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TÓM TẮT
Tiểu luận tốt nghiệp “Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian
đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000 – 2010” được thực hiện
trong khoảng thời gian 01/04/2014 đến 01/06/2014. Phương pháp tiếp cận của đề tài là
sử dụng GIS và các chỉ số đánh giá mức độ phát triển đô thị nghiên cứu xu hướng
phân bố và phát triển không gian đô thị diễn biến theo thời gian khu vực thành phố
Kon Tum, trung tâm phát triển kinh tế hàng đầu của tỉnh Kon Tum. Trong đó, công
nghệ GIS có chức năng tính toán diện tích biến động sử dụng đất, tách các loại hình
ảnh hưởng đến phát triển đô thị, các công cụ trong GIS giúp tìm ra khu trung tâm đô
thị và xu hướng phân bố của chúng, đo lường sự phân bố của các công trình xây dựng
trong đô thị. Các chỉ số đánh giá đô thị giúp đưa ra các số liệu căn cứ cho sự phát triển
theo xu hướng đô thị hóa của thành phố.
Kết quả dự kiến của tiểu luận này là tìm ra được sự biến động sử dụng đất của
thành phố, lựa chọn các loại hình sử dụng đất phù hợp để gom nhóm theo các tiêu
chuẩn khách quan trong sử dụng đất. Dựa trên kết quả của quá trình trên cùng với các
chức năng phân tích không gian trong GIS xác định được sự thay đổi của tâm đô thị,
sự chuyển dịch trục phân bố đô thị như thế nào qua các năm, các chỉ số đô thị cho thấy
được tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng thành phố. Từ những kết quả trên, ta sẽ có cái
nhìn khách quan về quá trình phát triển đô thị hóa của một khu vực tiềm năng, tài
nguyên dồi dào, giúp đưa ra được những quyết định có ích cho địa phương.
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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài
Nằm ở vị trí cực Bắc của vùng đất Tây Nguyên bạt ngàn, ngay tại ngã ba Đông

Dương nhạy cảm, diện tích phần lớn nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, Kon Tum cái
tên mang ý nghĩa “ngôi làng cạnh dòng sông Đăkbla” khởi đầu chỉ là một vùng đất
hoang vắng, đất rộng, thưa người, người dân chủ yếu là dân tộc bản địa như Xơ Đăng,
Bana, Gia Rai, Brâu, Rơ Măm,… Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, dòng sông Đăkbla
uốn quanh bồi đắp phù sa màu mỡ và sự cần cù lao động của con người, vùng đất Kon
Tum ngày càng phát triển thịnh vượng, ngày càng nhiều làng được thành lập bao quát
cả một vùng đất đai rộng lớn. Với vị trí địa lí đắc địa, Kon Tum co điều kiện để hình
thành các cửa khẩu, mở rộng hợp tác quốc tế về phía Tây, quốc lộ 14 nối với các tỉnh
Tây Nguyên và Quảng Nam, kinh tế của thành phố Kon Tum ngày càng tăng trưởng
nhanh chóng, tích cực xóa đói giảm nghèo, cơ sở vật chất được thay da đổi thịt nhiều
lần và dần trở thành một trong những đô thị bậc nhất của Tây Nguyên. Tuy nhiên sự
phát triển vượt bậc của thành phố khiến cho việc quản lí từ một thị trấn thành đô thị
gặp khó khăn, không định hướng được sự phát triển về quy mô cũng như xu hướng
phát triển, gây khó khăn cho chính quyền trong việc đẩy mạnh phát triển toàn diện
phù hợp với những điều kiện tự nhiên đang có.
Du nhập vào Việt Nam từ những năm 90, GIS với những sự phát triển không
ngừng trong một thập kỉ trở lại đây đã không ngừng khẳng định vị trí không thể thay
thế được của mình trong ngành nghiên cứu và phân tích không gian. Đối với việc
nghiên cứu phát triển đô thị về mặt không gian, từ trước đến nay ta thường sử dụng
các phương pháp truyền thống như đo đạc, thông qua số liệu xây dựng để thống kê, đo
vẽ bản đồ theo chu kì. Tuy nhiên, với sự phát triển rầm rộ các đô thị hiện nay, các
phương pháp truyền thống đó đã không còn phù hợp, gây tốn kém về tài chính và con
người. Chính vì thế, việc áp dụng những phương pháp mới là rất cần thiết cho nhu cầu
hiện nay, và một trong những phương pháp tối ưu nhất là ứng dụng GIS trong các vấn
đề về mặt không gian.
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Xuất phát từ những lí do trên, đề tài “Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát
triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000-2010” đã
được thực hiện nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong công tác quy hoạch đô thị.
1.2.

Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của đề tài là ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không
gian đô thị thành phố Kon Tum giai đoạn 2000 – 2010 nhằm cung cấp tài liệu hỗ trợ
các nhà quy hoạch xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Thu thập bản đồ sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2000, 2005, 2010.
Gom nhóm các loại hình sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2000, 2005,
2010.
Phân tích mô hình phân bố và xu hướng mở rộng không gian đô thị.
Nhận định, tìm ra quy luật phát triển không gian đô thị.
1.3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là không gian đô thị, sự phân bố không gian đô
thị.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi đề tài giới hạn trong khu vực thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1.

Đô thị

2.1.1. Khái niệm đô thị
Đô thị là điểm tập trung dân cư với mật độ cao, chủ yếu là lao động phi nông
nghiệp, cơ sở hạ tầng thích hợp, là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành có
vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, của một vùng trong tỉnh hoặc
trong huyện (Bộ Xây dựng và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, 1990).
2.1.2. Phân loại đô thị
Theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về phân
loại đô thị: đô thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định thành lập. Đô thị Việt Nam được phân thành 6 loại như sau: loại đặc
biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV, loại V. Các đô thị phân loại dựa trên sự khác biệt về
chức năng kinh tế, quy mô dân số, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, hệ
thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị. Trong đó, các chỉ tiêu về
dân số là cơ sở chủ yếu để phân loại đô thị.
-

Đô thị đặc biệt là thành phố trực thuộc trung ương có các quận nội thành,

huyện ngoại thành và các đô thị trực thuộc. Đô thị loại đặc biệt với quy mô dân
số từ 5 triệu người trở lên, mật độ dân số khu vực nội thành từ 15000 người/km2
và tỉ lệ phi nông ngiệp trên 90% tổng dân số lao động .
-

Đô thị loại I là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành,

huyện ngoại thành, có thể có các đô thị trực thuộc với quy mô từ 1 triệu người
trở lên, mật độ dân số tối thiểu là 12000 người/km2.
-

Đô thị loại II phải có tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 80% trở lên. Nếu là

đô thị trực thuộc Trung ương thì quy mô dân số từ 800000 người trở lên, mật độ
dân số trên 10000 người /km2.
-

Đô thị loại III là thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành,

các xã ngoại thành. Quy mô dân số trên 150000 người, mật độ dân số từ 6000
người/km2 trở lên và tỉ lệ dân số phi nông nghiệp từ 75% trở lên.
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-

Đô thị loại IV là thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xã ngoại thị.

