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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

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 (ĐTH) ở các vùng 

mới phát triển. 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.  

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 

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. 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. ĐTH 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. Do đó, 

việc xác định mức độ biến động sử dụng đất cũng như ảnh hưởng của 

ĐTH 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 

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. 



3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

a. 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. 

b. 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 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. Tính mới của đề tài 

- 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. 

 

  



Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Luận án đã thực hiện nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề liên 

quan đến bản chất của đối tượng nghiên cứu, bao gồm: Các vấn đề liên 

quan đến đô thị hóa, sử dụng đất, GIS và chuỗi Markov, các phương 

pháp đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất... Qua đó, 

góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận cho các nội dung nghiên cứu của đề 

tài. 

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

Phản ánh những kết quả của quá trình nghiên cứu về ĐTH và biến 

động sử dụng đất trên thế giới và ở Việt Nam từ trước cho đến những 

năm gần đây, nhằm làm rõ và cung cấp thêm luận cứ về cơ sở thực 

tiễn cho các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến luận án. 

1.3. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

Các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của 

luận án được tổng hợp, phân tích các từ kết quả nghiên cứu của các 

nhà khoa học uy tín ở nhiều nước trên thế giới và ở nhiều vùng miền 

của Việt Nam. Nhìn chung, trên thế giới và ở Việt Nam đã có khá 

nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề ĐTH và biến động 

sử dụng đất, hoặc dưới dạng các đề tài, dự án trong nước và hợp tác 

quốc tế, hoặc dưới dạng các nhiệm vụ thường xuyên của một số cơ 

quan, tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, các nghiên cứu cụ thể cho thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn chưa được thực hiện. 
 

  



Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi 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.  

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm: 

- Toàn bộ diện tích đất đai của thị xã Thuận An; 

- Thực trạng ĐTH ở thị xã Thuận An thông qua các chỉ số ĐTH; 

- 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 2005-2015. 

- Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất trên địa 

bàn thị xã Thuận An giai đoạn 2005-2015 ứng dụng công nghệ GIS. 

- Dự báo xu hướng đô thị hóa đến năm 2030 và đề xuất một số 

giải pháp quản lý sử dụng đất đai trong bối cảnh đô thị hóa tại thị xã 

Thuận An. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 

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 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. 

2.3.2. Phương pháp tính chỉ số đô thị hóa 

Nghiên cứu này sử dụng hai chỉ tiêu để đánh giá thực trạng ĐTH 

ở thị xã Thuận An là tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa. Tỷ lệ ĐTH 

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 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: 

                                            T = (Nn/N)*100%  (1) 

Trong đó: T: Tỷ lệ ĐTH 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 tiểu 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, tốc độ ĐTH theo chỉ tiêu dân số 

đô thị được xác định như sau [3]: 

                t(%) = [(B – A)/A] *100%                   (2) 

Trong đó: t: Tốc độ ĐTH; 

A: Dân số khu vực nội thị năm bắt đầu tính 

B: Dân số khu vực nội thị năm hiện tại. 

2.3.3. Phương pháp ứng dụng GIS trong phân tích biến động sử 

dụng đất 

 
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  

Đề tài sử dụng phương pháp PCA để đánh giá mức ĐTH. 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. 

ĐTH ở khu vực ven đô 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 độ đô thị hóa tiếp cận theo không gian và thời gian nhằm định 

lượng chi tiết mức độ 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 trên cơ sở bản chất của đô thị hóa và sự chuyển đổi 

các loại hình sử dụng đất tại Thị xã trong thời gian qua. 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 qua các năm 2010, 2015 và 2020 

cấp nông hộ của Tổng cục thống kê, số liệu này 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 

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 độ 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 người lại. Giá trị tiêu chuẩn của hệ số tải Factor 

Loading phụ thuộc vào kích thước mẫu được thể hiện như bảng 2.4. 

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. 

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 các biến khác liên quan đến 

điều kiện tự nhiên, KT - XH. 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 300m 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. 

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.  

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
𝑥100%   (2.6) 



Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ TÌNH 

HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA THỊ XÃ THUẬN AN 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 

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. 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. 

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

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. 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. Giá trị sản xuất 

nông nghiệp ước thực hiện 130 tỷ đồng, giảm 29,9% so với cùng kỳ.  

3.1.4. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An 

Thị xã đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 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 quy 

hoạch, quản lý đô thị còn chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị 

hóa. 

Trên địa bàn thị xã Thuận An còn 334 trường hợp tồn đọng, chưa 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 29,83ha. 

Lý do các trường hợp này chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất chủ yếu là do có nguồn gốc lấn chiếm của các tổ 

chức nhà nước trước đây, một phần do có sự tranh chấp đang trong 



quá trình thương lượng, xét xử, còn lại một số trường hợp đang nộp 

hồ sơ chờ cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 

3.2. THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ 

THUẬN AN GIAI ĐOẠN 2005-2020 

3.2.1. Tỷ lệ đô thị hóa ở thị xã Thuận An giai đoạn 2005-2020 

Bảng 3.4. Tỷ lệ ĐTH 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 

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 

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 2005-2015, 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 đô thị hóa ở thị xã Thuận An. Kết quả tính toán được thể 

hiện ở hình 3.2. 



 
Hình 3.2. Tốc độ ĐTH ở thị xã Thuận An giai đoạn 2005-2020 

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 của thị xã 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 

NN 
0,92 0,40 0,30 

0,14 
-0,52 -0,10 -0,16 

-0,78 

Ngành 

CN-XD 
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     

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 trọng 

ngành Dịch vụ lại tăng lên. 

