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Nghiên cứu xác định sức chứa du lịch của vườn quốc gia Ba Vì
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Anh, K58 Địa lý tự nhiên
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn An Thịnh,
TS. Trần Văn Trường

Với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, cùng nhiều điểm du lịch tâm linh và di
tích lịch sử, Vườn Quốc gia Ba Vì có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch,
tuy nhiên vấn đề quản lý số lượng du khách còn chưa được chú trọng, do đó ta cần
phải sớm áp dụng sức chứa du lịch để nơi đây có thể phát huy được hết các tiềm năng,
cũng như bảo tồn được hệ sinh thái. Do đó, đề tài này đã được chọn, với mục tiêu xác
định sức chứa du lịch của Vườn Quốc gia Ba Vì, và đề xuất các giải pháp quản lý du
lịch dựa trên quan điểm sức chứa. Thông qua các phương pháp tổng hợp tài liệu,
phương pháp khảo sát thực địa và phương pháp bản đồ, các yếu tố tự nhiên và KTXH, chính sách ảnh hưởng đến sức chứa du lịch của Vườn Quốc gia Ba Vì đã được
xác định và phân tích. Các yếu tố này là đầu vào để tính toán sức chứa du lịch cho
VQG Ba Vì. Sức chứa này bao gồm sức chứa vật lý, sức chứa xã hội và sức chứa
kinh tế chính trị. Kết quả tính toán sức chứa du lịch là cơ sở quan trọng cho việc quản
lý phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Ba Vì theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát
triển du lịch với việc bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái theo quan điểm phát triển bền
vững.
Từ khóa: Sức chứa du lịch, du lịch bền vững, vườn quốc gia Ba Vì.

Tourism carrying capacity determination of Ba Vi national park
Student: Nguyen Hoang Anh, K58 Physical Geography
Instructors: Assoc. Dr. Nguyen An Thinh, Dr. Tran Van Truong

With a diverse ecosystem, many spiritual and historic sites, Ba Vi National
Park has many favorable conditions for tourism development, however, the
management of number of tourists has not received proper attention, which is why
tourism carrying capacity needs to be applied effectively in order for this area to
maximize its potential as well as preserve the ecosystem. Therefore, this topic has
been selected, with the objective of identifying the tourism capacity of Ba Vi National
Park, and proposing solutions to other related issues. Data collection for the topic has
been carried out through document review, field survey and mapping methods. These
methods help to identify the natural, socio-economic characteristics of the study area,
as well as the favorable conditions and factors affecting the tourist capacity of Ba Vi
National Park. Using capacity related formulas, this research has calculated tourism
carrying capacity in this area. From that point, the research has provided management
orientations and solutions, so that Ba Vi National Park is both an attractive tourist
destination and conservation of ecosystem diversity.
Key words: tourism carrying capacity, sustainable tourism, Ba Vi national
park.
______

 ______
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Nghiên cứu, xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất và
đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp
huyện Đông Anh thành phố Hà Nội
Sinh viên: Đoàn Quang Cương, K58 Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tuấn, CN. Phạm Lê Tuấn

Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 huyện Đông Anh sẽ trở
thành đô thị lõi mở rộng do đó có rất nhiều công trình dự án được thực hiện và nhu
cầu công thông tin sẽ rất cao. Với thế mạnh của UML là ngôn ngữ thiết kế phổ biến
và ổn định đề tài đã đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất. Đây chính
là cơ sở tiến tới triển khai hệ thống thông tin quy hoạch sử dụng đất. Hệ thống cung
cấp thông tin về công trình dự án, tiến độ quy hoạch phân khu đô thị N5, N6, N7, N8
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội góp phần làm tăng tính công khai, minh bạch
trong thị trường đất đai. Ngoài ra, trên cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất đề tài còn
đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nội bằng phương pháp AHP và GIS từ đó đề xuất điều chỉnh vị trí phù hợp
để quy hoạch khu công nghiệp huyện Đông Anh góp phần cho việc sử dụng đất hiệu
quả và bền vững.
Từ khóa: UML, cơ sở dữ liệu, quy hoạch sử dụng đất, GIS.

Research, building the model of land use planning
database and assessing the rationality of the location of industrial land in
Dong Anh district, Hanoi
Student: Doan Quang Cuong, K58 Land Administration
Supervisors: Assoc.Prof.Dr Tran Van Tuan, Faculty of Geography,
BSc. Pham Le Tuan, Faculty of Geography

According to the general planning of Hanoi capital, up coming to the year 2030
Dong Anh district will become an expanding core city with so many projects are
being implemented and the demand for information will be very high. With the
strengths of UML as a common and stable design language the subject has proposed
a model of land use planning database. This is the basis to proceeded to implement
the land use planning information system. The system of providing information on
the project, planning progress of urban areas N5, N6, N7, N8 in Dong Anh, Hanoi
contributes to increasing openness and transparency in the land market. In addition,
on the basis of land use planning data, the study also evaluates the reasonableness of
the location of industrial park land development in Dong Anh district, Hanoi using
AHP and GIS methods. From that, we propose to adjust the suitable location to plan
the industrial zone of Dong Anh district to contribute to the efficient and sustainable
use of land.
Keywords: UML, database, land use planning, GIS.
______

 ______
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Biến đổi rừng ngập mặn dưới ảnh hưởng của chính sách giao đất cho
nuôi trồng thủy sản tại xã Đồng Riu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Sinh viên: Bùi Thị Dung, K58 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Trường, Khoa Địa Lý

Diện tích rừng ngập mặn Đồng Riu bị suy giảm chủ yếu do chính sách cấp đất
cho nuôi trồng thủy sản. Nhằm nghiên cứu sự biến đổi rừng ngập mặn dưới ảnh hưởng
của chính sách giao đất cho nuôi trồng thủy sản, đề tài được lựa chọn và triển khai.
Dựa trên việc tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố,
phương pháp viễn thám và GIS, và phương pháp điều tra phỏng vấn hộ gia đình bằng
bản hỏi bán cấu trúc, đề tài thu được các kết quả sau:
- Xác định xu hướng biến đổi rừng ngập mặn Đồng Riu trong giai đoạn 19732016;
- Phân tích được xu thể mở rộng diện tích đầm nuôi trồng thủy sản tại xã Đồng
Riu;
- Đánh giá tác động của chính sách giao đất cho nuôi trồng thủy sản đến rừng
ngập mặn;
- Đề xuất các giải pháp bảo tồn rừng ngập mặn và phát triển nuôi trồng thủy
sản hợp lý.
Từ khóa: biến đổi rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy sản, Đồng Riu, Tiên Yên.

Mangroves change under the impact of land allocation
policy for aquaculture in Dong Riu commune, Tien Yen district, Quang
Ninh province.
Student: Bui Thi Dung, K58 Physical Geography
Supervisor: Dr. Tran Van Truong, Faculty of Geography

Mangrove area in Dong Riu commune was reduced strongly, mostly because
of land allocation policy for aquaculture. In order to study the change of mangrove
forest under the influence of the land allocation policy for aquaculture, this study was
selected and implemented. Based on documentation review, field survey data, remote
sensing and GIS and household survey using semi-structured questionnaire method,
our study has archived some results:
- Determined the trend of mangrove transformation in Dong Riu commune
from 1973 to 2016;
- Analyzed the tendency of aquaculture development in Dong Riu commune;
- Analyzed impacts of land allocation policy for aquaculture on mangrove
change;
- Proposed solutions for mangrove conservation and proper aquaculture
development.
Keyword: mangrove change, aquaculture, Dong Riu, Tien Yen.
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Tổng quan hệ thống về Hành lang đa dạng sinh học và sự cần thiết phải
thiết lập hành lang đa dạng sinh học giữa các khu bảo tồn ở Việt Nam
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phương Hà, K60 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Trường

Việt Nam hiện nay có 30 Vườn Quốc gia, 59 Khu dự trữ thiên nhiên, 13 Khu
bảo tồn loài, 9 Khu dự trữ sinh quyển, là nơi lưu giữ các nguồn gen quý hiếm, các
loài động-thực vật có nguy cơ/bị đe dọa tuyệt chủng, là nguồn đa dạng sinh học cho
quốc gia và thế giới. Tuy vậy, suy giảm đa dạng sinh học do mất rừng, mất/phá vỡ
sinh cảnh sống và do săn bắn trái phép là những đe dọa quan trọng đến việc bảo tồn.
Xây dựng hành lang đa dạng sinh học đang được các nhà chính sách tại Việt Nam đề
xuất nhằm tăng tính kết nối giữa các khu bảo tồn, các VQG, các khu Dự trữ sinh
quyển, qua đó tăng hiệu quả bảo tồn. Tuy nhiên, hành lang đa dạng sinh học vẫn là
khái niệm mới, lần đầu tiên được ứng dụng ở Việt Nam nên còn gặp nhiều bỡ ngỡ
khi thực hiện. Mục đích của nghiên cứu này nhằm tổng quan lại một cách khoa học
và hệ thống các quan niệm, đặc điểm của hành lang đa dạng sinh học, các phương
pháp được sử dụng để thiết lập hành lang đa dạng sinh học, cũng như các vấn đề gặp
phải khi triển khai chúng trong thực tế. Bằng cách áp dụng phương pháp tổng quan
hệ thống (systematic review) các nghiên cứu được phản biện trên science direct và
google scholar, nghiên cứu này đã tổng hợp một cách có hệ thống xu hướng triển
khai, phương pháp được sử dụng, cũng như các thuận lợi, khó khăn của việc thực
hiện hành lang đa dạng sinh học trên thế giới. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở tham
khảo quan trọng cho việc thiết lập và đưa hành lang đa dạng sinh học vào thực tiễn ở
Việt Nam.
Từ khóa: Hành lang đa dạng sinh học, Phân mảnh sinh cảnh, Bảo tồn đa dạng
sinh học, Tổng quan hệ thống, Việt Nam.

A systematic review to biodiversity corridor and the necessity of setting
biodiversity corridors among protected areas in Vietnam
Student: Nguyen Phuong Ha, K60 Physical Geography
Supervisor: Dr. Tran Van Truong

Vietnam currently has 30 National parks, 59 Nature reserves, 13 Species
management areas, 9 Biosphere Reserves, which are home to rare genetic resources,
endangered/threatened species, and a biodiversity source for country and the world.
However, biodiversity crisis due to deforestation, habitat fragmentation, and illegal
hunting are important threats to conservation. Building biodiversity corridors is being
proposed by policy makers in Vietnam to increase connectivity between protected
areas, national parks and biosphere reserves, thereby increasing conservation
effectiveness. Yet biodiversity corridor is still a new concept when it’s first applied
and carry out in Vietnam. The purpose of this study is to review scientifically and
systematically the concepts and characteristics of biodiversity corridors, the methods
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used to setup a corridors, as well as the problem encountered when deploying them
in reality. By applying a systematic review of research on Science direct and Google
scholar, this study systematically synthesized the deployment trend, methods, the
advantages and disadvantages of implementing biodiversity corridors around the
world. The results of the study are an important reference to setting and deploying
biodiversity corridors in Vietnam.
Keywords: Biodiversity corridor, Habitat fragmentation, Biodiversity
conservation, systematic review, Vietnam.
______

 ______

Nghiên cứu tiềm năng dịch vụ hệ sinh thái khu vực Đồng Rui,
huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Sinh viên: Đặng Thị Thanh Hằng, K58 – Địa lý tự nhiên
Nguyễn Thị Phương Hiên, K59 – Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Bào, Khoa Địa lý
ThS. Phạm Thị Phương Nga, Khoa Địa lý

Đồng Rui là một xã đảo nằm trong vùng bồi tụ ven biển của huyện Tiên Yên
và chịu sự tác động của hai cửa sông Ba Chẽ và Tiên Yên. Khu vực đất ngập nước
Đồng Rui có điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái thích hợp cho phát triển rừng
ngập mặn. Hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây được đánh giá là có sự đa dạng về hệ
động thực vật, không chỉ có tác dụng phòng hộ mà còn đem lại nguồn lợi thủy hải
sản rất lớn. Tuy nhiên, tiềm năng giá trị dịch vụ hệ sinh thái tại đây chưa được xem
xét và đánh giá thỏa đáng. Do vấn đề quản lý còn nhiều bất cập cùng nhận thức còn
hạn chế của người dân mà một phần diện tích rừng ngập mặn bị phá hủy, quy hoạch
tạo nên những ô, đầm nuôi trồng thủy sản. Nhưng do hiệu quả kinh tế thấp nên nhiều
khu vực nuôi trồng thủy sản đã bị bỏ hoang. Nghiên cứu này đánh giá tiềm năng dịch
vụ hệ sinh thái của hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực xã Đồng Rui, làm cơ sở đưa
ra các giải pháp nhằm khai thác bền vững các dịch vụ hệ sinh thái, đồng thời đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội về nhiều mặt của cộng đồng địa phương tại đây.
Từ khóa: hệ sinh thái rừng ngập mặn, dịch vụ hệ sinh thái, Đồng Rui.

