xác định ở trên. Khi đánh giá mức độ đô thị nhằm làm nổi bật 

được tính đô thị trong bối cảnh nơi tồn tại song hành hai tính chất nông thôn và đô thị, 
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đồng thời có thể đối sánh cho từng đơn vị không gian. Do vậy, luận án này đề xuất sử 

dụng phương pháp phân tích PCA cho việc xác định mức độ đô thị hóa của từng ấp/thôn 

trong khu vực nghiên cứu và không gian hóa bằng GIS. 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Thực trạng đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam  

Tiến trình đô thị hoá gắn bó chặt chẽ với sự trường tồn phát triển của lịch sử nhân loại. 

Quá trình này vừa là sản phẩm của nền văn minh, vừa là động lực của những bước tiến kỳ 

diệu mà nhân loại đã đạt được trong nhiều thiên nhiên kỷ qua [4].  

1.2.1.1. Đô thị hóa trên thế giới  

Quá trình đô thị hóa có tính chất khác nhau giữa các nước, các vùng kinh tế có 

trình độ phát triển khác nhau, có chế độ xã hội khác nhau. Chúng ta dễ dàng nhận thấy 

sự khác biệt về mức độ và tính chất đô thị hóa giữa các nước vì đô thị hóa là quá trình 

đô thị hóa là quá trình mang tính chất quy luật, các đô thị phát triển phụ thuộc vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của đất nước và của từng vùng. 

Lịch sử loài người đã chứng kiến hai cuộc cách mạng đô thị. Cuộc cách mạng lần 

thứ nhất diễn ra từ 8000 năm trước Công Nguyên, vào thời kỳ đồ đá mới, khi lần đầu 

tiên trên thế giới xuất hiện một khu định cư kiểu đô thị. Đó là thành phố Jericho, nằm ở 

phía Bắc Biển Chết thuộc vùng đất của Ixrael ngày nay, với số dân chừng 600 người, 

một thị trấn nhỏ, nghèo nàn so với tiêu chuẩn hiện nay. 

Cuộc cánh mạng lần thứ hai bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 18 (năm 1750), ở Châu 

Âu và sau đó lan sang Bắc Mỹ là hệ quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa tư bản 

chủ nghĩa vào thời kỳ này, quá trình đô thị hóa đã trở thành một hiện tượng xã hội nổi 

bật.  

Cuộc cách mạng lần thứ ba diễn ra trong các nước phát triển và với tốc độ nhanh 

(các con rồng mới), nơi mà hiện tại tỷ lệ dân số đô thị chiếm khoảng trên 30% trong 

toàn bộ dân số. Cuộc cách mạng lần thứ ba dường như là sự lặp lại của cuộc cách mạng 

lần thứ hai, song với nét độc đáo của những điều kiện không gian và thời gian mới, có 

thể hình dung đô thị hóa là một quá trình lịch sử xuyên xuốt ba cuộc cách mạng đô thị. 

Những hiện tượng nổi bật của quá trình này là các dòng di cư mạnh mẽ từ nông thôn 

vào thành thị khiến cho tỷ lệ dân đô thị tăng nhanh, số lượng các đô thị ngày một nhiều, 

các đô thị lớn lên, phình to ra, đời sống xã hội các quốc gia đó dần mang tính chất đô 

thị nhiều hơn nông thôn. Đô thị đang xâm lấn, bành trướng và “thôn tính” nông thôn.  

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

sang khu vực đô thị. Theo dự báo của Liên hợp quốc, dân số thế giới sẽ đạt 9,2 tỷ người 

vào năm 2050. Đến năm 2050, toàn thế giới sẽ có 27 “siêu thành phố” (những thành phố 

có trên 10 triệu người). Theo nhận định cảnh báo về những mặt trái của quá trình đô thị 
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hóa quá nhanh ở nhiều nơi của Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương (ESCAP), quá trình đô thị hóa trên thế giới góp phần làm tăng trưởng kinh tế 

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

loạt vấn đề về môi trường, xã hội khác [45].  

a. Thực trạng đô thị hóa của một số nước phát triển 

 Đô thị hóa ở Mỹ:  

Cuối thế kỷ XX, Mỹ bắt đầu phải đối mặt với vấn đề đô thị hóa ồ ạt. Từ năm 1970, 

số dân sống ở khu vực ngoại ô của Mỹ đã vượt quá số dân sống ở khu vực trung tâm  

thành phố,  từng bước hình  thành các khu đô  thị  lớn đa trung tâm và các vành đai đô 

thị cực lớn như vành đai đô thị ĐôngNiu Óc, Tây Xan-phran-xít-xcô, Bắc Chi-ca-go... 

Việc mở rộng các khu đô thị đã thúc đẩy các thành phố liên kết phát triển đồng thời cũng 

đem lại một số hệ lụy khó lường như nhà ở vươn rộng ra ngoại ô khiến một diện tích rừng, 

đất NN, đất chưa sử dụng bị chiếm dụng làm cho vừa lãng phí đất đai, vừa gây hại cho 

môi trường [41].  

 Đô thị hóa ở Hà Lan: 

Hà Lan là một quốc gia phát triển. Theo Joanna Wilbers, để khắc phục những 

tác động tiêu cực của quá trình đô thị hoá, năm 1994, các nhà hoạch định cuộc sống 

thuộc bộ tài nguyên môi trường đã đưa ra “Chính sách hiệp ước”. Theo chính sách 

này, các khu vực nông thôn vẫn giữ nguyên là nông thôn đồng thời cũng quy hoạch 

phát triển đô thị làm các khu dân cư, trung tâm tài chính và thương mại. Chính sách 

này cũng đưa ra những nguy hại đối với việc đô thị hoá các khu vườn ven thành phố. 

Ngay từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Amsterdam đã bắt đầu tiến trình đô 

thị hoá và nhanh chóng trở thành một thành phố có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế, 

chính trị của Hà Lan. Tuy mật độ dân số hiện nay ở thành phố có những nơi đạt trên 

20.000 người/km2 nhưng xung quanh thành phố vẫn tồn tại khoảng 600 khu vườn. Diện 

tích vườn ở Amsterdam chiếm đến 300 ha trong tông số diện tích 21.907 ha của thành 

phố. 

Một số nông trang quanh các khu đô thị đã thấy rõ tầm quan trọng của nông 

nghiệp đối với thành phố trong quá trình đô thị hóa. Họ nhận thức được tính đa chức 

năng của một nền nông nghiệp đô thị. Do đó trong quá trình đô thị hóa, sản xuất 

nông nghiệp vẫn không mất đi mà tiếp tục tồn tại hài hoà, kết hợp với sự phát triển 

bền vững của kinh tế đô thị [26]. 

 Đô thị hóa ở Nhật Bản:  

Vào năm 1945, dân cư thành thị ở Nhật Bản mới chiếm khoảng 30% dân số. Đến 

năm 1985, chỉ tính riêng ba thành phố lớn là Tokyo, Keihshin, Chuyoky đã chiếm tới 

gần 50% dân  số cả nước. Đến năm 2008, dân số đô thị của Nhật Bản đã chiếm khoảng 
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80% dân số cả nước. Tokyo là thành phố đông dân nhất trong 19 thành phố đông dân 

nhất thế giới, có tới 35,7 triệu người. Là đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế 

giới, quá trình đô thị hóa đã gặt hái nhiều thành công, nhưng Nhật Bản cũng phải đối 

phó với nhiều vấn đề nảy sinh [26]. 

 Đô thị hóa ở Trung Quốc:  

Từ khi cải cách mở cửa đến nay, tiến trình đô thị hóa ở Trung Quốc có những 

chuyển biến đáng kể. Trong giai đoạn 2006-2010, Trung Quốc thực hiện chiến lược 

“Tích cực thúc đẩy tiến trình đô thị hóa”, tốc độ đô thị hóa không ngừng được đẩy mạnh, 

ước tính đến năm 2010 tỷ lệ đô thị hóa ở Trung Quốc đạt 48%. Theo dự báo từ năm 

2002, trong vòng 50 năm tới tỷ lệ đô thị hóa ở Trung Quốc sẽ đạt trên 76%.  

Theo thống kê, cuối năm 2007 tỷ lệ dân số ở đô thị của Trung Quốc đạt tới 44,9%. 

Tiến trình đô thị hóa được đẩy mạnh đồng nghĩa với việc nảy sinh mâu thuẫn gay gắt 

giữa vấn đề lấy đất phục vụ cho công tác xây dựng đô thị và vấn đề bảo vệ diện tích đất 

canh tác. Thống kê cho thấy, khi tỷ lệ đô thị hóa nâng lên 1,5% thì nhu cầu sử dụng đất 

của đô thị sẽ tăng 1% [40].  

Như vậy, có thể thấy rằng đô thị hóa trên thế giới nhìn chung mang lại những thành 

tựu đáng kể nhưng hệ quả của nó lại đặt ra nhiều vấn đề về xã hội, môi trường cần giải 

quyết. 

b. Đô thị hóa ở nhóm các nước đang phát triển  

Khoảng 1/3 đến 2/3 dân số của phần lớn các đô thị thuộc nhóm nước đang phát 

triển bị đẩy tới những khu ngoại ô lụp sụp hoặc những nơi những người chiếm đất xây 

dựng, họ thường bất chấp chính quyền. Các nhóm người không chính thức này thường 

có ít hoặc không có quyền lợi sử dụng các dịch vụ công cộng như nước, hệ thống cống 

rãnh và hệ thống thoát nước, vỉa hè và vận chuyển rác. Khoảng 20% nhà mới ở các thành 

phố ở nhóm nước đang phát triển là xây dựng theo luật. Số còn lại phát triển không 

chính thức [48].  

Các đô thị của Châu Phi, Châu Á và Châu Mĩ la tinh chưa hoàn thiện về cơ sở hạ 

tầng, vật chất kĩ thuật: giao thông vận tải điện nước… vấn đề sử dụng các phương tiện 

giao thông công cộng hiện đại còn rất hiếm hoi do quá trình công nghiệp hóa chỉ mới 

phát triển gần đây. Cấu trúc đô thị cũng như văn hóa lối sống của cư dân khác xa với 

các nước phát triển. 

Có thể nhận thấy một số đặc trưng chung của nhóm các nước đang phát triển là sự 

di dân lâu dài từ các vùng nông thôn vào các thành thị làm cho dân số thành thị tăng lên 

nhanh chóng. Cư dân đông đúc, các phương tiện giao thông công cộng và dịch vụ thì ít 

dẫn đến đời sống của dân cư ở đây gặp nhiều khó khăn và nhiều tệ nạn xã hội phát sinh. 
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Một số đô thị còn trong thời kì tiền công nghiệp, chỉ có trung tâm thương mại hay 

chợ có quy mô trung bình, ở đây không có trung tâm công nghiệp còn giao thông công 

cộng thì rất hiếm hoi. Một số đô thị khác là sản phẩm của thuộc địa phương Tây, được 

hình thành từ những cảng hoặc là các công trình phục vụ cho việc điều hành quản lí và 

khai thác xây dựng của người châu Âu. 

Mặt khác, một số nước các đô thị lại phát triển quá lớn theo lối tự phát đã dẫn đến hệ 

thống giao thông luôn quá tải và vấn đề giao thông là vấn nạn khó giải quyết được. Hơn 

nữa, ở các quốc gia đang phát triển còn nổi bật vấn đề về sự tập trung dân số quá mức vào 

một số đô thị đặc biệt là trong thủ phủ của các khu vực và của quốc gia. 

Hiện nay, sự bùng nổ dân số đô thị là một hiện tượng phổ biến ở các nước đang 

phát triển. Số dân đô thị ở các nước đang phát triển tăng nhanh, trung bình mổi năm tăng 

3,5 - 4% tức là chỉ sau 25 năm dân số đô thị của các nước này tăng lên gấp đôi. Ở các 

nước đang phát triển quá trình đô thị hóa không cùng diễn ra với quá trình công nghiệp 

hóa, mà chủ yếu là do sự di dân từ nông thôn ra thành thị, làm cho tình trạng đô thị hóa 

trở nên không kiểm soát được, gây khó khăn trở ngại đối với các vấn đề phát triển kinh 

tế xã hội mà đặc biệt nhất là vấn đề việc làm, nhà ở, phương tiện đi lại, là nguyên nhân 

gây ra các tệ nạn xã hội [67].  

1.2.1.2. Đô thị hóa ở Việt Nam 

Đô thị hóa là một quá trình tất yếu ở mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy 

nhiên, quá trình đô thị hóa ở mỗi nước cũng diễn ra theo xu hướng nhanh, chậm khác 

nhau bởi nó phụ thuộc vào điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở quốc gia 

đó. Tại Việt Nam, thời gian qua, quá trình đô thị hóa đã diễn ra mạnh mẽ tại các đô thị 

lớn, tạo hiệu ứng thúc đẩy đô thị hóa nhanh lan toả diện rộng trên phạm vi các tỉnh, các 

vùng và cả nước. Nhiều đô thị mới, khu đô thị mới được hình thành phát triển; nhiều đô 

thị cũ được cải tạo, nâng cấp hạ tầng cơ sở… Điều này cho thấy, các đô thị Việt Nam 

đã và đang rất được chú trọng phát triển để nâng tầm cao với kiến trúc hiện đại [64]. 

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương đã tác động làm 

gia tăng dân số ở khu vực thành thị [63]. 

Quá trình đô thị hoá ở Việt Nam tuy diễn ra khá sớm, ngay từ thời trung đại với 

sự hình thành một số đô thị phong kiến, song do nhiều nguyên nhân, quá trình đó 

diễn ra chậm chạp, mức độ phát triển dân cư thành thị thấp. 

a. Thời kỳ phong kiến (1858 trở về trước) 

Các thành thị Việt Nam thời kỳ này chủ yếu là các trung tâm hành chính và thương 

mại được hình thành trên cơ sở những thành lũy, lâu đài của vua chúa phong kiến trên 

những khu vực có điều kiện địa lý, tự nhiên thuận lợi cho giao lưu buôn bán. Về căn bản 

các thành thị phong kiến hình thành và phát triển không bắt nguồn từ phân công lao 
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động phát triển mà từ việc phân phối lại sản phẩm xã hội cho nhu cầu tiêu dùng của bộ 

máy cai trị và nhu cầu giao lưu buôn bán. Trong khuôn khổ nền kinh tế tiểu nông, tự 

nhiên, tự cấp, tự túc và khép kín, các thành thị không có được vai trò và địa vị kinh tế 

quan trọng đối với nông thôn và toàn bộ xã hội nói chung. Về mặt xã hội, quan hệ cộng 

đồng làng xã chiếm ưu thế tuyệt đối. Các nhân tố cần thiết cho sự phát triển công nghiệp 

buôn bán và sản xuất hàng hóa nói chung rất yếu ớt. 

Các nghiên cứu lịch sử cho thấy rằng vào thế kỷ XVI, XVII, các thành thị lớn như 

Thăng Long, Phố Hiến, Hội An đã phát triển khá phồn thịnh, đã có mầm mống của sản 

xuất hàng hóa, có tiền đề cần thiết cho sự phát triển các đô thị. Song trong điều kiện chế 

độ tập quyền phong kiến khá vững mạnh, do các chính sách “trọng nông ức thương” và 

sự can thiệp của các tầng lớp phong kiến đã làm kìm hãm sự phát triển của hàng hóa, 

không cho phép các thành thị phong kiến Việt Nam phát triển. Trên một phạm vi rộng 

lớn, đây cũng là tình trạng chung của các thành thị phong kiến phương Đông (đặc biệt 

ở Trung Quốc) [40].  

b. Thời kỳ thuộc địa và kháng chiến chống Pháp (1858 - 1954) 

Hơn 100 năm lịch sử thời kỳ thuộc địa, thực dân Pháp thiết lập chính quyền đô hộ 

tương đối vũng vàng, tăng cường đầu tư khai thác tài nguyên của Việt Nam để chuyển 

về chính quốc. Để làm được điều đó, Pháp xây dựng các đường giao thông quan trọng, 

mở mang các thành phố cũ, xây dựng các thành phố mới. Các thương cảng Hải Phòng, 

Sài Gòn, Đà Nẵng được mở rộng cho tàu buôn nước ngoài vào buôn bán. Hải Phòng 

năm 1872 còn là một làng chài, đến năm 1953 đã là một hải cảng sầm uất. Sài Gòn - 

Chợ Lớn năm 1943 có khoảng 498 nghìn người thì sau đó 10 năm (1953) đã lên đến 

1.614.200 người. Hà Nội năm 1943 có 119.700 dân, năm 1953 là 297.900 dân số tăng 

lên gấp 2 lần. 

Tuy vậy, tốc độ tăng dân số trong gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp thực sự 

vẫn thấp. Năm 1931, tỷ lệ dân đô thị đạt 7,5%, 1955: 11%. Để so sánh, trong 20 năm 

này dân số đô thị toàn thế giới đã tăng từ 31% lên 48% tức tăng thêm 15% trong khi ở 

Việt Nam tỷ lệ này là 3,1%. Các thành phố của Việt Nam thời kỳ này chủ yếu giữ vai 

trò các trung tâm hành chính, nơi đồn trú của bộ máy chính quyền thực dân phong kiến, 

là trung tâm thương mại và trạm cuối cùng thu vét tài nguyên của Việt Nam. Sự phát 

triển công nghiệp yếu ớt của các thành phố lúc này rõ ràng không thể làm thay đổi được 

tính chất nông nghiệp thuần túy của xã hội Việt Nam. Địa vị kinh tế, xã hội của các 

thành phố còn yếu để có thể thu hút nhiều lao động và dân cư từ nông thôn ra thành thị. 

Tuy nhiên, đây lại là sự mở đầu cho quá trình đô thị hóa của Việt Nam [41]. 

c. Thời kỳ 1955 - 1975  

Đây là giai đoạn đặc biệt trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. Một đất nước bị 

chia làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau, hai quá trình có tác động 
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trái ngược nhau đối với sự phát triển các đô thị. 

Miền Bắc trong những năm từ 1954 - 1964 là thời kỳ của đô thị hóa được tăng 

cường. Mạng lưới các thành phố dần dần hình thành và phát triển, có ảnh hưởng nhất 

định đến sự phát triển nông thôn và xã hội nói chung. Những năm 1965 - 1975, là thời 

kỳ chiến tranh ở hai miền đất nước. Trong điều kiện đặc thù của Việt Nam, cuộc chiến 

tranh phá hoại của Mỹ ở hai miền Nam, Bắc có tính chất trái ngược nhau. Ở miền Bắc 

để hạn chế thiệt hại do chiến tranh phá hoại, các công trình công nghiệp quan trọng và 

một phần dân cư ở thành phố được chuyển về nông thôn tạo ra một quá trình “đô thị hóa 

tạm thời”. Ngược lại ở miền Nam, do chiến tranh ác liệt, do sự khủng bố và đàn áp của 

Mỹ và tay sai, đặc biệt là chiến dịch bình định ở nông thôn nên hàng triệu nông dân 

miền Nam buộc phải rời bỏ làng quê, trở thành người tỵ nạn và kéo vào thành phố. Do 

quá trình “đô thị hóa cưỡng bức” này khiến dân số đô thị ở miền Nam Việt Nam từ 15% 

năm 1960 tăng lên đến 60% vào đầu những năm 1970. Dân số Sài Gòn từ 300.000 người 

tăng lên 3.000.000 người, tức là tăng gấp 10 lần. Ở Đà Nẵng mức tăng từ 25.000 lên 

300.000 người, gấp 12 lần. Dòng người tỵ nạn liên tục tràn vào, Sài Gòn đạt mật độ dân 

số đông chưa từng có là 34.000 người/km2. Sau ngày giải phóng đất nước tháng 4 năm 

1975, mới có dòng di cư từ thành phố về nông thôn, song hậu quả của quá trình “đô thị 

hóa cưỡng bức” sau thời gian này vẫn còn để lại ảnh hưởng trong một thời gian dài sau 

đó [51, 52]. 

d. Thời kỳ từ năm 1975 đến nay 

Trong giai đoạn này, quá trình đô thị hóa dần dần lấy lại nhịp độ bình thường 

trong điều kiện hòa bình sau một thời gian khôi phục sau chiến tranh tàn phá. Nhiều 

thành phố mới ra đời, nhiều điểm dân cư nông thôn trước đây, các thị trấn, thị tứ trở 

thành các điểm dân cư đô thị. Trong hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới cuối 

thế kỷ 20, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra hết sức nhanh chóng, nhất là trong 

10 năm trở lại đây, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố 

Hồ Chí Minh.   

Năm 1990 cả nước mới có khoảng 500 đô thị (tỷ lệ đô thị hoá vào khoảng 17 - 

18%), đến năm 2000 con số này lên tăng lên 649 đô thị, năm 2003 là 656 đô thị và đến 

năm 2009 cả nước có đến 747 đô  thị [50].  

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

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

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

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

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

5 thành phố trung tâm quốc gia, 11 đô thị là trung tâm vùng và các thành phố, thị xã tỉnh 

lị khác; các đô thị trung tâm cấp huyện, bao gồm các thị trấn huyện lị và các thị xã là 
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vùng trung tâm chuyên ngành của tỉnh và các đô thị trung tâm cấp tiểu vùng, bao gồm 

các thị trấn là trung tâm các cụm khu dân cư nông thôn hoặc là các đô thị vệ tinh trong 

các vùng ảnh hưởng của đô thị lớn [5].  

Theo niên giám thống kê Việt Nam năm 2014 [62] các đô thị có sự chuyển biến 

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

2000, số lượng đô thị của Việt Nam đã tăng lên thành 649 đô thị, năm 2005 là 680 đô 

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

31/12/2014, trong tổng số 772 đô thị của cả nước có 2 đô thị đặc biệt là thành phố Hà 

Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 15 đô thị loại I, 14 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 64 

đô thị loại IV và 630 đô thị loại V. Cùng với sự tăng lên về số lượng các đô thị tại Việt 

Nam, dân số đô thị cũng có sự tăng trưởng rất rõ nét. Năm 2005 Việt Nam chỉ có khoảng 

22,33 triệu dân cư đô thị thì đến năm 2010 đã tăng lên khoảng 26,51 triệu người và năm 

2014 cả nước đã có 30,035 triệu dân đô thị chiếm 31,10% tổng dân số và tăng 7,703 

triệu người so với năm 2005. Dân số đô thị tập trung chủ yếu ở 2 đô thị đặc biệt và 15 

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

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

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

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

nước có tốc độ đô thị hóa cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Theo nghiên cứu của Ngân 

hàng thế giới trong giai đoạn 2000 - 2010, Việt Nam có dân số đô thị lớn thứ sáu trong 

khu vực Đông Nam Á, với khoảng 23 triệu người. Trong giai đoạn này, dân số đô thị 

tăng 7,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số đô thị bình quân hàng năm của Việt Nam là 4,1% 

đây là một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Việt Nam không có các thành phố 

cực lớn với 10 triệu người hoặc hơn nhưng thành phố Hồ Chí Minh (7,9 triệu người) và 

thành phố Hà Nội (7,3 triệu người) cũng nằm trong số các thành phố lớn nhất trong khu 

vực. Một điều đáng chú ý nhất trong quá trình mở rộng đô thị ở Việt Nam là tốc độ tăng 

nhanh khu đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ mở rộng của hai thành 

phố này lần lượt là 3,8% và 4% hàng năm lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng các 

khu đô thị của các nước khác trong khu vực, trừ Trung Quốc. Cũng theo đánh giá của báo 

cáo này đô thị hóa ở Việt Nam tập trung cao nhất tại vùng Đông Nam Bộ (64,15%), thấp 

nhất tại vùng Trung Du miền núi phía Bắc (21,72%). Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có tỷ lệ dân số thành thị cao, cao nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh (83%), Bình 

Dương (71,6%), Quảng Ninh (68,86%)… Các tỉnh có tỷ lệ dân số thành thị thấp nhất cả 

nước gồm Thái Bình (10,7%), Tuyên Quang (12,41%), Sơn La (13,7%), Bắc Giang 

(13,05%) [44]. 

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

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

thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội nhưng đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với 
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ngày càng nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh từ quá trình đô thị hóa trong đó có vấn đề 

quản lý sử dụng đất nói chung, vấn đề biến động sử dụng đất ở các vùng đô thị hóa nói 

riêng.  

1.2.2. Đặc điểm quá trình đô thị hóa ở Việt Nam 

a. Đô thị hóa gắn liền với quá trình công nghiệp hóa 

Lịch sử quá trình đô thị hóa trên thế giới cho thấy một quy luật: công nghiệp hóa 

thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Thực tiễn quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong thời kỳ 

Đổi mới cũng phản ánh quy luật đó, mặc dù ở một vài địa phương vào những thời điểm 

khác nhau, có hiện tượng "ngược quy luật" là đô thị hóa kéo theo công nghiệp hóa. 

Nguyên nhân chính của hiện tượng ấy là do sức ép về nhà ở. Sự phát triển "ngược quy 

luật" khiến hệ thống đô thị ở Việt Nam bộc lộ những yếu kém (có thể được gọi là "căn 

bệnh đô thị") về: kiến trúc, giao thông, nước thải sinh hoạt, di dân tự do và các vấn đề 

an sinh xã hội khác. Tại các vùng ven đô, có thể nhận thấy một sự đứt gãy, phá vỡ cảnh 

quan sống của không gian kiến trúc nông thôn truyền thống. Tình trạng bê tông hóa nhà 

ở nông thôn, đường liên xã, xóm, ven đê, ven đường cao tốc... cho thấy những hạn chế 

của việc quy hoạch nông thôn trong quá trình đô thị hóa hiện nay. 

Đô thị hóa và công nghiệp hóa luôn có mối quan hệ phụ thuộc bổ sung, hỗ trợ lẫn 

nhau. Bằng chứng rõ nét cho sự kết hợp này thể hiện qua số lượng các KCN tại Việt 

Nam tăng nhanh cùng với quá trình đô thị hóa. Cụ thể, năm 2000 Việt Nam có 33 KCN, 

năm 2008 tổng số KCN trên cả nước là 219 và đến giữa năm 2011 là 260 khu đô thị với 

tổng diện tích 72.000 ha. Trong giai đoạn 2000 - 2008, bình quân mỗi năm Việt Nam 

xây dựng thêm khoảng 21 KCN. Đáng chú ý, sự hình thành các khu kinh tế trọng điểm 

trên phạm vi cả nước kéo theo sự phát triển gần 300 KCN. Tuy nhiên, có sự phát triển 

không đồng đều của các KCN của các vùng kinh tế trọng điểm. Khu kinh tế trọng điểm 

Miền Nam chiếm 50% tổng số các KCN của cả nước, tiếp theo là KCN trọng điểm Miền 

Bắc (21%); có những địa phương trở thành vùng công nghiệp như: Long An (36), Đồng 

Nai (31), Bình Dương (26), TP. Hồ Chí Minh (19) [53]. 

b. Đô thị hóa diễn ra không đồng đều, đa số là các đô thị loại vừa và nhỏ  

Trên tổng số 770 đô thị của cả nước, đô thị loại V chiếm 81,5%, 8,2% là đô thị loại 

IV. Các đô thị loại nhỏ này, chủ yếu là các thị xã thuộc tỉnh, hoặc các thị trấn thuộc 

huyện. Theo nghiên cứu dự báo của Ngân hàng Thế giới, với mức độ đô thị hóa như hiện 

nay của Việt Nam, riêng tỷ lệ đô thị hóa loại V có thể lên tới 95% đến năm 2020. 