3.2.4. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tại thị xã Thuận An giai 

đoạn 2005-2015.  

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. 



 

(Đơn vị tính: Ha) 

 
Hình 3.3. Thay đổi diện tích của 3 nhóm đất chính ở thị xã Thuận An 

giai đoạn 2005-2020 

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.  

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 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 năm 2005 và 2020 



 
Hình 3.5. Diện tích (ha) các loại đất chính giai đoạn 2005 - 2020 

Qua số liệu ở hình 3.4 và 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. 

3.3.1.2. Biến động sử dụng đất về mặt không gian tại thị xã Thuận 

An giai đoạn 2005-2020 

Sử dụng phần mềm GIS chồng ghép các cặp bản đồ: 2005-2010, 

2010-2015 và 2015-2020 để tính toán biến động. Kết quả thu được 

như sau: 

 
Hình 3.8. Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005- 2010 thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 



Kết quả tính toán biến động cho thấy 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 trên địa bàn Thuận An.  

 
Hình 3.9. Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm với lượng diện tích 

giảm khá lớn. Đất phi nông nghiệp tăng ít, trong khi đất chuyên dùng, 

đất sản xuất phi nông nghiệp và đất ở lại tăng cao. Diện tích đất chưa 

sử dụng tăng.  



 
Hình 3.13. Bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

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. Diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên 401,41 ha, chủ 

yếu là diện tích đất ở. Nhóm đất CSD giảm mạnh 163,69 ha. 

3.3.2. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất tại thị 

xã Thuận An, Bình Dương 



3.3.2.1. Mức đô thị hóa  

Để đánh giá được ảnh hưởng của ĐTH đến biến động sử dụng đất, 

đề tài đã tiến hành xác định mức ĐTH. Kết quả các phân tích PCA cho 

các năm 2010, 2015 và 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.  

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 2010 là 71,6 %, Mức đóng góp của F1 và F2 của năm 

2015 là 71,7 %. Giá trị riêng Eigenvalue của các phân tích qua các 

năm 2010, 2050 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. 

Từ kết quả thu được từ phương pháp phân tích thành phần chính, 

thành phần F1 giải thích cho mức ĐTH trong năm 2010, 2015 và 2020 

được xác định cho từng xã/phường được xác định theo phương trình: 

F1_05 = -0,781*P_NNP – 0,782*P_NN + 0,764*P_CNXD 

F1_10 = 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_15 = 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. 

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 đô thị hoá 

dưới 0 chiếm 78,5% (44/56 ấp/khu phố).  

Đối với năm 2015, mức ĐTH của thị xã đã cao hơn hẳn so với năm 

2005. 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 

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%. 



 

Trong năm 2020, mức ĐTH của thị xã Thuận An cao hơn so với 

năm 2015. Điều này được thấy rõ khi số ấp/khu phố có giá trị ĐTH 

trên 1,2 tăng chiếm hơn một nửa (với 57,14%) và số ấp/khu phố có giá 

trị ĐTH dưới mức 0,4 chỉ còn 3,57%. 

Nhìn chung, có sự biến đổi rõ nét về lượng và về chất của ĐTH tại 

thị xã Thuận An qua thời điểm năm 2010, 2015 và 2020. So sánh mức 

đô thị hoá của cả 3 năm 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 độ ĐTH mạnh hơn và tăng tuyến tính 

trong giai đoạn 2010 - 2020. 

3.3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất  

 
Hình 3.16. Yếu tố tự nhiên của khu vực nghiên cứu 

 Giai đoạn 2010 – 2015 

Kết quả chạy mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy mức 

ĐTH (F1_10) 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 

ĐTH 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). 

 Giai đoạn 2015 - 2020 



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 trên cho thấy: 

Mức ĐTH 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 độ ĐTH tăng thì chuyển đổi của loại hình này cũng tăng theo. 

Nếu mức độ đô thị hóa 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. 

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 độ 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 độ 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. 

 
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 

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. 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 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. 
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 kinh tế-xã 

hội, tốc độ đô thị hóa 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 đô thị hóa cũng đã đặt ra không ít thách thức 

cho nhiều ngành, trong đó có công quản lý đất đai đòi hỏi cần phải có 

các giải pháp để quản lý đất đai 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, đề tài đã đề xuất được một số giải pháp về quy hoạch 

và phát triển đô thị gắn với sử dụng đất ở hợp lý cho địa bàn nghiên 

cứu. 



Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 

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. 

Chỉ tiêu cơ cấu các ngành kinh tế được sử dụng để đánh giá ĐTH về 

mặt chất lượng. Cơ cấu các ngành kinh tế có xu hướng giảm dần tỷ 

trọng ngành NN và CN - XD, 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 NNP 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 PNN-K, ODT, CDG và CSK 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 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 ODT, CDG 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. Luận án đã 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 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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INTRODUCTION 

1. Rationale 

Determining land use changes and trends is an urgent issue in the 

urbanization process in developing regions. Currently, information 

technology is simplifying, solving complex problems of socio-

economic situation of the whole country in general and of land 

management in particular. Specifically, the powerful data processing 

and analysis capabilities of GIS technology have created an effective 

tool for studying land use changes and land management. This is a 

method that is being applied by many advanced countries in the world, 

bringing better results than traditional methods, better support for the 

management of land information, increasing the accuracy of land-

related data and information. 