Quy mô dân số từ 50000 người trở lên và mật độ dân số 4000 người/km2, tỉ lệ
lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên.
-

Đô thị loại IV, đô thị loại V là thị trấn thuộc huyện có các khu phố xây

dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thôn. Quy mô dân số từ 4000
người trở lên, mật độ dân số trên 2000 người/km2 và tỉ lệ lao động phi nông
nghiệp từ 65% trở lên.
Từ quy định phân loại đô thị trên, có thể thấy thành phố Kon Tum thuộc đô thị
loại III.
2.2.

Đô thị hóa

2.2.1. Khái niệm
Đô thị hóa là quá trình tập trung dân số vào các đô thị, diễn ra trong mối quan
hệ chặt chẽ với sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật, làm thay đổi sự phân bố
lực lượng sản xuất, phân bố dân cứ, thay đổi cơ cấu nghề nghiệp, văn hóa xã hội, kết
cấu giới tính, lứa tuổi của dân cư và môi trường sống. Đô thị hóa không ngừng làm
thay đổi điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa lối sống của con người trong đô thị và
ngay cả cách đối xử của con người đối với thiên nhiên (Huỳnh Quốc Thắng, 2007).
Ban đầu, đô thị hóa chỉ là sự mở rộng diện tích thành phố và nâng cao vai trò
của thành phố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên ngày nay đô thị hóa
không còn là sự tăng số lượng các đô thị, quy mô dân số ,cũng như ảnh hưởng của nó
đối với các vùng xung quanh, mà đô thị hóa còn bao gồm những thay đổi về mặt kinh
tế, công thương nghiệp.
2.2.2. Những biểu hiện cơ bản của quá trình đô thị hóa
a.

Tỉ lệ dân thành thị cao và tăng nhanh
Đô thị trên thế giới đang tăng nhanh chóng cả về dân số, số lượng đô thị và tỉ lệ

dân đô thị. Dân số đô thị tại các nước phát triển đạt tỉ lệ cao như Anh 90%, Australia
91%, Hoa kì 79%, ….Ngược lại tại các nước đang phát triển tỉ lệ dân số đô thị thấp
như Trung Quốc 44%, Thái Lan 33%, Ấn Độ 28%,…. Một số nước NICs có tỉ lệ dân
số đô thị cao như Singapore đạt 100%, Đài Loan 78%, Hàn Quốc 82%, … .
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Bảng 2.1. Dân số và tỉ lệ dân số các vùng Việt Nam năm 2007
Dân số

Tỉ lệ dân đô thị

(nghìn người )

(%)

Đồng bằng sông Hồng

19488,3

26,2

Trung du và miền núi phía Bắc

11099,4

15,4

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung

19659,9

22,1

4934,1

27,9

Đông Nam Bộ

12455,7

57,3

Đồng bằng sông Cửu Long

17534,3

21,3

Khu vực

Tây Nguyên

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2007)
Các vùng kinh tế trong nước có tỉ lệ dân đô thị hoàn toàn khác nhau tùy thuộc
vào tình trạng kinh tế, xã mội, điều kiện phát triển, cơ sở hạ tầng. Đông Nam Bộ là
vùng tốc độ đô thị hóa chóng mặt vì thế có tỉ lệ dân đô thị cao nhất.
b.

Dân cư tập trung vào các thành phố lớn
Trong những năm gần đây, xu hướng dân nông thôn đổ xô về các thành phố lớn

như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cực kì đông. Theo kết quả điều tra dân số của
Tổng cục dân số giữa kì năm 2007 ở TPHCM cho thấy ở tại đây có khoảng 1.844.548
người thuộc diện KT3, KT4 đến từ các tỉnh trong nước chiếm 30,1 % dân số của toàn
Thành Phố. Theo số liệu thống kê năm 2000, số dân thuộc diện này chỉ chiếm 15.2%
(730.878 người), và số lượng này đang có xu hướng tăng dần đều.
c.

Lãnh thổ đô thị mở rộng
Quá trình đô thị hóa ngày càng phát triển, dân cư tập trung tập về càng nhiều,

các đô thị ngày càng phát triển các tuyến đường giao thông khu công nghiệp, khu dân
cư, khu thương mại, khu giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giải trí ngày càng
cao của người dân. Nhu cầu mở rộng diện tích đất ở, đất làm việc, đất công trình công
cộng cũng tăng cao. Do đó, diện tích đất đô thị không ngừng mở rộng để đáp ứng nhu
cầu gia tăng dân số và sản xuất.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất của dân đô thị đã tăng gấp 2 lần so với thế kỉ
XX. Đó là nhu cầu về diện tích nhà ở, công viên, cây xanh, khu vui chơi ngày càng
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phát triển khi chất lượng cuộc sống của người dân đô thị tăng lên. Như vậy, chỉ tiêu sử
dụng đất và gia tăng diện tích đất đô thị là biểu hiện nét đặc trung của quá trình đô thị
hóa. Với đà phát triển như vậy, diện tích đất đô thị sẽ càng tăng trong nhiều năm tới.
2.3.

Quá trình đô thị hóa tại thành phố Kon Tum

2.3.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
Kon Tum là một tỉnh miền núi, biên giới của Tây Nguyên, phía Tây giáp với
Lào và Campuchia, phía Đông giáp tỉnh Quãng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai.
Diện tích tự nhiên 9.690,5 km2, dân số trung bình năm 2012 có 462.394 nghìn người.
Về hành chính, tỉnh có 9 đơn vị hành chính dưới cấp gồm 1 thành phố và 8 huyện, với
81 thị xã, 6 thị trấn và 10 phường.
Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm ở phía Tây Trường Sơn, địa hình thấp dần từ Bắc
xuống Nam và từ Đông sang Tây, địa hình khá đa dạng: đồi núi chiếm 2/5 diện tích
toàn tỉnh, cao nguyên và vùng trũng xen kẽ nhau. Kon Tum thuộc vùng khí hậu nhiệt
đới gió mùa cao nguyên, nhiệt độ trung bình trong năm dao động khoảng 22-23oC.
Khu vực này có hai mùa rõ rệt: mùa mưa chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô từ
tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Kon Tum là đầu nguồn sinh thủy của các hệ thống sông
lớn chảy xuống vùng Duyên hải miền Trung, nơi có diện tích rừng phòng hộ đầu
nguồn quan trọng nhất của thủy điện Yaly – thuộc lưu vực sông Mê Kông. Vì vậy,
Kon Tum còn có vị trí rất quan trọng về bảo vệ môi trường sinh thái, không những của
Kon Tum mà cả vùng Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, Hạ Lào và Campuchia.
Thành phố Kon Tum là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Kon Tum, nằm ở phía Nam
tỉnh này, bên bờ sông Đăkbla, phía Tây giáp huyện Sa Thầy, phía Bắc giáp huyện Đắc
Hà, phía Đông giáp huyện Kon Rẫy và tỉnh Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai. Từ
trên cao nhìn xuống, thành phố Kon Tum có hình lòng chảo, cách Buôn Ma Thuột 246
km, cách Quy Nhơn 215 km và Pleiku 49 km. Tính đến năm 2012, thành phố Kon
Tum có 432,12 km diện tích tự nhiên với tổng số dân cư 152.159 người gồm 20 dân
tộc cùng sinh sống. Hiện tại, thành phố Kon Tum có 21 đơn vị hành chính gồm 10
phường: Quyết Thắng, Thắng Lợi, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Trãi, Trần
Hưng Đạo, Ngô Mây, Trường Chinh, Lê Lợi và Duy Tân.
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Hình 2.1: Khu vực nghiên cứu