Quy luật phổ biến trong quá trình phát triển xã hội là sự phát triển không đồng đều 

giữa các quốc gia, trong mỗi quốc gia cũng có sự phát triển không đồng đều giữa các 

vùng, các địa phương. Quy luật này cũng đúng với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, với 

sự phát triển không đồng đều giữa các vùng kinh tế - xã hội. 
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Bảng 1.1. Tỷ lệ đô thị hóa theo vùng kinh tế - xã hội giai đoạn 2009 - 2014 

STT Vùng 
Tỷ lệ đô thị hóa (%) 

2009 2014 

  Cả nước 29,6 33,1 

1  Trung du và miền núi phía Bắc 16,0 17,0 

2  Đồng bằng Sông Hồng 29,2 33,8 

3  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 24,1 27,1 

4  Tây Nguyên 27,8 29,1 

5  Đông Nam Bộ 57,1 62,3 

6  Đồng bằng Sông Cửu Long 22,8 24,7 

Nguồn: Đình Quang, 2005 

Bảng 1.1 cho thấy, năm 2009 tỷ lệ đô thị hóa của cả nước là 29,6%, vùng Đông 

Nam Bộ có tỷ lệ đô thị hóa cao gấp 2 lần so với mức độ đô thị hóa của cả nước. Vùng 

đồng Sông Hồng đứng thứ hai nhưng cũng chỉ mới xấp xỉ đạt mức đô thị hóa của cả 

nước. Mức đô thị hóa thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với 16% chỉ 

bằng 54% mức độ đô thị hóa của cả nước. 

Sau 05 năm, tỷ lệ đô thị hóa cả nước tăng thêm 3,5%, mức đô thị hóa nhanh nhất 

vẫn thuộc vùng Đông Nam Bộ, tăng thêm 5,2%, tiếp đó là vùng đồng bằng sông Hồng 

tăng 4,6%, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh 

thứ ba với 3%. Vùng có tỷ lệ đô thị hóa tăng chậm nhất là vùng trung du và miền núi 

phía Bắc, chỉ tăng thêm 1% sau 05 năm, tiếp theo là Tây Nguyên với 1,3%. 

Tỷ lệ đô thị hóa cũng có sự khác biệt rất rõ giữa các địa phương. Một số tỉnh thành 

có tỷ lệ đô thị hóa cao như thành phố Hồ Chí Minh (83%), Đà Nẵng (77,6%), Bình 

Dương (71%); nhưng cũng có tỉnh đô thị hóa còn rất thấp như Thái Bình và Bắc Giang 

(10,7%). Dân cư đô thị phân bố không phù hợp, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn, trong 

đó 16 đô thị loại đặc biệt và loại I chiếm gần 50% dân số đô thị cả nước. Chính vì mật 

độ dân số đông, nên các thành phố lớn phải chịu đựng sự quá tải về hạ tầng kỹ thuật, do 

các dòng di cư từ địa phương vào đô thị lớn, gây nguy cơ bệnh “đầu to”, phát triển đô 

thị thiếu bền vững. 

Sự phát triển không đồng đều về hệ thống đô thị còn thể hiện ở sự phân bố chưa 

phù hợp với lực lượng sản xuất của cả nước. Phần lớn các đô thị hình thành và phát triển 

ở hai khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long hay ven biển. Vùng miền 

núi, trung du, Tây Nguyên đô thị còn thưa thớt (chủ yếu là đô thị tỉnh lỵ và huyện lỵ); 

đô thị trung tâm khu vực nông thôn phát triển còn yếu [53].  
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c. Đô thị hóa thúc đẩy di cư và mật độ dân số cao ở các đô thị lớn 

Bên cạnh quy mô đô thị vừa và nhỏ, tỷ lệ dân cư đô thị tại Việt Nam cũng không 

cao. Mặc dù tỷ lệ dân cư đô thị bình quân cả nước có tăng lên, từ 27,44% năm 2007 đến 

29,6% năm 2009 và 33,47% năm 2013, nhưng sự tăng trưởng dân số đô thị chủ yếu diễn 

ra ở các khu vực đô thị lớn với 200.000 dân trở lên. Dân số đô thị ở Hà Nội và Hồ Chí 

Minh chiếm khoảng 1/3 tổng dân số đô thị toàn quốc. 

Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, các trung tâm đô 

thị được phân bố theo quy mô dân số như sau: có 2 đô thị có từ 2.000.000 dân trở lên 

chiếm 33,9% trong tổng số dân số đô thị; có 4 đô thị có từ 500.000 dân cho đến dưới 

2.000.000 dân chiếm 12% tổng dân số đô thị; có 9 đô thị có từ 200.000 cho đến dưới 

500.000 dân chiếm 8,7% tổng dân số đô thị; và có 17 đô thị có từ 100.000 đến dưới 

200.000 dân chiếm 10,2% tổng dân số đô thị. So với các kỳ Tổng điều tra dân số và nhà 

ở trước đây, số lượng đô thị có quy mô dân số như vừa nêu đều tăng thêm và tỷ trọng 

dân số đô thị của các đô thị lớn đã tăng lên rõ rệt; điều đó cho thấy một xu hướng tập 

trung dân cư ở các đô thị lớn. 

Các cụm đô thị lớn ở các đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và các thành phố 

lớn thường có mật độ dân số cao hơn, trong khi các vùng miền khác có mật độ dân số 

khá thấp. Năm 2009, mật độ dân số của cả nước là 259 người/km2, nhưng mật độ dân 

số trung bình ở Hà Nội là 1.926 người/km2, ở Hồ Chí Minh là 3.399 người/km2, cao gấp 

7,4 lần và 13,1 lần so với mật độ của cả nước. Một số quận của thành phố Hà Nội có 

mật độ dân số “siêu sao”, như quận Đống Đa với 38.896 người/km2 (gấp gần 20 lần mật 

độ trung bình của Hà Nội và gấp 150 lần mật độ chung của cả nước), tiếp đến là quận 

Hai Bà Trung với 28.890 người/km2, gấp 15 lần mật độ dân số Hà Nội và gấp 111,5 lần 

mật độ dân số chung của cả nước [53]. 

d. Đô thị hóa gắn với mở rộng địa giới hành chính và nâng cấp đô thị 

Trong những năm gần đây, tỷ lệ dân cư đô thị ở các tỉnh, thành phố tăng lên không 

chỉ là kết quả của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Có thể thấy, việc phân loại 

lại địa giới hành chính có vai trò không nhỏ đối với gia tăng tỷ lệ dân số đô thị ở một số 

địa phương. Chẳng hạn, Cần Thơ là một thành phố mới được nâng cấp lên trực thuộc 

Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc chuyển huyện Mê Linh về thành phố Hà Nội nên tỷ lệ dân 

cư đô thị cũng tăng lên. Cũng có một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân cư đô thị giảm đi 

so với năm 1999 như Yên Bái, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Hà Nội. Tỷ lệ sụt 

giảm dân cư đô thị không nhiều. Riêng Hà Nội giảm nhiều khoảng 17% do mở rộng địa 

giới hành chính vào tháng 08 năm 2008. So với thời điểm năm 1999, năm 2009 Hà Nội 

có thêm các xã nông thôn thuộc tỉnh Hà Tây cũ (năm 1999 chỉ có 8% dân cư đô thị). 

Việc chuyển huyện Mê Linh sang Hà Nội cũng là một yếu tố làm tăng 12,2% tỷ lệ dân 

cư đô thị cho tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2009 so với 1999. Quá trình phân chia lại địa 
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giới hành chính tạo nên hiện tượng đô thị hóa do quyết định hành chính (đô thị hóa cưỡng 

bức). Việc phân chia lại địa giới hành chính có thể dẫn đến hiện tượng nông thôn hóa 

đô thị. Không hiếm trường hợp người nông dân ở một xã nào đó, sau một đêm ngủ dậy 

trở thành thị dân do quyết định thành lập quận, phường. 

Bên cạnh đó, đô thị hóa ở Việt Nam còn có xu hướng chạy đua nâng cấp đô thị: từ 

đô thị loại thấp lên đô thị loại cao, từ thành phố trực thuộc tỉnh lên thành phố trực thuộc 

Trung ương. Quá trình nâng cấp đô thị này thường mang đậm dấu ấn chủ quan của các 

nhà quản lý mà ít yếu tố khách quan. Sự phân cấp hành chính tạo nên sự khác biệt rõ 

giữa các loại đô thị. Đô thị thuộc loại phân nhóm cao hơn được phân bố ngân sách nhiều 

hơn, có chính sách phát triển đô thị thông thoáng hơn. Cán bộ quản lý ở các đô thị lớn 

cũng có lương và phụ cấp cao hơn so với người đồng cấp ở đô thị nhỏ hơn (Quyết định 

số 128-QĐ/TW). Vì lẽ đó, các thành phố thường đầu tư kết cấu hạ tầng để đáp ứng các 

tiêu chí nâng cấp đô thị. Năm 2012, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định nâng 

loại đô thị cho 12 đô thị từ loại IV đến loại I trực thuộc tỉnh, bao gồm 02 đô thị lên loại 

I (Vũng Tàu, Hạ Long), 03 đô thị lên loại II (Tuy Hòa, Uông Bí, Thái Bình), 02 đô thị 

lên loại III (Phúc Yên, Lai Châu) và 05 đô thị lên loại IV [53]. 

e. Đô thị hóa nhiều nơi mang tính tự phát, thiếu quy hoạch 

Sự sự yếu kém trong quy hoạch, quản lý, sử dụng cùng với tư tưởng chạy theo lợi 

ích kinh tế trước mắt đã dẫn tới tình trạng sử dụng quỹ đất tùy tiện, lãng phí. Hầu hết 

các KCN, dịch vụ, dân cư đều bám dọc các quốc lộ huyết mạch, các vùng nông thôn trù 

phú. Hệ quả là hàng chục ha đất nông nghiệp màu mỡ, nền tảng đảm bảo an ninh lương 

thực quốc gia đang bị sử dụng cho mục đích khác, tác động mạnh mẽ đến công ăn việc 

làm, thu nhập, đời sống của hàng triệu lao động nông nghiệp. Đi liền với thực trạng này 

là sự phân hóa giàu nghèo, thậm chí cả mâu thuẫn xã hội. 

Quá trình đô thị hóa luôn xuất hiện khu vực ven đô thị. Đặc trưng của khu vực này 

là luôn biến đổi theo quá trình phát triển của các đô thị. Hiện nay, các vùng ven đô thị 

Việt Nam đang xảy ra quá trình đô thị hóa tự phát. Nhiều làng nghề năng động cần xây 

dựng KCN để phát triển nghề đã được địa phương cho phép tự đô thị hóa không cần quy 

hoạch và hỗ trợ của Nhà nước [53].  

Tốc độ đô thị hóa nhanh đã và đang tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã 

hội của nước ta như góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển loại hình du lịch đô thị, cải 

thiện tình trạng đói nghèo… Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực này thì quá trình 

độ thị hóa có thể tạo ra những thách thức, hệ lụy lớn cho phát triển bền vững nếu không 

có quy hoạch khoa học cũng như tầm nhìn xa và rộng. 

Trước tiên đó là ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. Việc đô thị hóa diễn ra với 

quy mô ngày càng nhanh chóng đã làm gia tăng ô nhiễm, nước thải sinh hoạt, nước thải 

bệnh viện và nước thải công nghiệp không được xử lý, hệ thống thoát nước không được 
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tốt. Thêm vào đó, ô nhiễm không khí cũng ngày càng tồi tệ gây hại cho sức khỏe cộng 

đồng và môi trường. Nguyên nhân xuất phát được cho là từ chính sự bùng nổ các hoạt 

động xây dựng, phá dỡ các công trình; khí xả thải từ các phương tiện giao thông cơ giới; 

việc đốt rơm, rạ của người dân; khói bụi từ các khu vực sản xuất vùng lân cận… Hiện 

Việt Nam đang đứng trong top 10 nước ô nhiễm không khí ở châu Á [39]. Đáng chú ý, 

vào một số thời điểm trong tháng 9/2019 vừa qua, tổng lượng bụi ở 2 thành phố lớn của 

Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao khiến chỉ số chất 

lượng không khí luôn ở mức báo động. Bên cạnh đó, đô thị Việt Nam còn đang phải đối 

mặt với các vấn đề biến đổi khí hậu. Bão, lũ lụt và nước biển dâng đang tác động đến 

phát triển hệ thống đô thị ven biển và vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 138 đô thị 

có nguy cơ ngập cao, trong đó có 24 đô thị thuộc 15 tỉnh có nguy cơ ngập nặng đến rất 

nặng. Biến đổi khí hậu gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tác động đến phát triển hệ thống 

đô thị miền núi và Tây Nguyên với 143 đô thị có nguy cơ chịu ảnh hưởng, trong đó có 

17 đô thị có khả năng chịu ảnh hưởng rất mạnh [60].  

Đô thị hóa nhanh với sức ép gia tăng dân số còn kéo theo cơ sở hạ tầng bị quá tải. 

Các điều kiện về kết cấu hạ tầng như nhà ở, trường học, bệnh viện, điện, nước, đường 

phố… không đáp ứng kịp nhu cầu của người dân sống tại đô thị. Hệ thống trường lớp, 

đặc biệt là ở các quận mới, khu đô thị mới, chịu những áp lực rất lớn do số học sinh tăng 

cao, đặc biệt các lớp đầu cấp. Những quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều chung 

cư cao tầng mọc lên trở thành những “điểm nóng” quá tải về trường lớp. Tình trạng này 

sẽ còn trầm trọng hơn khi xu hướng người di cư đến các đô thị tiếp tục tăng trong khi 

nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng khó khăn, quỹ đất đai ngày càng bị thu 

hẹp. 

Ngoài ra, vấn đề sử dụng đất (phần lớn là đất nông nghiệp) khi thực hiện đô thị 

hóa hiện đang là mặt trái của quá trình này. Một bộ phận không nhỏ nông dân ngoại 

thành bị mất đất canh tác phải chuyển đổi nghề nghiệp. Theo thống kê của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Việt Nam đã mất 73.000 ha đất canh tác hàng năm do đô thị 

hóa, ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,5 triệu nông dân; diện tích trồng lúa giảm 6% chủ 

yếu là do công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Diện tích đất được giao để sản 

xuất lúa gạo dự kiến giảm gần 10% vào năm 2030. Trong khi đó, để thu hút đầu tư, các 

địa phương ồ ạt mở khu công nghiệp mà phần lớn là lấy đất nông nghiệp. Đất mới 

chuyển đổi này lại bị sử dụng lãng phí do thiếu quy hoạch đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy nhiều 

khu công nghiệp rất thấp, gây lãng phí lớn. 

1.2.3. Thực trạng đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương 

a. Khái quát về tỉnh Bình Dương 

Bình Dương là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và là 1 trong 8 tỉnh thuộc Vùng 

phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Dương có 1 thành phố, 4 thị xã và 4 huyện 
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với 91 đơn vị hành chính cấp xã/phường, với tổng diện tích tự nhiên là 269.464 ha, chiếm 

14,10 % diện tích của khu vực miền Đông Nam bộ và chiếm 0,83 % diện tích cả nước. 

Bình Dương được bao bọc bởi 02 con sông lớn là sông Sài Gòn ở phía Tây, sông Đồng 

Nai ở phía Đông, ngoài ra còn có sông Bé và sông Thị Tính chảy qua. 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh Bình Dương tăng trưởng với tốc 

độ nhanh, ổn định và được đánh giá là một biểu tượng của thành công nổi trội về tăng 

trưởng và phát triển kinh tế: 

- Số doanh nghiệp hoạt động có đến cuối năm 2019 là 6.166 doanh nghiệp tăng 

696 doanh nghiệp so năm 2018. Số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cuối năm 2019 

là 1.927 doanh nghiệp tăng 226 doanh nghiệp so năm 2018, tăng chủ yếu doanh nghiệp 

vừa và nhỏ thuộc khu vực kinh tế trong nước, riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

giảm 14 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ cuối năm 

2019 là 3.744 doanh nghiệp tăng 403 doanh nghiệp so năm 2018, dịch vụ phát triển đã 

góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của thành phố theo hướng tăng dần ngành dịch 

vụ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cuối năm 2019 là 529 doanh nghiệp giảm 

14 đơn vị so năm 2018, giảm chủ yếu doanh nghiệp thuộc sản xuất công nghiệp với qui 

mô sản xuất vừa và nhỏ. 

- Về công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2020 

uớc thực hiện là 234.700 tỷ đồng (giá cố định 2010), tăng 3,79 % so với năm 2019 (năm 

2019 tăng 8% so năm 2018). Sản xuất công nghiệp các doanh nghiệp trong nước tăng 

3,91%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,5%. Do năm 2020 dịch bệnh 

covid 19 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới kéo dài từ đầu năm đến cuối năm, sản 

phẩm công nghiệp trên địa bàn sản xuất chủ yếu cho xuất khẩu, sức mua thị trường thế 

giới giảm do đó nguồn cung cũng giảm theo.  

- Về thương mại dịch vụ, trên địa bàn thành phố hiện có 5 siêu thị (siêu thị điện 

máy Thiên Hòa, siêu thị điện máy Nguyễn Kim, siêu thị điện máy xanh, siêu thị điện 

máy Chợ Lớn và siêu thị sách Fahasa), 4 trung tâm thương mại trong đó có 2 trung tâm 

thương mại có qui mô lớn là Aeon và Lotte, 29 chợ theo qui hoạch trong đó 2 chợ là Lái 

Thiêu và chợ Búng do phường quản lý, 1 chợ do HTX quản lý, 24 chợ do doanh nghiệp 

tư nhân quản lý. 

- Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2020 

ước thực hiện là 2.816,95 tỷ đồng đạt 65,05 % so dự toán UBND tỉnh. Trong đó, thu cân 

đối là 2.518,83 tỷ đồng đạt 63,29 % so dự toán UBND tỉnh. Ước tổng chi ngân sách là 

932,43 tỷ đồng đạt 55,22 % so dự toán UBND tỉnh, gồm chi ngân sách thành phố 802,41 

tỷ đồng đạt 45,8%, chi ngân sách xã; phường 130,02 tỷ đồng đạt 53,68 % so dự toán 

HĐND thành phố. 
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Nhìn chung, tình hình kinh tế ổn định và phát triển, tỷ lê tăng giá trị sản xuất công 

nghiệp ở mức 6,8 %, thương mại - dịch vụ tăng 15,1 %. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 

-19 các tỷ lệ tăng 9 tháng đầu năm 2020 có giảm so với 9 tháng - 2019 (Công nghệp 

tăng 8%, thương mại & dịch vụ tăng 22%). Cơ sở hạ tầng như đường, điện…tiếp tục 

đuợc nâng cấp và mở rộng, chỉnh trang đô thị tiếp tục thực hiện. Trên lĩnh vực văn hóa 

– xã hội tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và y tế, các trường học tiếp 

tục được xây mới, các phòng khám khu vực được xây dựng mới để phục vụ nhu cầu 

chữa bệnh cho mọi người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố.  Thành phố 

đã có nhiều biện pháp để giảm dần hộ nghèo qua các năm như: đào tạo nghề nông thôn, 

hỗ trợ vay vốn, tạo công ăn việc làm và các trợ cấp khác …kết quả hộ nghèo theo tiêu 

chí mới hàng năm luôn giảm đáng kể. So với các tỉnh thành trong khu vực hạt nhân vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam thì Bình Dương đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định [74]. 

b. Thực trạng đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương  

Với vị thế là cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh, có các tuyến đường kết nối 

thuận lợi với thành phố Hồ Chí Minh, lại nằm trên các tuyến đường huyết mạch như 

Quốc lộ 13, Quốc lộ đường Hồ Chí Minh, đường xuyên Á, cách sân bay Tân Sơn Nhất 

và cảng biển từ 10 - 15 km, nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, 

các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên. Trước đổi mới, kinh tế chủ yếu 

dựa vào nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như đồ gốm, mỹ nghệ, sơn mài, so với 

thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương vẫn không bằng. Tuy nhiên, 

từ sau quyết định chia tách và tái lập tỉnh của Trung ương đã giúp Bình Dương tập trung 

toàn lực, đột phá vươn lên thành một trong những địa phương phát triển năng động ở 

phía Nam.  

Nhìn lại năm 1997, Bình Dương có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ và nông 

nghiệp với tỷ lệ tương ứng là 50,45% - 26,80% - 22,80%. Tuy giá trị công nghiệp 

chiếm 50,45% nhưng lúc bấy giờ giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh chỉ khoảng 

4.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.042 tỷ đồng, 

kim ngạch xuất khẩu đạt 363 triệu USD gói gọn trong các ngành hàng công nghiệp 

nhẹ và thủ công mỹ nghệ, thu ngân sách đạt 817 tỷ đồng, thu hút đầu tư trong và 

ngoài nước còn khiêm tốn, tỷ lệ ĐTH đạt khoảng 24%. 

Hiện nay, Bình Dương phát triển vượt bậc với những chỉ tiêu kinh tế cao gấp hàng 

chục lần so với ngày tái lập. Cụ thể, đến cuối năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp của 

tỉnh đạt 187.531 tỷ đồng, tăng gấp hơn 34,3 lần so với thời điểm 1997. Tổng mức bán 

lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 103.493 tỷ đồng, tăng gấp 34 lần; kim ngạch xuất khẩu đạt 

17.741 triệu USD, tăng gần 49 lần; thu ngân sách đạt 32.000 tỷ đồng, tăng gần 39,6 lần, 

tỷ lệ ĐTH đạt 82%, tăng 3,4 lần. Cơ cấu kinh tế của tỉnh với công nghiệp và dịch vụ 

đóng vai trò chủ đạo theo tỷ lệ công nghiệp 60,8% - dịch vụ 36,2% - nông nghiệp 3,0%. 
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Trong quá trình phát triển kinh tế, Bình Dương luôn lấy công nghiệp làm nền tảng đột 

phá mà hạt nhân chính là xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN gắn với đô thị hóa. Nếu 

năm 1997, Bình Dương có 6 KCN tập trung ở hầu hết phía nam với diện tích quy hoạch 

800 ha thì đến nay, đã phát triển lên 28 KCN và 8 cụm công nghiệp tập trung có tổng 

diện tích trên 10.000 ha được phân bố trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ hạ tầng bảo đảm mà 

trong thời gian qua, tỉnh đã thu hút đầu tư hiệu quả với 17.266 doanh nghiệp trong nước 

đăng ký hoạt động với tổng số vốn là 129.498 tỷ đồng và 2.367 dự án đầu tư trực tiếp 

nước ngoài với tổng vốn đăng ký 20,3 tỷ USD. 

Cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp thì việc phát triển 

đô thị nhằm phục vụ cho công nghiệp là vấn đề mà tỉnh ưu tiên hàng đầu. Chú trọng 

công tác xây dựng quy hoạch làm kim chỉ nam phát triển, tỉnh đã triển khai lập mới quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2025 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu hàng đầu là cơ bản trở thành tỉnh 

công nghiệp trước năm 2020 và là đô thị loại I, thành phố trực thuộc TW vào năm 2020. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã mạnh dạn thuê các đơn vị tư vấn nước ngoài có uy tín để lập quy 

hoạch chung đô thị Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để có cơ sở đầu tư hạ 

tầng đồng bộ, hiện đại. 

Từ lợi thế về hạ tầng phát triển công nghiệp, tỉnh đã mạnh dạn triển khai thực hiện 

một loạt các dự án quan trọng như: Khu Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị với 

tổng diện tích 4.196 ha, trong đó 1000 ha trung tâm đô thị với Trung tâm hành chính 

tỉnh Bình Dương là hạt nhân; một số tuyến giao thông huyết mạch như: đường Mỹ Phước 

– Tân Vạn, Nguyễn Chí Thanh, đường Phạm Ngọc Thạch, đường ĐT 746, đường 7A, 

các tuyến đường BOT trên địa bàn Tân Uyên  đã hình thành bộ khung nhằm thu hút đầu 

tư phát triển thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đến nay, nhiều 

trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ 

tầng thương mại, từng bước nâng cao chất lượng các hình thức kinh doanh, mua sắm, 

vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. Mô hình phát triển công nghiệp tạo động lực phát triển 

đô thị và ngược lại, xây dựng và phát triển đô thị nhằm tạo ổn định xã hội để người dân 

trong và ngoài tỉnh yên tâm sống, làm việc, học tập và gắn bó lâu dài với tỉnh để góp 

phần phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế tỉnh Bình Dương nói chung đang phát 

huy hiệu quả mạnh mẽ. Đây là nền tảng cơ bản và vững chắc để Bình Dương hướng đến 

việc trở thành một đô thị xanh, văn minh và hiện đại trong tương lai [61].  

Theo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 

2030, phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao gồm: Phương án phát triển đô thị 

cấp quốc gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án 

phát triển đô thị tỉnh lỵ và các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn. Phương án phát 

triển các khu chức năng, bao gồm: phương án phát triển hệ thống khu kinh tế; khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào  tạo; khu thể 
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dục thể thao; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hoá, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích đã được xác định 

trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển các 

cụm công nghiệp; phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phát triển các vùng 

sản xuất nông nghiệp tập trung; phương án phân bố hệ thống điểm dân cư; xác định khu 

quân sự, an ninh; phương án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, 

những khu vực có vai trò động lực [61]. 

Định hướng sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 2021 – 2030: Xác định 

các quan điểm sử dụng đất, cụ thể: (1) Phát triển kinh tế kết hợp với 

quốc phòng, an ninh; (2) Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng công nghiệp 

hoá - hiện đại hoá, điều chỉnh những bất hợp lý trong sử dụng đất; (3) Duy trì, bảo 

vệ, cải tạo, chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp; (4) Dành quỹ đất hợp lý cho phát 

triển hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thương mại và xây dựng các khu dân cư; 

(5) Khai thác sử dụng đất phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường…[61]. 

1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 

1.3.1. Các công trình nghiên cứu về đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam 

Cho đến nay có rất nhiều công trình nghiên cứu về các hình thái đô thị và quá 

trình đô thị hóa trên thế giới và trong khu vực. Đô thị hóa trở thành một vấn đề mang 

tính toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDP, WB, ADB đã nghiên cứu 

đô thị hóa đề làm sáng tỏ những mối liên kết giữa toàn cầu hóa và ĐTH. Các thành phố 

đang ngày càng trở thành động lực quan trọng cho quá trình tăng trưởng và phát triển 

kinh tế ở các quốc gia và khu vực trên thế giới. Đô thị hóa không chỉ góp phần làm thay 

đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng khu vực II, khu vực III, giảm tỉ trọng khu 

vực I mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các đô thị. Ở Đông Nam Á, các đô thị phần 

lớn là các trung tâm công nghiệp và trung tâm kinh tế nên quá trình phát triển đô thị 

thường song song với quá trình phát triển kinh tế. Đô thị còn là nơi chịu ảnh hưởng của 

toàn cầu hóa thông qua các hoạt động thương mại. 

Ở những nước có đô thị hóa nhanh, nhất là những nước thuộc “thế giới thứ 3” đang 

phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội. Tình trạng thất nghiệp, thiếu nhà ở, thiếu nước 

sạch, ô nhiễm môi trường, chệnh lệch giàu nghèo, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Các 

siêu đô thị ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và châu Á tập trung nhiều lao động chân tay, lao 

động có thu nhập thấp nên xã hội bất ổn, bạo lực gia tăng và có nguy cơ xảy ra chiến tranh 

đô thị. Hiện tượng đô thị hóa đảo ngược, đô thị hóa giả tạo đã xảy ra ở nhiều nước châu Á, 

châu Phi và Mỹ Latinh khiến cho mặt trái của đô thị hóa ngày một thêm sâu sắc. 

