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Tiểu luận tốt nghiệp: “Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá biến động sử dụng đất 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2014” đã được thực hiện 

từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016. Phương pháp tiếp cận của đề tài là sử dụng công 

nghệ GIS. Nội dung nghiên cứu của đề tài là: 

- Thu thập dữ liệu bản đồ, số liệu thống kê và từ đó đánh giá tình hình sử dụng 

đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ở 2 thời điểm 2010, 2014. 

- Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2010, 2014. 

Sau quá trình thực hiện, đề tài thu được các kết quả sau: 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương các 

năm 2010 và 2014 với 10 loại hình sử dụng đất. 

- Bản đồ biến động diện tích đất của thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2010- 

2014 của các loại hình biến động mạnh. 
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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đất đai là một tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của xã hội loài người là tư 

liệu sản xuất đặc biệt. Trong xã hội hiện nay dưới sức ép của gia tăng dân số thì đất đai 

đã trở thành vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Chính sự gia tăng dân số, 

phát triển của đô thị (xây dựng các khu dân cư,  khu công nghiệp tập trung, khu kinh 

tế, cửa khẩu..) và quá trình công nghiệp hóa đã ảnh hưởng đến thay đổi mục đích sử 

dụng đất, làm thay đổi địa hình địa mạo của đất... Do đó luôn có sự biến động đất đai 

về sử dụng đất. Để phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước thì cần đánh giá biến 

động sử dụng đất. Có rất nhiều phương pháp được sử dụng để nghiên cứu biến động sử 

dụng đất trong đó với sự ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng 

dụng công nghệ GIS của một số tác giả (Nguyễn Thị Thu Hiền và ctv., 2013; Vũ Thị 

Phương Thảo, 2012 ; Huỳnh Văn Chương và ctv., 2011) ... 

Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị trung tâm của Bình Dương. Ngày 8 tháng 

7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1120/QĐ-TTg công nhận 

thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương (Thủ tướng Chính 

phủ, 2014). Phát triển kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao. 

Tuy nhiên tình hình gia tăng dân số cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với nhiều 

tuyến đường phố, khu dân cư, đô thị được xây dựng mới đã kéo theo hàng loạt các 

biến động về quỹ đất và tình hình sử dụng đất. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên địa 

bàn thành phố, đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá biến động sử dụng đất thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” đã được thực hiên. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2014 nhằm giúp có cái nhìn trực quan về 

tình hình sử dụng đất của địa phương 

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá tình hình sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ở 2 

thời điểm 2010, 2014. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/2014
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_lo%E1%BA%A1i_II
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
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- Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2010, 2014. 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: sử dụng đất. 

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: được thực hiện trong 2 tháng 

-  Khu vực nghiên cứu: thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Giai đoạn biến động: 2010- 2014 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Biến động sử dụng đất 

2.1.1. Sử dụng đất 

Sử dụng đất đai là tổng của các thỏa thuận, các hoạt động và các đầu vào mà con 

người thực hiện trong một loại che phủ đất nhất định (FAO / UNEP, 1999). 

Tại Việt Nam, Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành thông tư quy định về 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.  

Bảng 2.1. Loại đất thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp 

STT Loại đất Mã 

Thể hiện trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp 

Xã Huyện Tỉnh 
Vùng và 

cả nước 

1 Đất nông nghiệp NNP     

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN     

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN   ** ** 

1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA ** ** x x 

1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC x x * * 

1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK x x * * 

1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN x x * * 

1.1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác HNK ** x x x 

1.1.1.3.1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK x * * * 

1.1.1.3.2 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK x * * * 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN x * * * 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP   x x 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX x x * * 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH x x * * 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD x x * * 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS x x * * 

1.4 Đất làm muối LMU x x * * 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH x x * * 

2 Đất phi nông nghiệp PNN     

2.1 Đất ở OCT   x x 
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STT Loại đất Mã 

Thể hiện trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp 

Xã Huyện Tỉnh 
Vùng và 

cả nước 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT x x * * 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT x x * * 

2.2 Đất chuyên dùng CDG   x x 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC ** ** * * 

2.2.2 Đất quốc phòng CQP x x x * 

2.2.3 Đất an ninh CAN x x x * 

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN ** ** * * 

2.2.4.1 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS x * *  

2.2.4.2 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH x x *  

2.2.2.3 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH x * *  

2.2.4.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT x x *  

2.2.2.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD x x *  

2.2.2.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT x x *  

2.2.2.7 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH x * *  

2.2.2.8 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG x x *  

2.2.2.9 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK x * *  

2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK   ** x 

2.2.5.1 Đất khu công nghiệp SKK x x x  

2.2.5.2 Đất cụm công nghiệp SKN x x *  

2.2.5.3 Đất khu chế xuất SKT x x x  

2.2.5.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD x *   

2.2.5.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC x x *  

2.2.5.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS x x   

2.2.5.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX x x   

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC   x x 

2.2.6.1 Đất giao thông DGT x x x x 

2.2.6.2 Đất thủy lợi DTL x x x x 

2.2.6.3 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT x x *  

2.2.6.4 Đất danh lam thắng cảnh DDL x x *  

2.2.6.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH x x *  

2.2.6.6 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV x x *  
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STT Loại đất Mã 