2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Với vị trí địa lí là trung tâm của tỉnh, thành phố Kon Tum có cơ hội giao lưu
kinh tế với các khu vực xung quanh như thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong các lĩnh vực như đầu tư sản xuất
(nông nghiệp, công nghiệp,…), kinh doanh dịch vụ (du lịch, giao thông vận tải,…),
khoa học kĩ thuật, công nghệ và môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác phát
triển văn hóa xã hội. Đối với các nước bạn còn cơ hội giao lưu kinh tế với các tỉnh
Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Theo quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển 3 nước
Campuchia-Lào-Việt Nam, thì thành phố Kon Tum là 1 trong 10 khu vực sẽ có những
định hướng hợp tác phát triển đa dạng các ngành nghề như trồng cây công nghiệp, xây
dựng cơ sở công nghiệp chế biến, đào tạo y tế-văn hóa-xã hội đưa lao động sang làm
việc theo các hợp đồng của các doanh nghiệp và sẽ tham gia hợp tác giao lưu trên các
lĩnh vực kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, đặc biệt thông qua tuyến Quốc
lộ 18B (Lào), nhằm hình thành đầu mối giao lưu quan trọng nối các tỉnh Tây Nguyên,
Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung với các tỉnh Nam Lào. Ngoài ra, với điều kiện
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tự nhiên, khí hậu tương đồng, thành phố Kon Tum còn có cơ hội hợp tác với với các
tỉnh Đông Bắc Thái Lan trong việc xây dựng các tour du lịch Kon Tum – Thái Lan,
kêu gọi các doanh nghiêp Thái Lan đầu tư vào thành phố một số lĩnh vực như: chế
biến nông lâm sản, khai thác chế biến vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản
và đảm nhận vận tải quá cảnh, trung chuyển hàng hóa.
Trên con đường nỗ lực để đạt tiêu chuẩn trở thành đô thị loại II, thành phố đã
kết hợp tài nguyên rừng vàng sẵn có từ ngàn năm qua để phát triển các làng nghề tiểu
thủ công nghiệp chuyên về hàng mộc trở thành sản phẩm chủ lực để phát triển kinh tế
của địa phương. Hiện tại, thành phố Kon Tum đã hoàn thành kế hoạch đầu tư xây
dựng Khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề H’Nor tại tổ 2, phường Lê Lợi với
tổng diện tích hơn 18 ha trong đó có hơn 100 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn của tỉnh về
nhà xưởng. Cũng với nguồn tài nguyên này, thành phố đã xác định ngành kinh tế mũi
nhọn là công nghiệp chế biến, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường. Gắn liền với các ngành kinh tế mũi nhọn là các sản phẩm chủ lực nông, lâm
sản, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật liệu,… . Với sự phát triển không ngừng của các
ngành công nghiệp mũi nhọn đòi hỏi thành phố phải tập trung triển khai các giải pháp
quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bổ sung nguồn nhân
lực có trình độ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất để đáp ứng
được nhu cầu phát triển của thành phố.
Một trong những điều kiện phát triển kinh tế không thể không nhắc đến ở thành
phố Kon Tum là phát triển du lịch. Cùng với điều kiện tự nhiên và địa hình đa dạng đã
tạo cho Kon Tum một nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú và hấp dẫn với các loại
hình du lịch như: du lịch danh lam thắng cảnh, du lịch di tích lịch sử-văn hóa,… . Từ
những gì sẵn có, thành phố đã thu hút đầu tư xây dựng các điểm, tuyến, các công trình
hạ tầng, các khu vui chơi, giải trí như hồ Đăk Cấm, khu du lịch sinh thái Konkơtu,
khai thác tiềm năng du lịch của lòng hồ thủy lợi Đăk Yên, lòng hồ thủy điện Yaly, … .
Để đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch, hàng loạt các khách sạn được xây dựng,
trong số 65 cơ sở lưu trú tại địa bàn thành phố, có khoảng 30 khách sạn từ 1 đến 3 sao,
từng bước đáp ứng nhu cầu của du khách.
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Với những điều kiện phát triển hiện tại, việc phấn đấu trở thành đô thị loại II là
việc sẽ được thực hiện trong vài năm tới, thành phố Kon Tum ngày càng trở thành một
trong những đô thị bậc nhất của Tây Nguyên.
2.3.3. Quá trình mở rộng đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum
a.

Quy mô dân số
Kon Tum bao gồm 22 dân tộc sinh sống, trong đó người Kinh chiếm 46,9% dân

tộc thiểu số chiếm 53,1%, còn lại là các dân tộc ít người khác, đặc biệt sau ngày giải
phóng đến nay một số dân tộc thiểu số (Tày, Nùng,…) ở các tỉnh phía Bắc đến Kon
Tum làm ăn sinh sống khiến cho thành phần dân số đa dạng hơn, dân cư ở thành phố
Kon Tum đa số là người Kinh. Dân số trung bình thành phố Kon Tum qua các năm
tăng tương đối đồng đều, từ năm 2005 đến 2006 tăng 3,5%, năm 2006 đến 2007 tăng
3,8%, năm 2007 đến 2008 tăng 4,11%, năm 2008 đến 2009 tăng 4,12%. Mức độ tăng
dân cư thành thị vượt trội hơn hẳn so với dân cư nông thôn qua các năm như từ năm
2005 đến 2006 dân cư thành thị tăng 2,5% dân cư nông thôn tăng 0.9%, năm 2006 đến
2007 dân cư thành thị tăng 2,7% dân cư nông thôn tăng 1%, năm 2007 đến 2008 dân
thành thị tăng 2,9% dân nông thôn tăng 1,1%, năm 2007 đến 2008 dân cư thành thị
tăng 3% thì dân cư nông thôn lại giảm xuống chỉ còn tăng 1%. Đến năm 2009, mật độ
dân số thành phố Kon Tum đạt 324 người/km2.
Là thành phố trung tâm, hiện đại nhất của tỉnh, nơi giao của nhiều quốc lộ huyết
mạch,tập trung nhiều vùng kinh tế mới, các nông lâm trường quốc doanh, nơi có sự
phát triển kinh tế cao dẫn đến thu hút dân cư các nơi tập trung về sinh sống dẫn chứng
qua việc dân số qua các năm tăng lên đặc biệt là dân cư thành thị tăng đều đặn qua các
năm, dân cư nông thôn tăng ít, sự chênh lệch không nhiều, sự gia tăng theo xu hướng
này làm cho nền kinh tế thành phố Kon Tum ngày càng phát triển.
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Bảng 2.2: Dân số thành thị và nông thôn thành phố Kon Tum qua các năm