Sau một số nghiên cứu về thực tiễn đô thị hóa, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy 

đô thị hóa cần phải song song với tái cấu trúc đô thị để khác phục những tồn tại và chữa 

những căn bệnh do đô thị hóa mang lại. Mỗi nhóm nước phải đối mặt với những thách 
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thức khác nhau về đô thị hóa vì thế cần tạo nên sự cân bằng, đồng đều giữa tỉ lệ tăng dân 

số đô thị với tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức độ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, 

xây dựng một hệ sinh thái đô thị toàn cầu dựa trên những đặc điểm lịch sử,thể chế chính 

trị, chức năng đô thị, quy mô dân số và trình độ phát triển kinh tế đô thị cho riêng mỗi 

quốc gia cũng là giải pháp hữu hiệu. Những nước đang trong quá trình chuyển đổi nông 

thôn thành đô thị cần có những sách lược khác biệt với những nước đô thị hóa đã đi vào 

giai đoạn ổn định.  

Ở Việt Nam, các nội dung về đô thị hóa đã được nghiên cứu tương đối toàn diện. 

Có thể kể đến nghiên cứu của Đàm Trung Phường (1995) [51] và (2005) trong Đô thị 

Việt Nam [52]; Đào Hoàng Tuấn (2008) trong cuốn Phát triển bền vững đô thị: những 

vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới [66], Đào Hoàng Tuấn và cs. (2009) trong 

cuốn Phát triển bền vững hệ thống đô thị ở Việt Nam: Một số vấn đề cơ sở lý luận và 

thực tiễn [68]. Hoàng Bá Thịnh (2014) [58] trong Đô thị hóa và quản lý đô thị hóa trong 

phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Phùng Hữu Phú (2009) [50], Đô Thị hóa ở Việt 

Nam- Từ góc nhìn nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Lê Cao Đoàn (2000) [25], Vai trò 

và mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn trong phát 

triển - các quan điểm có ý nghĩa triết lý phát triển. Trần Thị Lan Anh (2014) [3] trong 

công trình nghiên cứu “Thực trạng đô thị hóa, phát triển đô thị và những yêu cầu cần 

đổi mới ở Việt Nam” đã chỉ ra được thực trạng đô thị hóa ở Việt Nam, những vấn đề 

thách thức hiện đang đối mặt như hệ thống đô thị Việt Nam đang phát triển nhanh về số 

lượng nhưng chất lượng đô thị còn đạt thấp. Hoàng Bá Thịnh và cs (2014) [58] trong 

công trình nghiên cứu “Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền 

vững vùng Tây Nguyên” đã chỉ ra rằng mức độ đô thị hoá vùng Tây Nguyên ở ngưỡng 

trung bình (đứng vị trí thứ 3/6) so với các vùng kinh tế - xã hội khác trên phạm vi cả 

nước, tỷ lệ đô thị hoá vùng Tây Nguyên cao hơn vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 

vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và chỉ 

kém mức độ đô thị hoá của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ 

(57,10%). Nguyễn Quang Giải (2017) [29] trong nghiên cứu “Tiến trình đô thị hóa Bình 

Dương và việc lựa chọn mô hình phát triển đô thị bền vững” cho thấy tiến trình đô thị 

hóa của Bình Dương giai đoạn 1997 - 2014 đã đề xuất phát triển đô thị theo hướng kết 

hợp giữa mô hình đô thị nén, chùm đô thị và đô thị vệ tinh được xem là cơ sở vững chắc 

để tiến trình đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững đối với tỉnh Bình Dương. Các công 

trình nghiên cứu trên đã góp phần làm sáng tỏ những luận cứ khoa học, những vấn đề lý 

luận liên quan đến đô thị hóa trong giai đoạn hiện nay. Các công trình nghiên cứu này 

cũng đã khái quát hóa những vấn đề thực tiễn thành lý luận, tạo cơ sở cho việc hoạch 

định những chính sách phù hợp. Đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề thực tiễn đang diễn 

ra cần có hệ thống lý luận soi đường, định hướng.  
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Quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam được sắp xếp, phân tích và bình luận theo 

từng giai đoạn lịch sử, phân tích những luận điểm để chứng minh rằng quá trình phát 

triển đô thị cần lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm trên cơ sở vận dụng lý thuyết các 

cực tăng trưởng. Thực hiện đô thị hóa cần chú ý đến lý thuyết phát triển đô thị dựa vào 

kinh tế và lý thuyết phát triển kinh tế lấy con người làm trung tâm. 

Trên quan điểm, coi những thay đổi về dân cư - lao động  là một thành phần tạo 

nên đô thị hóa, tác giả Đào Hoàng Tuấn đã phân tích mối quan hệ giữa nông thôn và đô 

thị thông qua dòng di cư tự phát từ nông thôn đến các đô thị lớn ở Việt Nam [68]. Qua 

nghiên cứu thực tiễn đô thị hóa ở một số đô thị ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu thuộc 

Ngân hàng Thế giới đã kết luận: gia tăng dân số đô thị và di cư nông thôn - đô thị là một 

trong 5 thành phần chuyển đổi rõ rệt trong bối cảnh đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay [44]. 

Cơ cấu lao động đang chuyển dịch khá nhanh ở các đô thị lớn cũng là điều kiện tốt để 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị. Dân số tăng nhanh là nguồn lực nhưng lại trở thành 

áp lực cho phát triền KT - XH đô thị nếu không có những chính sách sử dụng lao động, 

quy hoạch đô thị, chiến lược phát triển kinh tế hợp lý.  

Từ khi đô thị hóa được nghiên cứu dưới góc độ địa lý KT - XH thì mối quan hệ 

giữa nông thôn và đô thị đã được chú ý nhiều hơn. Một số luận án tiến sĩ đã nghiên cứu 

về đô thị hóa nhưng ở các khía cạnh khác nhau, như:  Vận dụng phương pháp phân tích 

đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát 

triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ của tác giả Nguyễn Hữu Đoàn 

[26], Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử 

dụng đất của Đào Thị Thanh Lam [38].  

Trong những năm gần đây các ngành khoa học xã hội và nhân văn cũng đã có 

nhiều công trình nghiên cứu về đô thị hóa ở Việt Nam. Đó là các nghiên cứu về tác động 

kinh tế xã hội môi trường của quá trình đô thị hóa đối với các vùng nông thôn xung 

quanh các đô thị lớn. Những đề tài này cũng đã cung cấp những cơ sở khoa học cho các 

cơ quan liên quan đến việc hoạch định cuộc sống, kế hoạch và quá trình phát triển đô 

thị, quan hệ phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề quản lý sử dụng đất trong quá trình đô thị 

hóa là một vấn đề nóng bỏng cũng đã và đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu.  

Như vậy, đã có một số công trình nghiên cứu về đô thị hóa được thực hiện ở Việt 

Nam, tập trung ở các vùng có tốc độ đô thị hóa cao như Hà Nội, thành phố Hồ Chí 

Minh… Qua các nghiên cứu này có thể nhận thấy, đô thị hóa đang lan rộng và phát triển 

với tốc độ tương đối nhanh trên địa bàn nhiều tỉnh thành của cả nước và quá trình này 

đã làm cho cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của nhiều địa phương có sự thay đổi đáng 

kể. 
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1.3.2. Các công trình nghiên cứu về biến động sử dụng đất 

Xu hướng nghiên cứu biến động sử dụng đất với các yếu tố tự nhiên: Những thay 

đổi về khí hậu hoặc thời tiết thường gây biến động sử dụng đất ở một phạm vi rộng lớn 

nhưng theo xu hướng từ từ và có tính chu kỳ, đặc biệt ở khu vực chịu ảnh hưởng nhiều 

của việc biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong khi đó, những tai biến thiên nhiên như bão, 

lốc, lũ lụt, trượt lở, cháy rừng tự nhiên, băng giá, sâu bệnh… là những nguyên nhân gây 

biến động sử dụng đất mang tính cục bộ, không có chu kỳ cụ thể và khó dự báo, làm 

biến đổi sâu sắc và toàn bộ hiện trạng sử dụng đất trong khu vực chịu ảnh hưởng, một 

vài trường hợp không thể khôi phục trạng thái lớp phủ ban đầu [60]. 

Thay đổi môi trường tự nhiên tương tác với các quá trình ra quyết định của con 

người gây ra sự thay đổi sử dụng đất. Thay đổi sử dụng đất, chẳng hạn như mở rộng 

diện tích đất trồng ở vùng đất khô hạn, cũng có thể gây ra suy thoái đất. 

Trong nghiên cứu của  Fu  và Ye (1995) [80], họ cho  rằng biến đổi khí hậu và các 

hoạt động của con người  là những nguyên nhân chính gây ra biến động sử dụng đất trên 

toàn cầu. Xói mòn đất lại là yếu tố chủ đạo gây ra vấn đề đất nông nghiệp bị bỏ hoang 

tại đảo Lesvos thuộc Hy Lạp, trong kết quả nghiên cứu của Ye cho thấy rằng có một 

mối quan hệ chặt chẽ giữa độ cao và độ dốc với sự thay đổi sử dụng đất tại khu vực 

nghiên cứu. Trong khi đó yếu tố địa hình mới thực sự là yếu tố chính gây chuyển đổi 

các loại hình sử dụng đất sang đất nông nghiệp hay mở rộng diện tích rừng trồng trong 

nghiên cứu của Kim [89]. 

Xu hướng nghiên cứu biến động sử dụng đất với các yếu tố kinh tế thị trường, các 

chủ trương chính sách của chính phủ. Những tập quán canh tác, các nhận thức của cộng 

đồng và cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sử dụng đất. Tất cả những quyết 

định sử dụng đất được ra đời đều phụ thuộc vào kiến thức, thông tin và các kỹ năng sử 

dụng và quản lý đất đai sẵn có [58]. Những thay đổi trong mục đích sử dụng phủ đất 

cũng chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các yếu tố kinh tế thị trường, trong đó có yếu tố giá 

trị kinh tế của từng loại cây công nghiệp, giá trị kinh tế của nuôi trồng thủy hải sản. Khi 

giá cả của các loại cây này biến động trên thị trường thường gây ra những sự chuyển đổi 

rất lớn trong mục đích sử dụng đất [66]. 

Trong nghiên cứu biến động sử dụng đất nhiều công trình nghiên lựa chọn sử dụng 

bộ công cụ GIS và viễn thám vì mang lại kết quả độ chính xác khá cao và phù hợp với 

thực tiễn nhiều vùng. Có thể kể đến các công trình nghiên cứu nổi bật như:“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” [36] đã ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS để thành lập được bản đồ hiện trạng các mục đích sử dụng đất chính của huyện 

Hòa Vang tỷ lệ 1:25.000 năm 2010 và năm 2016; Kết quả phân tích biến động sử dụng 

đất phi nông nghiệp giai đoạn 2010 – 2016 cho thấy các mục đích sử dụng đất khác đã 
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chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp khoảng 3000 ha, chủ yếu từ đất trồng lúa và đất 

rừng sản xuất để phục vụ xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốc độ đô thị hóa 

đang diễn ra mạnh mẽ ở huyện Hòa Vang, một huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương. Trong nghiên cứu “Ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ biến động đất nông nghiệp 

cho thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2013” [33] đã đã ứng dụng 

công nghệ GIS để xây dựng bản đồ biến động đất nông nghiệp cho thị xã Hương Trà 

giai đoạn 2005 - 2013. Bên cạnh đó, dựa vào bản đồ này, nghiên cứu đã xác định được 

diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hương Trà đã tăng 8.210,92 ha trong giai đoạn 2005 

- 2013 và việc biến động chủ yếu diễn ra ở đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp và đất 

nuôi trồng thủy sản. 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” [27] 

từ dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT thu thập ở 2 thời điểm năm  2005 và 2015 và xác định các 

nguyên nhân chính gây ra sự biến động đó. Ảnh được phân loại bằng phương pháp 

hướng đối tượng trên cơ sở kết quả phân tách ảnh bằng phần mềm ENVI 5.2. Phân loại 

ảnh theo thuật toán xác suất cực đại dựa vào mẫu thu thập được bằng máy GPS cầm tay 

với 4 loại hình sử dụng, bao gồm: Đất có rừng trồng sản xuất, đất rừng tự nhiên, đất 

khác và thủy văn. Độ chính xác phân loại ảnh vệ tinh SPOT năm 2005, 2015 đạt tương 

ứng là 76%; 95.4%. Sử dụng phần mềm ArcGIS 10.2 thành lập bản đồ hiện trạng đất 

rừng, bản đồ biến động và đánh giá biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu. Trong 

vòng 10 năm từ 2005 đến 2015, diện tích đất rừng tự nhiên của khu vực nghiên cứu giảm 

35956.91 ha, đất có rừng sản xuất tăng 28077.77 ha, đất khác tăng 7702.49 ha và đất 

mặt nước tăng 750.85 ha. Trong nghiên cứu“Đánh giá biến động bề mặt địa hình do 

phát triển đô thị tại vùng phía Nam thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích tư liệu 

viễn thám” của tác giả Trần Thị Vân và cộng sự [76] đã xác định được hiện trạng phân 

bố các vùng trũng đầm lầy và tính toán sự biến động của chúng qua sự biến mất từ việc 

san lấp để xây dựng các công trình đô thị, gây nên các biến động bề mặt địa hình khu 

vực huyện Nhà Bè và quận 7 giai đoạn 1990 – 2011. Từ các khu dân cư rải rác, quá trình 

đô thị hóa tại 2 huyện/quận này đã dẫn đến các khu đô thị tập trung phát triển ngay cả 

trên vùng đất trũng nước. Đô thị hóa trong giai đoạn 1990-2011 đã lấy đi gần 1/3 diện 

tích trữ nước của quận 7 và 1/5 diện tích trữ nước của huyện Nhà Bè, khiến cho ngập 

lụt thường xảy ra khi có mưa kết hợp với triều cường tại khu vực này, cũng như tác động 

không ít đến khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả của Bùi Anh 

Tuấn và cộng sự (2013) chỉ ra rằng quản lý sử dụng đất bền vững quan hệ đến các lĩnh 

vực kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường hiện tại và tương lai, hạn chế suy thoái đất, 

nước và giảm chi phí sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi lớn của công 

tác quản lý sử dụng đất trong thời gian qua và các yếu tố chính ảnh hưởng đến quản lý 

sử dụng đất nông nghiệp đó là chính sách đất đai, các chính sách hỗ trợ (vốn, kỹ thuật); 

tính chất đất; quy mô diện tích đất canh tác, và vai trò của truyền thông, thông tin [65]. 

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136
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Đánh giá biến động sử dụng đất và dự báo xu hướng thay đổi sử dụng đất bằng 

GIS và chuỗi Markov đã được một số tác giả/nhóm tác giả thực hiện, cụ thể như công 

trình nghiên cứu của tác giả Huỳnh Văn Chương và cs (2017) [19] được thực hiện ở 

thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hoà. Kết quả cho thấy việc ứng dụng GIS đã 

thành lập được bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015 cho 5 loại sử dụng 

đất: nông nghiệp, lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất ở và đất chưa sử dụng; đồng thời 

đã phân tích nguyên nhân biến động sử dụng đất đai cũng như dự báo chiều hướng biến 

động sử dụng đất đến năm 2020 và đối chiếu so sánh với phương án quy hoạch sử dụng 

đất đến 2020 đã phê duyệt. Kết quả dự báo biến động sử dụng đất đến năm 2020 bằng 

chuỗi Markov so với phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang có sự 

chênh lệch không quá lớn. Nhóm tác giả Nguyễn Hữu Ngữ và cs (2016) [46] đã thực 

hiện nghiên cứu tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kết quả nghiên cứu cho thấy việc 

đánh giá biến động sử dụng đất bằng cách phân tích không gian trong GIS và chuỗi 

Markov đã  thành lập được bản đồ biến động sử dụng đất và xác định được biến động 

sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 và 2010 - 2015. Kết quả biến động về diện tích của 

các nhóm đất giai đoạn năm 2005 - 2010 đất nông nghiệp giảm mạnh khoảng 28,14% 

(513,19 ha) do chuyển qua đất ở và đất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tăng 

khoảng 7,71% (237,801 ha). Kết quả biến động về diện tích của các nhóm đất giai đoạn 

năm 2010 – 2015. Đất nông nghiệp giảm mạnh 18,06% so với năm 2010, đất phi nông 

nghiệp giảm khoảng 8,68%, đất ở tăng khoảng 24,20%. Những kết quả nghiên cứu trên 

cho thấy từ năm 2005 - 2015 biến động sử dụng đất của thị xã Dĩ An rất lớn, nhiều diện 

tích đất nông nghiệp chuyển thành đất ở. Việc sử dụng chuỗi Markov trong dự báo biến 

động sử dụng đất đến năm 2020 đạt độ chính xác ở mức khá, so với quy hoạch sử dụng 

đất năm 2020 thì không có sự chênh lệnh quá lớn. Chuỗi Markov và GIS cũng được ứng 

dụng trong nghiên cứu dự báo những tác động của con người đến sự thay đổi sử dụng 

đất đến năm 2020 tại cửa Sông Ba Lạt, Giao Thuỷ, kết quả đã chỉ ra xu hướng thay 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 [30]. Thông qua việc sử dụng kết hợp phương pháp Markov 

- Cellular Automata với phân tích đặc tính thích nghi đất đai trên hệ nền mô phỏng đa 

tác tử GAMA đã xây dựng được mô hình mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất của 8 tỉnh 

ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình được kiểm chứng kết quả mô phỏng 

với bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2008 của các tỉnh. Dựa trên mô hình đã xây dựng, 

tiến hành chạy mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất với dữ liệu kịch bản nước biển dâng 

trong tương lai vào năm 2030 và 2050. Việc ứng dụng mô hình này đã cung cấp công 

cụ mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với những những 

kịch bản khác nhau hỗ trợ các nhà quản lý trong xây dựng các phương án quy hoạch sử 

dụng đất đai [54].  
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Nhìn chung, những công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến thực trạng sử dụng 

đất, biến động sử dụng đất trong tiến trình đô thị hóa và giải pháp quản lý sử dụng đất, 

quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Nghiên cứu này kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trên nhưng nhấn mạnh sự 

ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến biến động sử dụng đất về cả không gian và thời 

gian để đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa 

đến sử dụng đất.  

1.3.3. Các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa đô thị hóa với sử dụng đất  

Đô thị hóa là sự phát triển tất yếu của xã hội. Các đô thị ra đời và quá trình phát 

triển đô thị đã làm cho vấn đề sử dụng đất ở đô thị thay đổi theo thời gian [59]. Đô thị 

hóa đã tác động sâu rộng đến sử dụng đất trong đô thị bởi trong quá trình ĐTH chứa 

đựng những thay đổi về không gian, về dân cư và các yếu tố KH - XH khác. Ngược lại, 

sử dụng đất đô thị trong đô thị hóa có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ cấu 

lao động, cơ cấu nghề nghiệp, chất lượng cuộc sống và các vấn đề xã hội ở các đô thị. 

Mối quan hệ giữa đô thị hóa và sử dụng đất đô thị là: đô thị hóa đã làm tăng quy 

mô đất đô thị khi ranh giới hành chính đô thị thay đổi, đặc biệt là ở các đô thị được nâng 

cấp. Đô thị hóa và sử dụng đất có mối quan hệ đặc biệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc 

độ gia tăng dân số, những thay đổi về số lượng và lao động đã khiến đất đai ở các đô thị 

thay đổi cả về giá trị và giá trị sử dụng. Đô thị hóa không chỉ mở rộng ranh giới hành 

chính cho đô thị mà còn là nhân tố tạo nên tính hàng hóa cho đất đai cho đô thị. Và giá 

trị của đất đai trong đô thị còn phụ thuộc vào vị trí địa lý, quy mô của đô thị. Giá trị và 

giá trị sử dụng đất dẫn đến hình thành những khu vực đất đai có chức năng khác nhau 

trong các đô thị [26, 65]. 

Quá trình tăng trưởng đô thị chính là sự tăng về dân số ở mỗi thành phố. Các điều 

kiện quyết định đến tăng trưởng đô thị là những thay đổi trong phân loại đô thị, quá trình 

gia tăng cơ học và gia tăng tự nhiên của dân số. Dân số tăng lên vừa tạo động lực vừa 

gây sức ép cho quá trình tăng trưởng ở mỗi đô thị. Ở các nước đang phát triển, di cư 

trong công nghiệp hóa đã làm thay đổi về quy mô và cơ cấu sử dụng đất đô thị. Ở một 

số thành phố thuộc khu vực Đông Nam Á, đất nông nghiệp giảm nhanh khi có hiện 

tượng nhập cư ồ ạt và chiến lược phát triển kinh tế ưu tiên cho phát triển ngành công 

nghiệp [38]. 

Sử dụng đất đô thị và phát triển KT - XH là vấn đề nổi cộm trong quá trình đô thị 

hóa. Quá trình phát triển KT - XH có mối quan hệ khá khác biệt với sử dụng đất trong 

các đô thị. Mối quan hệ này thể hiện qua tỉ lệ tương quan giữa tỉ lệ khu vực II, khu vực 

III trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và tỉ lệ dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ làm 

thay đổi mục đích sử dụng đất mà còn làm thay đổi các khu vực chức năng vốn có từ rất 

lâu trong các đô thị [1]. 
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Đất nông nghiệp tuy bị mất đi trong đô thị hóa nhưng bù lại nông dân có được một 

khoản tiền để đầu tư, mua sắm và chuẩn bị cho nghề mới. Công nghiệp hóa, đô thị hóa 

và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội của tác giả Nguyễn Văn Sửu đã cho rằng, khi đất 

nông nghiệp bị chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp, nông dân phải chịu nhiều thiệt 

thòi nhiều nhất vì sinh kế của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thất nghiệp, thiếu việc 

làm, thu nhập không bền vững, bất ổn về an ninh xã hội đã tăng lên trong bối cảnh trên. 

Ngoài ra, những rủi ro, bấp bênh trong quá trình kiếm tìm sinh kế mới, sự phân hóa giàu 

nghèo ngày càng cao giữa các tầng lớp dân cư trong đô thị, xung đột với chính quyền 

do những bất đồng về thu hồi đất cũng ảnh hưởng tiêu cực đến đô thị hóa [56].  

Mối quan hệ giữa đô thị hoá với công tác quản lý đất đai cũng đã được một số tác 

giả thực hiện nghiên cứu, như: “Ảnh hưởng của các dự án đầu tư đến tình hình quản lý 

sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội” của Phạm Văn Vân 

(2013), tác gỉa Đào Thị Thanh Lam (2013) cho thấy quá trình đô thị hóa có quan hệ chặt 

chẽ đối với công tác quản lý đất đai thể hiện qua: công tác giao đất, cho thuê đất; công 

tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất... Tác giả Nguyễn Thị Hải và cs 

(2015) [34], trong công trình: “Tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và 

sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”, đã đưa ra các kết luận: do 

quá trình đô thị hóa, đất đai của thị xã biến động theo hướng tăng nhanh diện tích đất 

phi nông nghiệp, giảm diện tích đất chưa sử dụng và một số loại đất nông nghiệp để 

phục vụ cho việc phát triển đô thị, quá trình đô thị hóa đã thúc đẩy thực hiện và nâng 

cao hiệu quả công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý các dịch vụ công về 

đất đai và quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản; 

Quá trình đô thị hóa đã làm gia tăng áp lực đối với công tác quy hoạch sử dụng đất, công 

tác quản lý tài chính về đất đai cũng như vấn đề giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo 

về đất đai ở địa bàn nghiên cứu. Tác giả Nguyễn Thị Phương Anh và cs (2012) [2] trong 

công trình: “Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Huế, giai đoạn 2006 – 2010” đã chỉ ra rằng 

quá trình CNH- HĐH cùng với đô thị hóa đã làm cho diện tích đất nông nghiệp chuyển 

dịch sang đất phi nông nghiệp do việc trưng dụng đất để xây dựng các công trình sự 

nghiệp, cơ sở hạ tầng… Tác giả Huỳnh Văn Chương và Trương Văn Quyết (2012) [18]: 

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử 

dụng đất bền vững thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã đưa ra các kết luận về việc 

chuyển đổi đất đai trong quá trình đô thị hóa, đặc biệt là chuyển đổi đất nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp có nhiều tác động tích cực, tuy nhiên vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực 

trên các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.  

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/20547
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/20547
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Các đô thị luôn là động lực phát triển và là hạt nhân quan trọng ở mỗi quốc gia. 

Để đô thị hóa nhanh và bền vững thì nó cần được đặt trong bối cảnh có một nền kinh tế 

tăng trưởng nhanh, xã hội ổn định và cơ cấu sử dụng đất hợp lí. 

Các nghiên cứu về đô thị hóa và biến động sử dụng đất đều có ba đặc điểm chung: 

Một là, vấn đề mất đất nông nghiệp do xây dựng khu dân cư và phát triển công nghiệp. 

Khu vực ven đô của các khu đô thị lớn như Manila, Jakarta, Hà Nội là những ví dụ điển 

hình cho sự suy giảm đất nông nghiệp [81, 85, 91]. Hai là, vấn đề tăng dân số, giảm đất 

nông nghiệp gây áp lực chuyển đổi cây trồng và tăng cường sử dụng đất theo nhu cầu 

thị trường [77, 97]. Ba là, đô thị hóa làm thay đổi mô hình không gian của khu vực nông 

nghiệp. Tại các khu vực ven đô trải qua đô thị hóa, đất nông nghiệp thường bị chia cắt 

và manh mún [81, 93]. Cho đến nay, các nghiên cứu mối liên hệ giữa đô thị hóa và sử 

dụng đất tập trung theo hai hướng, hoặc (i) đánh giá mối quan hệ theo quan điểm địa lý 

học, hoặc (ii) xem xét dưới góc độ sự phát triển KT-XH. Hai hướng tiếp cận độc lập, 

riêng rẽ này đã bộc lộ một số hạn chế. Các nhà nghiên cứu xã hội liên kết vấn đề đô thị 

hóa và sử dụng đất theo phương pháp quy nạp thực tiễn [56, 78, 94], phân tích và xem 

xét đô thị hóa ở mức độ tổng hợp hơn bao gồm cả khoa học và xã hội. Hạn chế của họ 

là chỉ dựa vào số liệu thống kê đánh giá mà không định lượng không gian của mối quan 

hệ giữa đô thị hóa với sử dụng đất. Trong khi đó, các nhà khoa học địa lý ứng dụng viễn 

thám và GIS chỉ xem xét đô thị hóa tương đồng với sự phát triển không gian, mở rộng 

không gian khu vực dân cư, khu công nghiệp và khu đô thị để định lượng sự thay đổi sử 

dụng đất theo không gian đô thị hóa [81, 83]. Do vậy, cần có những công trình nghiên 

cứu khoa học mới, tập trung phân tích mối quan hệ giữa quá trình đô thị hóa và sự biến 

động sử dụng đất, theo đó, cần tiếp cận hệ thống hơn, tích hợp dữ liệu đa chiều hơn cả 

về khai thác dữ liệu không gian với các yếu tố KT-XH trong khu vực. Trên thế giới, 

hướng tiếp cận mới này đã được nhiều nhà khoa học quan tâm, tuy rằng mỗi nghiên cứu 

có một hướng đi riêng và khai thác các khía cạnh khác nhau [79, 85, 87, 92]. Với nhiều 

ưu điểm nổi trội, dữ liệu không gian được coi là công cụ cung cấp thông tin nhanh chóng 

[95, 96]. Sự tích hợp giữa các phương pháp phân tích thống kê, phân tích không gian và 

mô hình hóa không gian là một giải pháp mới trong nghiên cứu mối quan hệ giữa đô thị 

hóa với sử dụng đất, nó cho phép đánh giá tác động của đô thị hóa đến biến động sử 

dụng đất theo không gian và thời gian, xác định nguyên nhân và đặc biệt là lượng hóa 

được ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến biến động cơ cấu sử dụng đất. 