Study potential of ecosystem services of mangroves ecosystem in Dong
Rui commune, Tien Yen district, Quang Ninh province
Student(s): Đang Thi Thanh Hang, K58- Physical Geography
Nguyen Thi Phuong Hien, K59- Physical Geography
Supervisor:Assoc.Prof.Dr. DangVan Bao, Faculty of Geography
Master. Pham Thi Phuong Nga, Faculty of Geography

Dong Rui is an island commune located in the coastal accretion zone of Tien
Yen district. Dong Rui wetland area has natural conditions and ecological
environment suitable for mangrove development. The mangrove ecosystem here is
considered to have a rich diversity of flora and fauna, which not only has a protective
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effect, but also provides a great source of aquatic resources. However, the potential
value of ecosystem services provided by mangroves has not been adequately
reviewed and evaluated. Due to management problems and the limited awareness of
people, part of the mangrove forest has been destroyed and planned to create
aquaculture ponds. Because of low economic efficiency, many aquaculture areas
have been abandoned. This research evaluates the potential of ecosystem services,
which is the basis for solutions to have sustainable exploitation of ecosystem services
and to meet the needs of socio-economic development in many aspects of local
community.
Key words: mangrove ecosystem, ecosystem service, Dong Rui.
______

 ______

Nghiên cứu cơ sở khoa học về việc nhấn chìm ở tỉnh Nam Định
Sinh viên: Dương Thị Phương Hằng, K58 CLC Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Phái, Khoa Địa lý

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, quản lý tổng hợp vùng bờ biển
đang được quan tâm hàng đầu và nhận chìm ở biển là một nội dung không thể thiếu
trong công tác này. Có rất nhiều vật thải, chất thải như bùn cát nạo vét khi xây dựng
công trình ven biển, duy trì luồng tàu, tàu thuyền cũ, hỏng,... không thể thải ở trên bờ
mà phải nhận chìm ở biển. Khu vực bờ biển tỉnh Nam Ðịnh đang phải đối mặt với
một thực tế hết sức khó khăn đó là vấn đề môi trường. Chất thải độc hại do hoạt động
công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, sinh hoạt và đặc biệt là các hoạt động khai
thác xây dựng không có quy hoạch chưa được kiểm soát và đang có nguy cơ gây ô
nhiễm khu vực cửa sông và ven biển.Với lượng lớn chất thải được đổ xuống biển như
vậy, việc quản lý hoạt động nhận chìm ở Nam Định đang là một vấn khó khăn vì
những quy định về lĩnh vực này ở nước ta còn rất ít. Nghiên cứu đã sử dụng phương
pháp: nhóm các phương pháp địa mạo; thu thập, tổng quan, phân tích tài liệu. Kết quả
nghiên cứu chính là tìm ra giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động nhận chìm ở tỉnh
Nam Định.
Từ khóa: nhấn chìm, chất nhận chìm, quản lý biển, Nam Định.
Researching scientific basis for immersion in the sea of Nam Dinh province
Student: Duong Thi Phuong Hang, K58 Geography
Supervisor: Prof.Dr. Vu Van Phai, Faculty of Geography

Nowaday, integrated coastal zone management is the prime concern in the
world as well as in Vietnam and immersion in the sea is an indispensable content in
this issue. protecting the marine and island environment. There are many wastes such
as dredged sand and dirt which building coastal works, maintenance of old boats and
boats, damaged boats, etc., which can not be discharged on shore but must be
submerged in the sea. The coastal area of Nam Dinh province is facing a very difficult
reality that is environmental problem. Hazardous waste generated by industrial,
agricultural, fishery, domestic activities, especially by construction activities has
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been unplanned yet and is likely to pollute estuary areas and the seaside. With the
large amount of waste discharged into the sea, the management of submerged
activities in Nam Dinh is a problem because the regulations on this area in our country
is very limitative. This research uses two main methodologies: group of
geomorphological methods; collect, overview, analyze documents. The result of this
research is to find solutions for effective management of immersion in Nam Dinh
province.
Key words: immersion, immersion material, coastal area management, Nam
Dinh.
______

 ______

Nghiên cứu cảnh quan phục vụ định hướng bảo tồn và phục hồi
rừng ngập mặn khu vực đất ngập nước Đồng Rui
Sinh viên: Nguyễn Thu Hằng, K58 CLC Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Cao Huần, Khoa Địa lý

Bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập mặn Đồng Rui là vấn đề cấp bách được
UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt trong quyết định số 589/QĐ-UBND.
Bảo tồn đa dạng sinh học dựa trên tiếp cận cảnh quan là hướng nghiên cứu
mới, hiện đang được các nhà khoa học trong khu vực quan tâm. Dựa vào các số liệu
khảo sát và phân tích các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài đã thực hiện và thu
được các kết quả chính sau:
-Tính đặc thù về đặc điểm sinh thái và sự phân hóa cảnh quan khu vực nghiên
cứu dưới dạng, nhóm dạng cảnh quan theo quy luật phân hóa từ bãi triều vào sâu
trong thềm biển.
- Đặc điểm các quần xã thực vật có sự thay đổi trong mối quan hệ phụ thuộc
vào các điều kiện sinh thái của dạng và nhóm dạng cảnh quan.
- Mức độ tái sinh tự nhiên và khả năng phục hồi nhân tác của rừng ngập mặn
theo các nhóm dạng cảnh quan đã được xác định .
- Các không gian bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn Đồng Rui được xác định
trên cơ sở nghiên cứu cảnh quan.
Từ khóa: cảnh quan, rừng ngập mặn, bảo tồn, phục hồi.

Landscape study for conservation and restoration of mangrove forest in
Dong Rui wetland area
Student: Nguyen Thu Hang, K58 Advanced Physical Geography
Instructor: Prof.Dr. Nguyen Cao Huan, Department of Geography
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Biodiversity conservation of Dong Rui mangrove is a necessary issue
approved by the People's Committee of Quang Ninh Province in Decision No. 589 /
QD-UBND.
Biodiversity conservation based on landscape approach is a new research
direction that is currently attended by scientists in the area. Based on the survey data
and analysis of the scientific researches, the study has been done and achieved the
main results:
- The particularity of ecological characteristics and the differentiation of the
landscape in study area into landscape units (forms and group-forms) according to
the law division from raised beach to deeply coastal terrace.
- Characteristics of vegetation communities have a changing in depending
relationship on the ecological conditions of the group-forms landscape.
- The level of natural regeneration and ability artificial restoration of
mangroves by the group-forms of landscape that was defined.
- Spaces of conservation and restoration of Dong Rui mangroves forest which
was determined on the basis of landscape research.
Keywords: landscape, mangrove forest, conservation, restoration.
______

 ______

Nghiên cứu ứng dụng ArcGIS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP
tính toán hệ số hình thể của thửa đất phục vụ cho công tác định giá đất
Sinh viên: Vũ Thị Hằng, K58 Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Xuân Linh, CN. Phạm Lê Tuấn

Phân tích hình học đang là vấn đề quan tâm trong nhiều lĩnh vực về khoa học
không gian và quy hoạch bao gồm cả quản lý đất đai. Tuy nhiên việc tính toán hệ
số hình thể trước đây còn nhiều thiếu sót lớn, các thửa đất có hình dạng hoàn toàn
khác nhau có thể có cùng một chỉ số hình thể hoặc các thửa đất có hình dạng tương
tự nhau lại có chỉ số khác nhau. Như vậy, có một yêu cầu rõ ràng là cần một phương
pháp đo lường chính xác và đáng tin cậy hơn.
Thêm vào đó, công tác định giá đất hiện đang là mối quan tâm không chỉ của
các nhà quản lý, nhà kinh doanh mà ngay cả người dân cũng có nhu cầu muốn biết
về giá trị của các thửa đất. Hệ số hình thể với vai trò là một trong những yếu tố quan
trọng quyết định giá trị của thửa đất nên việc tính toán tự động hệ số hình thể của
thửa đất giúp cho công tác định giá đất nhanh chóng và chính xác hơn.
Nhằm đáp ứng các nhu cầu trên, tác giả đã ứng dụng GIS và phương pháp
phân tích thứ bậc AHP để xây dựng quy trình tính toán hệ số hình thể của thửa đất
dựa trên 2 yếu tố là độ rộng góc trong và số đỉnh của thửa đất. Quy trình đã được
thử nghiệm tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang và đạt được kết quả
tốt, có thể sử dụng cho công tác định giá đất ở địa phương.
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Application of GIS and analytic hierarchy process (AHP) in calculation
of parcel shape index (PSI) for Land valuation
Student: Vu Thi Hang, K58 Land Administration
Supervisors: MSc. Nguyen Xuan Linh, BSc. Pham Le Tuan

There are many spatially scientific fields including land management, which
are interested in geometric shape analysis. The previous calculations of parcel shape
index, nevertheless, exist many of the shortcomings such as same index with the
parcels having completely different shapes, or the parcels having similarity in shape
but differences in shape index. Hence, there is a clear requirement that a more
accurate and reliable method of measurement is necessary.
In addition, concerns on land price are not only from managers but also from
citizens. The parcel shape index plays an important role in land valuation, and the
automatic calculation of this index will support for this activity more accurately.
The purpose of this research is to construct the process of calculating parcel
shape index based on two factors (horizontal angles and number of vertices) using
the approaches of GIS and AHP. Hoang Van Thu ward, Bac Giang city was adopted
as study area for applying this process.
______

 ______

Thực trạng và xu hướng biến đổi sinh kế vỉa hè khu vực đô thị trong giai
đoạn hiện nay: Nghiên cứu mẫu tại tuyến phố Nguyễn Trãi, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Hiên,K59 Địa lý,
Nguyễn Phúc Minh, K60 Địa lý, Nguyễn Huy Thắng, K59 Địa lý
Giáo viên hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Thu Hương, Khoa Địa lý,
ThS. Đặng Hữu Liệu, Khoa Địa lý

Trong thời gian gần đây, chính sách “dành lại vỉa hè cho người dân đi bộ”
được các cơ quan nhà nước thực hiện rất quyết liệt ở các con phố tại Hà Nội đã nhận
được sự ủng hộ của phần lớn dân chúng. Tuy nhiên, nó cũng gây ra những bức xúc
và nhiều khó khăn cho những gia đình có nguồn thu nhập chính từ các hoạt động kinh
doanh trên vỉa hè. Trước tình hình đó, cần thiết phải đánh giá thực trạng và xu hướng
biến đổi sinh kế của người dân dưới ảnh hưởng của chính sách giải phóng vỉa hè
nhằm tìm ra giải pháp thích hợp để hài hòa giữa lợi ích của người dân và việc thực
thi chính sách của các cơ quan chức năng. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm
trên tuyến phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bằng phương pháp khảo
sát thực địa và điều tra xã hội học với 30 phiếu hỏi chuyên sâu. Kết quả nghiên cứu
được thể hiện qua: (i) Các sơ đồ về phân bố không gian và thời gian của những mục
đích sử dụng vỉa hè khác nhau của người dân; (ii) Hiện trạng sinh kế của người dân
hoạt động kinh doanh trên vỉa hè; (iii) Xu hướng biến đổi sinh kế và sự thích ứng của
người dân chịu ảnh hưởng của chính sách giải phóng vỉa hè.
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Từ khóa: Chính sách, sinh kế, vỉa hè, đô thị.