Tổng dân

2005

2006

2007

2008

2009

2010

128.589

132.125

135.969

140.083

144.207

145.963

76.031

78.597

81.377

84.350

87.362

88.934

52.558

53.528

54.592

55.733

56.745

57.029

(nghìn người)
Dân số thành thị
(nghìn người)
Dân số nông thôn
(nghìn người)
(Nguồn: Niên giám thống kê, 2009)
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Hình 2.2: Biểu đồ gia tăng dân số thành phố Kon Tum qua các năm
b.

Dân cư tập trung ngày càng đông
Trong những năm gần đây, thành phố Kon Tum nằm trong chương trình quy

hoạch xây dựng khu hành chính của tỉnh và của thành phố theo hướng tập trung, hiện
đại, phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các khu đô thị mới, xây dựng
một số làng đồng bào thiểu số thành những điểm du lịch hấp dẫn. Nguồn nhân lực
được nâng cao chất lượng về tay nghề cũng như văn hóa để đáp ứng được nhu cầu
phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua việc phát triển các trung tâm
giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, mở lớp đào tạo nghề gắn liền
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với xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, chính quyền còn chú trọng phát triển văn hóa và
đảm bảo an ninh xã hội, quan tâm chăm sóc cho sức khỏe người dân lao động, hoàn
thiện mạng lưới y tế.
Với điều kiện tự nhiên phong phú, hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế và điều
kiện xã hội ngày càng được nâng cao, thành phố Kon Tum trở thành điểm thu hút
nguồn nhân lực về sinh sống và hoạt động kinh tế lớn nhất tỉnh. Mật độ dân số của
thành phố qua các năm tăng dần đều năm 2005 là 297 người/km 2 đến năm 2009 là 333
người/km2. Dựa vào số liệu và biểu đồ, mức tăng mật độ doanh số của tổng vùng giữ
nguyên ở mức chậm dần đều, mật độ doanh số thành thị có phần tăng nhanh và đều
hơn, còn nông thôn sự thay đổi không đáng kể,thể hiện không nhiều trên biểu đồ.Tuy
mức tăng mật độ dân số chưa cao nhưng lại đều qua các năm chứng tỏ dân cư đổ về
còn chưa mạnh dạn trong việc phát triển theo kiểu kinh tế mới, họ quen với việc tìm
kiếm công việc làm nông nghiệp ở các huyện vùng ven, dần dần nhờ vào các chính
sách hỗ trợ của nhà nước, sự phát triển của các công trình quốc doanh dân cư mới bắt
đầu di chuyển dần về thành phố lao động, định cư và chuyển đổi loại hình lao động.
Bảng 2.3: Mật độ dân cư thành thị và nông thôn qua các năm
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Hình 2.3: Biểu đồ mật độ dân số thành phố Kon Tum qua các năm

c.

Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố tăng đều trong những năm gần đây,

năm sau cao hơn năm trước . GDP bình quân đầu người tăng rõ rệt: năm 2009 là
5253,55 tỉ đồng; năm 2010 là 6028,35 tỉ đồng; năm 2010 là 6873,26 tỉ đồng và năm
2012 là 7819,68 tỉ đồng . Trong giai đoạn năm 2001-2005, tốc độ tăng trưởng GDP là
11% trong đó nhóm ngành nông lâm thủy sản tăng 8,6% , công nghiệp-xây dựng tăng
16,7%, dịch vụ tăng 12,2% . Trong giai đoạn 2006-2008, tốc độ tăng trưởng bình quân
hàng năm tăng 14,9%, trong đó nhóm ngành nông lâm thủy sản tăng 8,6%, nhóm công
nghiệp-xây dựng tăng 27,4%, nhóm ngành dịch vụ tăng 15,9%, ngành công nghiệpxây dựng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng công nghiệp-xây
dựng và dịch vụ, giảm dần tỉ trọng nông lâm nghiệp song mức độ chuyển dịch còn
chậm. Tuy nhiên, đó cũng là một bước phát triển tốt và cố gắng của thành phố điển
hình như từ năm 2009 số doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp-xây dựng
và dịch vụ là 537, năm 2010 là 622 và đến năm 2011 là 764 doanh nghiệp; số lao động
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phi nông nghiệp cũng thay đổi theo chiều hướng tăng lên từ năm 2009 là 13.693 người
đến năm 2012 là 18.769 người.
2.4.

Hệ thống thông tin địa lí ( GIS)

2.4.1. Lịch sử ra đời
GIS được hình thành từ các ngành khoa học: Địa lí, Bản đồ, Tin học và Toán
học. Nguồn gốc của GIS là việc tạo các bản đồ chuyên đề, các nhà quy hoạch sử dụng
phương pháp chồng lớp.
Việc sử dụng máy tính trong vẽ bản đồ được bắt đầu vào cuối thập niên 50, đầu
thập niên 60, từ đây thì khái niệm về GIS ra đời nhưng chỉ đến những năm 80 thì GIS
mới thực sự có thể phát huy hết khả năng của mình do sự phát triển mạnh mẽ của công
nghệ phần cứng và cũng từ thập niên 80 này mà GIS trở nên phổ biến trong các lĩnh
vực thương mại, khoa học và quản lí.
Cho đến nay thì GIS đã trở thành một công cụ có tầm quan trọng rất lớn trong
hỗ trợ ra quyết định đối với các hoạt động kinh tế, an ninh, xã hội, ... với tính ứng
dụng rất rộng rãi trong việc giải thích hiện tượng, dự báo và quy hoạch chiến lược
(Nguyễn Kim Lợi và Trần Thống Nhất, 2007).
2.4.2. Định nghĩa GIS
GIS được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: quản lí tài nguyên và
môi trường, quản lí đất đai, phân tích không gian, tin học, .... Trong mỗi lĩnh vực được
ứng dụng GIS sẽ được định nghĩa theo một chiều hướng khác nhau:
-

