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Đặt vấn đề

• Lựa chọn phương án bố trí các kiểu sử dụng đất 

quyết định đến tính khả thi của quy hoạch

• Vấn đề đặt ra khi có sự thay đổi về:

- Điều kiện tự nhiên

- Nhu cầu kinh tế xã hội

- Hệ thống cơ sở hạ tầng

- Các kiểu sử dụng đất lân cận
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Mục tiêu nghiên cứu

• Phân tích các yếu tố kinh tế xã hội và môi

trường tác động đến sự lựa chọn các kiểu sử

dụng đất nông nghiệp.

• Xây dựng mô hình hỗ trợ bố trí đất nông

nghiệp - ST-LUAM.

• Đánh giá sự tác động của từng yếu tố đối với

kết quả bố trí đất nông nghiệp
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Lựa chọn vùng nghiên cứu

• Sự chuyển đổi

mạnh mẽ giữa đất

lúa và đất nuôi

trồng thủy sản

• Sự chênh lệch về

điều kiện KT-XH và

MT giữa các nhóm

nông hộ

Hình 1: Bản đồ hành chánh ở huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 4



Phương pháp tiếp cận

Hình 2: Sơ đồ phương pháp tiếp cận
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Kết quả thảo luận

Yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sự bố trí đất 

nông nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên

LUT 1: lúa 2 vụ, LUT 2: Chuyên màu; LUT 3: Cây ăn quả; LUT 4: Thủy sản lợ, LUT 5: Lúa Tôm

Hình 4: Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố với việc lựa chọn kiểu sử dụng
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Kết quả thảo luận
Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên
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Kết quả thảo luận

Yếu tố thích nghi về môi trường ảnh hưởng 

đến sự bố trí đất nông nghiệp

ĐVĐĐ LUT

1

LUT

2

LUT

3

LUT

4

LUT

5

1 S2 S3 S3 N N

2 S3 S1 S2 N N

3 S1 S1 S1 N N

4 S2 S3 N N N

5 S2 S2 N S1 S2

6 S3 S3 N S1 S2

7 S3 S3 N S2 S3

8 S3 S3 S3 S2 S3

9 S3 S3 N S2 S2

10 S3 S3 N S2 S2

Hình 5: Bản đồ đơn vị đất đaiBảng 4: Phân cấp thích nghi các LUT có 

triển vọng

LUT 1: lúa 2 vụ, LUT 2: Chuyên màu; LUT 3: Cây ăn quả; LUT 4: Thủy sản lợ, LUT 5: Lúa Tôm
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Kết quả thảo luận

Xây dựng mô hình bố trí đất nông nghiệp

Hình 5: Lưu đồ bố trí các kiểu sử dụng đất nông nghiệp
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Hình 7: Bản đồ đầu vào của mô hình (a) và bản đồ bố trí đất đai không xét chỉ số IR, IC (b)

Xét yếu tố xã hội khi bố trí đất nông nghiệp 

ở huyện Mỹ Xuyên
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Hình 8: Kết quả bố trí đất đai không xét yếu tố kinh tế (a) và khi xét tổng hợp các yếu tố (b)

Xét yếu tố kinh tế và tổng hợp yếu tố khi bố 

trí đất nông nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên 
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Kết luận

• Sự lựa chọn KSD đất nông nghiệp bị tác động

bởi các yếu tố KT XH và MT.

• Mô hình bố trí đất nông nghiệp ST-LUAM

được xây dựng dựa trên các quy tắc bố trí

phù hợp.

• Bố trí đất đai dựa vào tổng hợp các chỉ số KT-

XH-MT đưa ra phương án bố trí gần với thực

tế tự nhiên đang diễn ra ở địa phương
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Đề xuất

• Tiếp tục nghiên cứu cập nhật mô hình bố trí

đất đai

• Nghiên cứu cho các trường hợp khác ở

ĐBSCL.

• Triển khai với các trường hợp có các LUT bố

trí đan xen và đa dạng hơn.
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Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã lắng nghe!
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