Thuan An is a town in Binh Duong province with high economic 

growth, accompanied by rapid urbanization. Thuan An has grown to 

become a modern city, a focal point for industrial, trade and services 

development of the province’s southern economic region. Industrial 

zones have been formed and developed. New urban areas, urban 

technical infrastructure systems have been invested in construction, 

which has changed the face of the town. Uneven urbanization and lack 

of control have a negative impact on the management and use of land 

in Thuan An town. Therefore, determining the extent of land use 

volatility as well as the impact of urbanization on land use changes 

will help relevant agencies to make land use planning more feasible 

and more efficient. 

2. Objectives of the study 

The research objective of the dissertation is to evaluate the impact 

of urbanization on land use changes in Thuan An town, Binh Duong 

province. From there, proposing a number of solutions to overcome 

the negative effects of urbanization, contributing to sustainable urban 

development. 

3. Scientific and practical significance 

a. Scientific significance 

The dissertation has explained the change in land use, has 

identified the factors that affect the change of land use, predicted 

changes in land use in the context of strong urbanization by scientific 

methods. The research results of the topic contribute to supplementing 
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and completing the theoretical basis of analyzing and evaluating the 

impact of urbanization on land use. 

b. Practical significance 

The research results of the topic will help local authorities related 

to land management and urban planning in Binh Duong province in 

general and Thuan An town in particular to make decisions and 

development strategies in accordance with the local situation. 

4. The novelty of the topic 

- The dissertation has analyzed and explained the speed, location, 

and causes of land use change in the context of urbanization in Thuan 

An town, Binh Duong province. 

- The dissertation has applied methods such as principal 

component analysis (PCA), Markov chain and GIS to solve the problem 

of urbanization and asses the changes of land use under the impact of 

urbanization. 

 

 

Chapter 1. OVERVIEW OF RESEARCH ISSUES 

1.1. THEORETICAL BASIS OF RESEARCH PROBLEMS 

The dissertation has clarified a number of issues related to the 

nature of the research object, including: Issues related to urbanization, 

land use, GIS and Markov chain, the methods of impact assessment of 

urbanization on land use ... Thereby, contributing to complete the 

theoretical basis for the research content of the topic. 

1.2. PRACTICAL BASIS OF RESEARCH PROBLEMS 

The dissertation has synthesized the results of the research on 

urbanization and land use changes in the world and in Vietnam over 

the recent years, clarified and provided more practical arguments for 

research issues related to the dissertation. 

1.3. SOME RESEARCHES RELATED TO THE 

DISSERTATION 

The research works related to the research field of the dissertation 

are synthesized and analyzed from research results of prestigious 

scientists in many countries around the world and in Vietnam. In 

general, in Vietnam, there have been many studies related to 

urbanization and land use changes in the form of topics, domestic 

projects or international cooperation, or in the form of regular tasks of 
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relevant agencies and organizations. However, specific studies for 

Thuan An town, Binh Duong province have not been conducted. 

Chapter 2. SUBJECTS, CONTENTS AND METHODOLOGY 

2.1. SCOPE AND SUBJECTS OF RESEARCH 

2.1.1. Research scope 

- The spatial scope: The study was conducted within the 

administrative boundary of Thuan An town, Binh Duong province, 

Vietnam. 

- Time range: Data are collected to serve the topic: Economic, 

social and other relevant data to calculate the urbanization indexes 

during the period of 2005-2020; Land use maps, land inventory reports 

in 2005, 2010, 2015 and 2020. 

2.1.2. Research subjects 

The research object of the dissertation includes: 

- The entire land area of Thuan An town; 

- The current situation of urbanization in Thuan An town through 

indicators; 

- Land use change in Thuan An town and the relationship between 

urbanization and land use change. 

2.2. RESEARCH CONTENTS 

- Natural and socio-economic characteristics of Thuan An town, 

Binh Duong province. 

- The urbanization process of Thuan An town, Binh Duong 

province in the period of 2005-2015. 

- The impact of urbanization on land use changes in Thuan An town 

in the period of 2005-2015. 

- Forecasting the urbanization trend up to 2030 and proposing some 

land use management solutions in the urbanization context in Thuan 

An town. 

2.3. METHODOLOGY 

2.3.1. Methods of collecting data and documents 

This method is used to collect available documents such as books, 

magazines, statistical yearbooks of the province or town. This is the 

data to analyze the theoretical and practical basis of urbanization, the 

characteristics of the study area and the actual state of the urbanization 

process in Thuan An town, Binh Duong province. Data and documents 

on natural, socio-economic conditions, related research works, annual 

population and labor statistics in the period 2005-2020; State policies, 
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Government decrees, Circulars of relevant ministries, decisions of the 

People's Committees of Binh Duong and Thuan An town related to the 

urbanization process have been collected from agencies and 

authorities, therefore, credibility and legality are ensured. 

2.3.2. The method of calculating the urbanization index 

This study uses two indicators to evaluate the current 

urbanization situation in Thuan An town, namely the rate of 

urbanization and the speed of urbanization. Urbanization rate is an 

indicator showing the width of the urban area, determined by the ratio 

of the population in the inner city area to the total population of the 

whole urban area. At Point b, Clause 2, Article 2 of the Ministry of 

Construction's Circular No. 34/2009 / TT-BXD dated September 30, 

2009 detailing a number of contents of Decree No. 42/2009 / ND-CP 

on urban classification prescribed urbanization rate (T) is calculated 

according to the following formula: 

                                            T = (Nn/N)*100%  (1) 

In which: T: rate of urbanization (%); 

Nn: Total population of the inner city area (person); 

N: Urban population (person). 