Burrough (1986) định nghĩa, GIS là một công cụ mạnh mẽ dùng để lưu trữ

và truy vấn, biến đổi và hiển thị dữ liệu không gian từ thế giới thực cho những
mục tiêu khác nhau.
-

Theo Ducker (1979) định nghĩa, GIS là một trường hợp đặc biệt của hệ

thống thông tin, ở đó có cơ sở dữ liệu bao gồm sự quan sát các đặc trừng phân
bố không gian, các hoạt động sự kiện có thể được xác định trong khoảng không
như đường, điểm, vùng.
-

Theo Nguyễn Kim Lợi và ctv (2009), Hệ thống thông tin địa lí được định

nghĩa như là một hệ thống thông tin mà nó sử dụng dữ liệu đầu vào, các thao tác
phân tích, cơ sở dữ liệu đầu ra liên quan về mặt địa lí không gian, nhằm hỗ trợ
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việc thu nhận, lưu trữ, quản lí, xử lí, phân tích và hiển thị các thông tin không
gian từ thế giới thực để giải quyết các vấn đề tổng hợp từ thông tin cho các mục
đích con người đặt ra.
2.4.3. Thành phần của GIS
GIS được hình thành bởi 5 thành phần chính: phần cứng, phần mềm, dữ liệu,
con người và phương pháp .

Hình 2.4: Các thành phần của GIS
-

Phần cứng

Phần cứng là một hệ thống máy tính trên đó một hệ GIS hoạt động. Ngày nay, phần
mềm GIS có khả năng chạy trên rất nhiều dạng phần cứng, từ máy chủ trung tâm đến
các máy trạm hoạt động độc lập hoặc liên mạng.
-

Phần mềm

Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các công cụ cần thiết để lưu giữ, phân tích
và hiển thị thông tin địa lí. Các thành phần chính trong phần mềm GIS gồm:
+ Công cụ nhập và các thao tác trên các thông tin địa lí.
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( DBMS).
+ Công cụ hỗ trợ hỏi đáp, phân tích và hiển thị địa lí.
+ Giao diện đồ họa người – máy ( GUI) để truy cập các công cụ dễ dàng.
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-

Dữ liệu

Có thể coi thành phần quan trọng nhất trong hệ GIS là dữ liệu. Các dữ liệu địa lí và dữ
liệu thuộc tính liên quan có thể được người sử dụng tự tập hợp hoặc mua từ nhà cung
cấp dữ liệu thương mại. Hệ GIS sẽ kết hợp dữ liệu không gian với các nguồn dữ liệu
khác, thậm chí có thể sử dụng DBMS để tổ chức lưu giữ và quản lí dữ liệu.
-

Con người

Công nghệ GIS sẽ bị hạn chế nếu không có con người tham gia quản lí hệ thống và
phát triển những ứng dụng GIS trong thực tế. Người sử dụng GIS có thể là những
chuyên gia kĩ thuất, người thiết kế và duy trì hệ thống, hoặc những người dùng GIS để
giải quyết các vần đề trong công việc.
-

Quy trình

Một hệ GIS thành công theo khía cạnh thiết kế và luật thương mại là được mô phỏng
và thực thi duy nhất cho mỗi tổ chức.
2.4.4. Dữ liệu trong GIS
GIS sử dụng dữ liệu là nguồn dữ liệu không gian địa lí dạng số hóa, gồm các
nguồn lấy dữ liệu :
-

Bản đồ

Bản đồ địa hình với các đường đồng mức và những đặc điểm địa hình và các bản đồ có
liên quan khác với các vật thể được số hóa bởi bản đồ hoặc scanner.
-

Không ảnh (Aerial photographs)

Phân tích hoặc kĩ thuật quang trắc thì rất đắt tiền nhưng đây là phương pháp tốt nhất để
cập nhật dữ liệu.
-

Ảnh vệ tinh (Satellite image)

Ảnh vệ tinh hoặc cơ sở dữ liệu có thể giúp cho sự phân loại các kiểu sử dụng đất, mô
hình độ cao (DEM), cập nhật mạng lưới.
-

Khảo sát thực địa bằng GPS

Tổng các địa diểm khảo sát nằng GPS sẽ hiện đại hóa trong việc khảo sát bề mặt. Nó
rất chính xác nhưng rất tồn kém để đi tất cả các nơi trong vùng nghiên cứu.
2.4.5. Chức năng của GIS.
Gis có 4 chức năng cơ bản :
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-

Thu thập dữ liệu: dữ liệu sử dụng trong GIS đến từ nhiều nguồn khác nhau

và GIS cung cấp công cụ để tích hợp dữ liệu thành một định dạng chung để so
sánh và phân tích.
-

Quản lí dữ liệu: sau khi dữ liệu được thu thập và tích hợp, GiS cung cấp các

chức năng lưu trữ và duy trì dữ liệu .
-

Phân tích không gian: là chức năng quan trọng nhất của GIS nó cung cấp

các chức năng như nội suy không gian, tạo vùng đệm, chồng lớp,....
-

Hiển thị kết quả: GIS có nhiều cách hiển thị thông tin khác nhau. Phương

pháp truyền thống bằng bảng biểu và đồ thị được bổ sung với bản đồ và ảnh ba
chiều. Hiển thị, trực quan là một trong những khả năng đáng chú ý nhất của
GiS, cho phép người sử dụng tương tác hữu hiệu với dữ liệu.
2.5.