Thể hiện trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp 

Xã Huyện Tỉnh 
Vùng và 

cả nước 

2.2.6.7 Đất công trình năng lượng DNL x *   

2.2.6.8 Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV x *   

2.2.6.9 Đất chợ DCH x x *  

2.2.6.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA x x *  

2.2.6.11 Đất công trình công cộng khác DCK x x *  

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON x *   

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN x *   

2.5 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD x x x  

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON x x x x 

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC x x * * 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK x x *  

3 Đất chưa sử dụng CSD x x x x 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS x x x * 

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS x x x * 

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS x x x * 

4 Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB x x x  

4.1 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT x x *  

4.2 Đất mặt nước ven biển có rừng MVR x x *  

4.3 Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK x x *  

                                                                         (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014) 

Ghi chú: 

- Dấu nhân (x): loại đất phải thể hiện trên bản đồ; 

- Dấu sao (*): loại đất khuyến khích thể hiện trên bản đồ khi khoanh đất có diện 

tích đủ lớn để thể hiện. 

- Dấu sao (**): loại đất cho phép thể hiện trên bản đồ khi khu vực có nhiều 

khoanh đất nhỏ khó thể hiện loại đất chi tiết hơn. 
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2.1.2. Biến động sử dụng đất 

Biến động sử dụng đất là sự thay đổi trạng thái tự nhiên của lớp phủ bề mặt đất 

gây ra bởi hành động của con người, là một hiện tượng phổ biến liên quan đến tăng 

trưởng dân số, phát triển thị trường, đổi mới công nghệ, kỹ thuật và sự thay đổi thể 

chế, chính sách. Biến động sử dụng đất có thể gây hậu quả khác nhau đối với tài 

nguyên thiên nhiên như sự thay đổi thảm thực vật, biến đổi trong đặc tính vật lý của 

đất, trong quần thể động, thực vật và tác động đến các yếu tố hình thành khí hậu 

(Muller, 2004). 

Những yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất và lớp phủ bao gồm:  

- Các yếu tố tự nhiên như vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng... và các quá 

trình tự nhiên có tác động trực tiếp đến biến động sử dụng đất hoặc tương tác với các 

quá trình ra quyết định của con người dẫn đến biến động sử dụng đất (Meyer and 

Turner, 1994). 

- Các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến biến động sử dụng đất bao 

gồm dân số, công nghệ, chính sách kinh tế, thể chế và văn hóa. Sự ảnh hưởng của mỗi 

yếu tố thay đổi khác nhau theo từng khu vực và từng quốc gia (Meyer and Turner, 

1994). 

2.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

2.2.1. Vị trí địa lí 

Thành phố Thủ Dầu Một là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương có tọa độ địa 

lý là 11°00'1" vĩ độ Bắc và 106°38'56" kinh độ Đông. Phía Đông giáp thị xã Tân 

Uyên, phía Tây giáp huyện Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp thị 

xã Thuận An, phía Bắc giáp thị xã Bến Cát. 

Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II, nằm trong chùm đô thị của vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam. Thành phố nằm vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu 

với các huyện trong tỉnh và cả nước qua quốc lộ 13, đường Bắc - Nam, cách thành 

phố Hồ Chí Minh 30 km (Thủ tướng Chính phủ, 2014; UBND thành phố Thủ Dầu 

Một, 2012). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_t%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Uy%C3%AAn,_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Uy%C3%AAn,_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A7_Chi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_An,_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_An,_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_C%C3%A1t
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2.2.2. Địa hình 

Địa hình của thành phố chủ yếu là những đồi thấp có lượn sóng yếu, nằm trên 

các nền phù sa cổ, chủ yếu là các đồi thấp với đỉnh bằng phẳng, liên tiếp nhau, độ 

cao phổ biến từ 30- 60 m (Thư viện Bình Dương, 2016). 

2.2.3. Khí hậu 

Khí hậu ở thành phố Thủ Dầu Một mang đặc điểm của khí hậu tỉnh Bình 

dương: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao, trong năm phân chia thành hai mùa 

rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối 

tháng 10 dương lịch. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.800- 2.000mm. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26ºC- 27ºC. Nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 

39,3ºC và thấp nhất từ 16 ºC- 17 ºC (ban đêm) và 18 ºC vào sáng sớm. Vào mùa nắng, 

độ ẩm trung bình hàng năm từ 76- 80%, cao nhất là 86% (vào tháng 9) và thấp nhất 

vào tháng 2 là 66% (Thư viện Bình Dương, 2016). 