Urbanization speed is an indicator of urban growth through indicators 

on urban population or urban land over time (01 year or a certain period 

of time). According to the provisions of Circular No. 34/2009 / TT - BXD 

of the Ministry of Construction, the urbanization speed according to the 

urban population norm is determined as follows: 

                t(%) = [(B – A)/A] *100%                   (2) 

In which: t: Urbanization speed; 

A: Population in the inner city in the first year of the period; 

B: Population in the inner city in the last year of the period. 



5 

2.3.3. Method of applying GIS in the analysis of land use change 

 
Figure 2.1. Process of land use change analysis using GIS 

2.3.5. The method of assessing the level of urbanization  

The dissertation used PCA method to evaluate the level of 

urbanization. Because this analytical method uses orthogonal 

transform to convert a set of correlated criteria by a smaller, 

uncorrelated set of criteria called the main component. The PCA 

method reduces the number of dimensions of the data meaning that 

instead of keeping the coordinate axes of the old space, PCA builds a 

new space with fewer dimensions, but the ability to represent the data 

is equivalent to the old space and ensure the variability of the data on 

each new dimension. In the new space implicit links of data are 

discovered that are not clearly visible in its old space. In general, the 

goal of the PCA is to analyze the structure of the data by finding a new 

space with a smaller dimension than the old one. New spatial 

coordinate axes were constructed such that on each axis the variability 

of the data was maximum. 

Urbanization in the peri-urban area is a complex process, in order 

to fully analyze this process it is necessary to use a system of many 

complementary and mutually interrelated criteria. The analysis and 

assessment of urbanization approach in space and time to quantify in 

detail the urbanization level of the area. The spatial approach at sub-

quarter level and at three different times, 2010, 2015 and 2020. The 

system of urbanization criteria for the study area is determined on the 

basis of the nature of urbanization and the conversion of land use in 

the town in recent years. The criteria system is concretized as follows: 

- Land use: Based on land use information in 2005, 2010, 2015 and 

2020, the assessment is conducted at sub-quarter level, from there, 
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give a group of land use criteria in Thuan An town is concluded (table 

2.2 ).. 

Table 2.2. Proportion of use purposes 

Criteria Proportion Code 

Land use 

- Proportion CDG 

- Proportion CSK 

- Proportion NNP 

- Proportion ODT 

- Proportion PNN_K 

- P_CDG 

- P_CSK 

- P_NNP 

- P_ODT 

- P_PNN_K 

* Note: CDG - specialized land; CSK - non-agricultural 

production and business land; NNP - agricultural land; ODT - urban 

residential land; PNN_K - other non-agricultural land. 

- Labor and income structure: Studying the transformation of the 

labor structure and the transformation of the main income source of 

the household through the collection of cashew statistical data over the 

years 2010, 2015 and 2020 at the household level of the General 

Statistics Office. These data are aggregated in sub-quarter units for the 

whole of Thuan An town. Based on the completeness of the data 

showing the urbanization level of the study area over 03 time points, 

the study gave groups of criteria for labor and income structure as 

shown in Table 2.3. 

Table 2.3. Criteria group on labor and structure of income sources 

Criteria Indicators Code 

Labor 

and labor 

structure 

- The proportion of people of working age 

working in the agricultural sector. 

- Proportion of working age people 

working in industry and construction. 

- The proportion of people of working age 

working in the trade and service industry. 

- P_NN 

 

- P_CNXD 

 

- 

P_TMDV 

Income 

structure 

- Proportion of households with main 

income from agriculture. 

- Percentage of households with main 

income from construction industry 

- Percentage of households with main 

income from commercial services 

- I_NN 

 

- I_CNXD 

- I_TMDV 

Based on the criteria defined above and on the basis of the 

urbanization nature of the town area is the formation and spillover of 
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urbanization into rural areas. 

When assessing the level of urbanization for the area, the study 

uses the PCA method. 

This is a multi-criteria assessment method, so when analyzing the 

relationship between the criteria and assessing the level of 

urbanization, it is required that the number of samples is 5 times more 

than the number of criteria, so the size The minimum sample size in 

this study is 55. 

When evaluating for Thuan An town area with 10 administrative 

units at commune / ward level, the study finds that the number of 

samples is not guaranteed to follow the main component analysis 

method. Therefore, the dissertation divides Thuan An town according 

to sub-quarter level units. The number of sub-quarters in Thuan An is 

56, which ensures PCA analysis conditions. 

The PCA method allows to describe the relationship between the 

criteria and evaluate the weight contribution of each indicator as well 

as each sample unit in the analysis model. The selection of the main 

components of the analytical criteria is based on the following factors: 

- The first number of main components retained for analysis must 

ensure that most of the total variance of the criteria is within the range 

of 70% to 80%. 

- When analyzing the correlation matrix, only those components 

with Eigenvalue greater than 1 are retained. 

- Factor Loading denotes the correlation relationship between 

observed variables and factors. That factor loading is higher means 

that the correlation between that observed variable with the factor is 

larger and vice versa. The standard value of the Factor Loading 

coefficient depends on the sample size shown in Table 2.4. 

Table 2.4. The Standard Value of Factor Loading 

Factor Loading The minimum sample size is 

statistically significant 

0,30 350 

0,35 250 

0,40 200 

0,45 150 

0,50 120 

0,55 100 
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0,60 85 

0,65 70 

0,70 60 

0,75 50 

2.3.6. Method of assessing the impact of urbanization on land use 

change 

There are many methods of assessing the factors that affect land use 

changes, each type of land use change will have its own impact factors, 

but the types of land use conversion interact with each other and 

happen simultaneously. 