The current situation and trend of urban sidewalk livelihoods: A case
study on Nguyen Trai street, Thanh Xuan district, Hanoi city
Students: Nguyen Thi Phuong Hien, K59 Geography
Nguyen Phuc Minh, K60 Geography
Nguyen Huy Thang, K59 Geography
Supervisors: Dr.Hoang Thi Thu Huong, Faculty of Geography
MSc. Dang Huu Lieu, Faculty of Geography

Recently, “To get back the sidewalk for the pedestrian” policy has been strictly
carried out on Hanoi’s streets receiving great support from the majority of the
citizens. However, it has caused a lot of issues for those people who make living from
the sidewalk business. Thus, the situation and the trend of urban sidewalk livelihoods
under this policy should be assessed to find out appropriate solutions which balance
the citizen’s benefits and the enforcement of this policy. An empirical study has been
conducted on Nguyen Trai street, Thanh Xuan district, Hanoi city by using
sociological investigation and in-depth interviews through 30 questionnaires. The
results of this study include: (i) Time and space distribution maps of the different
usage purposes; (ii) The livelihood situation of those who make a living from
sidewalk; (iii) The trend and adaptation of people under the policy’s influence.
Keywords: Policy, livelihood, sidewalk, urban.
______

 ______

Đánh giá thực trạng giá đất khu vực Trung Hòa - Nhân Chính, thành
phố Hà Nội theo tiếp cận lý thuyết Vị thế - Chất lượng
Sinh viên: Lê Thị Hoàn, Nguyễn Thị Huệ, K58 Quản lý đất đai
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Phương Thúy, CN. Phạm Lê Tuấn

Giá đất là thước đo kinh tế của đất. Nó đóng vai trò quan trọng trong các giao
dịch dân sự về đất đai và là công cụ để Nhà nước thực hiện công tác quản lý đất đai.
Tuy nhiên, giá đất lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Việc xác định và phân tích
các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất là bước cơ bản và quan trọng quyết định đến việc
định giá đất. Khu vực Trung Hòa – Nhân Chính là một trong những khu vực trung
tâm của thành phố Hà Nội và trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở
đây tương đối sôi động. Chính vì vậy, việc đánh giá thực trạng giá đất ở khu vực này
là một nhiệm vụ cần thiết. Trên cơ sở áp dụng lý thuyết Vị thế - Chất lượng, các tác
giả đã xác định, phân loại những yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của Nhà nước và giá
thị trường trong khu vực nghiên cứu, từ đó đánh giá trọng số của các yếu tố đó để
phục vụ cho việc định giá đất được chính xác hơn.

Assessing the land price in Trung Hoa- Nhan Chinh Area, Hanoi
City based on Status-Quality trade off theory
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Students: Le Thi Hoan, Nguyen Thi Hue, K58 Land administration
Instructors: MSc. Le Phuong Thuy, BSc. Pham Le Tuan

Land price is the economic measurement of land. It plays an important role in
civil transactions and is a tool for the State implementing management on land.
However, land price is affected by many factors. The determination and analysis of
the factors, which impact on land price, is the imperative and basic step to estimate
the cost of land. The area of Trung Hoa – Nhan Chinh is one of the central places in
Ha Noi city, and in recent years, the real estate market of this place is relatively hot.
Therefore, the process of evaluating the status of land price in this area is necessary.
Based on the Status-Quality trade off theory, the authors determined and classified
factors that affected land price released by the State and land price governed by
market, and then evaluating weights of these factors in order to serve for land
valuation.
______

 ______

Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu trong phân
khu chức năng sử dụng đất cho thị trấn, thử nghiệm tại thị trấn Chúc
Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Sinh viên: Vũ Khắc Hùng, K58 Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Tuấn
ThS. Lê Phương Thúy

Trong giai đoạn hiện nay, sử dụng đất tại đô thị ngày càng có ý nghĩa quan
trọng bởi quỹ đất đô thị có hạn, việc phân bố các loại hình sử dụng đất phải thật hợp
lý mới có thể khai thác triệt để hiệu quả của đất đai và hướng tới phát triển bền vững.
Đô thị phát triển là đầu tàu kéo sự phát triển của những khu vực lân cận, giúp đất
nước và các địa phương phát triển. Vì vậy, cần thiết phải có sự phân chia khu vực
chức năng sử dụng đất trong đô thị một cách hợp lý, các khu chức năng không những
chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình mà còn hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một đô thị thống
nhất với quy hoạch hài hòa.
Nhằm đáp ứng các nhu cầu của bài toán lựa chọn vị trí thích hợp để quy hoạch
khu chức năng sử dụng đất, em đã ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ
tiêu nhằm đưa ra được những vị trí tối ưu cho quy hoạch các khu chức năng, thử
nghiệm tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.
Kết quả đạt được ngoài vị trí thích hợp cho việc quy hoạch các khu chức năng
sử dụng đất, đề tài cũng đưa ra bộ chỉ tiêu sử dụng trong việc quy hoạch khu chức
năng đô thị.

Applying GIS and Multi-Criteria Analysis Method (MCA) in division
functional area of land use, testing at Chuc Son town, Chuong My
district, Ha Noi city
Student: Vu Khac Hung
Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Van Tuan
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MSc. Le Phuong Thuy

During this time, using land in urban is becoming more significant because of
the limited amount acreage, the distribution of using land types must be reasonable
to fully exploit the effectiveness of land. The development of the center city is driving
the development of neighboring areas to be better and helping the country grow evely.
Therefore, it is necessary to divide the functional area in a good way. The functional
areas not only carry out their tasks but also support one another to create a perfect
city.
In order to meet the needs of choosing the appropriate location for the planning
of the functional area, I has implemented GIS research and multi-indicator analysis
method to produce the Optimized for functional area planning in Chuc Son town,
Chuong My district.
The results is to get the appropriate location for the planning of functional land
use areas, the topic also indicates the set of norms which was used in the planning of
urban functional areas.
______

 ______

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai phường Niệm Nghĩa,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Sinh viên: Hoàng Mai Hương, K58 Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: GVC. Nguyễn Thị Thanh Hải, CN. Phạm Lê Tuấn

Đất đai là một tài sản có giá trị và đóng góp một phần quan trọng vào công
cuộc phát triển đất nước. Giao dịch đất đai và thị trường bất động sản ngày càng phát
triển và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, những nhà quản
lý, nhà kinh doanh và ngay cả những người dân có nhu cầu muốn biết về giá trị của
các thửa đất, dẫn đến việc xây dựng giá đất là rất cần thiết.
Nhằm giải quyết vấn đề định giá đất hàng loạt, tác giả đã nghiên cứu ứng dụng
hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai theo khung giá
nhà nước và giá thị trường năm 2017 cho phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành
phố Hải Phòng.
Bản đồ vùng giá trị đất đai có thể sử dụng để giải quyết một số bài toán trong
lĩnh vực đất đai như so sánh được sự chênh lệch giữa giá nhà nước với giá thị trường,
tính toán đền bù giải phóng mặt bằng cho một dự án công trình,...

Applications of GIS for land value mapping in Niêm Nghĩa Ward, Le
Chan District, Hai Phong City
Student: Hoang Mai Huong, K58 Land Administration
Supervisors: MSc. Nguyen Thi Thanh Hai, BSc. Pham Le Tuan

Land is a valuable asset and contributes an important part in development of
the country. Land transaction and real estate market is growing and having a
important part in Vietnam economy. So, managers, businessman and people have a
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need to know about the value of land parcels. This leads to the construction of land
prices are very necessary.
To solve the issue of land valuation series, the research applied Geographic
Information System (GIS) to establish land value mapping under the framework of
state prices and market price in 2017 in Niem Nghia Ward, Le Chan District, Hai
Phong City.
Land value mapping will be used to solve some math problems in the land
field as comparing the difference between the state and market prices, calculating
compensation price for clearance for a project works.
______

 ______

Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng bản đồ dịch vụ
hệ sinh thái khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương, K59 Địa lý Tự nhiên
Trần Thị Thùy Trang, K59 Địa lý Tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Khoa Địa lý

Xác định giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn là một trong những công
cụ quy hoạch hiệu quả vùng ven biển, giúp giảm thiểu các xung đột, tạo điều kiện
cho các bên liên quan người dân khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Khu vực
nghiên cứu được đề tài lựa chọn là vườn quốc gia Xuân Thủy với các phương pháp
sử dụng chính là viễn thám và hệ thông tin địa lý kết hợp với các phương pháp lượng
giá dịch vụ hệ sinh thái. Kết quả của nghiên cứu này là xây dựng được bản đồ phân
vùng giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn, phục vụ tốt cho công tác quy hoạch
và quản lý các loại hình sản xuất kinh tế cho người dân địa phương đồng thời khai
thác có hiệu quả giá trị của hệ sinh thái.
Từ khóa: Dịch vụ hệ sinh thái, lượng giá, vườn quốc gia Xuân Thủy, viễn
thám, GIS.

Application of remote sensing and GIS for mapping ecosystem
services in Xuan Thuy National Park
Students: Nguyen Thu Huong, K59 Physical Geography
Tran Thi Thuy Trang, K59 Physical Geography
Supervisor(s): Dr. Nguyen Thi Thuy Hang, Faculty of Geography

Determining the value of services for mangrove ecosystems is one of the
effective planning tools for the coastal zone, which helps to minimize conflicts and
facilitates the participation of local people in the efficient exploitation of natural
resources. The study area was selected as Xuan Thuy National Park with the main
methods used are remote sensing and geographic information system in combination
with methods of evaluating ecosystem services. The result of this study is the
development of a zonation map of mangrove ecosystem services, which serves well
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for the planning and management of economic production for local people and
effectively exploit the value of the ecosystem.
Keywords: Ecosystem services, Evaluation, Xuan Thuy national park, remote
sensing, GIS
______

 ______

Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của mực nước biển dâng và sự chuyển đổi
sử dụng đất đến hệ sinh thái rừng ngập mặn
Sinh viên: Ngô Minh Huyền, K60 Địa lý tự nhiên
Phạm Thị Thùy Trang, K60 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Phái, Khoa Địa lý

Theo báo cáo của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, trong những năm
gần đây nhiệt độ trung bình toàn cầu và mực nước biển tăng nhanh và gây tác động
nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới, trong
đó Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Rừng ngập mặn từ lâu đã được coi là tấm lá chắn bảo vệ đê, chống xói lở và gió bão,
và là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật và thực vật. Rừng ngập mặn còn được coi
như giải pháp sinh thái hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu, và đảm bảo sinh kế
cho dân cư ven biển. Tuy nhiên, sự đe dọa của biến đổi khí hậu, mực nước biển tăng
nhanh và tác động của con người bao gồm nạn phá rừng ngập mặn, chuyển đổi sử
dụng đất, khai thác quá mức gỗ và tài nguyên; ô nhiễm môi trường là nguyên nhân
suy giảm rừng ngập mặn. Bằng việc tìm hiểu từ các tài liệu sẵn có, các thông tin trên
phương tiện truyền thông, kết hợp khảo sát thực tế và trao đổi với các chuyên gia về
lĩnh vực địa lý và sinh học để hiểu sâu hơn về vấn đề này, nghiên cứu nhằm tìm ra
các nguyên nhân sâu xa ảnh hưởng đến môi trường sống của rừng ngập mặn và các
điều kiện thích hợp để phát triển chúng. Từ đó tìm ra được các giải pháp để khôi phục
và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn, đưa ra được các phương án, chính
sách phù hợp bảo vệ chúng.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, chuyển đổi sử dụng đất, hệ
sinh thái rừng ngập mặn.