2.2.4. Thổ nhưỡng 

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có hai loại đất chính: 

+ Đất xám trên phù sa cổ: Loại đất này phù hợp với nhiều loại cây trồng, nhất là 

cây công nghiệp, cây ăn trái. 

+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ: Đất này có thể trồng rau màu, các loại cây ăn 

trái chịu được hạn như mít, điều (Thư viện Bình Dương, 2016). 

2.2.5. Tình hình phát triển kinh tế 

Trong giai đoạn 2010- 2014, kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở 

mức cao. Cơ cấu kinh tế của thành phố từ cơ cấu công nghiệp - thương mại, dịch vụ - 

nông nghiệp đã chuyển dịch theo cơ cấu thương mại, dịch vụ - công nghiệp - nông 

nghiệp và hiện tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm đến 61% năm 2013. Năm 

2014 thương mại dịch vụ (60,9%).Công nghiệp (39%) và nông nghiệp (0,1%). Thu 

nhập bình quân của người dân thành phố đạt trên 73 triệu đồng/năm 2014 tăng 84,8% 

so với năm 2010 (Linh Khang, 2014). 
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2.2.6. Điều kiện xã hội 

Thành phố Thủ Dầu Một có dân số khoảng 244.277 nhân khẩu (thống kê năm 

2012), trong đó có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Phú Cường, Hiệp 

Thành, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Phú Hòa, Phú Lợi, Hiệp An, Định Hòa, Phú Mỹ, Hòa 

Phú, Phú Tân và các xã: Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Tân An., gồm 14 phường (Thủ 

tướng Chính phủ, 2012). 

Năm 2012, từ thị xã Thủ Dầu Một đã được nâng cấp lên thành thành phố trực 

thuộc tỉnh và được công nhận là đô thị loại III. Tính đến năm 2014 thành phố Thủ 

Dầu Một đã trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương (Thủ tướng Chính 

phủ, 2014). Trong 3 năm (2012- 2014), thành phố Thủ Dầu Một có tốc độ đô thị hóa 

nhanh chóng với nhiều tuyến đường phố, khu dân cư, đô thị… được xây dựng mới và 

đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

2.3. Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất ở Việt Nam 

Có rất nhiều nghiên cứu biến động sử dụng đất ở Việt Nam được triển khai và 

thực hiện. Điển hình như “ Nghiên cứu biến động sử dụng đất của huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000- 2009” (Bùi Thị Thu Hoa, 2010 ) tác giả đã tìm hiểu 

tình hình biến động và phân tích nguyên nhân tạo nên sự thay đổi sử dụng đất cùng với 

đó đề xuất mô hình sử dụng đất cho huyện Đồng Hỷ là mô hình nông lâm kết hợp và 

đưa ra các giải pháp sử dụng đất của địa phương. Qua đó cho thấy việc sử dụng công 

nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá biến động bước đầu mang lại nhiều kết quả khả 

quan. 

Nghiên cứu “ Đánh giá biến động sử dụng đất/ lớp phủ huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 2000- 2010” (Nguyễn Thị Thu Hiền và ctv., 2013 ) tác giả đã 

dùng phương pháp phân loại Maximum Likelihood đối với dữ liệu ảnh SPOT vào 3 

năm (2000, 2005, 2010) và sử dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ biến động sử 

dụng đất. 

Nghiên cứu “Phân tích biến động sử dụng ảnh Lansat- trường hợp tỉnh Đắk Lắk 

giai đoạn 2000-2010” (Trần Hà Phương và Nguyễn Thanh Hùng, 2012) đã sử dụng 

phân loại có kiểm định với phương pháp Maximum likelihood tiến hành phân loại 
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ảnh đối với ảnh Lansat năm 2000 và 2010 và hiệu chỉnh, biên tập lại và kết hợp với 

bản đồ nền để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000, 2010 bằng công 

nghệ GIS. 
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CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Dữ liệu 

Để tiến hành thực hiện được đề tài cần một số dữ liệu đầu vào cần thiết cho quá trình 

phân tích và đánh giá. 

Bảng 3.1. Dữ liệu thu thập 

STT Tên loại dữ liệu Mô tả Nguồn 

1 Bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất thành phố 

Thủ Dầu Một năm 

2010 

Tỉ lệ bản đồ 1:10000  

Định dạng dữ liệu: 

MicroStation Design 

Sở Tài Nguyên và 

Môi Trường tỉnh Bình 

Dương 

2 Bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất thành phố 

Thủ Dầu Một năm 

2014 

Tỉ lệ bản đồ 1:10000 

Định dạng dữ liệu : 

MicroStation Design 

Sở Tài Nguyên và 

Môi Trường tỉnh Bình 

Dương 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để xây dựng bản đồ nói chung và bản đồ hiện trạng sử dụng đất nói riêng việc 