1.3.4. Nhận xét chung tổng quan và định hướng nghiên cứu 

Đô thị hóa là sự phát triển tất yếu của xã hội. Đô thị hóa đã tác động sâu rộng đến 

sử dụng đất trong đô thị bởi trong quá trình ĐTH chứa đựng những thay đổi về không 

gian, về dân cư và các yếu tố kinh tế- xã hội khác. Ngược lại, sử dụng đất đô thị trong 

đô thị hóa có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ cấu lao động, cơ cấu nghề 

nghiệp, chất lượng cuộc sống và các vấn đề xã hội ở các đô thị. Mối quan hệ giữa đô thị 
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hóa và sử dụng đất đô thị là: đô thị hóa đã làm tăng quy mô đất đô thị khi ranh giới hành 

chính đô thị thay đổi, đặc biệt là ở các đô thị được nâng cấp. Đô thị hóa và sử dụng đất 

có mối quan hệ đặc biệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ gia tăng dân số, những thay 

đổi về số lượng và lao động đã khiến đất đai ở các đô thị thay đổi cả về giá trị và giá trị 

sử dụng. Đô thị hóa không chỉ mở rộng ranh giới hành chính cho đô thị mà còn là nhân 

tố tạo nên tính hàng hóa cho đất đai cho đô thị. Các nghiên cứu về đô thị hóa và biến 

động sử dụng đất đều có ba đặc điểm chung: Một là, vấn đề mất đất nông nghiệp do xây 

dựng khu dân cư và phát triển công nghiệp. Hai là, vấn đề tăng dân số, giảm đất nông 

nghiệp gây áp lực chuyển đổi cây trồng và tang cường sử dụng đất theo nhu cầu thị 

trường. Ba là, đô thị hóa làm thay đổi mô hình không gian của khu vực nông nghiệp. Tại 

các khu vực ven đô trải qua đô thị hóa, đất nông nghiệp thường bị chia cắt và manh mún. 

Cho đến nay, các nghiên cứu mối liên hệ giữa đô thị hóa và sử dụng đất tập trung 

theo hai hướng, hoặc (i) đánh giá mối quan hệ theo quan điểm địa lý học, hoặc (ii) xem 

xét dưới góc độ sự phát triển kinh tế - xã hội. Hai hướng tiếp cận độc lập, riêng rẽ này 

đã bộc lộ một số hạn chế. Các nhà nghiên cứu xã hội liên kết vấn đề đô thị hóa và sử 

dụng đất theo phương pháp quy nạp thực tiễn, phân tích và xem xét đô thị hóa ở mức độ 

tổng hợp hơn bao gồm cả khoa học và xã hội. Hạn chế của họ là chỉ dựa vào số liệu 

thống kê đánh giá mà không định lượng không gian của mối quan hệ giữa đô thị hóa với 

sử dụng đất. Trong khi đó, các nhà khoa học địa lý ứng dụng viễn thám và GIS chỉ xem 

xét đô thị hóa tương đồng với sự phát triển không gian, mở rộng không gian khu vực 

dân cư, khu công nghiệp và khu đô thị để định lượng sự thay đổi sử dụng đất theo không 

gian đô thị hóa. Do vậy, cần có những công trình nghiên cứu khoa học mới, tập trung 

phân tích mối quan hệ giữa quá trình đô thị hóa và sự biến động sử dụng đất, theo đó, 

cần tiếp cận hệ thống hơn, tích hợp dữ liệu đa chiều hơn cả về khai thác dữ liệu không 

gian với các yếu tố kinh tế - xã hội trong khu vực. Với nhiều ưu điểm nổi trội, dữ liệu 

không gian được coi là công cụ cung cấp thông tin nhanh chóng. Sự tích hợp giữa các 

phương pháp phân tích thống kê, phân tích không gian và mô hình hóa không gian là 

một giải pháp mới trong nghiên cứu mối quan hệ giữa đô thị hóa với sử dụng đất, nó 

cho phép đánh giá tác động của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất theo không gian 

và thời gian, xác định nguyên nhân và đặc biệt là lượng hóa được ảnh hưởng của quá 

trình đô thị hóa đến biến động cơ cấu sử dụng đất. 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, các ngành khoa học xã hội và nhân văn 

cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về đô thị hóa. Đó là các nghiên cứu về tác động 

kinh tế xã hội môi trường của quá trình đô thị hóa đối với các vùng nông thôn xung 

quanh các đô thị lớn. Những đề tài này cũng đã cung cấp những cơ sở khoa học cho các 

cơ quan liên quan đến việc hoạch định cuộc sống, kế hoạch và quá trình phát triển đô 

thị, quan hệ phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề quản lý sử dụng đất trong quá trình đô thị 

hóa là một vấn đề nóng bỏng cũng đã và đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. 
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Như vậy, đã có một số công trình nghiên cứu về đô thị hóa được thực hiện ở Việt Nam, 

tập trung ở các vùng có tốc độ đô thị hóa cao như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… 

Qua các nghiên cứu này có thể nhận thấy, đô thị hóa đang lan rộng và phát triển với tốc 

độ tương đối nhanh trên địa bàn nhiều tỉnh thành của cả nước và quá trình này đã làm 

cho cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của nhiều địa phương có sự thay đổi đáng kể. 

Nhìn chung, những công trình nghiên cứu đã đề cập đến thực trạng sử dụng đất, 

biến động sử dụng đất trong tiến trình đô thị hóa và giải pháp quản lý sử dụng đất, quyết 

việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Nghiên cứu này kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trên nhưng nhấn mạnh sự 

ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến biến động sử dụng đất về cả không gian và thời 

gian để đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa 

đến sử dụng đất. Nghiên cứu này trả lời các câu hỏi sau:  

- Thực trạng quá trình đô thị hóa của thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2005 – 2020 như thế nào? 

- Đô thị hóa ảnh hưởng như thế nào đến biến động sử dụng đất ở thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương? 

- Dưới tác động của đô thị hoá, đến năm 2030, cơ cấu sử dụng đất sẽ biến động 

như thế nào? Giải pháp đối với lĩnh vực quản lý đất đai trong quá trình đô thị hoá tại thị 

xã Thuận An là gì? 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Nghiên cứu được thực hiện trong địa phận ranh giới hành 

chính của thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

- Phạm vi về thời gian:  

Số liệu được thu thập để phục vụ cho đề tài: Các số liệu KT-XH và các số liệu 

khác có liên quan để tính toán các chỉ số đô thị hóa được thu thập trong giai đoạn 2005-

2020. Các bản đồ hiện trạng và báo cáo kiểm kê đất đai được thu thập ở các năm 2005, 

2010, 2015 và 2020.  

2.2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án bao gồm: 

- Toàn bộ diện tích đất đai của thị xã Thuận An; 

- Thực trạng đô thị hóa ở thị xã Thuận An thông qua các chỉ số đô thị hóa; 

- Biến động sử dụng đất thị xã Thuận An và mối quan hệ giữa đô thị hóa với biến 

động sử dụng đất. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

- Thực trạng quá trình đô thị hóa của thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2005-2020. 

- Biến động sử dụng đất và ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất 

tại thị xã Thuận An giai đoạn 2005-2020. 

- Dự báo biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An đến năm 2030 dưới 

tác động của đô thị hóa. 

- Đề xuất một số giải pháp quản lý đất đai trong bối cảnh đô thị hóa ở địa bàn 

nghiên cứu. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 

2.3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Phương pháp này được sử dụng để thu thập tài liệu sẵn có, được thu thập qua sách 

báo, sổ sách của tỉnh, thị xã. Đây là số liệu dùng làm thông tin cho việc phân tích cơ sở 
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lý luận và thực tiễn về đô thị hóa, đặc điểm địa bàn nghiên cứu và thực trạng quá trình 

đô thị hóa ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các số liệu, tài liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội, các công trình nghiên cứu có liên quan, các số liệu thống kê về 

dân số, lao động hằng năm trong gian đoạn 2005 - 2020; các chính sách của Nhà nước, 

Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ ngành liên quan, các quyết định của 

tỉnh UBND Bình Dương và thị xã Thuận An có liên quan đến quá trình đô thị hóa đã 

được thu thập từ các cơ quan ban ngành nên đảm bảo độ tin cậy và tính pháp lý. 

Phương pháp này còn được sử dụng để thu thập số liệu, bản đồ dùng làm thông tin 

đầu vào cho việc phân tích biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương. Các số liệu, bản đồ thu thập và nguồn cung cấp được thể hiện ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Thống kê dữ liệu và nguồn thu thập 

Dữ liệu thu thập Nguồn dữ liệu 

Nhóm thông tin về điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên thiên nhiên và KT – XH 
Cục thống kê tỉnh Bình Dương  

Các số liệu thống kê đất đai năm 2005, 

2010, 2015 và 2020; Báo cáo thuyết minh 

phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2011 – 2020 của thị xã Thuận An 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

 tỉnh Bình Dương 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 

2010, 2015, 2020 của thị xã Thuận An ở 

định dạng *.dgn 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 thị xã Thuận An 

2.3.1.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

a. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Phương pháp này được sử dụng để phỏng vấn sâu 03 cán bộ quản lý là lãnh đạo 

thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa 

bàn nghiên cứu nhằm bổ sung, cập nhật thông tin có liên quan trong luận án. Nội dung 

phỏng vấn sâu tập trung các vấn đề như thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng cho đô thị 

hóa; giải pháp quản lý đất đai trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ; giải pháp đẩy mạnh 

đô thị hóa tại địa phương trong những năm tới. 

b. Phương pháp khảo sát thực địa 

Phương pháp này được sử dụng để khảo sát thực địa vùng nghiên cứu để nắm bắt 

được thực trạng cũng như những thay đổi trong quá trình đô thị hóa cụ thể trên thực tế. 

Bên cạnh đó, phương pháp này còn được sử dụng để kiểm tra chéo các thông tin đã thu 

thập từ các phương pháp nghiên cứu khác.  
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2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Nghiên cứu này sử dụng phần mềm Excel 2016 để xử lý, tính toán số liệu biến 

động diện tích sử dụng đất được truy xuất từ kết quả chồng ghép bản đồ 2005-2010, 

2010-2015, 2015-2020 của phần mềm ArcGIS 10.3, tính toán sai số dự báo… Từ đó, 

thành lập các bảng biểu, biểu đồ phục vụ cho việc thể hiện các kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 

Phần mềm SPSS 20.0 được sử dụng để tính toán mức đô thị hóa dựa trên các tiêu 

chí đầu vào. 

2.3.3. Phương pháp tính chỉ số đô thị hóa 

Nghiên cứu này sử dụng hai chỉ tiêu để đánh giá thực trạng đô thị hóa ở thị xã 

Thuận An là tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa. 

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

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

Điểm b, Khoản 2, Điều 2 của thông tư số 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 

30/09/2009 [6] quy định chi tiết một số nội dung của Nghị Định số 42/2009/NĐ-CP về 

việc phân loại đô thị có quy định tỷ lệ ĐTH của đô thị (T) được tính theo công thức sau 

[17]: 

 T = (Nn/N)*100%  (2.1) 

Trong đó: 

T: Tỷ lệ đô thị hóa của đô thị (%); 

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

N: Dân số toàn đô thị (người). 

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

về dân số đô thị hoặc đất đai đô thị theo thời gian (01 năm hoặc một khoảng thời gian nhất 

định). Theo quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng [6], tốc độ ĐTH 

theo chỉ tiêu dân số đô thị được xác định như sau: 

 t(%) = [(B – A)/A] *100%                   (2.2) 

Trong đó: 

t: Tốc độ đô thị hóa 

A: Dân số khu vực nội thị năm bắt đầu tính 

B: Dân số khu vực nội thị năm hiện tại. 
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2.3.4. Phương pháp bản đồ và GIS phân tích biến động sử dụng đất 

Để đánh giá biến động sử dụng đất, đề tài đã sử dụng các bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất của thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương năm 2005, 2010, 2015 và 2020 ở định 

dạng *.dgn của phần mềm MicroStation để chuyển đổi sang định dạng *.shp của phần 

mềm ArcGIS. Gộp nhóm các loại đất và gán mã cho từng loại đất, sau đó sử dụng các 

chức năng phân tích không gian trong phần mềm ArcGIS để chồng ghép các cặp bản đồ 

2005 – 2010, 2010 – 2015 và 2015-2020. 

Quy trình phân tích biến động sử dụng đất được thể hiện cụ thể ở Hình 2.1. 

 

Hình 2.1. Quy trình phân tích biến động sử dụng đất ứng dụng GIS 

2.3.5. Phương pháp đánh giá mức đô thị hóa  

Mặc dù có nhiều phương pháp để đánh giá mức đô thị hoá nhưng trên cơ sở phân 

tích về mức độ phù hợp với chủ đề và mục tiêu nghiên cứu của luận án, cũng như tính 

chính xác của các phương pháp như đã trình bày tại mục 1.1.5 trong phần Tổng quan 

các vấn đề nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn phương pháp PCA để đánh giá mức đô thị 

hoá. 

Do phương pháp phân tích này sử dụng biến đổi trực giao để chuyển đổi một tập 

hợp các tiêu chí có tương quan bằng tập hợp các tiêu chí nhỏ hơn không tương quan 

được gọi là thành phần chính. Phương pháp PCA làm giảm số chiều của dữ liệu nghĩa 

là thay vì giữ lại các trục tọa độ của không gian cũ, PCA xây dựng một không gian mới 

ít chiều hơn, nhưng khả năng biểu diễn dữ liệu tương đương như không gian cũ và đảm 

bảo độ biến thiên của các dữ liệu trên mỗi chiều mới. Trong không gian mới các liên kết 

tiềm ẩn của dữ liệu được khám phá mà tại không gian cũ của nó không thể hiện rõ. Nhìn 

chung, mục tiêu của PCA là phân tích cấu trúc dữ liệu với việc tìm một không gian mới 

với chiều nhỏ hơn không gian cũ. Các trục tọa độ trong không gian mới được xây dựng 

sao cho trên mỗi trục độ biến thiên của dữ liệu là lớn nhất. 
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Để đánh giá đô thị hóa ở khu vực vừa tồn tại song hành hai tính chất nông thôn và 

đô thị là quá trình phức tạp, để phân tích toàn diện quá trình này cần thiết phải sử dụng 

một hệ thống gồm nhiều tiêu chí có mối quan hệ bổ sung và hỗ trợ nhau. Việc phân tích, 

đánh giá mức đô thị hóa tiếp cận theo không gian và thời gian nhằm định lượng chi tiết 

mức đô thị hóa của khu vực. Tiếp cận theo không gian cấp ấp/khu phố và theo 03 thời 

điểm khác nhau là 2010, 2015 và 2020.  

Hệ thống tiêu chí đánh giá mức đô thị hóa cho khu vực nghiên cứu được xác định 

dựa trên kết quả của nhiều công trình nghiên cứu như đã trình bày trong mục 1.3 thuộc 

Phần Tổng quan các vấn đề nghiên cứu của luận án này. Các công trình nghiên cứu đó 

đã chỉ ra rằng đô thị hoá có mối quan hệ mật thiết với thay đổi sử dụng đất, cơ cấu dân 

cư, lao động và nguồn thu nhập từ các ngành kinh tế. Bên cạnh đó, việc đánh giá mức 

đô thị hoá trong nghiên cứu này là nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đánh giá tác 

động của đô thị hóa đến sử dụng đất theo không gian và thời gian, xác định nguyên nhân 

và đặc biệt là lượng hóa được ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến biến động cơ cấu 

sử dụng đất tại Thị xã Thuận An. Hệ thống tiêu chí được cụ thể hóa như sau: 

- Sử dụng đất: Dựa vào thông tin thực trạng sử dụng đất các năm 2005, 2010, 2015 

và 2020, tiến hành đánh giá theo cấp ấp/khu phố, từ đó đưa ra nhóm tiêu chí sử dụng đất 

tại thị xã Thuận An (bảng 2.2).  

Bảng 2.2. Nhóm tỷ trọng mục đích sử dụng 

Tiêu chí Chỉ tiêu Mã 

Sử dụng đất 

- Tỷ trọng đất CDG 

- Tỷ trọng đất CSK 

- Tỷ trọng đất NNP 

- Tỷ trọng đất ODT 

- Tỷ trọng đất PNN_K 

- P_CDG 

- P_CSK 

- P_NNP 

- P_ODT 

- P_PNN_K 

* Ghi chú: CDG – chuyên dùng; CSK – sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 

NNP – nông nghiệp; ODT - ở đô thị; PNN_K – phi nông nghiệp khác. 

- Cơ cấu lao động và thu nhập: Nghiên cứu sự chuyển hóa cơ cấu lao động và sự 

chuyển hóa nguồn thu nhập chính của hộ gia đình thông qua thu thập các số liệu thống 

kê điều tra qua các năm 2010, 2015 và 2020 cấp nông hộ từ Cục thống kê tỉnh Bình 

Dương, số liệu này sau khi thu thập được tổng hợp lại theo đơn vị cấp ấp/khu phố cho 

toàn thị xã Thuận An. Dựa trên tính đầy đủ của dữ liệu thể hiện mức độ đô thị hóa của 

khu vực nghiên cứu qua 03 mốc thời gian, nghiên cứu đã đưa ra các nhóm tiêu chí về 

lao động và cơ cấu nguồn thu nhập như ở bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Nhóm tiêu chí về lao động và cơ cấu nguồn thu nhập 

Tiêu chí Chỉ tiêu Mã 
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Lao động và 

cơ cấu lao 

động 

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động làm việc 

trong ngành nông nghiệp. 

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động làm việc 

trong ngành công nghiệp, xây dựng. 

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động làm việc 

trong ngành thương mại dịch vụ. 

- P_NN 

 

- P_CNXD 

 

- P_TMDV 

Cơ cấu nguồn 

thu nhập 

- Tỷ lệ số hộ gia đình có thu nhập chính từ Nông 

nghiệp. 

- Tỷ lệ số hộ gia đình có thu nhập chính từ CNXD 

- Tỷ lệ số hộ gia đình có thu nhập chính từ TMDV 

- I_NN 

 

- I_CNXD 

- I_TMDV 

Dựa vào các tiêu chí được xác định ở trên và dựa trên cơ sở bản chất của đô thị 

hóa khu vực thị xã là sự hình thành, lan tỏa của tính đô thị vào khu vực nông thôn. Khi 

đánh giá mức độ đô thị hóa cho khu vực, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 

thành phần chính (PCA). Đây là phương pháp đánh giá đa tiêu chí, nên khi phân tích 

thành phần chính PCA để đánh giá mối quan hệ giữa các tiêu chí và đánh giá mức đô 

thị hóa đòi hỏi số lượng mẫu nhiều hơn số lượng các tiêu chí là 5 lần (trong nghiên cứu 

về đô thị hóa luận án xác định được 11 tiêu chí như đã trình bày ở bảng 2.2 và 2.3, theo 

đó kích thước mẫu tối thiểu là 55). Khi đánh giá cho khu vực thị xã Thuận An với 10 

đơn vị hành chính cấp xã/phường thì không đảm bảo số lượng mẫu để thực hiện theo 

phương pháp phân tích thành phần chính. Do đó, luận án đã chia thị xã Thuận An theo 

đơn vị cấp ấp/khu phố. Số lượng ấp/khu phố tại Thuận An là 56, đảm bảo được điều 

kiện phân tích PCA. 

Phương pháp PCA cho phép mô tả mối quan hệ giữa các tiêu chí và đánh giá sự 

đóng góp trọng số của từng chỉ tiêu cũng như từng đơn vị mẫu trong mô hình phân tích. 

Việc lựa chọn thành phần chính của các chỉ tiêu phân tích dựa trên yếu tố sau: 

- Số lượng thành phần chính đầu tiên được giữ lại để phân tích phải đảm bảo giải 

thích được phần lớn tổng phương sai của các tiêu chí, nằm trong khoảng 70% đến 80%. 

- Khi phân tích ma trận tương quan, chỉ giữ lại những thành phần với giá trị riêng 

(Eigenvalue) lớn hơn 1. 

- Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) hay còn gọi là trọng số nhân tố, giá trị này 

biểu thị mối quan hệ tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Hệ số tải càng cao, 

nghĩa là tương quan giữa biến quan sát đó với nhân tố càng lớn và ngược lại. Giá trị tiêu 

chuẩn của hệ số tải Factor Loading phụ thuộc vào kích thước mẫu được thể hiện như 

bảng 2.4. 
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Bảng 2.4. Giá trị tiêu chuẩn của hệ số tải Factor Loading 

Giá trị Factor 

Loading 

Kích thước mẫu tối thiểu có ý 

nghĩa thống kê 

0,30 350 

0,35 250 

0,40 200 

0,45 150 

0,50 120 

0,55 100 

0,60 85 

0,65 70 

0,70 60 

0,75 50 

2.3.6. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất 

Có thể thấy, có nhiều phương pháp đánh giá các yếu tố tác động đến biến động sử 

dụng đất, mỗi loại hình chuyển đổi sử dụng đất sẽ có những yếu tố tác động riêng rẽ, 

nhưng các loại hình chuyển đổi sử dụng đất lại tương tác với nhau và xảy ra đồng thời. 

Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp cho phép phân tích quan tâm đến tính phù hợp của 

dữ liệu và độ chính xác của mô hình. Dựa vào những yêu cầu đó, tác giả đã lựa chọn mô 

hình hồi quy tuyến tính đa biến. 

 Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến được thể hiện như sau: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑋𝑝 + 𝑒𝑖 (2.3) 

Trong đó 𝛽0 là hằng số, βi là hệ số hồi quy tương ứng với yếu tố thứ I, Xi là các 

yếu tố ảnh hưởng và  휀 là phần dư.  

Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến giả định rằng biến phụ thuộc có phân phối 

chuẩn đối với bất kỳ kết hợp nào của biến độc lập trong mô hình. Một giả thuyết quan 

trọng đối với mô hình hồi quy tuyến tính là không có biến giải thích nào có thể được 

biểu hiện dưới dạng tổ hợp tuyến tính với những biến giải thích còn lại. Nếu tồn tại một 

quan hệ tuyến tính như vậy, khi đó xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Ngoài ra, Giá trị p-

value của kiểm định t được sử dụng để kiểm định ý nghĩa của hệ số hồi quy. Nếu p-

value ≤ 0,05 thì biến độc lập có tác động đến biến phụ thuộc và ngược lại. 

Trong luận án, kích thước mẫu sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến cũng 

giống như phân tích PCA, bao gồm 56 ấp/khu phố của thị xã Thuận An. Ấp/khu phố 

nào thì sẽ mang đặc điểm tự nhiên, KT -XH của xã/phường đó. 
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Biến phụ thuộc: Các loại hình biến động sử dụng đất chính được xác định ở phần 

trên trong hai giai đoạn là 2005 – 2010, 2010 – 2015 và 2015 - 2020. 

Biến độc lập: Khi đánh giá tác động của đô thị hóa đến việc chuyển đổi đất nông 

nghiệp sang các loại hình sử dụng đất khác, luận án đánh giá dựa vào biến mức đô thị 

hóa ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng 03 biến 

khác liên quan đến điều kiện tự nhiên, KT - XH là khoảng cách đến đường giao thông 

chính, Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh và Thay đổi mật độ dân số. Các biến 

độc lập này được lựa chọn nhằm mục đích lượng hóa được các yếu tố ảnh hưởng đến 

biến động sử dụng đất và giải thích cơ chế tương tác trong mối quan hệ giữa chúng với 

biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An trong các giai đoạn: 2005 - 2010, 

2010 - 2015 và 2015 - 2020.  

Các biến độc lập được xây dựng thành các lớp trong cơ sở dữ liệu GIS, bao gồm: 

- Mức đô thị hóa. 

- Khoảng cách đến đường giao thông chính: Được tính toán thông qua tập hợp các 

vùng đệm có khoảng cách 300 m từ hệ thống giao thông trong khu vực nghiên cứu. 

Khoảng cách này được đo trung bình từ các khu dân cư bám trục giao thông.  

- Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh: Được tính toán thông qua tập hợp các 

vùng đệm liên tiếp có khoảng cách 3 km tính từ điểm khởi đầu nối kết giữa thành phố 

Hồ Chí Minh và thị xã Thuận An qua trục giao thông chính.  

- Thay đổi mật độ dân số: Được xác định từ hiệu mật độ dân số giai đoạn 2005 - 

2010, 2010 - 2015 và giai đoạn 2015 - 2020. 

 Việc lựa chọn khoảng cách 300 m tính từ trục giao thông chính, 3 km tính từ 

điểm khởi đầu nối kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với thị xã Thuận An là dựa trên cơ 

sở tham khảo số liệu của một số công trình nghiên cứu khác và kết quả chạy thử nghiệm 

với các số liệu khoảng cách khác nhau để tính toán trên phần mềm ArcGIS.  
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Bảng 2.5. Biến phụ thuộc và biến độc lập 

Loại biến Kiểu 

Biến phụ thuộc  

Diện tích NNP chuyển sang CDG Liên tục 

Diện tích NNP chuyển sang CSK Liên tục 

Diện tích NNP chuyển sang ODT Liên tục 

Diện tích NNP chuyển sang PNN_K Liên tục 

Biến độc lập  

Mức độ đô thị hóa (F1) Liên tục 

Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh (HCM) Liên tục 

Khoảng cách đến đường giao thông chính (GT) Liên tục 

Thay đổi Mật độ dân số (MĐDS) Liên tục 

* Ghi chú: CDG – chuyên dùng; CSK – sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 

NNP – nông nghiệp; ODT - ở đô thị; PNN_K – phi nông nghiệp khác 

2.3.7. Phương pháp dự báo biến động sử dụng đất bằng chuỗi Markov 

Sau khi thành lập được bản đồ biến động sử dụng đất, dữ liệu biến động được trích 

xuất phục vụ đánh giá biến động sử dụng đất tại từng thời điểm thông qua ma trận biến 

động được trình bày ở bảng 2.6. 

Bảng 2.6. Biến động diện tích các loại đất giai đoạn t1 - t2 

Loại đất P1 P2 P3 P4 P5 P6 Diện tích tại t1 

P1 V11 V12 V13 V14 V15 V16 Vt1P1 

P2 V21 V22 V23 V24 V25 V26 Vt1P2 

P3 V31 V32 V33 V34 V35 V36 Vt1P3 

P4 V41 V42 V43 V44 V45 V46 Vt1P4 

P5 V51 V52 V53 V54 V55 V56 Vt1P5 

P6 V61 V62 V63 V64 V65 V66 Vt1P6 

Diện tích 

tại t2 
Vt2P1 Vt2P2 Vt2P3 Vt2P4 Vt2P5 Vt2P6  

Trong đó: 

- V là diên tích các loại đất đã chu chuyển từ thời gian t1 sang t2; 

 - P là loại đất 

- t1, t2 là mốc thời gian 

Dựa vào ma trận biến động sử dụng đất của giai đoạn trước, hệ số biến động được 

xác định nhằm dự báo diện tích sử dụng đất ở giai đoạn tiếp theo thông qua chuỗi 

Markov.  
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Bảng 2.7. Ma trận xác suất biến động sử dụng đất giai đoạn t1 – t2 

Loại đất P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P1 γ11 γ12 γ13 γ14 γ15 γ16 

P2 γ21 γ22 γ23 γ24 γ25 γ26 

P3 γ31 γ32 γ33 γ34 γ35 γ36 

P4 γ41 γ42 γ43 γ44 γ45 γ46 

P5 γ51 γ52 γ53 γ54 γ55 γ56 

P6 γ61 γ62 γ63 γ64 γ65 γ66 

Trong đó: 

- P là loại đất  

- γ11, γ12,…, γ66 là xác suất thay đổi các kiểu sử dụng đất, được xác định dựa trên ma 

trận biến động các loại đất. Với γ11 = V11/ Vt1P1 (và tương tự). 