Beginning study on impact of sea level rise and land use change on
mangrove ecosystem
Students: Ngo Minh Huyen, K60 Geography
Pham Thi Thuy Trang, K60 Geography
Supervisor: Prof.Dr Vu Van Phai , Faculty of Geography

According to a report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
in recent years the global average temperature and sea level rise rapidly and seriously
impact on production, life and environment in the world, in which Vietnam is
considered one of the the country is most affected. Mangroves have long been
considered as a barrier protecting dykes against erosion and typhoons; And home to
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many animals and plants. Mangroves are also considered as an effective ecological
solution to cope with climate change and ensure livelihoods for the coastal
population. However, the threat of climate change, rising sea levels and human
impacts include deforestation, land use change, overexploitation of wood and
resources; Environmental pollution is the cause of mangrove degradation. By
learning from the available literature, media information, combining field surveys
and exchanges with experts in the field of geography and biology to better understand
this issue. The study seeks to identify the underlying causes that affect the mangrove
habitat and the appropriate conditions for developing them. From that, we can find
solutions to restore and develop the mangrove ecosystems in a sustainable manner,
and to work out appropriate solutions and policies to protect them.
Keywords: climate change , land use changes, sea level rise, mangrove
ecosystem.
______

 ______

Đánh giá du lịch bền vững khu du lịch sinh thái Tràng An
Sinh viên: Đỗ Thị Minh Huyền, Phạm Thị Thùy, K59 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hà Thành, Khoa Địa lý
ThS. Dương Thị Thủy, Khoa Địa lý

Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An là di sản
hỗn hợp duy nhất của Việt Nam được UNESCO công nhận, với hệ thống hang động
Karst già độc đáo, cùng giá trị lịch sử văn hóa lâu đời. Tuy vậy, thực trạng du lịch tại
Tràng An lại đang tiềm ẩn những bất cập như cán cân phân chia lợi ích chưa công
bằng, ty lệ du khách muốn quay lại còn hạn chế, môi trường văn hóa cho du lịch có
dấu hiệu xuống cấp, sản phẩm du lịch còn đơn điệu,… đe dọa tới sự phát triển hiệu
quả và lâu dài của khu du lịch. Với mục tiêu bảo vệ môi trường lãnh thổ du lịch, thúc
đẩy du lịch phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao thì Tràng An cần
được phát triển du lịch theo hướng bền vững, nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa
các bên liên quan. Bằng các phương pháp chính như thu thập số liệu, khảo sát thực
địa, điều tra xã hội học cho 5 nhóm đối tượng, phân tích thống kê và bản đồ - GIS,
nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm đánh giá được mức độ du lịch bền vững tại
địa phương thông qua 3 trụ chính: kinh tế, xã hội và môi trường với 15 tiêu chí cụ
thể.
Từ khóa: Du lịch bền vững, khu du lịch sinh thái Tràng An, kinh tế - văn hóa
- xã hội.

Assessment for sustainable tourism in Trang An ecotourism area
Students: Do Thi Minh Huyen, K59 Geography,
Pham Thi Thuy, K59 Geography
Supervisors: Dr. Nguyen Thi Ha Thanh, Faculty of Geography,
MSc. Duong Thi Thuy, Faculty of Geography
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Trang An eco-tourism area is a part of Trang An landscape complex heritage
- the unique complex heritage in Vietnam has been recognized by UNESCO - owning
ancient Karst cave systems and precious historic-cultural values. However, several
problems that threats the effective and long-lasting development of this well-known
destination have currently been raised, such as unfair distribution of benefits, the rate
of tourists who are satisfied and wanted to return destinations is low, the degradation
of the tourist environment, and monotony of travel products,… With an aim of
reaching the successful development in economic, society and environment, an
orientation of sustainable tourism as well as close collaboration among stakeholders
for Trang An should be well concerned. In this research, by using some
methodologies, such as data collection, field surveys, sociological investigation for
five target groups, statistical analysis and GIS, the developing level of sustainable
tourism of Trang An has been recognized, based on the assessment of 3 main pillars:
economic, society and environment, with 15 specific criteria.
Keywords: Sustainable tourism, Trang An eco-tourism area, economicsociety-environment.
______

 ______

Mối quan hệ giữa nghèo và đa dạng hóa các hoạt động sinh kế của người dân
xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Sinh viên: Triệu Thu Huyền, K58 – Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Hoa, Khoa Địa Lý,
ThS. Đặng Hữu Liệu, Khoa Địa Lý

Đa dạng hóa sinh kế là một công cụ hữu hiệu để xóa đói giảm nghèo. Đối với
các vùng chưa phát triển kinh tế thị trường, việc đa dạng hóa sinh kế, đặc biệt là các
hoạt động phi nông nghiệp còn khó khăn. Kết quả nghiên cứu trường hợp ở xã Hòa
Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang- một xã thuần nông với trình độ phát triển kinh
tế phi nông nghiệp còn hạn chế - đã chỉ ra mối quan hệ giữa nghèo và độ đa dạng các
hoạt động sinh kế. Các kết quả này có thể làm cơ sở khoa học cho chính sách giảm
nghèo tại địa phương.
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra xã hội học, bản đồ viễn thám
và hệ thông tin địa lý cùng các phân tích thống kê để đưa ra các kết quả chính bao
gồm: (i) Kết quả tính toán độ đa dạng các hoạt động sinh kế tại xã Hòa Sơn, huyện
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; (ii) Mối quan hệ giữa nghèo đói và độ đa dạng các hoạt
động sinh kế tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Từ khóa: Nghèo đói, đa dạng hóa sinh kế, Hòa Sơn.

Relationship between poverty and livelihood diversification in Hoa Son
commune, Hiep Hoa district, Bac Giang province
Student: Trieu Thu Huyen, K58-Geography
Supervisors: MSc. Vu Thi Hoa, Faculty of Geography,
MSc. Dang Huu Lieu, Faculty of Geography
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Livelihood diversification is one of the effective tools for poverty reduction.
For those remote areas where the market economy is less developed, the livelihood
diversification, especially for off-farm activities, is difficult. This research has been
implemented in Hoa Son commune, Hiếp Hoa district, Bac Giang province – a rural
commune under the condition of limited development of the market economy – in
order to point out the relationship between poverty and degree of livelihood diversity.
The research outcomes could contribute for better decision-making on poverty
reduction.
This research used methods such as sociological investigation, GIS, and
statistical analyses to conduct two main results including: (i) Degree of livelihood
diversity in Hoa Son commune, Hiếp Hoa district, Bac Giang province; (ii)
Relationship between poverty and livelihood diversification in Hoa Son commune,
Hiếp Hoa district, Bac Giang province.
Keywords: Poverty, livelihood diversification, Hoa Son.
______

 ______

Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng đất trong mối quan hệ với quy
hoạch nông thôn mới phục vụ công tác quản lý đất đai cấp cơ sở.
Sinh viên: Vũ Thị Minh Khuê, Trần Thị Ngân
K58 - Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: TS. Mẫn Quang Huy

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 –
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện phục vụ cho công cuộc
đổi mới toàn diện về nông thôn. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông
thôn mới được triển khai nhằm đạt mục tiêu chung của sự phát triển với cùng đối
tượng chính là đất đai và bố trí sử dụng đất. Mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch này
hình thành một cách khách quan là nhu cầu tất yếu của quá trình phát triển.
Đề tài nghiên cứu đã đánh giá về công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất
cũng như quá trình xây dựng nông thôn mới; phân tích tổng hợp và so sánh để đưa ra
những mặt phù hợp hay chưa phù hợp trong kỳ quy hoạch lấy trường hợp nghiên cứu
tại một xã điển hình tại Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các kết quả của nghiên
cứu đã làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông
thôn mới. Trên cơ sở đó, đề tài đã phân tích những bất cập giữa hai loại quy hoạch
nói trên phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn cấp xã và đề xuất định hướng
sử dụng hợp lý đất đai bền vững có hiệu quả trong tương lai phục vụ.
Từ khóa: Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, Huyện Đông Anh

The study land use planning in the relationship with the new rural
planning to serves land management
Students: Vu Thi Minh Khue, Tran Thi Ngan,
K58 Land Administration
Supervisor: Dr. Man Quang Huy
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The national target programmer on building new rural stages 2010-2020 has
been approved by the Prime Minister to perform service for the comprehensive rural.
Land use planning and construction of the new countryside plan is implemented in
order to achieve the general objectives of the development with the main object is the
land and the land use layout. The relationship between the two kind of planning is
indispensable needs of the development process.
Research has evaluated on work done land use planning as well as the process
of building new rural planning; aggregate analysis and comparison to give the fit or
not in planning the retrieved case study in a typical township in the Dong Anh
District, Ha Noi city. The results of the study had clarified the relationship between
land use planning and the planning of new rural planning construction. The subject
has to analyze the inadequacies between the two aforementioned planning serves the
management of local-level land and proposed fair use-oriented sustainable land
effectively in the future.
Keywords: land use planning, new rural planning, Dong Anh District
______

 ______

Đánh giá thích nghi đất đai cho cây cao su huyện Thuận Châu tỉnh Sơn
La bằng AHP và công nghệ GIS
Sinh viên: Hồ Thùy Linh, K58 Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đinh Thị Bảo Hoa, Khoa Địa Lý

Cây cao su là một cây công nghiệp dài ngày, thời gian thu hoạch mủ từ 5-7
năm tùy vào điều kiện chăm sóc và thu hoạch liên tục trong nhiều năm liền, khoảng
từ 20-25 năm. Qua đó cho thấy hiệu quả kinh tế thu được từ cây cao su là rất lớn.
Thuận Châu là một huyện có địa hình khá cao và dốc thuộc tỉnh Sơn La, điều
kiện phát triển kinh tế rất hạn chế. Nhà nước đã có chính sách phát triển trồng cây
cao su trên địa bàn huyện nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân từ đó nâng cao
chất lượng cuộc sống. Đề tài: “Đánh giá thích nghi đất đai cho cây cao su huyện
Thuận Châu tỉnh Sơn La bằng AHP và công nghệ GIS” đặt ra nhằm mục đích tìm ra
những khu vực thích hợp trồng cây cao su tại huyện Thuận Châu phục vụ quy hoạch
từ sáu lớp dữ liệu thu thập được là loại đất, thành phần cơ giới, độ cao, độ dốc, lượng
mưa trung bình năm và nhiệt độ trung bình năm.
Phương pháp thu thập dữ liệu, điều tra thực địa, công nghệ GIS kết hợp phân
tích thứ bậc AHP đã được lựa chọn áp dụng. Từ đó bản đồ đánh giá thích nghi đất đai
cho cây cao su huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La đã được thành lập. Với kết quả này,
các giải pháp quy hoạch trồng cây cao su được đưa ra có cơ sở khoa học.

Assessment of Land Suitability for Rubber Trees in Thuần Chau district,
Son La province by AHP and GIS Technology
Student: Ho Thuy Linh, K58 Land Administration
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Supervisor: Prof.Dr Dinh Thi Bao Hoa, Faculty of Geography

Rubber tree is a perennial industrial plant with a 5-7 year harvesting time,
depending on the care and harvesting conditions for many years, ranging from 20 to
25 years. This shows that the economic efficiency of Rubber trees is very large.
Thuần Chau is a relatively high and sloping district in Son La province, with
very limited economic development. The state has a policy to develop rubber
plantations in the district to increase income for the people and improve the quality
of life. Subject: "Assessment of Land Suitability for Rubber Trees in Thuần Chau
district, Son La province by AHP and GIS Technology", aims to find suitable areas
for planting rubber trees in Thuần Chau district Plans from the six data layers
collected are soil type, mechanical composition, altitude, slope, annual average
rainfall, and annual average temperature.
Data collection methods, field surveys, GIS technology combined with
hierarchical AHP analysis were applied. Since then, the map of land evaluation for
rubber trees in Thuần Chau district, Son La province has been established. With this
result, the planning solutions for planting Rubber trees are given a scientific basis.
______

 ______

Nghiên cứu ứng dụng GIS xác định đường mức triều cao trung bình
nhiều năm phục vụ xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển tại tỉnh Phú Yên
Sinh viên: Nguyễn Hồng Lương, Bùi Ngọc Tú,
Hà Quốc Vương, K58 Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: GVC. Nguyễn Thị Thanh Hải,
CN. Phạm Lê Tuấn

Hiện nay, ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường của cộng đồng dân cư, các tổ
chức, doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố ven biển còn nhiều hạn chế, nhiều khu vực
ven biển bị khai thác, sử dụng bất hợp lý. Do vậy, để kịp thời đáp ứng được yêu cầu
của quản lý nhà nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên vùng bờ
theo hướng bền vững thì hành lang bảo vệ bờ biển có vai trò quan trọng.
Sử dụng dữ liệu bản đồ địa hình đất liền và các điểm có giá trị đặc trưng nước
triều, trên cơ sở ứng dụng GIS, đề tài xác định đường mức triều cao trung bình nhiều
năm. Kết quả thu được là quy trình xây dựng đường mực nước triều cao trung bình
nhiều năm tại bờ biển tỉnh Phú Yên hỗ trợ cho công tác xây dựng hành làng bảo vệ
bờ biển tỉnh Phú Yên.