đầu tiên là công tác chuẩn bị cho việc thành lập bản đồ. Nhiệm vụ chủ yếu của công 

đoạn này là thu thập, kiểm tra, đánh giá các tài liệu, số liệu sẵn có theo những yêu cầu 

của nội dung, mục đích của đề tai. Kế thừa có chọn lọc các bản đồ, tài liệu đã có trên 

khu vực nghiên cứu. Thành lập bản đồ hiện trạng mới cho khu vực nghiên cứu. Mục 

đích nghiên cứu của đề tài nhằm sử dụng các lớp thông tin của bản đồ hiện trạng để 

đánh giá biến động. Bộ số liệu đầu vào chỉ cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu mà 

không đáp ứng đủ yêu cầu để phục vụ nghiên cứu. Dựa vào máy tính và các phần mềm 

sẵn có tiến hành xử lý số liệu. Để đánh giá biến động được thì cần phải chuẩn hóa dữ 

liệu đáp ứng yêu cầu thống nhất và chuẩn xác về cơ sở dữ liệu không gian và cơ sở dữ 

liệu thuộc tính. Với số liệu bản đồ đã được chuẩn hóa ở các thời điểm, tiến hành chồng 

xếp các lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất của 2 thời điểm theo giai đoạn 2010-

2014 sẽ cho ra kết quả biến động. 
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Hình 3.1. Sơ đồ thực hiện 

  

Bản đồ hiện 

trạng sử dụng 

đất năm 2010 

 Bản đồ hiện 

trạng sử dụng 

đất năm 2014 

Bản đồ biến động sử 

dụng đất (2010-2014) 

Xử lý dữ liệu 

Chồng lớp bản đồ 

Ma trận biến 

động 

Đánh giá biến 

động sử dụng đất 

Chuyển đổi định 

dạng dữ liệu 

Gán mã loại 

đất 

Biên tập dữ 

liệu 

Thu thập dữ liệu 
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3.2.1. Phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bước cơ bản trong công tác đánh giá 

biến động sử dụng đất. Bao gồm các bước: 

Bước 1: Thu thập dữ liệu các loại hình sử dụng đất thời điểm 2010, 2014. 

Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ dạng *.dgn từ Microstation sang dạng .shp bên 

Arcgis và xử lý dữ liệu về không gian, thuộc tính. 

Bước 3: Nhóm các loại hình sử dụng và gán mã loại đất cho loại hình sử dụng đất 

Bước 4: Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thời điểm 2010, 2014. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Thu thập dữ liệu 

Chuyển đổi dữ liệu 

Xử lý dữ liệu không 

gian và thuộc tính 

Nhóm các loại hình 

sử dụng đất  

Gán mã loại đất 

Bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất 
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3.2.2. Phương pháp xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất 

  Sau khi xây dựng được 2 bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 2010 ta tiến 

hành nhóm các loại hình sử dụng đất cho 2 năm phải giống nhau. Cụ thể đối tượng 

nghiên cứu được gom thành 10 loại hình sử dụng đất (SXN: Đất sản xuất nông nghiệp; 

NTS: Đất nuôi trồng thủy sản; LMU: Đất làm muối; OCT: Đất ở; CDG: Đất chuyên 

dung; TTN: Đất tôn giáo, tín ngưỡng; NTD: Đất nghĩa trang, nhà tang lễ; SMN: Đất 

sông ngòi và mặt nước chuyên dùng; PNK: Đất phi nông nghiệp khác; CSD: Đất chưa 

sử dụng). Chồng lớp dữ liệu bản đồ 2 năm và thành lập bản đồ biến động. 

 

                                                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010- 2014 
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CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

4.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và 2014 

Thành phố Thủ Dầu Một được chia thành 10 loại hình sử dụng đất với diện 

tích tương ứng với từng loại hình được thể hiện qua bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Thống kê diện tích theo loại hình sử dụng đất tại các thời điểm 2010 và 

2014 theo hiện trạng sử dụng đất. 

STT 

Loại hình 

sử dụng đất 

Năm 2010 Năm 2014 Diện tích năm 

2014 so với năm 

2010 Tăng (+) 

Giảm (-) 

Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

1 SXN 3.374.01 22,93 2.901,38 18.41 -472,63 

2 NTS 8,43 0,06 183,97 1,17 +175,54 

3 LMU 7,01 0,05 324,81 2,06 +317,8 

4 OCT 4.284,27 29,12 3.256,11 22,37 -1.028,16 

5 CDG 6.250,56 42,47 5.211,42 34,09 -1.039,14 

6 TTN 59,45 0,41 44,35 0,28 -15,1 

7 NTD 110,17 0,75 70,99 0,44 -39,18 

8 SMN 597,38 4,06 361,09 2,29 -236,29 

9 PNK 6,51 0,04 0,16 0,001 -6,35 

10 CSD 15,27 0,11 3.135,27 18,89 +3120 
 

Từ bảng thống kê diện tích của từng loại hình sử dụng đất ở các thời điểm 2010 

và 2014  có thể so sánh được diện tích theo từng năm trong khu vực thành phố.  