Chuỗi Markov được áp dụng để dự báo diện tích sử dụng đất thông qua công thức: 

 (2.4) 

Công thức này được viết lại dưới dạng tổng quát hóa cho ma trận dự báo như sau: 

(2.5) 

Trong đó: 

- [V1, V2, V3,V4]1: Diện tích các loại đất tại thời điểm năm t1; 

- [V1, V2, V3,V4]2: Diện tích các loại đất tại thời điểm năm t2; 

- γ11, γ12,…, γ77: Xác suất của sự thay đổi các kiểu sử dụng đất giai đoạn t1 – t2. 

Độ chính xác của kết quả dự báo biến động sử dụng đất được tính dựa trên sai số 

giữa diện tích chênh lệch với tổng diện tích các loại đất thông qua công thức: 

𝛿 =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ 𝑐ℎê𝑛ℎ 𝑙ệ𝑐ℎ

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ 𝑐á𝑐 𝑙𝑜ạ𝑖 đấ𝑡
100%    (2.6) 
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Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI, TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ 

DỤNG ĐẤT CỦA THỊ XÃ THUẬN AN 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.1.1. Vị trí địa lý 

Thuận An được Chính phủ quyết định thành lập vào ngày 13 tháng 01 năm 2011 

trên cơ sở toàn bộ diện tích và nhân khẩu của huyện Thuận An với 07 phường và 03 xã. 

Đến cuối năm 2013, xã Bình Nhâm và xã Hưng Định được nâng cấp lên phường theo 

Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ. Đến 01/02/2020, thị xã 

Thuận An được nâng cấp lên thành phố theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 

10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội [75]. 

Thị xã có tổng diện tích tự nhiên 8.369,21 ha và 382.034 nhân khẩu, có 10 đơn vị 

hành chính trực thuộc, gồm 9 phường: Lái Thiêu, An Thạnh, Vĩnh Phú, Bình Hòa, Thuận 

Giao, Bình Chuẩn, An Phú, Bình Nhâm, Hưng Định và 01 xã: An Sơn [9]. 

 

Hình 3.1. Sơ đồ vị trí thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Từ hình 3.1 có thể thấy thị xã Thuận An có địa giới hành chính được xác định: 

Phía Đông giáp thị xã Dĩ An; Phía Tây giáp Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Phía 

Nam giáp Quận 12 và Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Phía Bắc giáp thành phố 

Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. 

3.1.1.2. Địa hình 

Địa hình của Thuận An có độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 1 đến 45m, 

cao nhất ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc (thuộc Bình Chuẩn, An Phú, Thuận Giao) và 

thấp dần xuống Tây và Tây Nam (thuộc An Thạnh, An Sơn, Bình Nhâm, Lái Thiêu, 

Vĩnh Phú). Nhiều khu vực thuộc An Thạnh, An Sơn, Vĩnh Phú thấp hơn đỉnh triều cường 
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(1,5m) nên thường bị ngập khi triều cường, do vậy trong sử dụng đất cần chú ý vấn đề 

ngập nước.  

Sự khác biệt về địa hình giữa 2 khu vực đã gây ảnh hưởng đáng kể đến phát triển 

kinh tế - xã hội của thị xã Thuận An, đặc biệt đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Tại 

khu vực có địa hình cao, điều kiện địa chất có kết cấu tốt và có khả năng thoát nước mưa 

thuận lợi, nên suất đầu tư xây dựng cơ bản thấp. Ngược lại, tại khu vực có địa hình thấp, 

thường bị ngập do ảnh hưởng của thủy triều và xả lũ của hồ Dầu Tiếng, nên suất đầu tư 

xây dựng cao.  

3.1.1.3. Khí hậu 

Thuận An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gần xích đạo, có 2 mùa mưa và khô, 

mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa 

khô có số giờ nắng bình quân: 8 - 10 giờ/ngày và mùa mưa có số giờ nắng trung bình 4 

- 6 giờ/ngày.  

Độ ẩm không khí bình quân thấp nhất khoảng 60 - 65% vào các tháng mùa khô và 

cao nhất khoảng 80% vào các tháng mùa mưa. 

Nhiệt độ trung bình năm ở trạm Sở Sao phổ biến ở mức từ 26,50C đến 270C, năm 

có nhiệt độ trung bình cao nhất là 2010 (27,50C) vượt so với trung bình nhiều năm 0,80C, 

và năm có nhiệt độ thấp nhất là năm 1996 (26,40C) thấp hơn trung bình nhiều năm 0,40C. 

Nhiệt độ trung bình năm từ 1980 đến 2010 xu thế tăng tuy nhiên tốc độ tăng rất nhỏ, 

khoảng  0,0090C/năm. Theo Phân viện Khí tượng Thuỷ văn (9/2013), phân bố nhiệt độ 

trong tương lai ở Bình Dương: nhiệt độ cao có xu hướng tăng ở phía Nam của tỉnh, thuộc 

Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. 

Chế độ bức xạ hàng năm tương đối ổn định và ít biến động giữa các mùa. Bức xạ 

tổng cộng hàng tháng đạt: 10,2 - 14,2 Kcal/cm2/năm. 

Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.850 mm và chủ yếu phân bố vào 

mùa mưa, chiếm khoảng 85-95% tổng lượng mưa trong năm; mưa nhiều và mưa 

tập trung từ tháng 6 đến tháng 10 đã gây nên tình trạng ngập úng trong khoảng thời gian 

này. Do vậy, trong quy hoạch sử dụng đất, cần đặc biệt chú trọng đến phương án giảm 

thiểu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, đặc biệt là vấn đề ngập lụt đô thị. 

3.1.1.4. Thuỷ văn 

- Chế độ thủy văn trên địa bàn Thuận An chịu ảnh hưởng lớn bởi lưu lượng nước 

trên sông Sài Gòn được điều tiết bởi vận hành của hồ Dầu Tiếng và thủy triều. Sông Sài 

Gòn, đoạn chảy qua thị xã dài 20 km, với chiều rộng trung bình khoảng trên 100 m và 

độ dốc nhỏ (0,7%), khá thuận lợi cho phát triển giao thông đường thủy. Hồ Dầu Tiếng 

nằm ở phía Tây Bắc huyện Dầu Tiếng, có dung tích thiết kế khoảng 1,5 tỷ m3 nước. 

Hoạt động điều tiết nước ở hồ Dầu Tiếng có ảnh hưởng đáng kể đến lưu lượng nước trên 
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sông Sài Gòn và thông qua sông này sẽ tác động đến chế độ thủy văn trên địa bàn thị xã 

Thuận An. 

Mạng lưới sông rạch trên địa bàn thị xã Thuận An có mật độ 0,4 - 0,5 km/km2, khá 

thuận lợi cho tiêu thoát nước vào mùa mưa. Hiện nay có một số kênh rạch bị bồi lắng 

hoặc bị san lấp nên ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước mưa, nhất là thời gian triều 

cường (1,5 m) cùng lúc với mưa, gây ngập một số khu vực. 

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

3.1.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế  

a. Công nghiệp 

Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện 234.700 tỷ đồng 

(tăng 3,79% so với cùng kỳ), đạt 95,22% Nghị quyết HĐND thành phố. Các ngành có 

giá trị sản xuất tăng: Chế biến thực phẩm và đồ uống, giày dép, sản phẩm may mặc. Sản 

lượng điện trên địa bàn ước tiêu thụ 2.873 triệu Kw/h (tăng 36,25% so với cùng kỳ), 

đảm bảo cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. 

b. Thương mại, dịch vụ  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 72.700 tỷ đồng (tăng 

10,34% so với cùng kỳ). Năm 2020, hiện có trên 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương 

mại dịch vụ, 05 siêu thị, 07 trung tâm thương mại, 23 chợ theo quy hoạch, 63 cửa hàng 

tiện ích, 46 Tổ hợp tác và 03 Tổ liên kết với 442 hội viên. Cấp 3.241 giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình với tổng vốn 637,7 tỷ đồng, chấm dứt hoạt động 

1.346 trường hợp. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của 

Chính phủ, tăng cường quản lý hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó với tình 

hình dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả 

và gian lận thương mại. 

c. Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi 

Theo số liệu thống kê năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 130 tỷ 

đồng, giảm 29,9% so với cùng kỳ. Tổng diện tích cây ăn trái 1.006 ha, diện tích gieo 

trồng cây hàng năm ước đạt 183 ha (giảm 25,5% so với cùng kỳ), phát triển nông nghiệp 

đô thị với diện tích 45,084 ha/313 hộ. Hỗ trợ 3,529 tỷ đồng phân bón và chăm sóc vườn 

cây cho 1.650 hộ theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND 

tỉnh với diện tích 405,21 ha. Thực hiện 03 mô hình trình diễn kỹ thuật trồng hoa lan, 

trồng rau, nuôi bồ câu tại 36 điểm với quy mô 13.000m2. UBND tỉnh công nhận 06 

trường hợp đạt danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”.  

Tổng số đàn gia súc, gia cầm 83.786 con; nuôi trồng thủy sản diện tích 4,65 ha. 

Kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật. Tăng cường các hoạt động 
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ứng phó triều cường, thiên tai, ngập úng; khai thông dòng chảy, vệ sinh môi trường trên 

sông và hệ thống kênh, rạch. Hoàn thành 09 công trình thủy lợi với tổng vốn đầu tư 14 

tỷ đồng; vệ sinh, vớt lục bình 173 tuyến kênh, rạch với tổng kinh phí 2,964 tỷ đồng. Thu 

quỹ phòng, chống thiên tai 16,949 tỷ đồng, đạt 135,59% kế hoạch. 

3.1.2.2. Thực trạng phát triển xã hội 

a. Chính sách xã hội 

Năm 2020, Thuận An đã huy động tốt các nguồn lực chăm lo cho người có công, 

đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 21,294 tỷ đồng. Tổ 

chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao tặng Huân chương độc 

lập 15 gia đình có nhiều Liệt sĩ. Công nhận 28 cá nhân đạt danh hiệu “Người công dân 

kiểu mẫu”, 22 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu”. Vận động 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố được 242,357 triệu đồng. Chi trợ cấp ưu đãi thường 

xuyên, trợ cấp khó khăn cho 5.083 đối tượng chính sách và đối tượng xã hội với tổng số 

tiền 32,163 tỷ đồng. Trao tặng 24 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân dân 1,79 tỷ 

đồng và tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19.  

Đến năm 2020 đã giảm 231 hộ nghèo so với năm 2019. Hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo, hộ chính sách xã hội 472,2 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng hành 

động Vì trẻ em, Tết Trung thu, Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Tổ chức 15 lớp đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn với 412 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch. Giới 

thiệu việc làm cho 11.800 lao động, trong đó có 9.834 lao động thường trú. Hoàn thành 

điều tra cung, cầu lao động.  

Triển khai thực hiện chính sách cho vay để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid 19 theo quy định của Chính phủ. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội thành phố đã giải ngân cho vay 137,993 tỷ đồng.  

Vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, đến ngày 31/12/2020 tham gia BHYT 

563.869 người, chiếm 92,2% dân số toàn thành phố, đạt 107,2% kế hoạch tỉnh giao. Thu 

bảo hiểm xã hội 4.144,028 tỷ đồng, chi trả 1.417,586 tỷ đồng cho 250.573 đối tượng 

được thụ hưởng. 

b. Văn hóa, thông tin, thể thao 

Tập trung tuyên truyền, cổ động, trang trí và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm. Tổ chức 

và tham gia các hội thi do tỉnh tổ chức. Phân phối Ấn phẩm “Lái Thiêu - Thuận An, Đất 

và Người”, xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao năm 2021. Đẩy mạnh 

triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch Covid-19. Phê duyệt quy ước 
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các khu phố; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếp sống văn 

minh đô thị được phát động sâu rộng trong nhân dân. Thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình”. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, xóa quảng cáo 

rao vặt sai quy định được quan tâm thực hiện. Tăng cường kiểm tra và kiểm soát chặt 

chẽ tình hình chấp hành việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

c. Y tế 

 Thực hiện tốt các chương trình ngành y tế bảo đảm điều kiện phục vụ nhu cầu 

khám chữa bệnh của nhân dân. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm Y tế thành 

phố và y tế các xã, phường năm 2020 đã khám bệnh 319.944 lượt người; 1.000 ca mắc 

bệnh sốt xuất huyết, giảm 539 ca so với cùng kỳ; 808 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 

629 ca so với cùng kỳ; 07 ca mắc bệnh sởi, giảm 36 ca so với cùng kỳ. Công tác quản 

lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân được duy trì. Tăng cường kiểm tra giám sát vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Khám tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư vú cho cán bộ, công 

chức, viên chức nữ từ 30 đến 55 tuổi. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đẩy mạnh hoạt động hiến 

máu trong tình hình mới của dịch bệnh Covid-19. 

d. Giáo dục và Đào tạo 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho 

học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Năm học 

2020 - 2021, trên địa bàn thành phố có 149 trường và 01 Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên (trong đó có 55 trường công lập) với 109.548 học sinh, 

tăng 7.529 học sinh so với năm học trước, đảm bảo tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được 

đến trường học tập. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Tăng 

cường kiểm tra các khoản thu, chi; khảo sát chất lượng đầu năm học. Tổ chức Hội khỏe 

Phù Đổng năm học 2020 – 2021. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

04/6/2019 của Chính phủ và tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2012-2020”. 

3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội trong quá trình đô 

thị hóa ở thị xã Thuận An 

3.1.3.1. Thuận lợi 

Thuận An được xem là một trong những vùng kinh tế động lực của tỉnh Bình 

Dương. Với các khu, cụm công nghiệp phát triển sớm trong đó có Khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore, lĩnh vực công nghiệp của thị xã đảm nhận đi đầu một số lĩnh vực quan 

trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh quốc tế, tạo động lực 
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cho quá trình phát triển cho thị xã nói riêng và toàn tỉnh Bình Dương nói chung. Trên 

địa bàn Thị xã có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ kết nối với Thủ Dầu Một và thành phố Hồ 

Chí Minh, Thuận An là không gian chuyển tiếp, “cầu nối” giữa thành phố Hồ Chí Minh 

và các khu vực phía bắc tỉnh Bình Dương.  

Thị xã là địa bàn được lãnh đạo tỉnh Bình Dương quan tâm sớm nhất trong đầu tư phát 

triển các khu cụm công nghiệp có quy mô lớn, thu hút nhiều dự án công nghiệp công nghệ 

cao. Công nghiệp là động lực hết sức quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và 

kéo dài trong nhiều năm, đồng thời tạo điều kiện để chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của 

thị xã sang công nghiệp và dịch vụ. Công nghiệp cũng tạo nhiều việc làm, đóng góp lớn 

cho ngân sách. Hiện tại, Thuận An đã xây dựng được một tiềm lực kinh tế mạnh, chiếm tỷ 

trọng cao trong tỉnh Bình Dương. Thị xã đã cơ bản hoàn thành mục tiêu CNH và đặt nền 

tảng cho ĐTH phát triển. 

Bên cạnh lao động tại chỗ có truyền thống trong phát triển công nghiệp gốm sứ, 

thương mại dịch vụ, nguồn lực lao động của thị xã đã được bổ sung nhanh với quy mô 

lớn đáp ứng được nhu cầu lao động trong các cơ sở công nghiệp mở ra theo chủ trương 

đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh, không chỉ có nguồn lao động dồi dào về số lượng, 

đến nay chất lượng lao động cũng đang được nâng cao bởi các trường đào tạo tay nghề. 

Các cơ sở Thương mại - Dịch vụ, Văn hóa - Thể thao, Giáo dục, Y tế từ lâu đã 

được hình thành từ trung tâm Thị xã cho đến các phường nay được đầu tư, nâng cấp, mở 

rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các tầng lớp trong thị xã, đặc biệt là nhu cầu 

của công nhân. 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật từng bước đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường. 

Quốc lộ 13 cùng với các đường tỉnh lộ, đường huyện, đường nội thị, đường xã đã được 

đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu vận tải công nghiệp và dân sinh.  

3.1.3.2. Khó khăn  

Tình trạng ô nhiễm môi trường về nguồn nước, không khí; ngập úng cục bộ và vấn 

đề xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn tuy đã được quan tâm nhiều hơn so với trước đây 

nhưng những vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết triệt để. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển quá nhanh, trong khi hạ tầng xã hội phát triển 

chưa theo kịp, hệ thống đô thị phát triển nhanh hơn tăng trưởng kinh tế, nhưng những 

dịch vụ kéo theo chưa phát triển kịp. Đây là tình trạng chung của toàn tỉnh trong thời 

gian này. 

Chất lượng nguồn nhân lực tuy đã có những bước cải thiện so với những giai đoạn 

trước nhưng còn thiếu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; chưa đủ đáp 

ứng nhu cầu phát triển nhanh và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mở cửa rộng và sâu. 
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3.1.4. Tình hình quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Thuận An 

Cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế là sự dịch chuyển cơ cấu sử dụng đất. Diện 

tích đất dành cho phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công ty xí nghiệp, 

nhà trọ tăng nhanh đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Quyền sử dụng đất của 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được bảo đảm và là một nguồn vốn để người sử dụng đất 

đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. 

3.1.4.1. Công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính  

Hiện thị xã Thuận An có 07 mốc địa chính cơ sở, các mốc này được xây dựng từ 

năm 2004, cụ thể được thể hiện ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Mốc địa chính cơ sở thị xã Thuận An 

STT Số hiệu Địa chỉ Tên điểm 

1 II-176 Ấp Bình Đức, Lái Thiêu Nhà thờ Lái Thiêu 

2 646421 Ấp Bình Thuận, Bình Nhâm Bến đò Bình Thuận 

3 646884 Ấp Bình Quới, Bình Chuẩn Bình Quới 

4 646694 An Thạnh An Thạnh 

5 646693 Ấp 1b, An Phú An Phú 

6 646692 Ấp Bình Giao, Thuận Giao Thuận Giao 

7 646691 Hòa Long, Lái Thiêu Lái Thiêu 

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An, năm 2015) [49] 

Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính đã được thị xã chú trọng triển khai từ sớm, 

đến nay bản đồ địa chính đã phủ kín toàn xã, phường. 

Bảng 3.2. Thống kê diện tích, tỷ lệ, năm đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thị xã 

Thuận An 

Tên đơn vị 

hành chính 

Diện tích đo vẽ bản đồ địa chính chính quy (ha)  

Năm đo 
Cộng TL:1/500 TL:1/1000 TL:1/2000 TL:1/5000 

Thị xã  

Thuận An 
7.579,60 1.308,50 2.054,10 4.217,10 0 

 

Thuận Giao 1.140,10 232,98 253,36 653,76 0 2007 

Hưng Thịnh 287,30 0 0 287,30 0 2004 

An Sơn 577,30 0 0 577,30 0 2006 

Bình Hòa 1.409,90 186,918 260,16 962,852 0 2007 

Vĩnh Phú 653,20 238,59 414,57 0 0 2006 

Bình Nhâm 541,00 0 0 541,00 0 2004 
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(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An, năm 2015) 

Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính thị xã Thuận An được triển khai thực hiện từ 

năm 2004. Công tác này đến nay mang lại hiệu quả rất lớn trong việc cấp GCNQSD đất 

và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở 

bản đồ địa chính đã được thiết lập, thị xã Thuận An đã cấp GCNQSD đất đạt tỷ lệ trên 

97% đối với đất nông nghiệp và đất ở nông thôn, đất ở đô thị. Diện tích đất lâm nghiệp 

còn lại đang được chỉnh lý bản đồ địa chính để được cấp GCNQSD đất. Ngoài ra bản 

đồ địa chính còn phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã 

hội tại địa phương, được làm dữ liệu nền để quản lý các lĩnh vực khoáng sản, môi trường 

và tài nguyên nước. Tuy nhiên, bản đồ địa chính các tỷ lệ được thành lập trước năm 

2004 về ký hiệu, phân loại đất chưa được chỉnh sửa theo đúng thông tư 09/2007/TT-

BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, 

chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. Các loại bản đồ này hiện đang chuẩn hoá chuyển về 

hệ toạ độ VN-2000 và chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.  

3.1.4.2. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Thị xã đã cơ bản thực hiện xong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã 

Thuận An đến năm 2020; quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; thông qua đồ án quy hoạch phân khu chức năng đô thị 09 xã, 

phường tỷ lệ 1/2000, nâng cấp 02 xã Bình Nhâm, Hưng Định lên phường, thực hiện quy 

hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Sơn giai đoạn 2011 – 2015. Công tác lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được lập và đã tổ chức triển khai 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, quản 

lý đô thị còn chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị hóa. 

3.1.4.3. Công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Thực hiện cụ thể hóa chỉ thị 02/2008/CT-BTNMT ngày 04/12/2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và chỉ thị 02/2009/CT-UBND ngày 22/01/2009 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác 

đăng ký xét cấp GCNQSD đất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đất đô thị cho các hộ 

dân. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, việc hoàn thiện hồ sơ địa chính và chỉnh lý biến 

động chưa đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã có thực hiện nhưng không đấy đủ, 

Bình Chuẩn 1.131,50 377,74 543,73 210,08 0 2007 

An Phú 1.092,50 172,81 426,02 493,68 0 2006 

An Thạch 746,70 99,42 156,22 491,11 0 2007 

Lái Thiêu 789,60 129,60 187,00 473,00 0 2000 
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chưa đúng theo quy định cụ thể: Sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động chưa 

ghi đầy đủ, đúng nội dung về tên chủ sử dụng, đối tượng quản lý; hồ sơ địa chính chưa 

lập đủ 3 bộ theo quy định;  công tác cập nhật biến động có làm nhưng không thường 

xuyên, kịp thời ở 3 cấp, hiện tại chỉ chỉnh lý cục bộ ở từng cấp, chưa thực hiện được 

chỉnh lý đồng bộ liên thông 3 cấp, xã, huyện, tỉnh theo quy định tại Thông tư 

09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bảng 3.3. Tổng hợp tình hình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai  

Hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính về đất đai 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng hồ sơ tiếp nhận 27.834  33.225  39.926  43.189  36.315  31.135  

Hồ sơ đã giải quyết 27.041  31.696  38.230  42.054  34.174  29.345  

Hồ sơ trả lại 228  471  441  597  1.290    1.163  

Hồ sơ chưa giải quyết 565  1.058  1.255  538  851       627  

(Nguồn: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận An qua các năm) [10-15] 

Đối với công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, trong năm 2020, chỉnh lý hình 

thể thửa đất vào dữ liệu không gian địa chính của cơ sở dữ liệu của 2.015 thửa đất. Cập 

nhật thông tin biến động về thuộc tính địa chính của thửa đất: 25.192 thửa đất. Đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu 215 thửa đất. Đăng ký thế chấp, xóa thế chấp 

11.242 thửa đất. Chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất 5.503 thửa đất.  Chuyển quyền 

sử dụng một phần thửa đất 993 thửa đất. Thay đổi thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền 

với đất 6.098 thửa đất. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 842 thửa đất. Các thay đổi khác 

là 299 thửa đất. Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và bản đồ, sơ đồ, bản 

trích đo địa chính đối với trường hợp đăng ký bổ sung lần đầu, đăng ký biến động 

453.626 trang A4. 

3.1.4.4. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 

Công tác kiểm kê lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được triển khai theo chu kỳ 5 

năm một lần. Kết quả kiểm kê (số liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất) là tiền đề quan 

trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt cho việc phân bổ sử dụng tài 

nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, kết quả kiểm kê đất đai có 

chất lượng cao so với các kỳ kiểm kê diện tích đất đai trước đây do trong quá trình tổng 

hợp, báo cáo số liệu, bảng biểu đã có sự phối hợp nhịp nhàng với các ngành, các cấp có 

liên quan (đặc biệt là giữa ngành tài nguyên và môi trường với ngành an ninh, quốc 

phòng, các tổ chức sử dụng, quản lý đất). Diện tích các loại đất đã được tổng hợp từ 

nguồn bản đồ địa chính chỉnh lý, cập nhật liên tục từ các phường, xã, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất. Do đó, chất lượng sản phẩm của kỳ kiểm kê đất đai cao hơn so với 

các kỳ kiểm kê đất đai trước đây. 
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3.1.4.5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai 

Thực hiện những văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, trên cơ sở hướng 

dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai, những năm qua, 

UBND thị xã Thuận An thường xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý đất đai nhằm đưa những quy 

định vào cuộc sống và đến được với người dân. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối 

hợp với các phòng, ban và UBND các phường, xã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật đất đai đến người dân, như: Niêm yết công khai các văn bản hướng 

dẫn, các thủ tục hành chính về đất đai - xây dựng tại Văn phòng một cửa, trụ sở UBND 

các phường, xã; đồng thời thông báo các văn bản mới trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên loa truyền thanh đến từng khu phố; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức các buổi tập huấn, phát tờ rơi. Nhìn chung, công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật về đất đai đã từng bước được cải thiện và nâng cao trong thời gian qua. 

3.2. THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THUẬN AN GIAI 

ĐOẠN 2005 - 2020 

Nhiều nghiên cứu cho thấy có hai chỉ số được sử dụng phổ biến để tính toán chỉ số 

đô thị hóa về mặt số lượng bao gồm: tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa [18, 37]. Chính 

vì vậy, nghiên cứu này đã lựa chọn sử dụng 2 chỉ số trên để đánh giá thực trạng đô thị 

hóa ở thị xã Thuận An. Bên cạnh đó, để đánh giá về mặt chất lượng đô thị hóa nghiên 

cứu này còn sử dụng thêm hai chỉ số đó là cơ cấu các ngành kinh tế và cơ cấu sử dụng 

đất. 