Therefore, the choice of method allows analysis with regard to the 

suitability of the data and the accuracy of the model. Based on these 

requirements, the author has chosen a multivariate linear regression 

model. The multivariate linear regression equation is shown as 

follows: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑋𝑝 + 𝑒𝑖             (2.3) 

In which 𝛽0 is a constant, βi is the regression coefficient 

corresponding to the ith factor, Xi are the influencing factors and  휀 is 

residual.  

The multivariate linear regression model assumes that the 

dependent variable has a normal distribution for any combination of 

the independent variables in the model. An important hypothesis for 

the linear regression model is that no explanatory variables can be 

expressed in a linear combination with the remaining explanatory 

variables. If such a linear relationship exists, then multicollinearity 

occurs. In addition, the p-value of the t-test is used to test the 

significance of the regression coefficient. If p-value ≤ 0.05, the 

independent variable has impact on the dependent variable and vice 

versa. 

In the dissertation, sample size using multivariate linear regression 

analysis is the same as PCA analysis, including 56 sub-quarters of 

Thuan An. Any sub-quarter will have the natural, socio-economic 

characteristics of that sub-quarter. 

Dependent variables: The main types of land use changes identified 

above are in three periods 2005 - 2010, 2010 - 2015 and 2015 - 2020. 

Independent variables: When assessing the impact of urbanization 

on the conversion of agricultural land to other land use types, the 
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dissertation evaluates based on urbanization variables affecting 

changes in land use. In addition, the study also uses other variables 

related to natural, socio-economic conditions. The independent 

variables are built into layers in the GIS database, including:  

- The level of urbanization. 

- Distance to the main road: calculated through a set of buffer zones 

with a distance of 300m from the traffic system in the study area. This 

distance is measured on average from the roadside residential areas. 

- Distance to Ho Chi Minh city: calculated through a set of 

consecutive buffer zones with a distance of 3 km from the starting ends 

connecting Ho Chi Minh City and Thuan An town via the main traffic 

axis. . 

Population density change: Determined from the difference in 

population density in the 2005 - 2010, 2010-2015 and 2015-2020 

periods. 

Table 2.5. The dependent variable and the independent variable 

Variable Type 

Dependent variable  

NNP area is converted to CDG Continuous variable 

NNP area is converted to CSK Continuous variable 

NNP area is converted to ODT Continuous variable 

NNP area is converted to PNN_K Continuous variable 

Independent variables  

The level of urbanization (F1) Continuous variable 

Distance to Ho Chi Minh city (HCM) Continuous variable 

Distance to major roads (GT) Continuous variable 

Population Density Change (MĐDS) Continuous variable 

* Note: CDG - specialized land; CSK - non-agricultural production 

and business land; NNP - agricultural land; ODT - urban residential 

land; PNN_K - other non-agricultural land. 

2.3.7. Method of forecasting land use change by Markov chain 

After the map of land use change has been established, data of 

changes are extracted for assessing the change of land use at each time 

through the matrix of changes presented in Table 2.6. 

Table 2.6. Changes in land areas in the period t1 - t2 

Land type P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Area at 

t1 



10 

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 

Area at t2 Vt2P1 Vt2P2 Vt2P3 Vt2P4 Vt2P5 Vt2P6  

In which: 

- V is the area of land types changed from time t1 to t2; 

 - P is land type; 

- t1, t2 is the timeline. 

Based on the land use change matrix of the previous period, the 

coefficient of change is determined to predict the land use area in the 

next stage through the Markov chain.  

Table 2.7. Matrix of probability of land use change in the period 

t1 - t2 

Land type 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 

In which: 

- P is land type; 

- γ11, γ12,…, γ66 is the probability of change of land use types, 

determined based on a matrix of changes of land types, γ11 = V11/ Vt1P1. 

Markov chain is applied to forecast land use area through the 

formula: 

(2.4) 

This formula is rewritten in generalized form for the forecasting 

matrix as follows: 
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 (2.5) 

In which: 

- [V1, V2, V3,V4]1: Areas of land types at t1; 

- [V1, V2, V3,V4]2: Areas of land types at t2; 

- γ11, γ12,…, γ77: Probability of land use type change in period of t1 – 

t2. 

The accuracy of the results of land use change forecast is calculated 

based on the error between the area difference and the total area of 

land types through the formula: 

𝛿 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑇ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠
𝑥100%   (2.6) 

Chapter 3. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. NATURAL, ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONS 

AND LAND MANAGEMENT OF THUAN AN TOWN 

3.1.1. Natural condition 

Thuan An town was established by the Government on January 13, 

2011 on the basis of the entire area and population of Thuan An town 

with 07 wards and 03 communes. By the end of 2013, Binh Nham and 

Hung Dinh communes were upgraded to wards under the 

Government's Resolution No. 136 / NQ-CP dated December 29, 2013. 

On February 1, 2020, Thuan An town was upgraded to a city according 

to Resolution No. 857 / NQ-UBTVQH14 dated January 10, 2020 of 

the Standing Committee of the National Assembly. The town has a 

total natural area of 8,369.21 ha and 382,034 inhabitants, with 10 

affiliated administrative units, including 9 wards: Lai Thieu, An 

Thanh, Vinh Phu, Binh Hoa, Thuan Giao, Binh Chuan, An Phu , Binh 

Nham, Hung Dinh and 01 commune: An Son. 