Năm 2010 diện tích đất chuyên dùng chiếm diện tích lớn nhất khoảng 6.250,56 

ha chiếm tỷ lệ 42,47%. Loại hình chiếm diện tích lớn thứ hai là diện tích đất ở 

khoảng 3.374.01 ha. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 22,93% diện tích đất 

thành phố với khoảng 3.374.01ha. Đất sông ngòi và mặt nước chuyên dùng chiếm 

diện tích tương đối lớn với khoảng 597,38 ha. Các loại hình sử dụng đất khác chiếm 

diện tích nhỏ hơn khoảng 110,17 ha là đất nghĩa trang, nhà tang lễ, chiếm tỷ lệ 

0,11% là diện tích đất chưa được sử dụng. Đât nuôi trồng thủy sản, tôn giáo tín 
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ngưỡng, đất làm muối và đất phi nông nghiệp khác có diện tích nhỏ chỉ chiếm tỷ lệ 

0,15% diện tích đất của thành phố. 

Năm 2014 diện tích đất chuyên dùng và đất ở vẫn chiếm diện tích lớn thứ nhất 

và thứ hai với lần lượt khoảng 5.211,42 ha và 3.256,11ha. Diện tích đất chưa sử dụng 

chiếm vị trí thứ ba khoảng 3.135,27 ha chiếm tỷ lệ 18,89%. Với tỷ lệ 18,41% chỉ 

thấp hơn đất chưa sử dụng một diện tích nhỏ là đất sản xuất nông nghiệp khoảng 

2.901,38 ha. Hai loại hình sử dụng đất là đất làm muối và đất sông ngòi, mặt nước 

chuyên dùng có diện tích tương đối lớn hơn so với các loại đất còn lại là đất nuôi 

trồng thủy sản; đất nghĩa trang, nhà tang lễ; đất tôn giáo, tín ngưỡng với khoảng 

361,09 ha và 324,81 ha, các loại đất còn lại có diện tích lần lượt là 70,99 ha, 183,97 

ha và 44,35 ha . Đất phi nông nghiệp khác chiếm diện tích không đáng kể. 

Dựa vào bảng 4.1 cho ta thấy ở hai thời điểm  năm 2010 và 2014 có biến động vì 

diện tích từng loại hình của 2 thời điểm có sự chênh lệch. Nhưng dựa vào bảng 4.1 này 

ta chỉ biết diện tích của loại đất đó tăng hay giảm đi bao nhiêu ha và một cách gần 

đúng các khu vực bị biến đổi trên bản đồ mà không thể cho ta biết được diện tích bị 

biến động sẽ chuyển đổi thành loại đất nào. 

 

Hình 4.1. Thể hiện diện tích các loại hình sử dụng đất theo hiện trạng tại các thời 

điểm 2010 và 2014 (Đơn vị: ha) 
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4.1.1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và 2014 

  Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Thành phố Thủ Dầu Một  năm 2010 và 

2014, được thành lập dựa trên dữ liệu đã được xử lý để thực hiện thành lập bản đồ và 

số liệu thu thập được. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thể hiện hiện trạng các loại hình 

sử dụng đất năm  2010 và 2014. 
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Hình 4.2. Bản đồ hiện trạng sử đất thành phố Thủ Dầu Một,  

tỉnh Bình Dương năm 2010 
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Hình 4.3. Bản đồ hiện trạng sử đất thành phố Thủ Dầu Một,  

tỉnh Bình Dương năm 2014 
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4.1.2. Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2010- 

2014 

Trên cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng năm 2010 và 2014 ta gộp thành 10 loại hình 

sử dụng đất. Tiến hành chồng lớp 2 bản đồ hiện trạng ở 2 thời điểm 2010 và 2014 ta 

được bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010- 2014. Sau khi chồng lớp các lớp 

hiện trạng ta tiến hành tính toán để thống kê diện tích. Từ đó có được ma trận biến 

động sử dụng đất giai đoạn 2010- 2014. Nhóm đất không có biến động về diện tích là 

LMU. Nhóm đất PNK chuyển hầu hết diện tich sang đất chuyên dùng và CSD diện 

tích chuyển đổi ít nhưng diện tích lại tăng lên do chuyển đổi của các loại hình khác 

sang đất CSD. Các loại đất còn lại có sự thay đổi nhiều về diện tích. 