3.2.1. Tỷ lệ đô thị hóa ở thị xã Thuận An giai đoạn 2005-2020 

Áp dụng công thức (1.1) ở Chương 2 (Phương pháp nghiên cứu) để tính toán tỷ lệ 

đô thị hóa cho vùng nghiên cứu, kết quả thể hiện ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Thuận An giai đoạn 2005 – 2020 

Năm 
Dân số toàn thị xã 

(người) 

Dân số thành thị 

(người) 

Tỷ lệ ĐTH 

 (%) 

2005 248.452 49.958 20,11 

2006 284.069 58.345 20,54 

2007 322.180 66.240 20,56 

2008 352.753 72.526 20,56 

2009 382.496 78.639 20,56 

2010 410.818 84.638 20,60 

2011 428.953 389.175 90,73 

2012 438.922 400.229 91,18 

2013 441.140 402.525 91,25 
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2014 453.389 445.354 98,23 

2015 480.320 473.403 98,56 

2016 513.849 507.290 98,72 

2017 539.374 532.489 98,72 

2018 573.593 566.271 98,72 

2019 603.539 595.835 98,72 

2020 603.539 595.835 98,72 

(Nguồn: Niên giám thống kê thị xã Thuận An từ năm 2005 đến 2020) [8] 

Số liệu ở bảng 3.4 cho thấy: ở giai đoạn 2005 - 2010, tỷ lệ ĐTH ở thị xã Thuận An 

tăng chậm. Ba năm liên tiếp từ 2008 - 2010 hầu như không tăng. Giai đoạn 2011-2015, 

tỷ lệ ĐTH tăng đột biến so với giai đoạn trước đó, từ 20,60% ở năm 2010 lên đến 90,73% 

ở năm 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ ĐTH từ năm 2011 đến 2013 tăng rất chậm (chưa đến 

1%/năm). Từ năm 2013 đến 2014, có sự gia tăng nhanh hơn (khoảng 7%/năm). Nguyên 

nhân dẫn đến tỷ lệ ĐTH tăng nhanh chóng giữa 2 giai đoạn này là do Thuận An được 

Chính phủ quyết định chuyển từ huyện thành thị xã vào năm 2011. Trong giai đoạn 2005 

- 2010, Thuận An gồm có 08 xã và 02 thị trấn, vì vậy dân số đô thị chiếm tỷ lệ % rất ít 

so với tổng số dân trong huyện. Mặc dù phần lớn dân số được tính là dân số nông thôn 

nhưng thực chất lại tham gia chủ yếu vào các hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, 

chẳng hạn như xã Thuận Giao và xã Bình Chuẩn với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

chiếm đến 67% dân số. Như vậy, có thể thấy, việc nâng cấp từ huyện lên đô thị của 

Thuận An là phù hợp với thực tế phát triển của địa phương và theo đúng xu hướng phát 

triển chung của tỉnh Bình Dương, vùng Đông Nam Bộ và toàn quốc. Kết quả nghiên cứu 

đã cho thấy, với tỷ lệ ĐTH trung bình của thị xã Thuận An giai đoạn 2005 - 2010 đạt 

22,49%, thấp hơn so với trung bình chung cả nước (29,60%), thấp hơn so với trung bình 

chung của vùng Đông Nam Bộ (57,10%). Giai đoạn 2011-2015 đạt 93,99%, cao hơn tỷ 

lệ đô thị hóa trung bình của vùng Đông Nam Bộ (62,30%) là 31,69% và cao hơn tỷ lệ 

ĐTH trung bình của cả nước (32,20%) là 61,79%. Giai đoạn 2015-2020 đạt 98,72%. 

Điều này có thể kết luận rằng, tỷ lệ ĐTH trên địa bàn thị xã Thuận An trong những năm 

gần đây là rất cao. 

3.2.2. Tốc độ đô thị hóa ở thị xã Thuận An giai đoạn 2005 - 2020 

Nghiên cứu này sử dụng số liệu thống kê dân số của các năm trong giai đoạn 2005-

2020, năm 2005 được lựa chọn làm năm gốc để tính toán. Áp dụng công thức (2) ở phần 

phương pháp nghiên cứu để tính toán tốc độ ĐTH ở thị xã Thuận An. Kết quả tính toán 

được thể hiện ở hình 3.2. 
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Hình 3.2. Tốc độ đô thị hóa ở thị xã Thuận An giai đoạn 2005-2020 

(Nguồn: Tác giả, 2020) 

Qua hình 3.2 có thể thấy, tốc độ ĐTH ở thị xã Thuận An trong giai đoạn 2005-

2010 rất chậm và có chiều hướng giảm dần từ năm 2006 đến 2010 do dân số đô thị lúc 

này chỉ được tính ở 02 xã. Đến năm 2011, tốc độ ĐTH đạt hơn 359,81% tăng đột biến 

so với năm 2010 do có 07/08 xã được chuyển thành phường. Từ năm 2011 đến 2012, 

tốc độ ĐTH ở Thuận An tăng không đáng kể (chỉ 2,84%), từ 2012 đến 2013 tốc độ ĐTH 

giảm so với năm trước đó. Đến năm 2014, tốc độ ĐTH lại tăng nhanh (hơn 10%) so với 

cùng kỳ vì số lượng dân số đô thị tăng cao trong năm 2014, chủ yếu là do tăng số lượng 

dân nhập cư vào làm ở các khu công nghiệp mới thành lập. Từ năm 2015 đến năm 2020, 

tốc độ ĐTH duy trì ở mức từ 5 - 7%. 

3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thị xã Thuận An giai đoạn 2005 - 2020 

Trong giai đoạn 2005 - 2020, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng 

ngành Dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng và ngành Nông 

nghiệp.  

Bảng 3.5. Cơ cấu các ngành kinh tế của thị xã Thuận An giai đoạn 2005 - 2020 

  (ĐVT: %)   

Cơ cấu kinh tế 

Năm Tăng/giảm (+/-) 

2005 2010 2015 2020 
2005-

2010 

2010-

2015 

2015-

2020 

2005-

2020 

Ngành Nông nghiệp 0,92 0,40 0,30 0,14 -0,52 -0,10 -0,16 -0,78 

Ngành Công nghiệp 

và xây dựng 
77,82 74,12 70,50 69,5 -3,70 -3,62 -1,00 -8,32 

Ngành Dịch vụ 21,26 25,48 29,20 30,36 4,22 3,72 1,16 9,10 

Tổng 100 100 100 100     

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bình Dương qua các năm) [21-23, 69] 

Qua số liệu ở bảng 3.5 có thể thấy, trong giai đoạn 2005 - 2020, tỷ trọng ngành 

Nông nghiệp, Công nghiệp và Xây dựng đều có xu hướng giảm dần, trong khi đó, tỷ 
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trọng ngành Dịch vụ lại tăng lên. Kết quả tính toán cơ cấu kinh tế cho thấy, mặc dù ở 

giai đoạn 2005 - 2010, Thuận An chưa được nâng cấp lên thị xã nhưng cơ cấu kinh tế 

của các ngành Công nghiệp - Xây dựng và Dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn (gần như 

100%) trong tổng cơ cấu các ngành kinh tế. Nếu tính cả giai đoạn 2005 - 2020 thì cơ 

cấu kinh tế của các ngành thay đổi đúng theo chiều hướng ĐTH về mặt chất lượng (tăng 

tỷ trọng ngành dịch vụ). Như vậy, có thể thấy ĐTH ở thị xã Thuận An không chỉ là do 

quyết định hành chính về việc nâng cấp đô thị mà còn do nội lực phát triển của các 

ngành kinh tế và việc nâng cấp đô thị cho Thuận An là tất yếu. 

3.2.4. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tại thị xã Thuận An giai đoạn 2005 - 2020 

(Đơn vị tính: Ha) 

 

Hình 3.3. Thay đổi diện tích 3 nhóm đất chính ở thị xã Thuận An giai đoạn 2005 - 

2020 

(Nguồn: UBND thị xã Thuận An qua các năm) [70-73] 

Ghi chú: NNP – Đất nông nghiệp; PNN – Đất phi nông nghiệp; CSD – Đất chưa sử dụng 

Số liệu ở hình 3.3 cho thấy: 

- Diện tích nhóm đất nông nghiệp năm 2020 giảm 1.062,77 ha so với năm 2005. 

Trong đó, đất trồng lúa giảm 328,58 ha (hiện tại trên địa bàn thị xã không còn đất trồng 

lúa). Nguyên nhân chủ yếu không trồng lúa mà chuyển sang trồng các loại cây khác là 

vì: Hiệu quả kinh tế từ trồng lúa đem lại không cao bằng so với một số cây hàng năm 

khác; Nguồn nước mặt cung cấp cho trồng lúa không còn duy trì thường xuyên và ổn 

định, hơn nữa nguồn nước mặt trên hệ thống thủy lợi trên địa bàn đã bị ô nhiễm nên hiệu 

quả trồng lúa không cao. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm ở Thuận An không còn nhiều, được phân bố rải 

rác trong các khu dân cư trên toàn địa bàn thành phố, trong đó tập trung nhiều tại Thuận 

Giao, Bình Chuẩn và An Thạnh. Đất trồng cây lâu năm chiếm 74,48% tổng diện tích 

nhóm đất nông nghiệp. Diện tích loại đất này hiện trạng chủ yếu là vườn cây ăn trái tại 
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các xã, phường ven sông Sài Gòn, một phần được trồng cây Cao su tại phường An Phú, 

Thuận Giao, Bình Chuẩn, còn lại là đất vườn nhỏ lẻ gắn với nhà ở của các hộ gia đình, 

cá nhân. 

- Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp năm 2020 tăng 1.026,48 ha.  

- Nhóm đất chưa sử dụng năm 2020 giảm 18,33 ha so với năm 2005: Năm 2015, 

các khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết, khu trung tâm hành chính thị xã mới, dự án 

Ecoxuan, Areco, Khu dân cư Vĩnh Phú 1, Vĩnh Phú 2, Khu dân cư Hòa Lân, Khu dân 

cư VSIP chưa được đưa vào sử dụng nên diện tích đất chưa sử dụng tăng lên. Đến nay, 

toàn bộ diện tích trên đã được đưa vào sử dụng. Trên địa bàn nghiên cứu, diện tích đất 

chưa sử dụng chỉ còn diện tích rất nhỏ, không đáng kể. 

Qua những phân tích trên có thể thấy rằng, mặc dù ở thời điểm năm 2005, Thuận 

An vẫn đang là huyện nhưng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp lại chiếm tỷ lệ lớn hơn 

nhóm đất nông nghiệp đến 14,84%, đây là cơ cấu sử dụng đất thường thấy ở các khu 

vực đô thị. Với chủ trương và định hướng phát triển và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp, trong giai đoạn 2005 - 2020, thị xã Thuận An đã nhận được đầu tư 

xây dựng từ nhiều tập đoàn lớn để xây dựng các khu công nghiệp với quy mô lớn tiêu 

biểu là Khu công nghiệp Việt Nam - Singapo (VSIP), Khu công nghiệp Đồng An, Khu 

công nghiệp Sóng Thần 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 2. Với sự phát triển nhanh của 

lĩnh vực công nghiệp ở thị xã đã thu hút một lực lượng lớn lao động từ khắp nơi trên cả 

nước đến sinh sống và làm việc, kéo theo việc tăng dân số nhanh, tăng nhu cầu nhà ở, 

đường giao thông, trường học và các công trình công cộng khác [28]. Vì vậy, việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp nhằm đáp ứng 

các nhu cầu xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư, cơ sở hạ tầng là tất yếu. Tuy 

nhiên, cũng chính việc chuyển đổi này đã làm mất toàn bộ diện tích đất trồng lúa ở địa bàn 

thị xã, giảm một diện tích rất lớn đất trồng cây lâu năm. Việc lấy đất nông nghiệp để phát 

triển các khu công nghiệp, các khu đô thị mới đã làm xuất hiện nhiều hộ nông dân không 

có đất hoặc thiếu đất sản xuất. Cùng với số đất bị thu hồi là tình trạng người dân không có 

việc làm, mặc dù địa phương đã có chính sách đền bù cho các hộ bị lấy đất, song trong thực 

tế, khung giá đất nông nghiệp đã được quy định rất thấp, còn giá các loại đất chuyên dùng 

lại rất cao, chính vì vậy việc người dân không bàn giao mặt bằng, khiếu kiện. 
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3.3. BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN 

BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ THUẬN AN 

3.3.1. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2020 

3.3.1.1. Biến động cơ cấu, diện tích sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2020 

Cơ cấu sử dụng của ba nhóm đất chính: nông nghiệp, phi nông nghiệp và chưa sử 

dụng có biến động rõ rệt trong giai đoạn 2005 - 2010, 2010 - 2015 và 2015 - 2020. 

 

Hình 3.4. Cơ cấu sử dụng đất thị xã Thuận An giai đoạn 2005 - 2020 

(Nguồn: UBND thị xã Thuận An qua các năm) 

 

Hình 3.5. Diện tích (ha) các loại đất chính giai đoạn 2005 - 2020 

(Nguồn: UBND thị xã Thuận An qua các năm) 

Qua số liệu ở hình 3.4 và hình 3.5 có thể thấy cơ cấu sử dụng đất ở nhóm đất nông 

nghiệp có xu hướng giảm, trong khi cơ cấu sử dụng đất của nhóm đất phi nông nghiệp 

lại có xu hướng tăng. Riêng nhóm đất chưa sử dụng ở giai đoạn 2005 - 2010 có xu hướng 

giảm (cơ cấu diện tích đất chưa sử dụng ở năm 2010 = 0), tuy nhiên giai đoạn 2010-

2015 diện tích loại đất này lại tăng lên đáng kể, và sau đó giảm xuống vào giai đoạn 

2015-2020. Nguyên nhân của việc tăng này sẽ được phân tích cụ thể ở mục biến động 

diện tích của các mục đích sử dụng đất. 
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Ghi chú: NNP – Đất nông nghiệp; PNN-K – Đất phi nông nghiệp khác ngoại trừ 

đất ở đô thị, đất chuyên dùng, và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; ODT – Đất 

ở đô thị; CDG – Đất chuyên dùng; CSK - đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 

CSD – Đất chưa sử dụng. 

Hình 3.6. Biến động các loại đất chính giai đoạn 2005 - 2020 

(Nguồn: UBND thị xã Thuận An qua các năm) 

Kết quả ở hình 3.6 cho thấy, trong giai đoạn 2005 - 2020, diện tích đất ở và đất 

chuyên dùng tăng bình quân lần lượt là 106,36 ha/năm và 44,08 ha/năm. Các loại đất 

còn lại đều có xu hướng giảm dần. Đây là cơ sở quan trọng để đưa ra những dự báo về 

sử dụng đất của thị xã Thuận An trong những năm tới. 

3.3.1.2. Biến động sử dụng đất về mặt không gian tại thị xã Thuận An giai đoạn 2005 

- 2020 

Công tác quản lý biến động đất đai hiện nay dựa vào báo cáo thống kê hàng năm, 

kiểm kê 5 năm đi kèm với bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở thời điểm kiểm kê thì việc 

giám sát biến động đất đai đồng thời giữa số liệu thống kê với bản đồ hiện trạng là rất 

khó khăn. Hơn nữa, kết quả đánh giá biến động đất đai chỉ dừng lại ở việc phân tích cơ 

học về số liệu (tăng giảm +/-) như trong báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai thì rất khó để 

chỉ ra được sự biến động diện tích của một loại đất nào đó ở các vị trí cụ thể trên thực 

địa. Ứng dụng GIS để chồng ghép bản đồ ở các thời điểm cần đánh giá không chỉ giúp 

giải quyết được khó khăn trên mà còn có thể giúp cho người dùng phân tích được nội 

hàm biến động diện tích của các loại đất thông qua các ma trận biến động. 

Sử dụng phần mềm GIS chồng ghép các cặp bản đồ: 2005 - 2010, 2010 - 2015 và 

2015 - 2020 để tính toán biến động. Do có sự chênh lệch tổng diện tích tự nhiên giữa 

các năm nên ở giai đoạn 2005 - 2010 tác giả đã sử dụng ranh giới của bản đồ năm 2010, 

giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2015 - 2020 sử dụng ranh giới 2015 làm chuẩn để 

chồng ghép. Sau khi chuẩn hóa được ranh giới bản đồ, tác giả tiến hành gộp các loại đất 

thành 3 nhóm đất chính, bao gồm: đất nông nghiệp (NNP), đất phi nông nghiệp (PNN) 
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và đất chưa sử dụng (CSD). Sau khi chuẩn hóa được ranh giới bản đồ, tác giả tiến hành 

gộp các loại đất thành 3 nhóm đất chính, bao gồm: đất nông nghiệp (NNP), đất phi nông 

nghiệp (PNN) và đất chưa sử dụng (CSD). Trong nhóm đất phi nông nghiệp, tác giả tiếp 

tục phân cấp thêm đất ở đô thị (ODT), đất chuyên dùng (CDG), đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp (CSK) để đánh giá biến động vì theo báo cáo kiểm kê đất đai thì đây là 

các mục đích sử dụng đất có mức diện tích biến động lớn. Tiến hành gán mã cho cả 7 

loại đất theo cùng cấp để tiến hành chạy biến động. 

Theo quy định về thống kê hiện trạng sử dụng đất, các mục đích sử dụng đất được 

chia thành nhiều cấp, nhưng để thuận tiện trong quá trình xử lý và chồng ghép bản đồ, 

cũng như trong bối cảnh mục đích việc phân tích biến động sử dụng đất trên địa bàn 

Thuận An là cần tập trung tìm hiểu nội hàm biến động của các loại đất phi nông nghiệp 

có mức biến động lớn. Chính vì vậy, tác giả đã tiến hành gán mã cho cả 6 mục đích sử 

dụng đất theo cùng cấp để phân tích biến động.  

 Bảng 3.6. Mã loại hình sử dụng đất năm 2005, 2010, 2015 và 2020 

Mã các mục đích 

 sử dụng đất 

Mã hóa 

Năm 2005 Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

NNP 1 1 1 1 

PNN-K 2 2 2 2 

ODT 3 3 3 3 

CDG 4 4 4 4 

CSK 5 5 5 5 

CSD 6 6 6 6 

Sau khi gộp và gán mã cho các loại hình sử dụng đất, tiến hành biên tập lại các bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 2010, 2015 và 2020 với 06 nhóm đất. 
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Hình 3.7.  Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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Hình 3.8.  Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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Hình 3.9. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  



75 

 

 

Hình 3.10. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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Diện tích, tỷ lệ tương ứng với mỗi loại hình sử dụng đất ở thời điểm được thể hiện 

ở bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Thống kê diện tích và tỷ lệ của các loại hình sử dụng đất  

giai đoạn 2005 - 2020 

Mã loại 

đất 

Năm 2005 Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

NNP 3.300,92     39,44  3.371,56     40,28   2.717,96     32,47   2.516,01   30,06  

PNN-K 1.909,54     22,82  1.531,99     18,30      538,14       6,43      486,44     5,81  

ODT    428,97       5,13     326,78       3,90   1.685,04     20,13   2.024,40   24,18  

CDG    969,51     11,58  1.415,17     16,91   1.467,08     17,52   1.630,69   19,48  

CSK 1.752,61     20,94  1.725,70     20,61   1.799,41     21,50   1.713,65   20,47  

CSD        7,66       0,09              0              0        163,56       1,95  0    0    

TỔNG 8.369,21   100,00  8.371,19   100,00   8.371,19   100,00   8.371,19  100  

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An qua các năm) 

So sánh kết quả thống kê các loại đất trên bản đồ với kết quả kiểm kê đất đai cho 

thấy:  

- Tổng diện tích tự nhiên của Thị xã không sai lệch giữa bản đồ và kiểm kê. Tuy 

nhiên, lại có chênh lệch giữa các năm, cụ thể như sau: năm 2005 có 8.425,82 ha, năm 

2010 có 8.369,21 ha, năm 2015 và năm 2020 là 8.371,18 ha. Nguyên nhân dẫn đến sự 

chênh lệch này là do sai số trong quá trình đo đạc thực địa, và điều chỉnh ranh giới hành 

chính của một số xã/phường.  

- Ba nhóm đất chính (nông nghiệp, phi nông nghiệp và chưa sử dụng) khi so sánh 

giữa diện tích trên bản đồ với diện tích kiểm kê cho thấy chênh lệch diện tích của nhóm 

đất nông nghiệp và chưa sử dụng là rất nhỏ (0,13 ha), trong khi đó chênh lệch diện tích 

của nhóm đất phi nông nghiệp lại cao hơn (với 2,07 ha), chủ yếu là chênh lệch diện tích 

đất chuyên dùng. 

Tiến hành chồng ghép 03 bộ bản đồ hiện trạng ở các thời điểm gồm: 2005 – 2010; 

2010 - 2015; 2015 - 2020 bằng chức năng chồng ghép bản đồ trên phần mềm ArcGIS, 

tác giả đã xây dựng được bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010, 2010 - 

2015 và 2015 - 2020. 
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Hình 3.11. Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005- 2010 thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 
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Từ bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2010, tiến hành tính toán diện 

tích các loại đất, xác định được diện tích biến động và lập được ma trận biến động sử 

dụng đất giai đoạn 2050 – 2010 (bảng 3.8). 

Bảng 3.8. Ma trận biến động diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2005 - 

2010 sau khi chồng ghép 

(Đơn vị: ha) 

Mục 

đích 

SDĐ 

NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 
Giảm 

khác 

Năm 

2005 

NNP 2.145,64 507,96 92,23 243,36 311,73  0 3.300,92 

PNN-K 493,47 1.024,84 42,95 227,94 120,34  283,74 1.909,54 

ODT 160,34 8,42 178,49 34,00 47,71  33,94 428,97 

CDG 70,35 143,66 26,19 621,13 108,18  0 969,51 

CSK 144,81 128,41 20,81 158,45 1.300,13  162,68 1.752,61 

CSD 3,28 2,43 0,05 1,60 0,30  0 7,66 

Tăng 

khác 
353,66   128,69     

Năm 

2010 
3.371,56 1.531,99 326,78 1.415,17 1.725,70 0 1,98 8.369,21 

Số liệu từ bảng 3.8 cho thấy, đất NNP giảm một lượng diện tích lớn do chuyển sang 

đất ở và các mục đích sử dụng khác trong nhóm đất PNN. Việc chuyển đổi mục đích sử 

dụng này diễn ra hầu hết ở các xã trên địa bàn Thuận An.  

Đất chưa sử dụng ở thời điểm này chủ yếu phân bố trên địa bàn xã Bình Chuẩn và 

Thuận Giao. Đất CSD đã được khai thác toàn bộ diện tích và phần lớn được đưa vào sử 

dụng cho các mục đích PNN, phần còn lại được đưa vào sử dụng cho các mục đích NN.  

Diện tích đất PNN-K, ODT, CDG và CSK tăng do nhận chuyển đổi từ đất NNP và 

CSD. Phần lớn các diện tích đất này chủ yếu phân bố ở gần các trục đường giao thông 

chính, các khu trung tâm thuộc xã An Sơn, An Thạnh, Lái Thiêu và Bình Chuẩn. 
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Hình 3.12. Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015 thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Từ bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2015, tiến hành tính toán diện 

tích các loại đất, xác định được diện tích biến động và lập được ma trận biến động sử 

dụng đất giai đoạn 2010 – 2015 (bảng 3.9). 
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Bảng 3.9. Ma trận biến động diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2010-2015 

sau khi chồng ghép 

(Đơn vị: ha) 

Mục đích 

SDĐ 
NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 

Giảm 

khác 

Năm 

2010 

NNP 2.258,76 59,70 740,85 185,24 109,48 17,52 0 3371,56 

PNN-K 289,92 392,71 582,34 125,99 72,08 68,95 0 1.531,99 

ODT 0 11,09 228,91 49,09 15,70 21,99 0 326,78 

CDG 54,28 53,81 50,16 1.045,45 167,01 44,45 0 1.415,17 

CSK 114,99 20,83 82,78 61,30 1.435,14 10,65 0 1.725,70 

CSD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tăng khác 0 0 0 0 0 0 0 0 

Năm 2015 2.717,96 538,14 1.685,04 1.467,08 1.799,41 163,56 0 8.371,19 

Đất NNP tiếp tục có xu hướng giảm với lượng diện tích giảm khá lớn.  

Đất PNN-K tăng ít, trong khi đất CDG, CSK và ODT lại tăng cao (xây dựng bệnh 

viện Becamex IDC (quy mô 1.000 giường) tại phường Lái Thiêu; xây dựng các cụm văn 

hóa thể thao Bình Chuẩn, An Thạch; thư viện thị xã tại phường Lái Thiêu và các điểm 

văn hóa tại An Sơn, Bình Nhâm, Bình Chuẩn; sân bóng đá tại Bình Chuẩn, An Sơn, 

Bình Hòa có sân bóng đá diện tích 18.000m2, riêng Khu công nghiệp VSIP đã xây dựng 

03 sân bóng đá. Ngoài ra, một số chủ đầu tư đã xây dựng một số công trình thể thao 

trong chương trình xã hội hóa như sân golf, sân tenis, bể bơi). 

Diện tích đất CSD tăng lên hơn 160 ha, trên thực tế diện tích này chủ yếu là đất đã 

giao hoặc cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức 

(khu trung tâm hành chính thị xã, các khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết, khu trung tâm 

hành chính thị xã mới, dự án Ecoxuan, Areco, Khu dân cư Vĩnh Phú 1, Vĩnh Phú 2, Khu 

dân cư Hòa Lân, Khu dân cư VSIP… chủ yếu phân bố ở phường Lái Thiêu) nhưng tại 

thời điểm kiểm kê đất đai vẫn chưa được đưa vào sử dụng nên theo quy định phải thống 

kê vào diện tích đất CSD. 
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Hình 3.13. Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Từ bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020, tiến hành tính toán diện 

tích các loại đất, xác định được diện tích biến động và lập được ma trận biến động sử 

dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 (bảng 3.10). 
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Bảng 3.10. Ma trận biến động diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2015 -

2020 sau khi chồng ghép 

(Đơn vị: ha) 

Mục đích 

SDĐ 
NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 

Giảm 

khác 

Năm 

2015 

NNP 1.448,86 9,29 500,04 83,36 25,21 0,16  0 2.066,93 

PNN-K 77,62 514,06 33,03 84,70 0,14 1,16  0 710,71 

ODT 276,08 8,21 1.990,78 73,95 22,68 0,80  0 2.372,50 

CDG 3,44 7,39 7,25 1.119,63 29,50 0,46  0 1.167,66 

CSK 22,44 1,30 70,17 53,03 1.739,96 0,11  0 1.887,01 

CSD 0,78 4,19 115,57 41,94 3,91 0,00  0 166,38 

Tăng khác  0 0 0 0 0 0  0 0,00 

Năm 2020 1.829,22 544,44 2.716,83 1.456,63 1.821,38 2,69 0,00 8.371,19 

Kết quả ở bảng 3.10 cho thấy, diện tích đất NNP tiếp tục có xu hướng giảm xuống. 

Cụ thể, trong giai đoạn 2015-2020, đất NNP giảm 237,1 ha chủ yếu chuyển sang các 

mục đích PNN như đất ở đô thị, đất chuyên dùng, đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi chủ yếu tập trung tại các phường như 

Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Vĩnh Phú, Lái Thiêu. 

Diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên 401,41 ha, chủ yếu là diện tích đất ở tăng 

lên mạnh do ĐTH. 

Nhóm đất CSD giảm mạnh 163,69 ha. Diện tích này chủ yếu tại khu vực khu trung 

tâm hành chính của Thị xã, các khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết, khu trung tâm hành 

chính thị xã mới, dự án Ecoxuan, Areco, Khu dân cư Vĩnh Phú 1, Vĩnh Phú 2, Khu dân 

cư Hòa Lân, Khu dân cư VSIP… đã được đưa vào sử dụng. 

Có thể thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020, Thuận An tập trung đầu tư phát triển cơ 

sở hạ tầng mạnh mẽ để phục vụ cho thành lập thành phố Thuận An vào năm 2020. 

Hộp 01: Theo lãnh đạo UBND thị xã Thuận An: “Trong năm 2019, Thuận An đã 

bố trí 264,823 tỷ đồng để triển khai xây dựng 60 dự án, trong đó chủ yếu là các 

công trình giáo dục, giao thông đô thị, như xây dựng khối hiệu bộ Trường Mẫu 

giáo Hoa Cúc 4, mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa chiến khu Thuận An Hòa, 

chỉnh trang cải tạo đường rạch Cầu Đình, đường AT 3… Đặc biệt, bố trí vốn để 

triển khai thi công hàng loạt tuyến đường nhằm chỉnh trang đô thị, nhất là các 

công trình gần khu vực đông dân cư và các công trình dân sinh khác như: nâng 

cấp, mở rộng đường Thuận Giao 25; các dự án khu tái định cư Bình Hòa, An 

Thạnh, Hưng Định; xây dựng đường Lái Thiêu PKV-21A (đường dẫn vào khu 

Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao)…” 



83 

 

3.3.2. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất tại thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

3.3.2.1. Mức đô thị hóa  

Để đánh giá được ảnh hưởng của ĐTH đến biến động sử dụng đất, luận án này tập 

trung tiến hành xác định mức ĐTH trong giai đoạn 10 năm từ năm 2010 đến năm 2020. 