Một số nghiên cứu trong và ngoài nước

2.5.1. Ngoài nước
Đối với Thế giới, việc nghiên cứu sự phát triển đô thị đa dạng hơn, phân tích
ảnh hưởng của đô thị hóa đến các khía cạnh khác như nghiên cứu ứng dụng GIS và
viễn thánh đánh giá sự ảnh hưởng của đô thị hóa đối với đất canh tác tại tỉnh Phúc
Kiến, Trung Quốc ( H.Xu et al., 2000), ứng dụng GIS phân tích quy hoạch và quản lí
quá trình đô thị hóa thành phố Ostrava, Cộng hòa Séc (Jaroslav Burian, 2008), sử dụng
GIS dự đoán quá trình đô thị hóa và SLEUTH đo lường độ chính xác thời gian thay
đổi thành phố Chiang Mai, Thái Lan (Xiaolu ZHOU et al., 2006), ứng dụng GIS và
phân tích đa tiêu chuẩn xây dựng mẫu đô thị bền vững tại thành phố Stockholm, Thụy
Điển (Gulilat Alemu, 2011), ứng dụng viễn thám phân tích sự thay đổi bề mặt thông số
sinh học trong khu vực đô thị hóa tại Việt Nam (Tran Hung và Y. Yasooka, 2002).
2.5.2. Trong nước
Sự phát triển của một đất nước phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của các đô
thị trung tâm, đánh giá được tốc độ cũng như xu hướng phát triển của một đô thị là
một yếu tố để thúc đẩy kinh tế xã hội lên cao. Những năm gần đây, ngoài những
nghiên cứu quen thuộc về đánh giá tài nguyên thiên nhiên, đánh giá đất đai, bão lũ,
GIS đã mở rộng hơn ra các nghiên cứu về dân sinh, dịch vụ, trong đó có nghiên cứu về
đánh giá sự phát triển đô thị hóa là một bước phát triển lớn. Những nghiên cứu xoay
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quanh các vấn đề đô thị như đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến
quá trình đô thị hóa khu vực Tây Hồ - Hà Nội (Vũ Thị Phương Thảo, 2012), dự án
đang được tiến hành của thành phố về ứng dụng GIS thành lập tập bản đồ quy hoạch
đô thị thời kì 1996-2020 (Bộ xây dựng, 2012), xu hướng phát triển không gian đô thị
dưới góc nhìn viễn thám và hệ thống thông tin địa lí (Phạm Bách Việt, 2010), một
trong những ứng dụng nổi bật gần đây nhất là xây dựng năng lực quản lí di sản đô thị
Huế thông qua ứng dụng GIS ( Nuffic-Hà Lan và ctv, 2013).
Tại Việt Nam, các ứng dụng GIS về nghiên cứu đô thị khá là phổ biến từ trước
đến nay, tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào các nghiên cứu quy
hoạch đô thị, quản lí đô thị mà chưa đi sâu vào phân tích quá trình , xu hướng phát đô
thị hóa qua các năm. Chính vì vậy, đề tài này hướng đến việc phân tích xu hướng phát
triển đô thị hóa qua giai đoạn 2000-2013.
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CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1.

Dữ liệu nghiên cứu
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2000.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2005.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2010.
Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2009, 2012.
Các tài liệu về dân số, các báo cáo về phát triển kinh tế xã hội khu vực thành

phố Kon Tum được thu thập ở Internet, sách báo.
Các phần mềm xử lí dữ liệu gồm: Arcgis 10.0, Mapinfo 10.0, Microsoft Excel.
3.2.

Lược đồ phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu xu hướng phát triển đô thị thuộc phạm vi của đề tài này được

đánh giá dựa trên hai kết quả: mô hình phân bố, xu hướng mở rộng đô thị và kết quả
chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Xu hướng phát triển đô thị còn được xem xét trên
các yếu tố về điều kiện tự nhiên sẵn có để phát triển kinh tế, ảnh hưởng của quá trình
phát triển kinh tế của địa phương, sự phát triển dân số do di dân, sự thu hút lao động
của các cơ sở kinh tế được xây dựng tại khu vực nghiên cứu. Quá trình đánh giá gồm
các bước tiến hành sau:
Bước 1: Sử dụng các bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tính toán các chỉ số đô
thị hóa và quá trình biến động sử dụng đất qua các giai đoạn.
Bước 2: Các kết quả của bước trên sẽ là dữ liệu đánh giá quá trình chuyển đổi
sử dụng đất và mô hình phân phố xu hướng đô thị.
Bước 3: Từ kết quả trên đưa ra được đánh giá về xu hướng phát triển đô thị và
đề xuất các biện pháp để phát triển theo hướng đúng đắn.
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Hình 3.1: Sơ đồ phương pháp nghiên cứu
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3.3.

Đánh giá biến động không gian đô thị

3.3.1. Thống kê diện tích thay đổi qua các năm
Một trong những ưu điểm của GIS là hỗ trợ các phương pháp thống kê, tính
toán diện tích sự thay đổi của khu vực nghiên cứu. Để đánh giá sự biến động sử dụng
đất đô thị cần thống kê được diện tích thay đổi qua các năm. Dùng các phép toán (+),
(-) đơn giản để tìm ra sự thay đổi mục đích sử dụng đất qua các năm.
Để tìm ra kết quả biến động sử dụng đất qua các năm cần thực hiện các bước
sau: phân loại loại hình sử dụng đất, gom nhóm các loại hình, tính toán diện tích các
loại hình sau phân loại, đánh giá kết quả biến động.
Dữ liệu nghiên cứu thu thập được bao gồm rất nhiều loại hình sử dụng đất khác
nhau, chi tiết theo từng vùng, để phù hợp với đề tài nghiên cứu ta gom nhóm các loại
hình thành 5 loại phù hợp với quá trình nghiên cứu gồm CDG (đất chuyên dùng), CSD
(đất chưa sử dụng), LNP (đất lâm nghiệp), NNP ( đất nông nghiệp), OTC (đất xây
dựng).

Hình 3.2: Một số loại hình sử dụng đất chưa gom nhóm năm 2005
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Hình 3.3: Các loại hình sử dụng đất đã gom nhóm năm 2005

Sau quá trình gom nhóm, diện tích sử dụng đất là sự quan tâm chủ yếu để tìm ra
sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Để đánh giá được sự phát triển đô thị cần tập
trung vào sự thay đổi của các loại hình đất chuyên dụng, đất xây dựng, đây là các loại
hình mang tiềm năng về kinh tế, góp phần lớn cho sự phát triển công nghiệp hóa của
thành phố.
3.3.2. Các chỉ số đánh giá mô hình phân bố và xu hướng mở rộng đô thị
Để đánh giá xu hướng phân bố của một đô thị ta sử dụng các chỉ số định lượng
không gian đại diện cho tính chất vật lí toàn cảnh một đô thị. Theo Jingnan Huang
(2006) đã chia ra làm 5 chỉ số đại diện cho sự đánh giá mức độ phát triển đô thị gồm:
-

Chỉ số vùng trung tâm (Central Feature): dùng để xác định vùng trung tâm

của khu vực nghiên cứu. Chỉ số này được thực hiện qua việc tính toán khoảng
cách nhỏ nhất giữa các công trình trong khu vực nghiên cứu dựa trên một trong
hai phương pháp tính khoảng cách Euclidean hoặc Manhattan, đây là hai
phương pháp đo lường cho ra kết quả khoảng cách có độ chính xác cao.

Hình 3.4 : Hình ảnh mô phỏng chỉ số vùng trung tâm
Để xác định vùng trung tâm đô thị cần tách các loại hình sử dụng đất có ảnh
hưởng đến phát triển kinh tế đô thị gồm đất chuyên dùng (CDG) và (OTC) ta sẽ có
được vùng tâm chính xác cho sự phân bố.
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Hình 3.5: Bản đồ đất chuyên dụng và xây dựng thành phố Kon Tum năm 2000.