Bảng 4.2. Ma trận diện tích chuyển đổi các loại hình sử dụng đất 2010- 2014 (đơn 

vị tính: ha) 

SDD 2010

SDD 2014

SXN 1.572,75 0,89 458,41 114,29 2,2 4,54 8,81 1,72 2.163,60 590,85

NTS 2,68 2,56 0,16 0,56 0,56 6,52 3,96

LMU

OCT 524,88 0,53 1,2 1.598,48 336,72 2,3 3,45 3,66 63,1 2.534,23 935,76

CDG 106,98 0,75 319,11 3.632,80 8,2 5,47 12,4 11,5 4097,3 454,48

TTN 2,02 9,5 14,4 27 0,23 0,03 52,9 26,18

NTD 14,84 9,59 15,99 0,4 44,6 85,36 40,78

SMN 20,56 26 16,99 25,07 143 0,69 232,57 89,26

PNK 6,51 6,52 6,51

CSD 11,57 2,84 0,02 14,44 14,43

DT_2014 2.256,28 30,7 1,3 2.415,09 4.146,38 40 58,3 169 77 9.193,47

DT 2010 

chuyển 

qua các SXN NTS LMUOCT CDG TTN NTD SMN PNKCSD DT_2010

DT 2014 

nhận từ 

các loại 683,53 28,1 1,3 816,16 513,58 13 13,7 25,4 77  
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Bảng 4.3. Ma trận tỉ lệ chuyển đổi các loại hình sử dụng đất 2010- 2014 (đơn vị 

tính:%) 

SXN 72,20% 0,04% 0,00% 21,19% 5,27% 0,10% 0,21% 0,41% 0,00% 0,08%

NTS 41,11% 39,26% 0,00% 2,45% 8,59% 0,00% 0,00% 8,59% 0,00% 0,00%

LMU 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OCT 20,71% 0,02% 0,47% 62,66% 13,29% 0,08% 0,14% 0,14% 0,00% 2,49%

CDG 2,61% 0,02% 0,00% 7,79% 88,66% 0,20% 0,13% 0,40% 0,00% 0,28%

TTN 3,82% 0,00% 0,00% 17,96% 27,22% 50,49% 0,43% 0,08% 0,00% 0,00%

NTD 17,39% 0,00% 0,00% 11,23% 18,73% 0,42% 52,23% 0,00% 0,00% 0,00%

SMN 8,84% 11,16% 0,00% 7,31% 10,78% 0,00% 0,00% 61,61% 0,00% 0,30%

PNK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CSD 80,19% 0,00% 0,00% 19,67% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SXN NTS LMU OCT CDG TTN NTD SMN PNK CSD

 

Trong đó, nhóm đất có diện tích chuyển đổi lớn nhất là OCT, có sự biến động 

diện tích, chuyển đổi sang nhóm SXN là 524,88 ha, chuyển đổi sang nhóm NTS là 

0,53 ha (,0,02%), chuyển sang LMU là 1,17 ha (0,47%), chuyển sang  nhóm CDG 

336,72 ha (13,29%), chuyển sang TTN là 2,28 ha (0,08), chuyển sang NTD là 3,45 ha 

(0,14%) và chuyển sang CSD là 63,07 ha (2,49%). Tiếp theo là nhóm đất SXN có diện 

tích là 2136,60 ha, nhóm đất SXN có diện tích chuyển đổi sang thành NTS là 0,89 ha, 

chuyển đổi sang nhóm đất OCT 458,41 ha, sang nhóm đất CDG là 114,29 ha, sang 

nhóm TTN là 2,19 ha, chuyển sang nhóm NTD là 8,81 ha và chuyển sang nhóm CSD 

là 1,72 ha. Nhóm đất có diện tích thay đổi thứ ba la CDG, có sự biến động và chuyển 

sang nhóm đất SXN là 106,98 ha chiếm 2,61%, chuyển sang nhóm NTS 0,75 ha, 

chuyển sang LMU với diện tích chuyển đổi nhiều nhất là 319,11 ha, chuyển sang TTN 

là 2,28 ha. Các nhóm đất còn lại là NTD, SMN, CSD được chuyển sangg với diện tích 

lần lượt là 3,45 ha, 3,66 ha và 63,07 ha. Qua sự chuyển đổi diện tích của 3 nhóm đất 

có sự chuyển đổi lớn nhất cho thấy được diện tích thành phố có sự chuyển đổi từ loại 

hình này sang loại hình khác và chuyển đổi sang hầu hết các loại hình với nhau. 

Các nhóm đất có sự thay đổi diện tích và thành phần tương đối là nhóm đất 

SMN,  diện tích chuyển đổi sang SXN là 20,56 ha, chuyển sang chủ yếu là đất NTS 

khoảng  25,95 ha, chuyển sang OCT là 16,99 ha (3,02%), chuyển sang CDG và CSD 
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với diện tích khoảng 25,07 ha và 0,69 ha. Nhóm đất PNK hầu hết diện tích đều chuyển 

sang hết cho nhóm đất CDG. 