Đây là giai đoạn thị xã Thuận An triển khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010 - 2020 

và định hướng đến năm 2030. Giai đoạn này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của 

ĐTH, phát triển cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp trên địa bàn thị xã nhằm hướng đến việc 

đưa thị xã Thuận An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020. 

Kết quả các phân tích PCA các năm 2010, 2015 và năm 2020, các phân tích thành 

phần chính được lấy theo phương pháp Pearson đưa ra ma trận tương quan giữa các chỉ 

tiêu và trục thành phần chính. Các phân tích đều cho chỉ số tin cậy p-value ≤ 0,05 với 

độ tin cậy 95% và hai trục nhân tố đầu tiên được giữ lại với giá trị riêng Eigenvalue đều 

lớn hơn 1.  

Bảng 3.11. Giá trị đóng góp của các trục thành phần chính (F1, F2, F3) 

Năm 2010 2015 2020 

Trục nhân tố F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 

Giá trị riêng 

(Eigenvalue) 
5,019 3,560 1,088 5,970 1,906 1,018 6,198 1,691 

Phần trăm đóng 

góp của chi tiêu 

(Variability %) 

45,629 32,365 9,888 54,276 17,326 9,255 56,350 15,370 

Phần trăm tích lũy 

(Cumlative %) 
45,629 77,994 87,881 54,276 71,602 80,857 56,350 71,720 

   

Hình 3.14. Sự phân bố của các tiêu chí trên trục thành phần chính năm 2010 
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Hình 3.15. Sự phân bố của các tiêu chí trên trục thành phần chính năm 2015 

  

Hình 3.16. Sự phân bố của các tiêu chí trên trục thành phần chính năm 2020 

Hai trục thành phần chính đầu tiên có mức đóng góp các tiêu chí cho toàn bộ 56 

mẫu là cao nhất và đều trên 70%. Cụ thể: Mức đóng góp của F1 và F2 của năm 2010 là 

77,9 %, Mức đóng góp của F1 và F2 của năm 2015 là 71,6 %, Mức đóng góp của F1 và 

F2 của năm 2020 là 71,7 %. 

Giá trị riêng Eigenvalue của các phân tích qua các năm 2010, 2015 và 2020 cho 

hai trục thành phần chính đầu tiên đều lớn hơn 1. 

Tuy nhiên, hệ số tải Factor Loading tối thiểu trong nghiên cứu là 0,75 (do kích 

thước mẫu của nghiên cứu là 56). Do đó, những tiêu chí nào có hệ số tải từ 0,75 trở lên 

mới được giữ lại mô hình phân tích thành phần chính. 

Bảng 3.12. Hệ số đóng góp các chỉ tiêu trên trục F1, F2, F3 

Chỉ tiêu 
2010 2015 2020 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 

Tỷ trọng đất 

chuyên dùng 
0,639  0,312 -0,175 -0,749 -0,461  -0,442 



85 

 

Chỉ tiêu 
2010 2015 2020 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 

Tỷ trọng đất sản 

xuất kinh doanh 

PNN 

0,571 0,116 -0,773 -0,267 -0,557 0,740  -0,599 

Tỷ trọng đất NN -0,781 -0,607  -0,443 0,726 0,178 0,282 0,759 

Tỷ trọng đất ở đô 

thị 
0,423 -0,249 0,613 0,826  -0,312 0,924  

Tỷ trọng đất PNN 

khác 
-0,586 0,750  -0,316 0,643 -0,203  0,732 

Tỷ trọng người 

trong độ tuổi lao 

động trong lĩnh 

vực NN 

-0,782 -0,616  -0,903 -0,165 -0,160 -0,976  

Tỷ trọng người 

trong độ tuổi lao 

động trong lĩnh 

vực CNXD 

0,764 0,602  0,856 0,168 0,226 0,976  

Tỷ trọng người 

trong độ tuổi lao 

động trong lĩnh 

vực TMDV 

0,742 0,584  0,938 0,153  0,976  

Tỷ trọng hộ gia 

đình có thu nhập 

chính từ nông 

nghiệp 

0,690 -0,702  -0,909   -0,946  

Tỷ trọng hộ gia 

đình có thu nhập 

chính từ CNXD 

-0,682 0,693  0,863   0,965  

Tỷ trọng hộ gia 

đình có thu nhập 

chính TMDV 

-0,683 0,699  0,944   0,756 -0,107 

Từ kết quả ở bảng 3.12 có thể thấy: 

Trục thành phần chính thứ nhất (F1): 

Đối với năm 2010, hệ số đóng góp cho trục này bao gồm 03 tiêu chỉ, bao gồm: chỉ 

tiêu Tỷ trọng đất nông nghiệp (với hệ số tải là -0,781), chỉ tiêu Tỷ trọng người trong độ 

tuổi lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (với hệ số tải là -0,782), chỉ tiêu Tỷ trọng 
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người trong độ tuổi lao động trong lĩnh vực NCXD (với hệ số tải là 0,764). Tuy nhiên, 

đến năm 2015 có đến 7 tiêu chí, bao gồm: Tỷ trọng đất ở đô thị (với hệ số tải là 0,826), 

Tỷ trọng người trong độ tuổi lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (với hệ số tải là -

0,903), Tỷ trọng người trong độ tuổi lao động trong lĩnh vực CNXD (với hệ số tải là 

0,856), Tỷ trọng người trong độ tuổi lao động trong lĩnh vực TMDV (với hệ số tải là 

0,938), Tỷ trọng hộ gia đình có thu nhập chính từ NN (với hệ số tải là -0,909), Tỷ trọng 

hộ gia đình có thu nhập chính từ CNXD (với hệ số tải là 0,863), Tỷ trọng hộ gia đình có 

thu nhập chính TMDV (với hệ số tải là 0,944). Tương tự như năm 2015, năm F1 của 

năm 2020 cũng có đúng 7 tiêu chí (các tiêu chí năm 2020 giống các tiêu chí năm 2015) 

với các hệ số tải nhân tố đã được thể hiện cụ thể ở bảng trên. Như vậy, có thể thấy trục 

F1 tập trung các chỉ tiêu của lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và loại đất phi 

nông nghiệp là chủ đạo. Do đó, có thể gọi trục F1 là trục thể hiện cho mức độ đô thị hóa 

và đây cũng là tiêu chí mới đại diện cho tập hợp các tiêu chí trên. 

Trục thành phần chính thứ hai (F2): Đối với trục thứ hai này thì chỉ có chỉ tiêu Tỷ 

trọng đất nông nghiệp vào năm 2010 là đảm bảo yêu cầu về hệ số tải Factor Loading, còn 

các năm khác thì không có chỉ tiêu nào đảm bảo. Do đó, trục thành phần thứ hai này có thể 

giải thích cho sự thay đổi đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu vào năm 2010.  

Trục thành phần thứ ba (F3) có xuất hiện ở năm 2010 và năm 2015. Tuy nhiên, sự 

đóng góp vào giải thích cho mức độ đô thị hóa không cao và hệ số tải không đảm bảo 

nên không được đề cập đến. 

Từ kết quả thu được từ phương pháp phân tích thành phần chính, thành phần F1 

giải thích cho mức độ đô thị hóa trong năm 2010, 2015 và 2020 được xác định cho từng 

xã/phường được xác định theo phương trình: 

F1_10 = -0,781*P_NNP – 0,782*P_NN + 0,764*P_CNXD 

F1_15 = 0,826*P_ODT – 0,903*P_NN + 0,856*P_CNXD + 0,938*P_TMDV – 

0,909*I_NN + 0,863*I_CNXD + 0,944*I_TMDV 

F1_20 = 0,924*P_ODT – 0,976*P_NN + 0,976*P_CNXD + 0,976*P_TMDV – 

0,946*I_NN + 0,965*I_CNXD + 0,756*I_TMDV 

Thay số liệu tương ứng của từng xã/phường, nghiên cứu xác định được mức đô thị 

hóa qua các năm thể hiện ở bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Kết quả phân tích mức đô thị hóa tại thị xã Thuận An 

STT Xã/Phường Ấp/khu phố 
F1 

2010 2015 2020 

1 
Xã An Sơn 

Ấp An Hòa -0,57 0,31 0,36 

2 Ấp An Mỹ 0,09 0,33 0,40 
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STT Xã/Phường Ấp/khu phố 
F1 

2010 2015 2020 

3 Ấp Phú Hưng -1,09 0,36 0,42 

4 Ấp An Phú -0,24 0,38 0,46 

5 Ấp An Quới -0,85 0,40 0,49 

6 

Xã Bình Hòa 

Khu phố Bình Đức 1 -0,58 0,43 1,09 

7 Khu phố Bình Đức 2 -1,29 0,45 1,14 

8 Khu phố Bình Đức 3 0,25 0,47 0,62 

9 Khu phố Bình Đáng 0,05 0,50 0,97 

10 Khu phố Đồng An 1 0,21 0,52 1,37 

11 Khu phố Đồng An 2 0,54 0,54 1,23 

12 Khu phố Đồng An 3 0,54 0,85 1,07 

13 Khu phố Đông Ba -0,92 0,87 2,30 

14 

Xã Vĩnh Phú 

Khu phố Phú Hội -1,24 0,89 0,66 

15 Khu phố Đông -1,10 0,92 1,92 

16 Khu phố Tây -1,20 0,94 1,80 

17 Khu phố Trung -0,89 0,68 2,25 

18 Khu phố Hòa Long -1,11 0,71 1,76 

19 

Phường Lái 

Thiêu 

Khu phố Long Hòa -0,74 1,62 1,01 

20 Khu phố Long Thới -0,94 1,66 1,16 

21 Khu phố Phố chợ 0,22 2,05 2,35 

22 Khu phố Nguyễn Trãi -0,97 1,97 2,20 

23 Khu phố Đông Nhì -1,20 1,71 1,63 

24 Khu phố Đông Tư -0,36 2,09 1,89 

25 Khu phố Bình Hòa 0,21 1,78 1,70 

26 Khu phố Bình Đức 1 -0,24 1,74 2,17 

27 Khu phố Bình Đức 2 -0,20 1,58 1,57 

28 

Xã An Phú 

Khu Phố 1A -0,25 0,73 1,20 

29 Khu phố 1B -0,78 0,75 1,17 

30 Khu Phố 2 0,26 0,78 0,94 

31 Khu Phố 3 0,53 0,80 0,69 

32 Khu phố 4 -0,50 0,82 1,21 
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STT Xã/Phường Ấp/khu phố 
F1 

2010 2015 2020 

33 

Xã Bình 

Chuẩn 

Khu phố Bình Phước A -0,54 0,85 1,11 

34 Khu phố Bình Phước B -1,10 0,87 1,16 

35 Khu phố Bình Phú -1,29 0,89 1,26 

36 Khu phố Bình Quới A -1,04 0,92 1,24 

37 Khu phố Bình Quới B -0,32 0,94 1,99 

38 

Xã Thuận 

Giao 

Khu phố Hòa Lân 1 -0,80 0,96 1,33 

39 Khu phố Hòa Lân 2 -0,97 0,99 0,58 

40 Khu phố Bình Thuận 1 -1,01 1,01 1,06 

41 Khu phố Bình Thuận 2 -0,89 1,03 2,46 

42 Khu phố Bình Giao -0,20 1,06 2,03 

43 

Phường An 

Thạnh 

Khu phố Thạnh Lợi -0,84 1,48 1,14 

44 Khu phố Thạnh Hòa A 0,20 2,01 2,10 

45 Khu phố Thạnh Hòa B 0,25 1,86 1,95 

46 Khu phố Thạnh Lộc -0,83 1,35 1,28 

47 Khu phố Thạnh Bình -0,75 1,51 1,05 

48 Khu phố Thạnh Phú -1,12 1,25 1,08 

49 Khu phố Thạnh Quý -0,21 1,17 2,43 

50 

Xã Bình 

Nhâm 

Khu phố Bình Hòa -0,73 1,08 2,11 

51 Khu phố Bình Thuận -0,62 1,10 1,67 

52 Khu phố Bình Đức -0,66 0,84 1,97 

53 Khu phố Bình Phước -1,14 0,87 2,01 

54 
Xã Hưng 

Định 

Khu phố Hưng Phước -0,82 0,89 2,07 

55 Khu phố Hưng Lộc -1,04 0,91 1,33 

56 Khu phố Hưng Thọ -0,80 0,94 1,84 
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Hình 3.17. Mức đô thị hóa của 56 ấp/khu phố thị xã Thuận An năm 2010 

Kết quả ở hình 3.17 cho thấy, trong năm 2010, mức ĐTH ở mức thấp khi gam màu 

lạnh bao trùm gần như toàn bộ thị xã Thuận An với số xã/phường có mức ĐTH dưới 0 

chiếm 78,5% (44/56 ấp/khu phố).  
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Hình 3.18. Mức đô thị hóa của 56 ấp/khu phố thị xã Thuận An năm 2015 

Đối với năm 2015, mức ĐTH của Thị xã đã cao hơn hẳn so với năm 2010 (hình 

3.18). Điều này được thể hiện qua gam màu ấm hơn đã bao trùm hầu như đã phủ trùm 

toàn thị xã, chỉ có một số ấp/khu phố nằm ở phía Bắc của Thị xã vẫn còn gam màu lạnh 

và đặc biệt là không có ấp/khu phố nào có mức ĐTH dưới 0. Ấp/khu phố có giá trị mức 

ĐTH từ 0,31 - 0,4 chiếm 8,92%, Ấp/khu phố có giá trị mức ĐTH từ 0,4 - 1,2 chiếm 

64,29% và ấp/khu phố có giá trị mức ĐTH trên 1,2 chiếm 26,79%. 
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Hình 3.19. Mức đô thị hóa của 56 ấp/khu phố thị xã Thuận An năm 2020 

Kết quả ở hình 3.19 cho thấy, trong năm 2020, mức đô thị hoá của thị xã Thuận 

An cao hơn so với năm 2015. Điều này được thấy rõ khi số ấp/khu phố có giá trị đô thị 

hoá trên 1,2 tăng chiếm hơn một nửa (với 57,14%) và số ấp/khu phố có giá trị đô thị hoá 

dưới mức 0,4 chỉ còn 3,57%. 

Qua các bản đồ từ hình 2.17, 2.18 và 2.19 có thể thấy sự biến đổi rõ nét về lượng 

và về chất của đô thị hoá tại thị xã Thuận An qua thời điểm năm 2010, 2015 và 2020. 

So sánh mức đô thị hoá của cả giai đoạn cho thấy khu vực các khu phố tại phường Lái 

Thiêu và phường An Thạnh. Các ấp/khu phố tiếp giáp với phường Lái Thiêu và An 

Thạnh cũng có mức ĐTH mạnh hơn và tăng tuyến tính trong giai đoạn 2010 - 2020. 
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3.3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất  

Khi nghiên cứu biến động sử dụng đất, ngoài việc phát hiện ra không gian và diện 

tích biến động sử dụng đất thì việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử 

dụng đất cũng là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện. Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến biến động sử dụng đất nhằm mục đích lượng hóa được các yếu tố ảnh hưởng 

đến biến động sử dụng đất và giải thích cơ chế tương tác trong mối quan hệ giữa chúng 

với biến động sử dụng đất. Khi đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất, luận 

án này áp dụng cả phương pháp đánh giá tổng thể của đô thị hóa đến chi tiết từng hợp 

phần của đô thị hóa. Các biến độc lập được xây dựng thành các lớp trong trong cơ sở dữ 

liệu GIS gồm có: 

- Mức đô thị hóa (F1) 

- Khoảng cách đến đường giao thông chính 

- Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh 

- Thay đổi mật độ dân số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.20. Yếu tố tự nhiên của khu vực nghiên cứu 

 Giai đoạn 2010 – 2015 

Giá trị p-value là giá trị mang ý nghĩa minh chứng thống kê cho việc có hoặc không 

có sự ảnh hưởng của các yếu tố đến chuyển đổi các loại hình sử dụng đất trong giai đoạn 

này. Từ kết quả của mô hình với 04 biến độc lập và 04 biến phụ thuộc ở bảng 3.14 cho 

thấy giá trị p-value của một số yếu tố (tương ứng với mỗi loại chuyển đổi sử dụng đất) 
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nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,05, điều này chứng minh có mối quan hệ mật thiết giữa biến độc 

lập và biến phụ thuộc với độ tin cậy 95%. 

Bảng 3.14. Tổng hợp hệ số của phương trình hồi quy từ kết quả chạy mô hình giai 

đoạn 2010 – 2015 với giá trị P-value ≤ 0,05 

X                  Y 

Diện tích 

NNP chuyển 

sang CDG 

Diện tích 

NNP chuyển 

sang CSK 

Diện tích 

NNP chuyển 

sang ODT 

Diện tích 

NNP chuyển 

sang PNN_K 

Mức đô thị hóa 

(F1_15) 
- - 0,461 - 

Khoảng cách đến 

thành phố HCM 

(HCM) 

0,342 0,410 - 0,345 

Khoảng cách đến 

đường giao thông 

chính (GT) 

- 0,248 - - 

Thay đổi Mật độ dân 

số (MĐDS) 
0,326 0,396 - 0,294 

Bảng tổng hợp kết quả chạy mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy mức ĐTH 

(F1_15) liên quan đến loại hình chuyển đổi từ NNP chuyển sang ODT. Đối với loại hình 

chuyển đổi này có hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính đa biến mang dấu dương (+) thể 

hiện mối quan hệ thuận giữa mức đô thị hóa và chuyển đổi đất từ NNP sang ODT. Nghĩa là 

khi mức ĐTH tăng lên thì khả năng diện tích chuyển đổi của loại hình này cũng tăng lên. Ví 

dụ: Nếu mức ĐTH tăng lên 1 đơn vị trong khi các yếu tố khác không thay đổi thì diện tích 

chuyển đổi có kỳ vọng tăng lên 0,461 (ha). 

Yếu tố Khoảng cách tới thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng tích cực đến ba loại 

hình chuyển đổi, đó là: chuyển đổi đất từ NNP sang CDG (với hệ số hồi quy đạt 0,342), 

chuyển đổi đất từ NNP sang CSK (hệ số hồi quy đạt 0,410) và chuyển đổi đất từ NNP 

sang PNN_K (hệ số hồi quy đạt 0,345). Nghĩa là khi khoảng cách tới thành phố Hồ Chí 

Minh tăng thêm thì khả năng chuyển đổi của các loại hình này cũng sẽ kỳ vọng tăng lên. 

Yếu tố Khoảng cách tới đường giao thông chính ảnh hưởng đến loại hình chuyển 

đổi đất từ NNP sang CSK. Với hệ số hồi quy đạt 0,248 cho thấy yếu tố giao thông tỷ lệ 

thuận với loại hình chuyển đổi đất này, càng gần đường giao thông thì khả năng chuyển 

đổi của loại hình này càng tăng.  

Yếu tố Thay đổi mật độ dân số có ảnh hưởng đến ba loại hình chuyển đổi, bao 

gồm: chuyển đổi đất từ NNP sang CDG, từ NNP sang CSK và NNP sang PNN_K. Các 

hệ số hồi quy đều có giá trị dương thể hiện mối quan hệ thuận giữa yếu tố Thay đổi mật 

độ dân số và các loại hình chuyển đổi trên. Điều này có nghĩa khi mật độ dân số thay 
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đổi theo hướng tăng cao thì việc chuyển đổi đất từ NNP sang CDG, CSK và PNN_K 

càng tăng. 

 Giai đoạn 2015 - 2020 

Bảng 3.15. Tổng hợp hệ số của phương trình hồi quy từ kết quả chạy mô hình giai 

đoạn 2015 – 2020 với giá trị P-value ≤ 0,05 

X                  Y 

Diện tích 

NNP 

chuyển sang 

CDG 

Diện tích 

NNP chuyển 

sang CSK 

Diện tích 

NNP 

chuyển sang 

ODT 

Diện tích 

NNP chuyển 

sang PNN_K 

Mức đô thị hóa 

(F1_20) 
- - - 0,459 

Khoảng cách đến 

thành phố HCM 

(HCM) 

0,189 0,436 0,315 -0,557 

Khoảng cách đến 

đường giao thông 

chính (GT) 

- - - - 

Thay đổi Mật độ dân 

số (MĐDS) 
0,768 0,264 0,625 - 

Tổng hợp các hệ số của các yếu tố tác động lên thay đổi sử dụng đất trong khu vực 

nghiên cứu được thể hiện như ở bảng 3.15 cho thấy: 

Mức đô thị hóa là yếu tố liên quan đến quá trình chuyển đổi đất từ NNP sang 

PNN_K với hệ số hồi quy đạt 0,459. Điều này có nghĩa là khi mức ĐTH tăng thì chuyển 

đổi của loại hình này cũng tăng theo. Nếu mức ĐTH tăng lên 1 đơn vị trong khi các yếu 

tố khác không thay đổi thì kỳ vọng đất NNP chuyển sang PNN_K là 0,459 ha. 

Yếu tố Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh là yếu tố thúc đẩy sự chuyển đổi 

của cả 04 loại hình NNP chuyển sang CDG, NNP chuyển sang CSK, NNP chuyển sang 

ODT hệ số hồi quy lần lượt là 0,189, 0,436 và 0,315. Như vậy, khi khoảng cách đến 

thành phố Hồ Chí Minh tăng lên các loại hình chuyển đổi từ đất NNP sang các loại đất 

khác đều sẽ kỳ vọng tăng lên theo. Tuy nhiên, đối với hình thức chuyển đổi đất từ NNP 

sang PNN_K lại có giá trị hồi quy là -0,557, điều này cho thấy khi khoảng cách đến 

thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống lên thì chuyển đổi từ đất NNP sang PNN_K kỳ 

vọng tăng lên.  

Yếu tố Thay đổi mật độ dân số của giai đoạn 2015 – 2020 liên quan đến loại hình 

chuyển đổi đất NNP sang CDG (hệ số hồi quy đạt 0,768), NNP chuyển sang CSK (hệ 

số hồi quy đạt 0,264) và NNP chuyển sang ODT (hệ số hồi quy đạt 0,625). Như vậy, khi 

yếu tố Thay đổi mật độ dân số tăng lên thì khả năng chuyển đổi của các loại hình này 

cũng sẽ tăng lên. 
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Qua phân tích hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy từ năm 2010 đến 2020, mỗi một 

loại hình chuyển đổi bị tác động bởi các yếu tố riêng lẻ theo từng giai đoạn. Cụ thể: 

Đối với loại hình chuyển đổi đất từ NNP sang CDG, ở cả giai đoạn từ 2010 – 2015 

và giai đoạn 2015 – 2020 thì yếu tố Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố 

Thay đổi mật độ dân số đều là yếu tố thúc đẩy chuyển đổi.  

 

 

 

Đối với loại hình chuyển đổi từ đất NNP sang CSK trong giai đoạn 2010 – 2020 

có các yếu tố liên quan bao gồm: Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh, Khoảng 

cách đến đường giao thông chính và Thay đổi Mật độ dân số. Trong giai đoạn 2010 – 

2015, yếu tố Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố Khoảng cách đến 

đường giao thông chính và yếu tố Thay đổi mật độ dân số thúc đẩy sự chuyển đổi từ đất 

NNP sang CSK. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2015 – 2020 thì không còn yếu tố Khoảng 

cách đến đường giao thông chính. 

 

 

 
 

Trong giai đoạn 2010 – 2015, loại hình chuyển đổi đất từ NNP sang ODT chỉ liên 

quan tới yếu tố là Mức đô thị hóa. Yếu tố Mức đô thị hóa có tác động thúc đẩy chuyển 

đổi của loại hình này. Đến giai đoạn 2015 - 2020, yếu tố Mức đô thị hóa được thay thế 

bởi yếu tố Thay đổi mật độ dân số và Khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

Cuối cùng, loại hình chuyển đổi đất từ NNP sang PNN_K trong giai đoạn 2010 - 

2015 chỉ có hai yếu tố tác động thúc đẩy quá trình chuyển đổi là Khoảng cách đến thành 

phố Hồ Chí Minh và yếu tố Thay đổi mật độ dân số. Tuy nhiên, qua giai đoạn 2015 - 

2020 thì yếu tố Thay đổi mật độ dân số được thay bởi yếu tố Khoảng cách đến thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

+ HCM, + MĐDS + HCM; + MĐDS 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 + HCM; + GT; 

 + MĐDS + HCM; + MĐDS 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

+ F1_10  + MĐDS; + HCM 

 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

+ HCM; + 

MĐDS 
+ F1_15; - HCM 
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3.4. DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ ĐỀ XUẤT MỘT 

SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI 

THỊ XÃ THUẬN AN 

3.4.1. Dự báo biến động sử dụng đất đến năm 2030 

Áp dụng mô hình đã được xây dựng để dự báo diện tích đất tại thời điểm năm 2020 

thông qua hệ số chu chuyển các giai đoạn năm 2010 - 2015. Ma trận biến động sử dụng 

đất được xác định tại bảng 3.16 kết hợp với hiện trạng sử dụng đất năm 2015 được dùng 

để dự báo diện tích của từng loại đất năm 2020. 

Bảng 3.16. Biến động diện tích các loại đất tại thị xã Thuận An giai đoạn 2010 - 2015 

Mục đích 

SDĐ 
NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 

Năm 

2010 

NNP 2.258,76 59,70 740,85 185,24 109,48 17,52 3.371,56 

PNN-K 289,92 392,71 582,34 125,99 72,08 68,95 1.531,99 

ODT 0 11,09 228,91 49,09 15,70 21,99 326,78 

CDG 54,28 53,81 50,16 1.045,45 167,01 44,45 1.415,17 

CSK 114,99 20,83 82,78 61,30 1.435,14 10,65 1.725,70 

CSD 0 0 0 0 0 0 0 

Tăng khác 0 0 0 0 0 0 0 

Năm 2015 2.717,96 538,14 1.685,04 1.467,08 1.799,41 163,56 8.371,19 

Số liệu ở bảng 3.15 cho thấy việc chuyển đổi sử dụng đất tại thị xã Thuận An giai 

đoạn 2010 - 2015 theo hướng: giảm diện tích đất nông nghiệp, trong khi diện tích các 

loại đất phi nông nghiệp tăng lên. Cụ thể như sau: 

- Đất nông nghiệp giảm 653,6 ha trong vòng 5 năm kể từ 2010. Cụ thể, đất NN 

phần lớn được chuyển sang đất ở với 740,85 ha. Tiếp theo sau đó lần lượt là đất chuyên 

dùng với 185,24 ha, đất sản xuất kinh doanh PNN với 109,48 ha. 

- Đất ở tăng thêm 1.358,26 ha. Phần lớn diện tích tăng thêm này là từ đất nông 

nghiệp chuyển đổi sang. 

- Các nhóm đất chuyên dùng, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đều tăng 

lên. Trong đó: Đất chuyên dùng tăng 51,9 ha và đất sản xuất kinh doanh tăng 73,71 ha. 