Hình 3.6: Bản đồ đất chuyên dùng và xây dựng thành phố Kon Tum năm 2005
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Hình 3.7: Bản đồ đất chuyên dùng và xây dựng thành phố Kon Tum năm 2010
-

Chỉ số trục phân bố (Directional Distribution): kết quả của chỉ số này là tạo

ra một vùng có dạng elip phủ toàn bộ khu vực có mật độ tập trung các công
trình xây dựng cao bao gồm vùng trung tâm, các vùng tập trung lân cận mà có
khoảng cách với nhau nhỏ hơn những vùng khác, chỉ số này giúp ta nhận định
được xu hướng phân bố của các công trình xây dựng.

Hình 3.8: Hình ảnh mô phỏng chỉ số trục phân bố
-

Chỉ số chặt chẽ (Compactness Index): chỉ số này đại diện cho sự phân bố

chặt chẽ, nhỏ gọn và có hình dáng ít lồi lõm của các công trình xây dựng. Chỉ
số này được đề xuất sử dụng lần đầu tiên bởi Li và Ye (2004). Chức năng chính
là đánh giá sự nhỏ gọn của một công trình đối với chu vi của toàn khu vực mà
nó trực thuộc, vì vậy, những công trình nào có ít sự lồi lõm, cấu trúc đẹp sẽ có
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chỉ số CI cao. Chỉ số này được tính bằng cách lấy tỉ số giữa chu vi của vòng
tròn với chu vi của vùng nghiên cứu với điều kiện diện tích của vòng tròn và
vùng nghiên cứu bằng nhau. Số liệu về chu vi, diện tích của công trình, cụm
công trình chính xác cao được tính toán bằng các công cụ của GIS, dẫn đến kết
quả CI có độ chính xác cao là ưu điểm lớn nhất của phương pháp tính toán này.

 2
CI 

si  pi

i

N2

Với CI là chỉ số chặt chẽ, si và pi là diện tích và chu vi của khu vực nghiên cứu
i, N là tổng số khu vực nghiên cứu.
-

Chỉ số mức độ tập trung (H): Theo Theil (1967) và Thomas (1981), chỉ số

này dùng để định lượng sự phát triển không gian đô thị, cụ thể hơn nó tính toán
mức độ tập trung hoặc phân tán của các công trình xây dựng trên khu vực
nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, để kiểm tra việc mở rộng không gian đô thị
trong giai đoạn nghiên cứu ta sử dụng công thức:
H= -Σni=1 Pi×Ln (Pi)
Trong đó, H là chỉ số mức độ tập trung, Pi là tỉ lệ diện tích đô thị đối với tổng
diện tích.

Hình 3.9: Hình ảnh mô phỏng chỉ số tập trung
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1.

Kết quả chuyển đổi diện tích loại hình sử dụng đất
Theo bảng thống kê diện tích, diện tích đất đô thị,xây dựng (OTC) không có sự

thay đổi lớn qua các năm, nhưng có chiều hướng mở rộng từ năm 2010, bên cạnh đó,
loại hình đất chuyên dùng (CDG) lại có sự phát triển vượt bậc năm 2005 tăng hơn 6,78
lần so với năm 2000 và 2010 tăng gấp 3 lần so với năm 2005. Đất nông nghiệp (NNP)
chỉ có sự tăng nhẹ không đáng kể từ năm 2000 đến 2005 nhưng lại giảm rất nhanh
trong 5 năm tiếp theo từ 23523,98 ha còn 2212,84 ha giảm gấp 10 lần so với năm
2005. Đất lâm nghiệp (LNP) cũng theo xu hướng giảm xuống, giảm mạnh trong giai
đoạn 2000-2005, trong giai đoạn sau tăng nhưng không đáng kể hầu như không có sự
chuyển dịch. Đất chưa sử dụng không có sự thay đổi quá nhiều, giảm trong giai đoạn 1
và tăng trong giai đoạn 2 nhưng sự tăng giảm này không đáng kể, không có sự chuyển
dịch quá nhiều.

Bảng 4.1: Bảng thống kê diện tích các loại hình sử dụng đất qua các năm

2000

2005

2010

Diện tích
biến động
20002005 (ha)

OTC

4405,59

2051,49

3517,42

-2354,1

53%

1465,93

71%

CDG

1409,19

9558,01

27367,6

8148,82

578%

17809,55

186%

NNP

18118,8

23524

2212,84

5405,21

30%

-21311,14

90%

LNP

14727,1

4400,33

4675,7

-10326,81

70%

275,37

6%

CSD

4419,71

3546,6

5306,88

-873,11

20%

1760,28

49%

Tổng

43080,4

43080,4

43080,4

LU(ha)

Tỉ lệ biến
động
20002005 (%)

Diện tích
biến động
2005-2010
(ha)

Tỉ lệ biến
động
2005-2010
(%)

Qua các năm, diện tích loại hình biến động nhiều nhất là CDG, loại hình sử
dụng đất này có sự tăng vọt ở giai đoạn 2005-2010, điều đó chứng tỏ thành phố đã có
sự thay đổi, chuyển loại hình canh tác lao động từ nông lâm nghiệp dần sang công
nghiệp-kinh tế, sự thay đổi về cơ sở hạ tầng cũng được cải thiện, đất sử dụng cho lâm
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nghiệp giảm mạnh trong giai đoạn 2005-2010, thay thế vào đó là sự phát triển của các
khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, giao thông được ngày càng
mở rộng. Sự mở rộng này cho thấy thành phố Kon Tum đang từng bước phát triển theo
hướng công nghiệp hóa, dần phát triển nhiều khu đô thị tập trung.

Hình 4.1: Biểu đồ biến động diện tích các loại hình sử dụng đất các năm
4.2.

Các chỉ số đánh giá xu hướng phát triển đô thị

4.2.1. Chỉ số vùng trung tâm
Vùng trung tâm đô thị có sự thay đổi rõ rệt qua các năm: năm 2000 (xanh),
năm 2005 (vàng), năm 2010 (đỏ), các trung tâm vùng đô thị dịch chuyển xu hướng
xoay ngược chiều kim đồng hồ, tuy có sự dịch chuyển nhưng chủ yếu tập trung tại khu
vực bên dòng sông Đăkbla, thuộc phường Nguyễn Trãi và một phần xã Vinh Quang.
Sự dịch chuyển không nhiều của trung tâm đô thị qua các năm cho thấy đây có thể
được xem là khu vực đô thị tập trung lớn nhất tại thành phố Kon Tum.
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Hình 4.2: Bản đồ vùng trung tâm đô thị qua các năm
4.3.