Các nhóm đất còn lại có sự chuyển đổi tương đối thấp. Cụ thể, nhóm đất NTD 

với diện tích chuyển sang cho các loại  hình khác là 40,78 ha đã chuyển sang SXN và 

CDG là lớn nhất với khoảng 14,84 ha và 15,99 ha, còn lại chuyển sang OCT (9,59 ha) 

và TTN (0,36 ha).  Nhóm đất TTN chuyển đổi  diện tích sang các thành phần khác 

như: chuyển sang SXN là 2,02 ha (3,82%), chuyển sang OCT là 9,5 ha (17,96%), 

chuyển sang CDG 14,4 ha còn lại là NTD và SMN với 0,23 ha và 0,03 ha. Diện tích 

chuyển đổi của nhóm NTS là thấp nhất, với SXN 2,68 ha, OCT là 0,16 ha, CDG và 

SMN đều chuyển sang là 0,56 ha. Đối với nhóm đất CSD diện tích chuyển sang SXN 

là 0,57 ha, OCT 2,84 ha và CDG 0,02 ha. 

Nhìn chung tình hình biến động thành phố thủ Dầu Một 2010- 2014 chưa tích 

cực lắm, đất chưa sử dụng (CSD) có diện tích còn nhiều,  các loại hình sử dụng đất 

điển hình hầu hết đều giảm diện tích như đất OCT với khoảng 4.284,27 ha (năm 2010) 

giảm còn 3.256,11 ha (năm 2014), đất CDG là 6.250,56 ha (2010) giảm còn 5.211,42 

ha. Các nhóm đất có sự thay đổi tích cực là đất nuôi trồng thủy sản (NTS) và đất làm 

muối (LMU). Nhóm đất PNK chuyển hầu hết diện tích đất sang nhóm đất chuyên 

dùng và đất làm muối hầu như không biến động. 
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4.2. Bản đồ biến động của các loại hình sử dụng đất 

4.2.1. Bản đồ biến động đất của nhóm đất SXN 

Nhóm đất sản xuất nông nghiệp có diện tích (2010)  2163,67 ha với diện tích 

chuyển đổi sang năm 2014 là 590,85 ha. 

 

Hình 4.4. Bản đồ biến động diện tích đất sản xuất nông nghiệp thành phố  

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2014 

 Nhận xét: Nhìn chung nhóm đất SXN có sự chuyển đổi diện tích tương đối lớn, 

chuyển sang nhóm đất ở và chuyên dùng là cao nhất. Diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp chủ yếu tập trung ở các phường Tân An, Hiệp An, Tương Bình Hiệp và Định 

Hòa. Khu vực xảy ra biến động chủ yếu là phường Hiệp Thành và Phú Mỹ. 
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4.2.2. Bản đồ biến động đất của nhóm đất NTS  

Diện tích nhóm đất nuôi trồng thủy sản (2010) là 6,52 ha với diện tích chuyển 

đổi sang năm 2014 là 3,96 ha. 

 

Hình 4.5. Bản đồ biến động diện tích đất nuôi trồng thủy sản thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2014 

 

 Nhận xét: Nhóm đất  NTS chủ yếu tập trung ven các phường Chánh Mỹ. 

Phường Phú Hòa diện tích đất NTS chuyển đổi sang thành đất OCT và chuyển 

đổi sang các loại hình khác thuộc phường Tân An. 
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4.2.3. Bản đồ biến động đất của nhóm đất OCT 

  Nhóm đất OCT có diện tích là 2534,23 ha (2010)  là nhóm có diện tích lớn 

nhất, có diện tích chuyển đổi là 935,76 ha. 

 

Hình 4.6. Bản đồ biến động diện tích đất ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2010- 2014 

 Nhận xét: Nhóm đất OCT có diện tích chủ yếu phân tán ở các phường Hòa Phú, 

Phú Cường và Phú Hòa là nhiều nhất. Diện tích chuyển đổi OCT là lớn nhất tập 

trung ở các phường Chánh Mỹ, Hiệp Thành, Tân An. Chuyển đổi sang đất sản 

xuất nông nghiệp và chuyên dùng là chính. 
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4.2.4. Bản đồ biến động đất của nhóm đất CDG 

Diện tích nhóm đât chuyên dùng (CDG) năm 2010 là 4097,3 ha có diện tích lớn 

thứ 2 của thành phố Thủ Dầu Một, với diện tích chuyển dịch là 454,48 ha. 

 

Hình 4.7. Bản đồ biến động diện tích đất chuyên dùng thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2014 

 Nhận xét: Nhóm đất CDG có sự tập trung nhiều ở khu vực phường Phú Tân, 

Hòa PHú và Hiệp An. Nhìn chung nhóm đất CDG có biến động về diện tích và 

thành phần khá lớn chuyển dịch phân tán ra nhiều khu vực. Các khu vực xảy ra 

biến động là một phần  khu vực  phường Hòa Phú, khu vực phường Chánh Mỹ, 

Hiệp Thành. 
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4.2.5. Bản đồ biến động đất của nhóm đất TTN 

  Nhóm đất TTN có diện tích năm 2010 là 52,9 ha với diện tích chuyển đổi 

khoảng 26,18 ha. 