3.1.2. Social and economic conditions 

In 2020, the value of industrial production has reached 234,700 

billion VND (up 3.79% over the same period). Total retail sales of 

goods and service revenue were estimated at about 72,700 billion 

VND (up 10.34% over the same period). By 2020, there will be more 

than 30,000 households operating commercial and service activities, 

05 supermarkets, 07 trade centers, 23 planned markets, 63 

convenience stores, 46 cooperative groups and 03 affiliated groups 
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with 442 member. The value of agricultural production has reached 

about 130 billion, down 29.9% over the same period. 

3.1.4. Land use and management situation in Thuan An town 

The town has approved the master plan on socio-economic 

development of Thuan An town in 2020; general planning on 

construction of Thuan An urban area in 2020, with a vision to 2030; 

approved urban functional subdivision planning projects of 09 

communes, wards with the scale of 1/2000, upgrading 02 communes 

of Binh Nham, Hung Dinh to wards and realizing a master plan on 

construction of a new countryside in An Son commune in the period 

of 2011 - 2015. Urban planning and management work is still slow, 

not keeping pace with urbanization development. 

There are 334 cases that have not been granted land use right 

certificates with a total area of 29.83 ha. Some of the reasons are: land 

encroached upon by state organizations in the past; Disputed land is in 

the process of negotiation and adjudication; In some cases, land use 

right certificates are pending. 

3.2. URBANIZATION IN THUAN AN TOWN FROM 2005-

2020 

3.2.1. Rate of urbanization in Thuan An town in the period of 

2005-2020 

Table 3.4. Rate of urbanization in Thuan An town in the period 

2005-2020 

Year 

Population of 

the whole town 

(person) 

Urban population 

(person) 

Rate of 

urbanization 

 (%) 

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 

3.2.2. The speed of urbanization in Thuan An town in the period 

of 2005-2020 

This study uses population statistics of the years in the period 2005-

2020, the year 2005 is selected as the base year for calculation. Apply 

the formula in the research method to calculate the urbanization speed 

in Thuan An town. Calculation results are shown in Figure 3.2. 

 
Figure 3.2. The speed of urbanization in Thuan An town in the 

period of 2005-2020 

3.2.3. Economic restructuring in Thuan An town in the period 

2005-2020 

In the period of 2005-2020, the economic structure of the town has 

shifted towards increasing the proportion of service industry, 

gradually decreasing the proportion of industry - construction and 

agriculture.  

Table 3.5. Economic structure of Thuan An town in the period 2005 - 

2015 

  (Unit: %)   

 

Year Increase / decrease (+/-) 

2005 2010 2015 2020 
2005-

2010 

2010-

2015 

2015-

2020 

2005-

2020 

Agriculture 0,92 0,40 0,30 0,14 -0,52 -0,10 -0,16 -0,78 
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Industry - 

Construction 
77,82 74,12 70,50 69,5 -3,70 -3,62 -1,00 -8,32 

Services  21,26 25,48 29,20 30,36 4,22 3,72 1,16 9,10 

Sum 100 100 100 100     

In the period of 2005 - 2020, the proportion of agriculture, industry 

and construction tends to decrease gradually, while that of the service 

industry has increased. 

3.2.4. Changing the structure of land use in Thuan An town in 

the period of 2005-2020.  

Urbanization in Thuan An town is not only due to the 

administrative decision of urban upgrading but also the internal 

development of economic sectors. 

(Unit: Ha) 

 
Figure 3.3. Change of area of 3 main land groups in Thuan An town 

in the period 2005-2020 

The conversion of land use from agricultural to non-agricultural to 

meet the needs of building industrial parks, residential areas, and 

infrastructure is inevitable. However, this conversion result in the lost 

of entire area of rice cultivation in the town, reducing a huge area of 

land for perennial crops.  

3.3. CHANGE OF LAND USE AND THE EFFECTS OF 

URBANIZATION ON LAND USE CHANGE IN THUAN AN 

TOWN 

3.3.1. Changes in land use in the period of 2005-2020 

3.3.1.1. Change of land use structure in the period of 2005-2020 

The structure of the use of three main land groups: agricultural, 

non-agricultural and unused changed significantly in the periods: 

2005-2010, 2010-2015 and 2015-2020. 
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Figure 3.4. Land use structure of Thuan An town in 2005 and 2020 

 
Figure 3.5. Area of major land types in the period of 2005-2020 

Figures 3.4 and 3.5 show that the land use structure of the 

agricultural land group tends to decrease, while the land use structure 

of the non-agricultural land group tends to increase. 

3.3.1.2. Spatial change in land use in Thuan An town in the period 

of 2005-2020 

GIS software is used to overlap maps: 2005-2010, 2010-2015 and 

2015-2020 to calculate fluctuations. The results are as follows: 
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Figure 3.8. Map of land use change in the period of 2005-2010, 

Thuan An town, Binh Duong province 

Calculation results showed that, a large area of agricultural land 

decreased due to its conversion into residential land and other uses in 

the group of non-agricultural land. This conversion of use purposes 

takes place in most of the communes in Thuan An.  

 
Figure 3.9. Map of land use change in the period of 2010-2015, 

Thuan An town, Binh Duong province 
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In the period of 2010-2015, agricultural land continued to show a 

downward tendency with a large amount of area. Non-agricultural 

land increased slightly, while specialized land, non-agricultural 

production land and residential land increased. The area of unused 

land increased.  

 
Figure 3.10. Map of land use change in the period of 2015-2020, 

Thuan An town, Binh Duong province 

The area of agricultural land continued to decrease. Specifically, in 

the period 2015-2020, agricultural land has decreased by 237.1 

hectares, mainly converted to non-agricultural purposes. Non-

agricultural land area increased to 401.41 ha, mainly residential land. 