Using GIS for determining annual high tidal levels for supporting
construction of coastal guard corridor in Phu Yen Province
Students: Nguyen Hong Luong, Bui Ngoc Tu,
Ha Quoc Vuong, K58 Land Administration
Supervisors: MSc. Nguyen Thi Thanh Hai, BSc. Pham Le Tuan
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Currently, the consciousness of protecting resources and environment of
communities, organizations, and enterprises in coastal provinces is still limited, and
many of the coastal areas are unreasonably exploited. Therefore, the coastal guard
corridor plays an important role in ensuring the sustainable exploitation and use of
coastal resources.
The purpose of this research is to determine the annual high tidal levels based
on the topographic map, specific tidal points, and GIS application. The results was
the process of constructing annual high tidal levels for supporting construction of
coastal guard corridor in Phu Yen province.
______

 ______

Tác động của nước biển dâng tới đới bờ biển huyện Tiền Hải,
tỉnh Thái Bình
Sinh viên: Lê Trang Mỹ, K58 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Vũ Văn Phái, Khoa Địa lý

Tiền Hải được xếp vào vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng.
Nơi đây có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội, song cũng là địa phương chịu
ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Mục đích của nghiên cứu là
đánh giá tác động của nước biển dâng tới đới bờ biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: kết hợp giữa điều tra
khảo sát với thu thập các nguồn tài liệu liên quan tới vấn đề nghiên cứu bao gồm cả
về mặt khoa học, không gian; tổng hợp, phân tích và đánh giá hiện trạng bằng phương
pháp thống kê và ứng dụng công nghệ viễn thám GIS. Kết quả chính của nghiên cứu
là chỉ ra được những tác động của nước biển dâng tới vùng nghiên cứu, đối với môi
trường tự nhiên là gây ra sự tràn ngập nước biển, mất đất, xâm nhập mặn, xói lở bờ
biển nghiêm trọng, làm thay đổi hệ sinh thái, làm giảm tính đa dạng cấu trúc của môi
trường; đối với kinh tế xã hội thì nước biển dâng làm phá hủy các công trình bờ biển,
suy giảm các chức năng du lịch giải trí và ảnh hưởng trực tiếp tới người dân ven biển.
Từ khóa: mực nước biển dâng, biến đổi khí hậu, Thái Bình.

Impact of sea level rise on coastal zone of Tien Hai district, Thai Binh
province
Student: Le Trang My, K58-Geography
Supervisor(s): Associate Professor. Dr. Vu Van Phai,
Faculty of Geography

Tien Hai is classified as a core zone of The Red River Delta Biosphere
Reserve. This place has great potentials for socio-economic development, but this is
also a region that is heavily influenced by climate change and sea level rise. The
purpose of the study was to assess the impact of sea level rise to the coastal zone of
Tien Hai district, Thai Binh province. In the report, the researcher has used the
primary method: a combination of surveys with the collection of resources related to
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research issues including science, space and synthesis , analysis and evaluation of the
current status by statistical methods remote sensing and GIS. The main result of this
study is to show the effects of rising sea levels on the study area. For the natural
environment, the sea level rise causes flooding the coast, land loss, salinity intrusion,
alter ecosystems, reduces the structural diversity of the environment; with regard to
socio-economic development, sea level rise destroys coastal structures, decreases
recreational and recreational functions, and directly affects coastal people.
Keywords: sea level rise, climate change, Thai Binh.
______

 ______

Tiếp cận cảnh quan phục vụ giảm thiểu và thích ứng với tai biến
thiên nhiên và biến đổi khí hậu tại khu vực thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú
Yên
Sinh viên: Hoàng Thị Ngọc, K58 CLC Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Trường, Khoa Địa Lý

Trong những năm gần đây, tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu tại khu vực
đới bờ biển đang ngày càng diễn ra phức tạp, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên hệ
sinh thái, môi trường, kinh tế cũng như sức khỏe của người dân sống tại khu vực ven
biển. Do đó, bên cạnh quản lý tổng hợp đới bờ cần phải có một công cụ quản lý thích
hợp nhằm mục đích giảm thiểu và thích ứng với tác động từ những mối nguy hại đó
- quản lý thích ứng. Trên cơ sở những tài liệu về các loại tai biến thiên nhiên và tác
động của biến đổi khí hậu đến thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bản đồ phân vùng
cảnh quan tai biến tại khu vực đã được xây dựng. Khả năng thích ứng với biến đổi
khí hậu và tai biến thiên nhiên của mỗi tiểu vùng cảnh quan sau đó được đánh giá
theo khung DPSIR. Các đánh giá này là cơ sở để đề xuất các giải pháp quy hoạch và
quản lý lãnh thổ hiệu quả theo hướng thích ứng với tai biến thiên nhiên và biến đổi
khí hậu, cũng như giảm thiểu những thiệt hại do chúng gây ra cho khu vực đới bờ
biển.
Từ khóa: DPSIR, quản lý thích ứng, tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu,
Tuy Hòa, Phú Yên.

Landscape-based approach for mitigation and adaptation to
natural hazards and climate change in Tuy Hoa city, Phu Yen province
Student: Hoang Thi Ngoc, K58 Physical Geography
Supervisor: Dr. Tran Van Truong, Faculty of Geography

In recent years, natural hazards and climate change in the coastal zone have
become increasingly complex, causing significant negative impacts on ecosystems,
environment, economy and human health. Therefore, in addition to integrated coastal
zone management, an appropriate management tool is needed to mitigate and adapt
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to the impacts of these hazards - adaptive management. Based on documents on
natural hazards and climate change impacts, a hazardous landscape map taking
landscape sub-region as basic unit was established for Tuy Hoa city, Phu Yen
province. Adaptability to climate change and natural hazards in each sub-region was
assessed by applying DPSIR framework. These assessments are the basis for
proposing effective territorial planning and management solutions to adaptation to
natural hazards and climate change, as well as mitigate damages that they caused to
coastal zone.
Keywords: DPSIR, adaptive management, natural hazard, climate change,
Tuy Hoa, Phu Yen.
______
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Nghiên cứu đánh giá hiệu quả nghề trồng hoa tại xã Đan Phượng, huyện
Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Sinh viên: Nguyễn Thị Nhàn, K58- ĐLTN
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Thanh, Khoa Địa lý

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ hoa tươi của thị trường Hà Nội và lân cận ngày một
lớn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, do đó xã Đan Phượng với nhiều lợi thế về vị trí địa
lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đã mở rộng diện tích trồng hoa để đáp ứng nhu
cầu này. Tuy là hướng phát triển nhiều tiềm năng nhưng nghề trồng hoa của xã còn
gặp nhiều khó khăn: thiếu vốn trong sản xuất, giá cả thị trường không ổn định, chưa
có thương hiệu riêng…Vì vậy, vấn đề cần thiết là có những giải pháp nhằm khắc phục
những khó khăn đang gặp phải và định hướng phát triển nghề trồng hoa có hiệu quả
trong tương lai.
Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp chính gồm:
điều tra xã hội học (với tổng số 30 phiếu điều tra hộ gia đình và 8 phiếu chuyên gia),
phân tích, thống kê và bản đồ - GIS. Báo cáo này bước đầu đã đạt được các kết quả
sau: (i) Phân tích, đánh giá được hiện trạng và thế mạnh, tiềm năng phát triển nghề
trồng hoa tại xã Đan Phượng; (ii) Đánh giá hiệu quả kinh tế- xã hội của nghề trồng
hoa và (iii) Chỉ ra ảnh hưởng của hoạt động trồng hoa tới các vấn đề kinh tế, xã hội,
môi trường của địa phương. Từ đó bước đầu đưa ra định hướng quy hoạch về quy mô
diện tích, lao động phục vụ cho trồng hoa cũng như thị trường tiêu thụ nhằm phát
triển nghề trồng hoa tại địa phương.
Từ khóa: Trồng hoa, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, Đan Phượng

Evaluating the effectiveness of the floriculture in Dan Phuong commune,
Dan Phuong district, Hanoi city
Student: Nguyen Thi Nhan, K58-Geography
Supervisor: Associate Professor.Dr. Dinh Van Thanh,
Faculty of Geography
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Recently, the demand for fresh flowers in Hanoi market and the neighborhoods
has remarkably increased, especially in the holidays and Tet. In order to meet this
demand, Dan Phuong commune, where has a good geographical location near Hanoi
with several advantageous natural and socio-economic conditions, has tries to expand
its flower cultivating area. In spite of its potential development, the floriculture in the
commune has been facing many difficulties, such as lack of financial capital for
production, unstable market prices, and not owning the brand. Therefore, it is
necessary for Dan Phuong commune to find out solutions to overcome these
difficulties to a better development of the floriculture.
To conduct this study, a combination of key following methods was used,
including: sociological survey (with 30 household and 8 in-depth questionnaires),
statistical analysis and GIS. This report has basically achieved these following
results: (i) the situation and potentials for the floriculture development; (ii) Assessing
the socio-economic effectiveness of the floriculture and (iii) illustrate the impact of
the floriculture on social-economic and environmental issues in this commune. Then,
a initial plan about area, labors as well as consumption market is proposed to
effectively develop the floriculture in Dan Phuong commune.
Keywords: floriculture, social-economic effectiveness, Dan Phuong.
______
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Nghiên cứu xác lập hành lang bảo vệ bờ biển phục vụ cho quy
hoạch và quản lý đới bờ biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Sinh viên: Dương Hồng Nhung – K58 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Phái, khoa Địa lý

Cồn Vành thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, thuộc một trong
các khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, trong những năm gần đây luôn bị xói
lở mạnh do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, của các hoạt động kinh tế trong vùng.
Hậu quả là tại nhiều đoạn bờ của bãi biển, hàng loạt rừng cây phi lao ven biển đã bị
xóa sổ, tại một số vị trí, biển đã tiến sâu vào khu vực nhà dân khiến cho nhiều hộ dân
phải di dời, nhiều công trình xây dựng bị phá hủy và trong tương lai, biển còn tiếp
tục lấn vào trong đất liền. Người dân trong vùng đang dần dần nhận thấy được sự đe
dọa từ các nguy cơ tai biến thiên nhiên như xói lở, ngập lụt… Trong nghiên cứu này,
phương pháp chính được sử dụng là nghiên cứu các đặc điểm địa mạo, từ đó xây dựng
hành lang bảo vệ bờ biển ở bãi biển Cồn Vành phạm vi 50 năm tới. Ngoài ra còn một
số các phương pháp bổ trợ: phương pháp bản đồ, ứng dụng viễn thám và GIS, phương
pháp thực địa... Kết quả nghiên cứu: đánh giá được tác động của các nhân tố đặc biệt
là mực nước biển dâng tới đới bờ ở Cồn Vành, từ đó dự báo mức độ xói lở trong các
năm tới (tới năm 2050) và xây dựng được hành lang bảo vệ bờ biển.
Từ khóa: Cồn Vành, hành lang bảo vệ bờ biển, địa mạo

Research to establish a coastal protection corridor for the planning
and management of Con Vanh Coastal Zone, Tien Hai District, Thai
Binh Province.
Student: Duong Hong Nhung, K58 geography
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Supervisor: Associate Professor Dr. Vu Van Phai,
Faculty of Geography