Chỉ số trục phân bố
Trục phân bố xu hướng phát triển đô thị thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm. Năm

2000, elip phân bố cho thấy sự phát triển trải dài theo hướng Đông – Tây, gần như
chạy dọc theo dòng sông Đăkbla, đến năm 2005 lại phân bố ngược lại theo hướng Bắc
– Nam, sự phát triển trong giai đoạn này thể hiện sự mở rộng quy mô của loại hình sử
dụng đất đô thị và xây dựng, tạo nền móng để giai đoạn 2005-2010 trở thành giai
đoạn phát triển ổn định của thành phố Kon Tum.
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Hình 4.3: Bản đồ trục phân bố đô thị qua các năm

Bảng 4.2 : Các thông số tọa độ elip phân bố của các năm

4.4.

Năm

Tọa độ X

Tọa độ Y

Trục dài

Trục ngắn

Góc xoay

2000

820564,13

1589111,8

6419,7999

8304,6527

86,943369

2005

821504,35

1589075,3

6173,1673

6740,2826

9,782697

2010

820564,13

1589111,8

6419,7999

8304,6527

86,943369

Chỉ số chặt chẽ
Trong nghiên cứu này vùng nghiên cứu không được chia tách để tính các chỉ số

đô thị nên N = 1. Do đó ta có:
CI2000 = 0.084
CI2005 = 0.106
CI2010 = 0.272
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Chỉ số CI của năm 2000 thể hiện các công trình, cụm công trình được xây dựng
có phần rời rạc, cấu trúc kém thẩm mĩ, chưa được đầu tư về mặt cấu trúc cũng như sự
gọn gàng của một công trình xây dựng. Đến năm 2005, CI được tăng lên gấp 1,2 lần
và đến năm 2010 tăng gấp 3,2 lần so với năm 2005 cho thấy qua các năm cách thức
xây dựng và mở rộng khu đô thị, khu công nghiệp tại thành phố Kon Tum có sự phát
triển theo hướng tiết kiệm diện tích, tận dụng các khoảng trống giữa các công trình,
cấu trúc xây dựng ít lồi lõm, có sự nhất quán về cấu trúc cũng như sự thẩm mĩ trong
một khu vực đang phát triển theo xu hướng đô thị hóa. CI là một chỉ số để đánh giá về
hình thức và cấu trúc của một khu đô thị, vì vậy theo số liệu tính toán được, thành phố
Kon Tum đang có sự phát triển cơ sở hạ tầng theo đúng hướng để trở thành một khu
đô thị phát triển cả về mặt kinh tế lẫn xã hội.

4.5.

Chỉ số mức độ tập trung
Chỉ số mức độ tập trung của thành phố qua các năm như sau:
H2000 = P2000 x Ln(P2000) = 0,122
H2005 = P2005 x Ln(P2005) = 0,11
H2010 = P2010 x Ln(P2010) = 0,231
Mức độ tập trung các công trình đô thị từ năm 2000 đến 2005 giảm nhẹ từ

0,122 xuống 0,11; con số này thể hiện sự tập trung các đô thị trong 5 năm không có sự
thay đổi nhiều. Tuy số các công trình xây dựng tăng lên nhưng chủ yếu phát triển theo
hướng rải rác, phân bố rộng rãi, mở rộng về số lượng khu vực chứ không tập trung vào
một khu vực. Đến giai đoạn năm 2005 – 2010, chỉ số tập trung lại tăng gấp 2,1; mức
độ tập trung công trình trở nên dày đặc, phát triển san sát nhau cho thấy sự tập trung
đô thị phát triển mạnh, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, đây cũng là xu hướng
phát triển đô thị trong tương lai của thành phố.
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.

Kết luận
Thành phố Kon Tum là một trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh

Kon Tum, do đó sự phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều
cần được thực hiện. Trong đó, sự phát triển về cơ sở hạ tầng, nâng tầm đô thị là một
yếu tố chủ yếu, đề tài nghiên cứu này đã thể hiện được sự thay đổi tích cực của thành
phố như sau:
-

Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp, chưa sử dụng, lâm nghiệp chuyển

đổi phần lớn sang đất xây dựng, đất đô thị nhằm phục vụ cho việc phát triển
kinh tế, cơ sở hạ tầng của thành phố.
-

Trung tâm đô thị luôn nằm ở phường Nguyễn Trãi, bên cạnh dòng Đăkbla,

nơi cung cấp nguồn tài nguyên dồi dào hỗ trợ cho việc mở rộng mô thị, qua
từng giai đoạn các yếu tố đánh giá sự phát triển đô thị của thành phố ngày càng
được thể hiện rõ hơn qua việc quy mô đô thị được mở rộng sau đó được đầu tư
nâng cấp về cơ sở hạ tầng, cấu trúc các công trình được xây dựng theo hướng
ngày càng hiện đại, mật độ dân số ngày càng đông và đa dạng về dân tộc.
-

Quy luật phát triển đô thị của thành phố giai đoạn 2000 – 2010 là mở rộng

theo 4 bốn hướng: năm 2000 phát triển theo hướng Đông-Tây, năm 2005 phát
triển theo hướng Bắc-Nam và năm 2010 trở về phát triển theo hướng Đông-Tây
nhưng với quy mô rộng lớn và phát triển theo hướng tăng cường phát triển cơ
sở hạ tầng và kinh tế dựa trên sự mở rộng quy mô đô thị từ năm 2005.
Kết quả từ đề tài này cũng cho thấy được hiệu quả cao và khách quan của việc
ứng dụng GIS trong đánh giá xu hướng phát triển đô thị, chứng tỏ đây là một công cụ
hữu hiệu trong lĩnh vực quy hoạch đô thị trong tương lai.
Với kết quả của đề tài nghiên cứu này có thể giúp các nhà hoạch định đánh giá
được xu hướng và tốc độ phát triển của thành phố, đưa ra được những dự đoán trong
tương lai, giúp thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố
Kon Tum.
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5.2.

Kiến nghị
Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000,

2005, 2010. Ở năm 2000 nghiên cứu trong lĩnh vực này còn chưa phát triển, chưa đầu
tư tốt vào các công cụ đo đạc dẫn đến mức độ chi tiết không cao, bản đồ có sự thiếu
chính xác so với năm 2005, 2010 dẫn đến không thực hiện được bản đồ biến động sử
dụng đất qua các năm như dự định để có cái nhìn khách quan hơn về toàn cục quá
trình sử dụng đất của thành phố.
Để phương pháp này phát huy được hiệu quả cao hơn cần kết hợp với công
nghệ viễn thám, giải đoán ảnh vệ tinh khu vực nghiên cứu qua các năm để thu hẹp biên
độ thời gian đánh giá biến động, sử dụng phản xạ phổ của viễn thám để xét mức độ
phản xạ của các công trình, cụm công trình, sự tập trung đô thị, sự biến động các loại
hình sử dụng đất qua các năm cũng là một phương pháp để đánh giá chính xác quá
trình đô thị hóa.
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