The group of unused land plummeted about 163.69 ha. 

3.3.2. The impact of urbanization on land use change in Thuan An 

town, Binh Duong 

3.3.2.1. The level of urbanization 

In order to assess the impact of urbanization on land use changes, 

the project has determined the level of urbanization. From the results 

of PCA analysis for the years 2010, 2015 and 2020, the main 

component analysis are taken according to Pearson method, giving 

correlation matrix between the indicators and the main component 

axis. All analysis showed the confidence index p-value ≤ 0.05 with 
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95% confidence and the first two factor axes retained with Eigenvalue 

were both greater than 1.  

The first two major component axes have the highest contribution 

of criteria for all 56 samples and are both above 70%. Specifically: 

Contribution of F1 and F2 in 2010 is 77.9%, Contribution of F1 and 

F2 in 2010 is 71.6%, Contribution of F1 and F2 in 2015 is 71.7% 

respectively. The Eigenvalue of the analysis over the years 2010, 2050 

and 2020 for the first two major component axes are all greater than 

1. However, the minimum Factor Loading in the study is 0.75 (due to 

the sample size of the study being 56). Therefore, the criteria with load 

factor of 0.75 or more are allowed to retain the main component 

analysis model. 

From the results obtained from the main component analysis 

method, component F1 that explains the level of urbanization in 2010, 

2015 and 2020 is determined for each commune / ward calculated by 

the equation: 

F1_05 = -0,781*P_NNP – 0,782*P_NN + 0,764*P_CNXD 

F1_10 = 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_15 = 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 

Replacing the corresponding data for each commune/ward, the 

study determines the urbanization rate over the years. 

In 2010, the urbanization level was at a low level when the cold 

colors covered almost the entire town on the map with the number of 

communes/wards with the urbanization level below 0 accounting for 

78.5% (44/56 sub-quarters).  

In 2015, the urbanization level of the town was much higher than 

that of 2005. This is reflected in the warmer colors that have covered 

almost the whole town. Only a few sub-quarters located in the north 

of the town still have cold colors and especially no sub-quarters have 

urbanization rates below 0. 

The level of urbanization from 0.31 to 0.4 accounts for 8.92%, the 

level from 0.4 to 1.2 accounts for 64.29% and the level above 1.2 

accounts for 26.79%. 

In 2020, the urbanization rate of Thuan An town is higher than in 

2015. This is evident when the number of sub-quarters with 

urbanization value of over 1.2 increases by more than half (with 57, 
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14%) and the number of sub-quarters with urbanization value below 

0.4 is only 3.57%. 

In general, there is a significant change in the quantity and quality 

of urbanization in Thuan An town through 2010, 2015 and 2020. A 

comparison of the urbanization level of the three years shows that 

change in the neighborhoods in Lai Thieu and An Thanh wards. Sub-

quarters adjacent to Lai Thieu and An Thanh wards also have a 

stronger urbanization rate and increase linearly in the period 2010 - 

2020. 

3.3.2.2. Factors affecting land use change 

 
Figure 3.16. Natural factors of Thuan An town 

 The period of 2010 – 2015 

The results of the analysis of the multivariate linear regression 

model show that the level of urbanization (F1_10) is related to the type 

of conversion from agricultural land to urban residential land. For this 

type of conversion, the coefficient of the multivariate linear regression 

equation is positive, showing the positive correlation between 

urbanization and the conversion of agricultural land to urban 

residential land. This means that when urbanization increases, this 

conversion also increases. For example, if the urbanization level 

increases by 1 unit while other factors do not change, the converted 

area is expected to increase by 0.461 (ha). 

 The period of 2015 - 2020 

Urbanization is the factor affecting the conversion of agricultural 

land to non-agricultural land with the regression coefficient of 0.459. 
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This means that as urbanization increases, so does this transition. If 

the level of urbanization increases by 1 unit while other factors do not 

change, the expected agricultural land to be converted to other non-

agricultural land is 0.459 ha.  

Through multivariate linear regression analysis shows that from 2010 

to 2020, each type of transformation is affected by individual factors in 

each phase. Specifically: 

As for the type of conversion from agricultural land to special-use 

land, in both the period 2010 - 2015 and the period 2015 - 2020, factors 

such as distance to Ho Chi Minh City, changes in population density 

are factors driving transformation.  

 
For the type of conversion from agricultural land to non-

agricultural production and business land, in the period 2010 - 2020, 

there are relevant factors including: Distance to Ho Chi Minh city, 

distance to main roads and changes in population density. In which, in 

the period 2010 - 2015, the factor distance to Ho Chi Minh city, 

distance to main roads and change of population density are the 

driving factors. However, in the period 2015 - 2020, the Distance to 

main road is no longer relevant. 

 
 

In the period 2010 - 2015, the transition from agricultural land to 

urban residential land is only related to the level of urbanization. In 

the period 2015 - 2020, the degree of urbanization is replaced by the 

factors of population density change and distance to Ho Chi Minh 

City. 

Finally, the type of conversion from agricultural land to other non-

agricultural land in the period 2010 - 2015 has only two influencing 

factors: distance to Ho Chi Minh City and changes in population 

density. However, over the period 2015 - 2020, the population density 

change factor is replaced by the distance to Ho Chi Minh City. 
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3.4. FORECAST OF LAND USE CHANGE TO 2030 AND 

PROPOSING A NUMBER OF SOLUTIONS FOR LAND 

MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF URBANIZATION IN 

THUAN AN TOWN 

3.4.1. Forecast of land use change up to 2030 

The forecasting accuracy of the forecast model is 87.3%, showing 

that Markov chain can be completely applied to forecast land use 

change in Thuan An town. The area of residential and special-use land 

will increase to 109 hectares and 215 hectares respectively by 2025. 