Con Vanh belongs to Nam Phu Commune, Tien Hai District, Thai Binh
Province, belonging to one of the Red River Delta Biosphere Reserves. In recent
years, erosion has always been eroded by the effects of climate changes and economic
activities in the region. As a consequence, at many stretches of the beach, a number
of coastal casuarina forests have been wiped out. In some places, the sea has entered
the residential area causing many households to relocate. The building is destroyed
now and in the future, the sea continued to encroach on inland. Local people are
gradually aware of the threat from natural hazards such as erosion, floods, etc.
Method: The main method used is to study the geomorphologic factors from which
the coastal protection corridor will be built on Con Vanh beach for the next 50 years.
There are also a number of complementary approaches: mapping applications remote sensing and GIS, field methods. Results: The impact of sea level rise factors
on the coastal area in Con Vanh was assessed. In addition, we forecast erosion levels
in the coming years (until 2050) and build a coastal protection corridor.
Keywords: Con Vanh, coastal protection corridor, geomorphology
______
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Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại xã Năng Khả, huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang
Sinh viên: Phùng Thị Nhung, K58 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hải, Khoa Địa Lý

Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch khá hiệu quả, đã và đang được áp dụng,
trở thành xu hướng phát triển chính của Tuyên Quang nói chung và huyện Na Hang
nói riêng. Na Hang rất giàu tiềm năng du lịch, tuy nhiên việc khai thác du lịch ở đây
vẫn còn chưa tương xứng, đời sống cộng đồng dân cư còn nhiều khó khăn. Nhận thức
được vấn đề đó, đề tài nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại xã Năng Khả,
huyện Na Hang được triển khai thực hiện với mục tiêu định hướng giải pháp phát
triển du lịch cộng đồng hiệu quả và phù hợp với điều kiện tài nguyên, kinh tế-xã hội
nơi đây.
Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp tham vấn cộng đồng (với tổng số 50
phiếu điều tra hộ gia đình và 4 phiếu chuyên gia); phương pháp tổng hợp, phân tích
dữ liệu và phương pháp bản đồ - GIS. Báo cáo này bước đầu đã đạt được các kết quả
sau: (i) Phân tích, đánh giá được hiện trạng và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng
tại xã Năng Khả; (ii) Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường của việc phát
triển du lịch cộng đồng, từ đó (iii) đưa ra giải pháp xây dựng mô hình du lịch cộng
đồng phù hợp với thực tiễn của địa phương, hướng tới sinh kế bền vững cho cộng
đồng dân cư.
Từ khóa: du lịch cộng đồng, sinh kế bền vững, Năng Khả
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Research on community-based tourism development in Nang Kha
commune, Na Hang district, Tuyen Quang province
Student: Phung Thi Nhung, K58-Geography
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Hai, Faculty of Geography

Community-based tourism, considered as an effective kind of tourism, is being
applied and now becoming the main development trend of Tuyen Quang province in
general and Na Hang district in particular. In spite of owning rich potential tourism
resources, the tourism exploitation in Na Hang has not yet well implemented,
people’s living in this area has still faced several difficulties. This research has been
conducted in order to find out the solution and orientation for effective development
of community-based tourism in Nang Kha commune, Na Hang district, Tuyen Quang
province.
The study used a combination of main methods, such as sociological survey
(with a total of 50 household questionnaires and 4 in-depth questionnaires); datasynthesis and GIS. This report has initially achieved the following results: (i)
Analyzing and assessing the current status and potential of community tourism
development in Nang Kha commune; (ii) Assessing the effectiveness of communitybased tourism on socio-economic and environment. Then solutions and a model of
community-based tourism, that suitable with the local resources and conditions, are
proposed.
Key words: community-based tourism, sustainable livelihoods, Nang Kha
commune
______

 ______

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở quận Tây Hồ,
thành phố Hà Nội
Sinh viên: Trần Thị Ngọc Quỳnh, K58 – Quản lý đất đai
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Trường, Khoa Địa lý

Quận Tây Hồ được coi là một trong những khu vực tốt để sinh sống tại thành
phố Hà Nội với những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế, xã hội. Theo quy định
về khung giá đất do nhà nước ban hành, giá đất phụ thuộc vào mục đích sử dụng và
vị trí khu đất. Tuy nhiên, trên thực tế, giá đất ở tại đây chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều
yếu tố khác nhau, tạo chênh lệch lớn giữa giá nhà nước và giá thực tế khiến công tác
quản lý nhà nước gặp không ít khó khăn. Do đó, đề tài được chọn với mục đích xác
định các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở tại quận Tây Hồ, và đề xuất một số kiến nghị
cho công tác quản lý nhà nước về giá đất, đặc biệt là đất ở tại đây. Việc thu thập tài
liệu, thống kê so sánh, và phân tích, đánh giá các tài liệu thu thập được sử dụng để
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tìm hiểu rõ hơn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của quận. Tìm hiểu các khu đất
được rao bán trên mạng, phân tích đa biến để chỉ ra sự ảnh hưởng của các yếu tố tới
giá đất. Từ đó, đưa ra kiến nghị quản lý nhà nước và công tác định giá đất ở tại Tây
Hồ nói riêng và thành phố nói chung một cách hiệu quả, khách quan, phản ánh đúng
giá trị của khu đất.
Từ khóa: Đất ở, giá đất, yếu tố ảnh hưởng, phân tích đa biến, Tây Hồ, Hà Nội.

Analyzing major factors effecting residential land price in Tay Ho
district, Hanoi city
Student: Tran Thi Ngoc Quynh, K58 – Land Management
Supervisor: Dr. Tran Van Truong, Faculty of Geography

Tay Ho District is considered as one of the best areas to live in Hanoi thanks
to favorable natural, economic and social conditions. According to the regulations on
the price of land issued by the state, the price of land varies according to the purpose
of use and location of the land. However, in reality, the price of residential land here
is influenced by a lot of different factors, creating a large difference between the state
and the market price, making the state management difficult. Therefore, the study
was selected to determine the factors affecting the price of residential land in Tay Ho
district and then propose some recommendations for state management of land prices,
especially residential land price. The collection of materials, documentation review,
comparative statistics have been used to identify the natural, social and economic
conditions of study area. Land price data from sale online and from sale agencies
were collected and analyzed by using multivariate analysis to find out the influence
of various factors on the land price. From that point, the study introduced
recommendations for state management on land price in Tay Ho urban district in
particular and the whole Hanoi city in general in an effective and objective way,
reflecting the real value of land.
Keyword: Residential land, land price, multivariate analysis, Tay Ho, Hanoi.
______

 ______

Ứng dụng GIS và Viễn Thám trong nghiên cứu cháy rừng
tại tỉnh Kiên Giang
Sinh viên: Nguyễn Huy Thắng, K59 Địa lý
Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Quang Thành, Khoa Địa lý

Cháy rừng là một trong số những nguyên nhân có tác động mạnh mẽ dẫn tới
biến đổi hệ sinh thái rừng, gây thiệt hại rất lớn tới kinh tế xã hội và môi trường. Do
thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho diện tích rừng ở tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng
nặng nề, trước tình hình đó, việc đưa ra dự báo về cháy rừng ở nơi đây là rất cần thiết
nhằm giảm thiểu những thiệt hại do cháy rừng gây ra Để thực hiện được nghiên cứu
cần phải thu thập các số liệu về lịch sử những vụ cháy và các nhân tố có khả năng
gây ra cháy rừng (độ dốc, hướng sườn, bản đồ sử dụng đất, các chỉ số thực vật, khoảng
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cách đến đường đi, khoảng cách đến khu vực dân cư, nhiệt độ, tốc độ gió và lượng
mưa) từ nhiều nguồn khác nhau để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS để thành lập được mô
hình dự báo cháy rừng. Đề tài đã được tiến hành nghiên cứu bằng những phương pháp
như phương pháp thống kê, phương pháp vật lý. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đã
thành lập được bản đồ xác suất cháy rừng ở tỉnh Kiên Giang, kết quả sẽ rất hữu ích
cho quy hoạch và quản lý rừng tỉnh Kiên Giang.
Từ khóa: Cháy rừng, Kiên Giang, GIS.

The GIS application and remote sensing in analyzing the forest fire
in Kien Giang province
Student: Nguyen Huy Thang, K59 Địa lý
Supervisor(s): Dr. Bui Quang Thanh, Khoa Địa lý

Forest fire is one of the most influential factor causing the changes in the forest
ecosystem, badly hurting the social economy and environment. As the continuous hot
weather has ruined most of the forest of Kien Gian province, it is necessary to provide
forecast about forest fire in order to reduce the damage caused by it. So as to carry
out the research, we need to collect statistics of the history of the fires and the most
potential factors leading to forest fire (aspect, slope, land used, ND VI, distance to
road, distance to residence area, temperature, wind speed, and rainfall) from different
sources to build the GIS data in order to found the model to predict the chances of
forest fire. This research has been carried out by methods like statistics and analysis
or physics-based method. The result which has shown that the map of forest fire
probability of Kien Giang was created is very useful in forest planning and
management in this province.
Keywords: Fire forest, Kien Giang, GIS.
______

 ______

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đánh giá tính bền vững của chỉ dẫn
địa lý cam Cao Phong - tỉnh Hòa Bình
Sinh viên: Đinh Thị Thanh – K58 ĐLTN,
Nguyễn Thị Thảo – K58 ĐLTN
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch,
PGS.TS. Đinh Thị Bảo Hoa

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ
sở khoa học cho việc phát triển cây cam trong quy hoạch sử dụng đất đai, từ đó đề
xuất các loại hình sử dụng đất đai ở địa phương theo hướng phát triển bền vững cây
cam nhằm góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đưa ra những đánh giá môi trường tại khu vực đã từng trồng cam
để đưa ra tính sinh thái của cây cam tại từng khu vực cụ thể trên địa bàn huyện.
Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương pháp phân
tích thứ bậc AHP. Bốn yếu tố tác động đến sinh thái cây cam (địa hình, thổ nhưỡng,
30

khí hậu và lớp phủ thực vật) được xử lý thành bản đồ phân cấp tương ứng, sau đó,
được tiến hành xác định trọng số bằng phương pháp AHP và thành lập bản đồ thích
nghi. Dựa trên bản đồ, có thể rút ra những thông tin hữu ích và tin cậy để xây dựng
các dự án quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch môi trường và là cơ sở để phân hạng các
loại cam đem lại nguồn lợi cho huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Từ khóa: Viễn thám, GIS, bền vững, đánh giá, cây cam, huyện Cao Phong.