 

Hình 4.8. Bản đồ biến động diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2014 

 Nhận xét: Nhóm đất TTN có diện tích khá ít, phân tán chủ yếu ở khu vực 

phường Hiệp Thành và Định Hòa. Diện tích chuyển đổi thấp. 
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4.2.6. Bản đồ biến động đất của nhóm đất NTD 

Nhóm đất NTD có diện tích là 85.36 ha (2010) với diện tích chuyển đổi khoảng 

40,78 ha sang năm 2014. 

 

Hình 4.9. Bản đồ biến động diện tích đất nghĩa trang, nhà tang lễ thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2014 

 Nhận xét: Nhóm đất NTD tập trung nhiều ở phường Phú Mỹ, Hiệp Thành, Hiệp 

An. Diện tích chuyển đổi chủ yếu sang SXN ở khu vực phường Phú Thọ và Phú 

Hòa. 



 

28 

4.2.7. Bản đồ biến động đất của nhóm đất SMN 

Chiếm diện tích năm 2010 là 232,57 ha với diện tích chuyển đổi là 89,26 ha. 

 

Hình 4.10. Bản đồ biến động diện tích đất sông ngòi và mặt nước chuyên dùng 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2014 

 Nhận xét: Nhóm đất SMN tập trung ven các phường Tân An, Tương Bình Hiệp, 

Phú Cường, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Phú Thọ, Phú Lợi, Hiệp An, Hòa Phú. Một 

phân diện tích đất NTS ở phường Hòa Phú  chủ yếu chuyển sang nhóm đất 

CDG và ở các phường Tân An, Chánh Mỹ sang nhóm đất SXN. 
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4.2.8. Bản đồ biến động đất của nhóm đất CSD 

Nhóm đất CSD có diện tích 14,44 ha (2010) chuyển đổi diện tích đất  hầu hết 

sang năm 2014. 

 

 

Hình 4.11. Bản đồ biến động diện tích đất chưa sử dụng thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2014 

 Nhận xét: Nhóm đất CSD chuyển đổi sang nhóm đất SXN là chủ yếu, các 

loại hình sử dụng đất chuyển đổi chủ yếu tập ở phường Phú Hòa. 

Nhận xét: Nhìn chung có thể thấy Thành phố ThủDầu Một có diện tích đất biến 

động tương đối lớn. Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2014 chiếm diện tích lớn 

(được chuyển sang từ đất sản xuất nông nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở) cần quy 

hoạch  đất chưa sử dụng triệt để, tránh tình trạng hoang phí tài nguyên đất.  
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Thành phố Thủ Dầu Một là một thành phố đang phát triển từng ngày nên việc 

thống kê lại diện tích sử dụng đất và tình hình biến động sử dụng đất là rất cần 

thiết.Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất là cách tiếp cận có hiệu quả. Vì 

chúng ta không chỉ đơn thuần thống kê các diện tích biến động mà còn chỉ ra được 

chúng biến động ở các loại hình sử dụng nào. Ngoài ra còn dự báo được tình hình biến 

động trong nhiều khoảng thời gian dài trong tương lai giúp ta có cái nhìn khách quan 

trong việc đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất bền vững. Qua đó ta hiểu rõ 

hơn việc quy hoạch và sử dụng đúng hay không đúng nguồn tài nguyên đất đai có ảnh 

hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội của một quốc gia, dân tộc. 

Việc sử dụng dữ liệu GIS trong thành lập bản đồ biến động tương đối đơn giản 

và khá nhanh chóng, nếu được đầu tư và ứng dụng rộng rãi sẽ tiết kiệm được chi phí, 

công sức, thời gian, mà kết quả thu được tương đương, thậm chí là vượt trội hơn so với 

phương pháp đo đạc, thống kê trên thực địa truyền thống. Công nghệ GIS cho hiệu quả 

cao và khách quan trong đánh giá sự biến động diện tích đất.  

5.2. Kiến nghị 

Do thời gian nghiên cứu và kiến thức có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu trong 

phạm vi các loại hình sử dụng đất của 2 thời điểm, chỉ thực hiện bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2010, 2014 và bản đồ biến động diện tích đất trong giai đoạn 2010- 2014 

của một số loại hình sử dụng đất. Để kết quả nghiên cứu chính xác hơn cần sử dụng dữ 

liệu đo đạc trực tiếp hoặc ảnh vệ tinh khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên qua đề tài hy 

vọng sẽ cung cấp được phương pháp đánh giá biến động cho nhiều đối tượng và có thể 

áp dụng cho nhiều địa phương khác nhau. 
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