In the next period 2025 - 2030, these two types of land will continue 

to increase to 62.5 and 353.5 hectares, respectively. Other land types 

will tend to decrease, especially agricultural land, in the period 2025 - 

2030 may decrease more than in the period 2020 - 2025. By 2030, the 

residential land area is about 2,888 ha, an average increase of 

approximately 17 ha/year. The area of special-use land by 2030 is 

forecasted to be about 2,025 ha, an average increase of 56.8 ha/year. 

Other land uses tend to decrease. The biggest decrease continued to be 

the agricultural land group with an average level of about 32.4 ha/year, 

down to around 1,505 ha. 
3.4.2. Proposing some solutions for land management in the 

context of urbanization in Thuan An town 

After the re-establishment of the province, along with the process 

of socio-economic development, the urbanization rate of Binh Duong 

province in general and Thuan An town in particular took place 

strongly, changing the face of the town. However, the process of 

urbanization has also posed many challenges for many sectors, 

including land management. It is necessary to have solutions for 

effective land management towards sustainable urban development in 

the future. Through the implementation process, this study has 

proposed a number of urban planning; development solutions - in 

association with residential land use - for the study area. 

Chapter 4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

4.1. CONCLUSIONS 

1) Through the calculation of the urbanization rate and the 

urbanization rate, the study has shown the urbanization in terms of 

quantity. Although, the average urbanization rate of Thuan An town 

in the 2005-2010 period is lower than that of the whole country and 
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the Southeast, in the 2011-2020 period, it is higher than the average 

urbanization rate of the Southeast and much higher than the average 

urbanization rate of the whole country. The structure of economic 

sectors is an indicator used to evaluate urbanization in terms of quality. 

The structure of economic sectors tends to decrease the proportion of 

agriculture and industry - construction, and gradually increase the 

service sector. Thus, it can be seen that urbanization in Thuan An town 

is not only due to the administrative decision on urban upgrading but 

also the internal development of economic sectors and the upgrading 

of Thuan An urban area is inevitable.  

2) Changes in land use during the study period are calculated both 

spatially and temporally using analytical tools in the ArcGIS software. 

The results show that, in the period 2005 - 2020, agricultural land 

decreased sharply due to conversion to residential land and other uses 

in the group of non-agricultural land, this conversion takes place in 

most communes. Areas of other non-agricultural land, urban 

residential land, specialized land and non-agricultural business and 

production land have increased due to the conversion of agricultural 

and unused land. Most of this land area is mainly distributed near the 

main roads.  

3) Urbanization increases sharply and increases linearly in the 

period 2010 - 2020. According to the spatial distribution of 

urbanization, there is a clear change in quantity and quality of 

urbanization through 2010, 2015 and 2020. The level of urbanization 

is positively correlated with the type of conversion from agricultural 

land to urban residential land.  

The Factor Distance to Ho Chi Minh City affects three types of 

conversion: from agricultural land to specialized land, from 

agricultural land to non-agricultural production and business land, and 

from agricultural land to other non-agricultural land. The Factor 

Distance to the main road is positively correlated with the type of land 

conversion from agricultural land to non-agricultural production and 

business land. Factors Population density change affects the 

conversion of land from agricultural land to specialized land, from 

agricultural land to non-agricultural production and business land and 

agricultural land to other non-agricultural land. As the population 

density increases, the conversion of land from agricultural land to 

specialized land, non-agricultural production and business land and 
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other non-agricultural land increases. In the period 2010 to 2020, each 

type of transition is affected by different individual factors.  

4) The study used Markov series to forecast land use changes in 

Thuan An town with the forecasting accuracy of 87.3%. By 2030, the 

area of agricultural land will be reduced to only about 1,684 hectares, 

while the area of urban residential land and special-use land will 

increase. This fluctuation trend is consistent with a locality with a fast 

urbanization rate like Thuan An town in particular and Binh Duong 

province in general. The dissertation has proposed a number of 

feasible solutions to contribute to improving the efficiency of state 

management of land in the coming time in Thuan An town. 

4.2. RECOMMENDATIONS 

- It is necessary to have appropriate policies for urbanization to 

have positive effects on the sustainable socio-economic development. 

Along with the control of urbanization, it is necessary to continue to 

promote and strengthen the work of State management over land. The 

inspection and supervision of land use and management activities 

should be strengthened in order to avoid unfeasible planning. Land use 

must be on the basis of ensuring the harmony of interests between 

communities and businesses towards sustainable development, paying 

attention to protecting the ecological environment. 

- Urban development planning should be done in a sustainable way. 

Reasonable land-use targets must be identified to ensure the long-term 

conservation of land reserves for green spaces. Local government 

must optimize land use for urban expansion by implementing complex 

projects that replace an approach that allows for urbanization but with 

no specific program like in the past. 

- The local government should refer to the research results of this 

dissertation as a basis for the planning of the province in the coming 

time. At the same time, study of the current situation and the impact 

of urbanization on land use change should be continued when Thu Duc 

city is being expanded next to Thuan An town; The results of this 

dissertation should also be referenced in the planning of land use in 

Binh Duong province for the period of 2021-2030 to ensure feasibility 

and effectively serve the state management of land. 

- There is a need for further studies on the trend of urban space 

expansion in this area for a rational and sustainable urban development 

orientation in the future. 
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