Assessment of the sustainability of Cao Phong orange geographic
indicator, Hoa Binh province
Students: Đinh Thị Thanh – K58 ĐLTN,
Nguyễn Thị Thảo – K58 ĐLTN
Supervisors: Assoc Prof.Dr. Nguyễn Ngọc Thạch,
Assoc Prof.Dr. Đinh Thị Bảo Hoa

Abstract: With the goal of the study is to evaluate the natural conditions in
order to determine the scientific basis for development orange plant in the planning
of land use, since then suggest the types of land use in local durable development
direction of orange plant to contribute better exploit the natural potential to serve of
socio – economic development, at the same time, environmental assessments in
ornamental orange growing areas have been made to draw conclusions and
recommendations on the ecology of oranges in each specific area in the district. The
research was implemented on the basis of integrated GIS, remote sensing and
hierarchical analysis method in AHP. Four factor affecting ecological rubber tree
(topography, soil, climate and coating) are processed into corresponding hierarchical
map, then, proceed to determine weight of influence factors by the method of AHP
and establish adaptive map. Base on map, can draw useful information and
confidence to build projects territorial planning and environmental planning and is
the basis of the classification of orange that bring high benefits to the Cao Phong
district, Hoa Binh province.
______

 ______

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá cho thuê bất động sản kinh
doanh cà phê sử dụng các đặc tính không gian tại thành phố Hà Nội
Sinh viên: Hoàng Thị Trang, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thúy Phương,
Bùi Phương Anh - K59 QLĐĐ
Giáo viên hướng dẫn: KS. Phạm Sỹ Liêm, Khoa Địa lý

Hiện nay, bất động sản (BĐS) tại các đô thị được sử dụng không chỉ phục vụ
mục đích để ở mà còn được sử dụng làm mặt bằng kinh doanh. Trong thời gian gần
đây khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu thư giãn và giải trí ngày càng cao,
đã xuất hiện một số loại hình kinh doanh trong đó có sử dụng các yếu tố về không
gian để thu hút thị trường. Một trong số đó có thể kể đến đó là kinh doanh cửa hàng
cà phê với sự tận dụng của các yếu tố thế mạnh từ không gian. Đề tài nghiên cứu yếu
tố ảnh hưởng đến giá cho thuê nhằm tính toán cụ thể các hệ số ảnh hưởng để từ đó
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giúp xác định giá cho thuê đúng với giá trị nội tại của BĐS mang lại cho người sử
dụng.
Đề tài sử dụng các phương pháp: phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp tổng
hợp các tài liệu có liên quan làm cơ sở lý luận cho khung lý thuyết, dự kiến các yếu
tố ảnh hưởng, xây dựng mẫu phiếu điều tra; phương pháp phỏng vấn thông qua phiếu
điều tra, đánh giá các yếu tố trong thực tế, thu thập dữ liệu đối với các BĐS cần
nghiên cứu; phương pháp phân tích hồi quy dùng để tìm mức độ tác động của các yếu
tố đến giá cho thuê bằng phần mềm SPSS. Các kết quả đạt được: Đưa ra được mô
hình các yếu tố ảnh hưởng đến giá cho thuê loại hình kinh doanh cà phê nói trên, xác
định mức độ tác động của các yếu tố đến giá cho thuê và đề xuất một số giải pháp.
Từ khóa: giá bất động sản, hồi quy, không gian.

Study the factors affecting the rental price of real estate for coffee
business using spatial characteristics in Hanoi city
Student: Hoang Thi Trang, Nguyen Thu Ha, Nguyen Thuy Phuong,
Bui Phuong Anh - K59 Land Management
Supervisor: BSc. Pham Sy Liem, Faculty of Geography

Nowaday, real estate in urban areas is used not only for residential purpose
but also for business premises. In recent years, while the economy has developed, the
demand for leisure and entertainment has increased, there are some types of business
that use space factors to attract the customers. One of them is the coffee shop business
with the advantage of the strengths from space. The research study of factors affecting
rental rates aims to calculate specific factors of influence to help determine the rental
price in line with the intrinsic value of the property provided to the users.
This topic uses some methods: secondary data collection methods compile
relevant documents as theoretical basis for theoretical frameworks, expected impact
factors, formulation of questionnaire forms; Interview method through
questionnaires, assessment of factors in the reality, data collection for real estate to
study; The regression analysis method is used to find the level of impact of rent factor
by complementing SPSS software. The results achieved: Model the factors affecting
the rental price of this coffee shop business model, determine the impact of factors to
the rental price and propose some solutions.
Keywords: real estate price, regression, space.
______

 ______

Bất bình đẳng không gian trong quá trình đô thị hóa: Nghiên cứu
trường hợp tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Sinh viên: Nguyễn Hà Trang, K58 ĐLTN
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hà Thành, Khoa Địa lý
ThS. Đặng Hữu Liệu, Khoa Địa lý

32

Bất bình đẳng không gian là một chỉ tiêu dùng để đánh giá sự phân tách không
gian kinh tế - xã hội giữa các khu vực nông thôn và thành thị hoặc giữa các vùng địa
lý khác nhau ở các nước đang phát triển. Mặc dù chỉ tiêu này đã được sử dụng khá
phổ biến trên thế giới, nhưng nó vẫn còn khá mới ở Việt Nam. Nghiên cứu này được
thực hiện với mục đích không chỉ đánh giá tổng hợp sự mất cân bằng không gian
trong phân bổ nguồn lực kinh tế- xã hội ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, mà còn kiểm
định giả thiết rằng tác động của quá trình đô thị hoá mạnh mẽ tại đây đã khiến cho
bất bình đẳng không gian trở nên sâu sắc hơn. Bằng phương pháp điều tra xã hội học
(với 89 phiếu hỏi hộ gia đình và 14 phiếu hỏi chuyên gia), phân tích thống kê, nghiên
cứu đã đạt được các kết quả chính sau: (i) đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở thị xã
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, (ii) xu hướng bất bình đẳng không gian giữa các xã phường
trong thị xã, và (iii) mối quan hệ giữa bất bình đẳng không gian và quá trình đô thị
hóa tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2011-2015.
Keywords: Bất bình đẳng không gian, đô thị hóa, Từ Sơn.

Spatial Inequality under the Urbanization: a Case Study of Tu Son town,
Bac Ninh Province
Student: Nguyen Ha Trang, K58- Geography
Supervisors: Dr. Nguyen Thi Ha Thanh, Faculty of Geography,
MSc. Dang Huu Lieu, Faculty of Geography

Spatial inequality is an indicator used to evaluate the spatial socio-economic
separation between the rural and urban areas or between the different geographic
regions in developing countries. Despite its popularly usage in the world, it is still a
new indicator for Vietnamese scholars. This study was conducted with the aim of not
only evaluating the imbalance allocation of social-economic resources in Tu Son
town, Bac Ninh province, but also testing a hypothesis that the strong urbanization
process here has led to a further spatial inequality. By using social investigation (with
89 household questionnaires and 14 expert questionnaires) and statistical analysis
methods, this study achieved the following outcomes: (i) the characteristics of the
urbanization, (ii) the trend of the spatial inequality among communes, and (iii) the
relationship between the spatial inequality and the urbanization in Tu Son town, Bac
Ninh province during the period of 2011-2015.
Keywords: spatial inequality, urbanization, Tu Son.
______

 ______

Nghiên cứu cảnh quan kết hợp phân tích mâu thuẫn trong sử dụng tài
nguyên khu vực bán đảo Xuân Thịnh và vùng biển ven bờ, huyện Sông
Cầu, tỉnh Phú Yên
Sinh viên: Nguyễn Linh Trang, K58 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Dư Vũ Việt Quân, Khoa Địa Lý
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Đới bờ biển là khu vực tập trung đông dân cư cũng như các hoạt động phát
triển kinh tế - xã hội. Quá trình khai thác tài nguyên đã và đang nảy sinh nhiều mâu
thuẫn giữa các đối tượng sử dụng và các bên liên quan khác, dẫn tới nhiều hệ quả tiêu
cực. Tiếp cận cảnh quan cung cấp cái nhìn tổng hợp về đặc điểm lãnh thổ, các chức
năng đặc trưng, hiện trạng sử dụng tài nguyên, các vấn đề môi trường,… giúp ích cho
quá trình ra quyết định của địa phương. Với tiếp cận này, khu vực bán đảo Xuân
Thịnh và vùng biển ven bờ - bao gồm địa phận hai xã Xuân Thịnh và Xuân Phương
(huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) - là khu vực đa dạng các loại hình phát triển kinh tế
biển, được lựa chọn là khu vực nghiên cứu. Ngoài phương pháp khảo sát cảnh quan,
phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (PRA) được sử dụng
để thu thập thông tin về đặc điểm và mẫu thuẫn trong sử dụng tài nguyên giữa các
bên liên quan tại địa phương. Các kết quả thu được là bản đồ cảnh quan và ma trận
các mâu thuẫn theo đơn vị cảnh quan, từ đó đề xuất các phương án sử dụng không
gian hợp lý, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực từ các hoạt động phát triển.
Từ khóa: đánh giá đặc điểm cảnh quan, phân tích mâu thuẫn, PRA, các bên
liên quan, đới bờ.

Integrating landscape character assessment and conflict analysis in local
resource management in Xuan Thinh Peninsula and its coastal waters,
Song Cau District, Phu Yen Province
Student: Nguyen Linh Trang, K58 Physical Geography
Supervisor: MSc. Du Vu Viet Quan, Faculty of Geography

The coastal zone is a densely populated area as well as socio-economic
development. The exploitation of resources has been causing conflicts among users
and other stakeholders, leading to many negative consequences. The landscape
approach provides an integrated view of the territorial features, specific functions,
resource use status, environmental issues, etc., helpful to local decision-making. With
this approach, Xuan Thinh Peninsula and its coastal waters - including the two
districts of Xuan Thinh and Xuan Phuong (Song Cau District, Phu Yen Province) are the diverse area of marine economic development, selected as the study area. In
addition to surveying the landscape, the method of participatory rural appraisal (PRA)
is used to collect information on characteristics and conflicts in resource use among
local stakeholders. The results are a landscape map and a matrix of contradictions in
landscape units, thus proposing alternative uses of space that contribute to mitigating
the negative effects of development activities.
Keywords: landscape character assessment, conflict analysis, PRA,
stakeholders, coastal zone.
______
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Diễn thế sinh thái và hiệu quả phục hồi rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui,
huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Sinh viên: Trần Thị Thùy Trang, K58 Địa lý tự nhiên
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Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đăng Hội, Viện sinh thái nhiệt đới,
TS. Trần Văn Trường, Khoa Địa lý

Hệ sinh thái rừng ngập mặn xã Đồng Rui là đại diện điển hình của rừng ngập
mặn miền bắc Việt Nam. Nơi đây còn lưu giữ được những trạng thái tương đối nguyên
sinh, thứ sinh của thảm thực vật ngập mặn. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài chịu sự
tác động tiêu cực của con người, diện tích rừng tự nhiên không còn nhiều, thay vào
đó là diện tích rừng thứ sinh nhân tác, rừng trồng, đất trống, ao nuôi. Những tác động
của con người đã và đang làm cho diễn thế rừng cũng như khả năng phục hồi của hệ
sinh thái có những thay đổi lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát
triển bền vững khu vực. Vì lẽ đó, việc nghiên cứu diễn thế, khả năng, hiệu quả phục
hồi của rừng ngập mặn khu vực có tính cấp thiết. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực
tiễn. Nghiên cứu này xác định được đặc trưng, tính quy luật diễn thế; phục hồi rừng
ngập mặn, làm cơ sở cho đề xuất định hướng bảo vệ, phát triển rừng gắn với phát
triển kinh tế - xã hội xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên
cứu của đề tài cho thấy diễn thế rừng trồng, rừng tái sinh tự nhiên tại các khu vực
trước đây là đầm bỏ hoang hoặc với các khu vực trước đây là rừng nguyên sinh bị
chặt phá. Công tác phục hồi rừng tại khu vực nghiên cứu có hiệu quả, nhất là đối với
rừng trồng.
Từ khóa: Diễn thế sinh thái, Phục hồi rừng ngập mặn, Bảo vệ rừng ngập mặn.