Sau khi xây dựng được bảng chu chuyển diện tích đất tại thị xã Thuận An giai 

đoạn 2010 - 2015, luận án sử dụng công thức như đã trình bày tại bảng 2.2 ở phương 

pháp dự báo biến động sử dụng đất bằng chuỗi Markov để xác định giá trị xác suất 

biến động sử dụng đất của từng mục đích sử dụng đất. Kết quả được thể hiện ở bảng 

3.17. 
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Bảng 3.17. Ma trận xác suất biến động sử dụng đất tại thị xã Thuận An giai đoạn 

2010 - 2015 

Mục đích 

SDĐ NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 

NNP 0,67 0,02 0,22 0,05 0,03 0,01 

PNN-K 0,19 0,26 0,38 0,08 0,05 0,05 

ODT 0,00 0,03 0,70 0,15 0,05 0,07 

CDG 0,04 0,04 0,04 0,74 0,12 0,03 

CSK 0,07 0,01 0,05 0,04 0,83 0,01 

CSD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kết quả dự báo diện tích đất tại năm 2020 bằng chuỗi Markov được thể hiện như 

bảng sau: 

Bảng 3.18. Kết quả dự báo thay đổi diên tích các loại đất năm 2020 

Mục đích 

SDĐ 
NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 

NNP 1.538,94 88,81 1.049,81 381,04 224,66 70,77 

PNN-K 278,18 131,22 628,84 231,34 130,68 62,77 

ODT 5,03 12,67 167,06 72,12 30,37 17,54 

CDG 97,78 58,22 112,59 793,20 268,97 39,95 

CSK 178,96 29,84 162,19 116,73 1.209,43 17,89 

CSD 0 0 0 0 0 0 

Năm 2020  2.098,89 320,76 2.329,40 1.594,43 1.864,11 0,00 

Để đánh giá độ tin cậy của kết quả dự báo, nghiên cứu này sử dụng tiêu chí độ 

chính xác để kiểm chứng kết quả dự báo với số liệu thực tế. Độ chính xác này được sử 

dụng để kiểm định kết quả dự báo của mô hình, làm căn cứ để thực hiện dự báo cho giai 

đoạn tiếp theo. Khi so sánh diện tích dự báo đến năm 2020 với diện tích năm 2020 theo 

kết quả kiểm kê đất đai thị xã Thuận An cho thấy diện tích dự báo của mô hình Markov 

chỉ chênh lệch rất ít so với diện tích thực tế. Chi tiết thể hiện ở hình 3.21. 

 

Hình 3.21. So sánh diện tích các loại đất năm 2020 theo dự báo và thực tế 
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Sai số được tính theo công thức: 

𝛿 =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ 𝑐ℎê𝑛ℎ 𝑙ệ𝑐ℎ

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ 𝑐á𝑐 𝑙𝑜ạ𝑖 đấ𝑡
𝑥 100% = 12,71% 

Như vậy, độ chính xác của mô hình dự báo là 87,3% cho thấy chuỗi Markov hoàn 

toàn có thể ứng dụng để dự báo biến động sử dụng đất tại thị xã Thuận An. 

Bảng 3.19. Ma trận xác suất biến động diện tích đất giai đoạn 2015-2020 

Mục đích 

SDĐ NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 

NNP 0,70 0,00 0,24 0,04 0,01 0,00 

PNN-K 0,11 0,72 0,05 0,12 0,00 0,00 

ODT 0,12 0,00 0,84 0,03 0,01 0,00 

CDG 0,00 0,01 0,01 0,96 0,03 0,00 

CSK 0,01 0,00 0,04 0,03 0,92 0,00 

CSD 0,00 0,03 0,69 0,25 0,02 0,00 

Ứng dụng chuỗi Markov, nghiên cứu dự báo được diện tích các loại đất của thị xã 

Thuận An đến năm 2030 thể hiện ở bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Kết quả dự báo diện tích các loại đất tại thị xã Thuận An đến năm 2025 và 

năm 2030 

Mục đích 

SDĐ 
NNP PNN-K ODT CDG CSK CSD 

NNP 1.075,36 15,51 772,10 155,82 47,81 0,33 

PNN-K 114,65 372,85 71,73 146,94 3,65 0,89 

ODT 426,57 14,57 1.739,50 145,92 45,19 0,74 

CDG 7,71 12,50 15,62 1075,77 55,61 0,46 

CSK 44,88 2,82 129,47 103,03 1.606,66 0,15 

CSD 14,62 3,70 97,76 44,46 5,78 0,06 

Năm 2025 1.683,80 421,96 2.826,18 1.671,93 1.764,69 2,63 

Năm 2030 1.581,17 334,42 2.876,25 1.859,71 1.717,11 2,53 

 

Hình 3.22. Dự báo cơ cấu sử dụng đất đến năm 2025 (a) và năm 2030 (b)  

a) b) 
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Kết quả dự báo thể hiện ở hình 3.22 cho thấy, đến năm 2025, tỷ lệ đất phi nông 

nghiệp chiếm gần 80% và tiếp tục tăng lên gần 82% đến năm 2030. Ngược lại, diện tích 

đất đất nông nghiệp đến năm 2025 là 20,1% và đến năm 2030 còn khoảng 17,89%. Đất 

chưa sử dụng hầu như không còn.  

 

Hình 3.23. Dự báo diện tích các loại đất chính đến năm 2025 và năm 2030 

 

 

Hình 3.24. Biến động sử dụng đất theo chuỗi Markov giai đoạn 2020-2025, 2025-

2030 (a) và giai đoạn 2020-2030 (b) 

Kết quả ở hình 2.23 và hình 3.24 cho thấy rõ hơn diện tích của một số loại đất 

chính và mức độ biến động trong các khoảng thời gian khác nhau. Theo đó, diện tích 

đất ở và đất chuyên dùng tăng lên lần lượt là 109 ha và 215 ha đến năm 2025. Trong 

giai đoạn tiếp theo 2025 - 2030, hai loại đất này tiếp tục tăng lên lần lượt là 62,5 và 

353,5 ha. Các loại đất khác có xu hướng giảm xuống, đặc biệt là đất nông nghiệp, trong 

giai đoạn 2025 - 2030 có thể sẽ giảm nhiều hơn so với giai đoạn 2020 - 2025. Đến năm 

2030, diện tích đất ở khoảng 2.888 ha, tăng bình quân xấp xỉ 17 ha/năm. Diện tích đất 

chuyên dùng đến năm 2030 dự báo khoảng 2.025 ha, tăng bình quân 56,8 ha/năm. Các 

a) b) 
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loại đất khác có xu hướng giảm xuống. Giảm mạnh nhất tiếp tục là nhóm đất nông 

nghiệp với mức độ bình quân khoảng 32,4 ha/năm, còn lại khoảng 1.505 ha.  

Kết quả dự báo theo chuỗi Markov ở bảng 3.19, các hình 3.22, hình 3.23 và 3.24 

cho thấy khá tương đồng với xu hướng biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2005 - 

2020 như đã phân tích ở mục ở mục 3.1.1. 

Bên cạnh đó, kết quả tổng hợp số liệu thứ cấp cho thấy, xu hướng biến động này 

là phù hợp với thực tế địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh như ở thị xã Thuận An nói 

riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Cụ thể, theo lộ trình quy hoạch đang được UBND 

tỉnh Bình Dương phê duyệt, đến năm 2030, dự kiến quy hoạch Thuận An bố trí thành 4 

khu vực: Khu vực 1 tập trung ven quốc lộ 13 và tỉnh lộ 745 từ Vĩnh Phú đến Lái Thiêu. 

Diện tích khoảng 1.000 ha. Trong khu vực có bố trí khu du lịch diện tích 100 ha, tại 

công viên sẽ thực hiện trồng cây xanh ven sông và cây xanh tập trung; Khu vực 2 trong 

khu vực An Thạnh và Hưng Thịnh, giữa tỉnh lộ 745 và quốc lộ 13, diện tích 250 ha, tại 

đây sẽ xây dựng làng nghề truyền thống tập trung diện tích 55 ha; Khu vực 3 tại khu vực 

Thuận Giao tại ngã tư Hòa Lân, diện tích 80 ha. Đây là khu dân cư hiện hữu cơ sở hạ 

tầng đồng bộ và phát triển; Khu vực 4 diện tích 130 ha bố trí ven tỉnh lộ 743 và tỉnh lộ 

744. Đây là khu dân cư tập trung và đang tiến hành quy hoạch phát triển xây dựng mới 

của Thuận An. Về đất công nghiệp: hiện tại Thuận An có 4 khu công nghiệp đang hoạt 

động gồm Việt Nam - Singapore, Việt Hương, Đồng An, và An Phú. Dự kiến tại đây sẽ 

xây dựng khu công nghệ cao diện tích khoảng 60 - 80 ha tại xã Bình Hòa, ngay cạnh 

khu công nghiệp Đồng An. 

3.4.2. đề xuất một số giải pháp quản lý đất đai trong bối cảnh đô thị hóa tại thị xã 

Thuận An 

Sau thời gian tái lập tỉnh, cùng với quá trình phát triển KT - XH, tốc độ ĐTH của 

tỉnh Bình Dương nói chung, thị xã Thuận An nói riêng diễn ra mạnh mẽ, làm cho bộ 

mặt đô thị ngày càng thay đổi. Tuy nhiên, quá trình ĐTH cũng đã đặt ra không ít thách 

thức cho nhiều ngành, trong đó có công tác quản lý đất đai, đòi hỏi cần phải có các giải 

pháp để quản lý một cách hiệu quả hướng đến phát triển đô thị bền vững trong hiện tại 

và tương lai. Qua quá trình thực hiện nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp như 

sau: 

3.4.2.1. Giải pháp về quy hoạch 

Mặc dù, thị xã Thuận An đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phù hợp 

yêu cầu phát triển; triển khai thực hiện quy hoạch phân khu của 9 phường và quy hoạch 

xã nông thôn mới An Sơn, đạt tỷ lệ 100%; quy hoạch cải tạo chỉnh trang khu 18 ha 

phường An Phú; phê duyệt 28 đồ án quy hoạch chi tiết và 14 dự án nhà ở. Trong công 

tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, Thị xã đã thực hiện rà soát các khu đất công để đầu 

tư các công viên vừa và nhỏ, sửa chữa vỉa hè và hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường. 
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Đồng thời, Thị xã lập kế hoạch cải tạo chỉnh trang, khắc phục hạ tầng các khu phân lô 

tự phát; tiến hành cải tạo chỉnh trang Công viên Lái Thiêu. Thị xã đã đầu tư vỉa hè và 

trồng cây xanh, lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính thuộc 

phường An Thạnh và phường Lái Thiêu; thực hiện giải tỏa di dời các khu đất nghĩa địa 

nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ cho các công trình giáo dục và khu tái định cư. Tuy 

nhiên, vẫn còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 

chưa có sự đồng bộ giữa các quy hoạch ngành. Chính vì vậy, cần thực hiện các giải 

pháp: 

- Xây dựng hệ thống quy hoạch đô thị hiện đại, đồng bộ và ổn định trong thời gian 

dài trên nền tảng quy hoạch vùng, quy hoạch kinh tế-xã hội, chú trọng tính khả thi khi 

đề xuất phân kỳ đầu tư và giải pháp thực hiện quy hoạch.  

- Việc thực hiện đô thị hóa phải theo hướng tư duy hiện đại, hướng đến mức độ 

thụ hưởng của người dân đi đôi với đổi mới tư duy trong công tác quy hoạch và quản lý 

quy hoạch theo hướng bền vững. Trong đó, cần tránh quy hoạch xây dựng trước quy 

hoạch tổng thể. Gắn quy hoạch đô thị với phát triển các ngành nghề, đặc biệt là các 

ngành nghề truyền thống của tỉnh.  

- Tăng cường phân cấp quản lý đô thị. Chú trọng phối hợp chặt chẽ và tuân thủ 

nghiêm ngặt trong quản lý đất đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông công chính, 

đầu tư xây dựng.  

- Hoàn thiện hệ thống quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, đồng thời, có tiêu chí đô thị hóa cụ thể cho năm 2025. Hài hòa hóa quy 

hoạch phát triển đô thị với các quy hoạch khác trong Luật Quy hoạch (2017). 

- Tuân thủ triệt để quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt để đảm bảo phát 

triển đô thị đúng quy hoạch, bền vững và sử dụng dất tiết kiệm, hiệu quả. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp để phát triển đô thị và đô thị hóa. 

- Cần có chính sách trợ giúp người nông dân nhằm bảo đảm ổn định đời sống tối 

thiểu của người nông dân ở những vùng có diện tích đất đai thu hồi lớn, phục vụ cho 

quá trình đô thị hóa; tích cực hỗ trợ đào tạo nghề mới, tìm kiếm việc làm ổn định và lâu 

dài cho người nông dân, 

- Phát triển đô thị cần phải đi kèm với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: phát 

triển mạng lưới giao thông công cộng, ngầm hóa hệ thống dây điện, bưu chính viễn 

thông… Theo đó, hệ thống giao thông phải được kết nối đồng bộ với các tỉnh trong khu 

vực kinh tế trọng điểm phía Nam, giúp thuận tiện cho việc đi lại, tạo công ăn việc làm 

ổn định cho người dân và giải quyết được bài toán về nhà ở. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, mở rộng các tuyến đường lớn trên 

địa bàn thị xã Thuận An. Các công trình trường học, nhà thi đấu thể dục thể thao. 
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- Triển khai quy hoạch Thành phố Thuận An theo hướng đô thị xanh. 

- Giữ lại, không mở thêm và thu hút - lấp đầy các khu, cụm công nghiệp hiện hữu 

theo hướng thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, ít lao động 

phổ thông. 

- Mở rộng không gian ra khu vực ven sông Sài Gòn. 

- Từng bước chuyển đổi chức năng các cơ sở công nghiệp nằm chen lẫn trong các 

khu dân cư sang loại hình công nghiệp"công nghệ sạch". Di dời các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường, các cụm công nghiệp không còn phù hợp như lò gạch ngói thủ công, cơ sở 

nhuộm, mạ, hóa chất, thuốc trừ sâu, trại chăn nuôi, giết mổ gia súc… Chuyển đổi diện 

tích đất đai các cơ sở này sang mục đích dân dụng. 

- Phát triển đường ven sông Sài Gòn tạo cảnh quan phát triển du lịch dịch vụ giải 

trí trên sông. 

- Cho phép chuyển đổi một phần diện tích khu - cụm công nghiệp thành đất xây 

dựng nhà ở xã hội cho công nhân và công trình dịch vụ. 

- Phân bố hợp lý dân cư, quy hoạch phát triển các khu đô thị với các khu dân cư 

để tránh việc tập trung quá đông dân cư vào các đô thị, dễ nảy sinh nhiều tiêu cực trong 

phát triển kinh tế tế - xã hội. 

3.4.2.2. Giải pháp phát triển đô thị gắn với sử dụng đất ở hợp lý 

Quá trình đô thị hóa góp phần làm tăng tỷ lệ nguồn lao động so với tổng dân số, 

đặc biệt là lao động ở đô thị, do có sự chuyển dịch của lao động từ vùng nông thôn ra 

thành thị và lao động nhập cư từ các tỉnh, thành trong cả nước đến Bình Dương, đồng 

Hộp 02. Theo lãnh đạo thị xã Thuận An: “Kể từ ngày 1-10-2014, địa phương đã thực 

hiện nghiêm việc quản lý đất đai, không để diễn ra tình trạng phân lô bán nền. Trong 

đó, chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, quản lý về đất đai, tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, ngăn 

chặn hiện tượng phân lô bán nền; đồng thời đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền đến 

các cấp chính quyền và người dân về hậu quả của việc tự ý phân lô bán nền”. 

Các công trình cải tạo, mở rộng đường giao thông trong khu dân cư, quốc lộ 13 đoạn 

chạy qua địa bàn cũng sẽ được thực hiện khẩn trương. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh 

thực hiện các giải pháp đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các 

tuyến giao thông kết nối vào các khu vực tập trung đô thị và KCN trên địa bàn. Đồng 

thời, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn như các công trình: đường ĐT 743, 743B; 

trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát, Chòm Sao - Suối Đờn và các công trình trường 

học, nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng. 
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thời góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng dần lao 

động ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần lao động nông nghiệp. Dân 

nhập cư đã làm gia tăng áp lực về nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường 

học, công viên, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm cộng đồng…) trong khi các lĩnh 

vực quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành đô thị còn hạn chế. Với một đô thị phát 

triển nhanh, dân số cơ học tăng đột biến qua từng năm nên nhu cầu đất ở của Thuận An 

tăng mạnh, tạo nhiều áp lực đối với địa phương trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho 

người dân theo đúng các quy định của pháp luật. Do đó: 

- Thuận An cần ưu tiên phát triển đô thị trong mối liên kết vùng với bản sắc riêng, 

phù hợp với nhu cầu ở và làm việc đa dạng của người dân địa phương. Trong đó, cần 

cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đầy đủ, với thể loại, chất lượng và giá cả 

tương xứng với nhu cầu thực tế của người dân trong cộng đồng. Hạ tầng xã hội được 

thiết kế phù hợp để phục vụ cho các nhu cầu rất riêng của từng cộng đồng và nằm trong 

bán kính đi bộ từ nơi ở và làm việc. Tạo điều kiện cho người dân có thể sở hữu nhà với 

giá rẻ, có thể trả góp trong nhiều năm.  

- Phát triển các khu nhà ở, khu dân cư đô thị gần với trung tâm thương mại - dịch 

vụ và các hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh. Từng bước xây dựng các khu ở theo 

dự án nhà ở xã hội, dự án tái định cư, nhà ở cho người thu nhập thấp. 

- Sử dụng đất hiệu quả để tạo nguồn vốn phát triển đô thị văn minh, hiện đại; Tuyệt 

đối xóa bỏ và không tạo mới các đô thị không được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không 

hiệu quả. 

- Coi trọng nguồn lực đất đai. Tài chính hóa đất đai để tạo vốn phát triển đô thị, hạ 

tầng đô thị. Vận dụng các cơ chế dùng quỹ đất để tạo vốn phát triển cơ sở hạ tầng đô 

thị. 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, giá, thu tiền sử dụng đất để đảm bảo huy 

động tối đa giá trị nguồn lực từ chuyển dịch đất đai. Đồng thời, tạo hệ thống thuế, giá, 

thu tiền sử dụng đất đủ mạnh để chống đầu cơ, lãng phí, đặc biệt trong các thời điểm thị 

trường đất đai, bất động sản đô thị có yếu tố đầu cơ, bong bóng để đảm bảo ổn định thị 

trường, phát triển đô thị và phát triển kinh tế bền vững. 

- Chú trọng đầu tư vào công nghiệp, tạo công ăn việc làm, thu hút nguồn lao động 

đến sinh sống và làm việc nhằm thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá. Đây là điều kiện 

tiên quyết để các khu đô thị phát triển bền vững. Tuy nhiên, phát triển kinh tế phải phù 

hợp với quy hoạch vùng để việc lựa chọn định hướng phát triển các loại kinh doanh, 

thương mại, dịch vụ được phù hợp. 

- Coi trọng và tuân thủ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất và 

phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp; trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với các loại 
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quy hoạch của vùng và của cả nước để phát huy lợi thế của tỉnh, đồng thời kết hợp lợi 

thế các địa phương khác, tạo hiệu quả phát triển cao nhất. 

- Phát triển đô thị cần phải đi kèm với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: phát 

triển mạng lưới giao thông công cộng, ngầm hóa hệ thống dây điện, bưu chính viễn 

thông… Hệ thống giao thông phải được kết nối đồng bộ với các tỉnh trong khu vực kinh 

tế trọng điểm phía Nam, giúp thuận tiện cho việc đi lại, tạo công ăn việc làm ổn định 

cho người dân và giải quyết được bài toán về nhà ở. 

- Phân bố hợp lý dân cư, quy hoạch phát triển các khu đô thị với các khu dân cư 

nông thôn dựa vào điều kiện đặc thù của từng địa phương để tránh việc tập trung quá 

đông dân cư vào các đô thị, dễ nảy sinh nhiều tiêu cực trong phát triển KT-XH. 

- Chính quyền địa phương cần có chính sách trợ giúp người nông dân nhằm bảo 

đảm ổn định đời sống tối thiểu của người nông dân ở những vùng có diện tích đất đai 

thu hồi lớn, phục vụ cho quá trình đô thị hóa; tích cực hỗ trợ đào tạo nghề mới, tìm kiếm 

việc làm ổn định và lâu dài cho người nông dân, đặc biệt là ở những vùng có quá trình 

thu hồi đất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế diễn ra nhanh.  

 

Hộp 03. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng: “Việc quy hoạch, lập dự án và triển khai đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông liên khu vực như quốc lộ 13, ĐT741, ĐT744, Mỹ 

Phước - Tân Vạn… và các tuyến đường giao thông khu vực, giao thông nông thôn kết 

hợp chỉnh trang đô thị nhằm mục đích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương”. 

Trong những năm qua, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình cầu Phú Long, 

cầu An Linh - An Long, cảng Thạnh Phước - giai đoạn 1, cầu Ông Cộ, cảng An Sơn; 

triển khai dự án cầu qua sông Đồng Nai trên địa bàn TX.Tân Uyên. Hiện nay, tỉnh đang 

thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng đường và cầu nối tỉnh Bình 

Dương với tỉnh Tây Ninh, thi công tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (kết nối 

Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh); triển khai đấu thầu thi công tuyến đường trục 

chính Đông - Tây (đoạn từ quốc lộ 1A đến giáp quốc lộ 1K)… 

Trong giai đoạn 2012-2020, tỉnh đã hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch phân khu 

các đô thị, các xã. Chương trình phát triển đô thị được tập trung triển khai đồng bộ, 

quyết liệt; huy động hiệu quả nguồn vốn từ nhiều thành phần kinh tế tham gia vào quá 

trình đầu tư hạ tầng đô thị. Công tác quản lý và đầu tư chỉnh trang đô thị được quan 

tâm thực hiện, từng bước đi vào nề nếp. Tỉnh đã tập trung đầu tư các công trình phục 

vụ nâng cấp đô thị, không gian đô thị được mở rộng cả phía nam, phía bắc và trung 

tâm, liên hết chặt chẽ với nhau. Hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại 

với nhiều dự án khu dân cư, nhà ở cao tầng, hiện đại được hoàn thiện. 
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Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình thực hiện nghiên cứu: “Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử 

dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương”, tác giả rút ra một số kết luận 

sau: 

1. Thông qua tính toán chỉ số tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ ĐTH, luận án đã chỉ ra 

được thực trạng đô thị hóa về mặt số lượng. Mặc dù, tỷ lệ ĐTH trung bình của thị xã 

Thuận An giai đoạn 2005 - 2010 thấp hơn so với trung bình chung cả nước và vùng 

Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, ở giai đoạn 2011-2020 lại cao hơn tỷ lệ ĐTH trung bình của 

vùng Đông Nam Bộ và cao hơn nhiều so với tỷ lệ ĐTH trung bình của cả nước. Tốc độ 

ĐTH ở thị xã Thuận An trong giai đoạn 2005-2010 rất chậm và có chiều hướng giảm 

dần từ năm 2006 đến 2010, nhưng đến năm 2011, tốc độ ĐTH lại tăng đột biến rồi chững 

lại và giảm trong năm 2012 đến 2013, từ năm 2014 tốc độ ĐTH lại tăng nhanh. Chỉ tiêu 

cơ cấu các ngành kinh tế được sử dụng để đánh giá ĐTH về mặt chất lượng của thị xã 

Thuận An. Cơ cấu các ngành kinh tế có xu hướng giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp 

và Công nghiệp - Xây dựng, tăng dần ngành Dịch vụ. Như vậy, có thể thấy ĐTH ở thị xã 

Thuận An không chỉ là do quyết định hành chính về việc nâng cấp đô thị mà còn do nội lực 

phát triển của các ngành kinh tế và việc nâng cấp đô thị cho Thuận An là tất yếu. 

2. Biến động sử dụng đất trong giai đoạn nghiên cứu được tính toán cả về mặt 

không gian và thời gian thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích trong phần mềm 

ArcGIS. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2005 - 2020, đất nông nghiệp giảm một lượng 

diện tích lớn do chuyển sang đất ở và các mục đích sử dụng khác trong nhóm đất phi 

nông nghiệp, việc chuyển đổi mục đích sử dụng này diễn ra hầu hết ở các xã. Diện tích 

đất phi nông nghiệp khác, đất ở, đất chuyên dùng và đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp tăng do nhận chuyển đổi từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Phần lớn các 

diện tích đất này chủ yếu phân bố ở gần các trục đường giao thông chính.  

3. Mức ĐTH mạnh hơn và tăng tuyến tính trong giai đoạn 2010 - 2020. Theo sự 

phân bố về mặt không gian của mức đô thị hóa cho thấy có sự biến đổi rõ nét về lượng 

và về chất của ĐTH tại ở vùng nghiên cứu qua các mốc thời điểm năm 2010, 2015 và 

2020. Mức ĐTH có mối tương thuận với loại hình chuyển đổi từ NNP chuyển sang 

ODT. Yếu tố Khoảng cách tới thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng đến 03 loại hình 

chuyển đổi: từ NNP sang CDG, từ NNP sang CSK, và từ NNP sang PNN_K. Yếu tố 

Khoảng cách tới đường giao thông chính có mối tương quan thuận với loại hình chuyển 

đổi đất từ NNP sang CSK. Yếu tố Thay đổi mật độ dân số có ảnh hưởng đến chuyển đổi 

đất từ NNP sang CDG, từ NNP sang CSK và NNP sang PNN_K. Khi mật độ dân số 

càng cao thì việc chuyển đổi đất từ NNP sang CDG, CSK và PNN_K càng tăng. Trong 
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giai đoạn 2010 đến 2020, mỗi một loại hình chuyển đổi bị tác động bởi các yếu tố riêng 

lẻ khác nhau.  

4. Nghiên cứu đã sử dụng chuỗi Markov để dự báo biến động sử dụng đất tại thị 

xã Thuận An với độ chính xác của mô hình dự báo là 87,3%. Đến năm 2030, diện tích 

đất NNP giảm chỉ còn khoảng 1.684 ha, trong khi diện tích đất ở, đất chuyên dùng tăng 

lên. Xu hướng biến động này là phù hợp với thực tế địa phương có tốc độ ĐTH nhanh 

như ở thị xã Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Trên cơ sở đó đề xuất 

được một số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về đất đai và đô thị trong thời gian tới tại thị xã Thuận An. 

4.2. KIẾN NGHỊ 

- Cần có những chính sách phù hợp để ĐTH có những tác động tích cực đến quá 

trình phát triển KT - XH theo hướng bền vững. Cùng với việc kiểm soát quá trình ĐTH, 

cần tiếp tục phát huy và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đẩy mạnh 

công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý và sử dụng đất nhằm tránh tình trạng 

quy hoạch treo. Sử dụng đất phải trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng 

người dân và doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững, quan tâm bảo vệ môi trường 

sinh thái. 

- Quy hoạch phát triển đô thị cần được thực hiện theo hướng bền vững. Phải xác 

định các mục tiêu về sử dụng đất hợp lý để đảm bảo giữ gìn được quỹ đất cho không 

gian xanh trong dài hạn. Chính quyền địa phương phải tối ưu hóa việc sử dụng đất để 

mở rộng đô thị bằng cách thực hiện các dự án phức hợp thay thế cho cách tiếp cận cho 

phép đô thị hóa nhưng không có chương trình cụ thể như thời gian qua. 

- Chính quyền địa phương cần tham khảo kết quả nghiên cứu của luận án này để 

làm cơ sở cho việc quy hoạch tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu 

thực trạng và ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc biến động sử dụng đất khi thành phố 

Thủ Đức đang được mở rộng sát cạnh thị xã Thuận An và quy hoạch tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt để đảm bảo tính khả thi của mô hình dự báo, phục 

vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

- Cần có những nghiên cứu sâu hơn nữa về xu hướng mở rộng không gian đô thị 

tại khu vực nghiên cứu để có định hướng phát triển đô thị hợp lý và bền vững trong 

tương lai. 
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