Ecological succession and effect of reforestation of mangrove in
Dong Rui commune, Tien Yen District, Quang Ninh Province
Student: Tran Thi Thuy Trang, K58 Physical Geography
Supervisors: Prof.Dr Nguyen Dang Hoi, Institute of Tropical Ecology,
Dr. Tran Van Truong, Faculty of Geography

The Dong Rui mangrove ecosystem is a representation of mangroves in
northern Vietnam. The mangrove forest in Dong Rui still remains the relatively
primary and secondary status of mangrove vegetation. However, over a long time,
secondary forest, planted forest, vacant land and aquaculture ponds replace the areas
of natural forest which was declined by human. Human effects have changed forest
succession as well as resilience of mangrove forest ecosystem, which affects using
resource efficiency and sustainable development in Dong Rui commune. Therefore,
the study of the succession and efficiency of mangrove rehabilitation in Dong Rui is
imperative. The study determines characteristics, succession motivation and
mangrove rehabilitation as bases for recommendation of directions for forest
protection and development related to socio-economic development in Dong Rui. The
results of study show succession of planted mangrove forest and natural forest in
formerly abandoned areas or formerly logged primary forests. Reforestation in the
study areas is effective, especially for planted forest.
Keywords: Ecological succession, Mangrove restoration, Mangrove
reforestation.
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Xây dựng hệ thống thông tin giá đất trực tuyến phường Ngọc Sơn, quận
Kiến An, thành phố Hải Phòng bằng công nghệ Web GIS
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Sinh viên: Bùi Ngọc Tú, K58 Quản lý đất đai
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Bình, Khoa Địa lý

Tại các đô thị hiện nay, nhu cầu giao dịch bất động sản khá cao và việc nắm
được giá thửa đất là rất quan trọng. Tuy nhiên, các bên giao dịch thường rất khó nắm
được thông tin về giá thị trường của các thửa đất nên việc xác định giá giao dịch còn
mang nặng tính chủ quan. Để giải quyết vấn đề này, đề tài đã nghiên cứu xây dựng
một hệ thống thông tin giá đất trực tuyến trên nền tảng công nghệ Web GIS giúp
người dân cũng như các nhà quản lý nắm bắt thông tin về giá đất một cách dễ dàng
và chính xác nhất. Người sử dụng hệ thống có thể tra cứu thông tin về giá của thửa
đất, gửi giá thu thập, phản hồi hệ thống,… Với chức năng gửi giá thu thập, người dân
có thể gửi những giá giao dịch thành công trên thị trường lên hệ thống. Sau khi kiểm
duyệt, hệ thống sẽ sử dụng thông tin này để tính toán lại giá cho những thửa đất lân
cận. Cùng với đó, hệ thống có thể quy đổi giá thu thập ở các thời điểm khác nhau về
thời điểm hiện hành một cách tự động khi có sự thay đổi chỉ số giá đất qua các năm
để đảm bảo cung cấp thông tin giá đất mới nhất và chính xác nhất cho người dân,
giảm thiểu rủi ro của các bên khi thực hiện giao dịch về đất đai. Hệ thống đã được
thử nghiệm tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và bước đầu
đã đạt được một số kết quả tích cực.

Development of Web GIS based land price information system
for Ngoc Son Ward, Kien An District, Hai Phong City
Student: Bui Ngoc Tu, K58 Land Administration
Supervisor: Assoc. Prof. Dry Tran Quoc Binh, Faculty of Geography

Nowadays, the real estate transaction demand is rather high so it is important
to have information on market land price. However, this kind of information is often
not available for market stakeholders (especially the buyers and sellers) and therefore,
the transaction value is usually determined subjectively, based on experience and
knowledge of parties. For resolving this problem, the author used Web GIS
technology to develop an online land price information system (LOPES) for helping
market stakeholders to gather information on land price in an easy manner. The users
of the system can send and retrieve land price data, and make feedback about land
valuation to the system. Data about value a successful transaction sent by the citizens
will be reviewed and then used for automated update of land price of nearby land
parcels. The system can normalize the land price data to the current date by using
land price indices over time. The system was tested in Ngoc Son Ward, Kien An
District, Hai Phong City and achieved some initial positive results.
______

 ______

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ đền
bù giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 2 (đoạn qua các phường
Minh Khai và Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)
Sinh viên: Hà Quốc Vương, Nguyễn Hồng Lương,
K58 Quản lý đất đai
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Giáo viên hướng dẫn: CN. Phạm Lê Tuấn, Khoa Địa lý

Việc xây dựng các công trình hạ tầng đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của thành phố Hà Nội đòi hỏi phải thu hồi một diện tích lớn đất đai. Do giá đất đô thị
ở Hà Nội luôn ở mức cao nên công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất đang là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, thực tế vẫn còn nhiều vướng
mắc và tồn tại gây nhiều bức xúc trong xã hội.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do thông tin quy hoạch
chưa được minh bạch để người dân tiếp cận một cách đầy đủ dẫn tới việc thỏa thuận
giá đền bù khi Nhà nước thu hồi đất còn nhiều vướng mắc. Do đó, đề tài đã ứng dụng
công nghệ GIS để xây dựng một cơ sở dữ liệu địa chính từ các bản đồ được lập phục
vụ công tác quy hoạch như bản đồ hiện trạng, bản đồ trích đo địa chính, bản vẽ chỉ
giới đường đỏ,... và tiến hành xây dựng bảng giá đền bù đất và tài sản gắn liền với
đất cho từng thửa đất trong địa bàn nghiên cứu.
Cơ sở dữ liệu sau khi được xây dựng hoàn chỉnh sẽ là cơ sở giúp cho công tác
đền bù giải phóng mặt bằng được diễn ra thuận lợi, đảm bảo tính minh bạch và lợi
ích của người dân.

Application of GIS establishment of cadastral database for land
clearance and compensation in Ring Road 2 project (case study in Minh
Khai and Vinh Tuy wards, Hai Ba Trung District, Hanoi City)
Students: Ha Quoc Vuong, Nguyen Hong Luong,
K58 Land Administration
Supervisor: BSc.Pham Le Tuan, Faculty of Geography

The construction of urban infrastructure works serve social economic
development of Ha Noi required to evict a large area of land. Because urban land
prices in Ha Noi is always high so compensation work, support and resettlement when
the government evict land is a sensitivity and complex issue. In facts, It has many
entangle and survive problem which make a lot of pressing in society.
One of the causes of this situation is planning information not transparent to
reach fully led to negotiation of compensation price when the government evicts land
having many entangle. So, this research has applied GIS technology to build a
cadastral database from maps which was established to serve the planning work such
as: land us status map, cadastral map, red line drawing,… and construct of land
compensation price for each parcel of land in the study area.
Database after being built complete will be the basis for the work of
compensation for land clearance been smoothly done, ensured transparency and
benefit of the people.
______

 ______

Mối liên hệ giữa không gian xanh, mặt nước và đảo nhiệt đô thị tại
một số quận (huyện) của thành phố Hà Nội
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến, Kiều Thị Quyên,
K59 Địa lý tự nhiên
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Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Trường,
Khoa Địa Lý, Trường ĐHKHTN

Đảo nhiệt đô thị (urban heat island) là hệ quả của đô thị hóa, có tác động tiêu
cực đến môi trường, khí hậu và sức khỏe của dân cư đô thị. Giảm thiểu và thích ứng
với biến đổi khí hậu do đảo nhiệt tại các thành phố lớn là chủ đề nhận được nhiều
quan tâm. Nghiên cứu này giải quyết mối liên hệ giữa không gian xanh-mặt nước và
đảo nhiệt đô thị tại một số quận, huyện của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 19992016. Các dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 5 TM (1999), Landsat 7 ETM+ (2009), Landsat
8 OLI (2016) đã được phân tích, kết hợp với các dữ liệu đo đạc tại trạm khí tượng
Láng để trích xuất nhiệt độ bề mặt đất, không gian xanh và mặt nước tại các thời điểm
tương ứng. Sau đó, nhiệt độ đô thị, NDVI và các chỉ số cảnh quan không gian xanhmặt nước được tính toán và phân tích để thể hiện mối liên hệ giữa nhiệt độ bề mặt đô
thị với diện tích và phân bố của không gian xanh-mặt nước đô thị. Kết quả nghiên
cứu đã chỉ ra nhiệt độ bề mặt đất thay đổi qua từng thời kì. Khu vực nhiều cây xanh,
hay gần mặt nước luôn luôn có nhiệt độ bề mặt đất thấp hơn các khu vực tập trung
dân cư và công trình xây dựng. Điều đó cho thấy, cây xanh-mặt nước có vai trò quan
trọng trong việc điều hòa nhiệt độ tại khu vực đô thị, nhất là khi chúng được kết hợp
với nhau. Các nhà quy hoạch đô thị cần tăng diện tích không gian xanh-mặt nước
trong quá trình lập quy hoạch phát triển đô thị, cũng như thiết kế cảnh quan tại các
khu đô thị để đảm bảo một môi trường sống dễ chịu cho dân cư.
Từ khóa: Đảo nhiệt đô thị, nhiệt độ bề mặt đất, không gian xanh, mặt nước
đô thị, Hà Nội.

Relationship between green space, water bodies and urban heat
island in some districts of Ha Noi city
Students: Nguyen Thi Hai Yen, Kieu Thi Quyen,
K59 Physical Geography
Supervisor: Dr. Tran Van Truong,
Faculty of Geography, VNU-University of Science

Urban heat island is a consequence of urbanization which has negative impacts
on environment, climate and urban population health. Mitigating and adapting to
climate change is a topic which is being highly concerned. This research deals with
the relationship between green space, water bodies and urban heat island in some
districts of Ha Noi city from 1999 to 2016. Satellite images Landsat 5 TM (1999),
Landsat 7 ETM+ (2009), Landsat 8 OLI (2016) were anayzed, associated with field
data measurement at Lang meteorological station to extract the land surface
temperature, green space and water surface. Urban temperatures, NDVI and
landscape metrics were calculated and analyzed to identify the relationship between
urban surface temperature and green space and urban water surface. The results
showed that the land surface temperature has changed over time. Notably, area with
lot of urban trees or near water surfaces always have lower land surface temperature
than densely populated and built-up areas. It implies that green spaces and water
surfaces have an important role in regulating urban climate, especially when they
come together. Urban planners need to increase the area of green space and water
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surface in urban development planning, as well as landscape design in urban areas to
ensure a pleasant living environment for residents.
Keywords: Urban heat island, land surface temperature, green space, urban
water surface, Ha Noi.
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Nghiên cứu đề xuất đồng quản lý tài nguyên tại huyện Hải Hậu và
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trên cơ sở mô hình tích hợp
SWAT-AHP
Sinh viên: Đào Thị Hải Yến, K58 Địa lý tự nhiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

Đồng quản lý là phương thức quản lý hữu hiệu trong việc sử dụng bền vững
tài nguyên khu vực ven biển. Với mục tiêu là tìm ra các khu vực đặc trưng và các giải
pháp đồng quản lý, nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra xã hội học về các lĩnh
vực du lịch, bãi bồi, rừng ngập mặn, đánh bắt – nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực
Hải Hậu – Nghĩa Hưng. Các vấn đề mâu thuẫn giữa lợi ích; các đề xuất đồng quản lý
sử dụng bền vững tài nguyên và phát triển sinh kế cộng đồng địa phương được phân
tích theo phương pháp SWAT – AHP. SWAT – phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ
hội thách thức của bốn lĩnh vực, AHP – được sử dụng để sắp xếp thứ bậc các chỉ tiêu
cần ưu tiên để giải quyết và thực hiện trong đồng quản lý tài nguyên. Kết quả đạt
được là sự phân vùng chức năng, đề ra các tiêu chí trong đồng quản lý tài nguyên khu
vực ven biển giải quyết những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các bên liên quan trong
việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường,
đảm bảo quyền bình đẳng, phát huy năng lực và trách nhiệm các bên liên quan.
Từ khóa: Đồng quản lý, SWAT – AHP, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

An application of resource co-management based on integrating
AHP and SWAT analysis in Hai Hau and Nghĩa Hung districts, Nam
Dinh province
Student: Dao Thi Hai Yen, K58 Geography
Supervisor: Assoc.Prof.Dr Nguyen An Thinh

Co - management is efficient management of using resources in coastal areas.
The objectives of the study are finding areas for co-management and recommending
co-management solutions. The study collects data by sociological survey
methodology on tourism, mudflat, mangroves, fishing and aquaculture in Hai Hau
and Nghĩa Hung districts. The study also focuses on conflicts between benefits and
desires of stakeholders about co-management and sustainable usage of resources and
development of families’ livelihoods. The study utilizes SWAT – AHP method for
processing and analyzing data. SWAT analyzes strengths, weaknesses, opportunities
and threats of the four study sites. AHP is analytic hierarchy process for analyzing
criteria in co-management and resource usage. The results of study represent regional
functional - zone maps and criteria for coastal co-management in socio-economic
development and protection of environment. Today, resource usage in study areas
tends to develop by application of co-management of natural resources to ensure
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equal rights and promote responsibility of stakeholders in utilization, conservation
and protection of natural resources.
Keywords: Co – management, SWAT – AHP, Hai Hau, Nghĩa Hung.
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