Ứngdụng mô hình Dự báo thay đổi sử dụng đất CLUMondo trong
Đánh giá Môi trường Chiến lược cho điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất toàn quốc (giai đoạn 2015 – 2020)
1. Phương pháp tiếp cận
Với cách tiếp cận sử dụng công cụ mô hình hóa trong dự báo phân bố sử dụng
đất phù hợp cho ĐMC của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất toàn quốc giai đoạn 2015
- 2020, mô hình CLUMondo (phiên bản mới nhất của mô hình CLUE- Conversion of
Land use and its Effect) đã được lựa chọn để đánh giá. CLUE là một trong những mô
hình được sử dụng rộng rãi trong dự báo biến động sử dụng đất ở nhiều nước trên thế
giới, và được ứng dụng ở nhiều tỷ lệ khác nhau, từ cấp tỉnh đến quốc gia và vùng.
Mô hình CLUMondo mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất dựa trên định lượng thực tế
các mối quan hệ giữa hiện trạng sử dụng đất và các nhân tố liên quan đến sự thay đổi
sử dụng đất hay là các nhân tố để đánh giá phù hợp đối với việc phân bố một loại hình
sử dụng đất cụ thể (bao gồm cả các nhân tố tự nhiên và nhân tác). Ngoài ra, mô hình
còn liên kết với động lực là mức độ cạnh tranh giữa các loại hình sử dụng đất (Peter
Verburg).
Mô hình thực hiện việc phân bố đất đai phù hợp dựa trên các kịch bản nhu cầu quy
hoạch và mức độ tương quan của từng loại hình sử dụng đất.Mô hình sử dụng phương
pháp phân tích hồi quy để cho kết quả về mối tương quan giữa phân bố từng loại hình
sử dụng đất với các yếu tố phù hợp.
Sự thay đổi sử dụng đất tại một vị trí cụ thể (1 pixel) sẽ tùy thuộc vào mức độ tương
quan giữa các nhân tố đánh giá phù hợp của pixel đó với 1 loại hình sử dụng đất cụ
thể. mức độ tương quan càng cao thì càng phù hợp cho khả năng thay đổi sang loại sử
dụng đất đó.Ví dụ: đất phù hợp cho đất đô thị thường có tương quan cao với các nhân
tố đánh giá phù hợp như: mật độ đường giao thông cao, mật độ hạ tầng cơ sở cao, đất
bằng, mật độ dân số đông, gần các khu trung tâm lớn.
Mô hình tạo ra các bản đồ thể hiện dự báo khả năng thay đổi sử dụng đất có thể xảy ra
trong tương lai dựa trên nhu cầu quy hoạch. Độ chính xác của mô hình phụ thuộc rất
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nhiều vào dữ liệu đầu vào, đặc biệt là dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất và kinh
nghiệm của chuyên gia khi xây dựng ma trận chuyển đổi và đặt các điều kiện giới hạn
cho phép chuyển đổi sử dụng đất theo thời gian và vị trí phân bố không gian. Mô hình
có thể được chuẩn hóa dựa trên hệ số Kappa được tính khi đối sánh kết quả của mô
hình (cho một thời điểm trong quá khứ) với hiện trạng thay đổi thực tế tại thời điểm
đó.
Ứng dụng mô hình CLUMondo dự báo thay đổi sử dụng đất theo phương án điều
chỉnh quy hoạch đến năm 2020 sử dụng các thông tin như sau (kích thước pixel =
1km):
-

Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (GDLA);
Các yếu tố đánh giá phù hơp (về tự nhiên): Độ cao địa hình, độ dốc địa hình, hệ
thống thủy văn, thổ nhưỡng và độ phì của đất, hệ sinh thái.
Các yếu tố đánh giá phù hơp (về nhân sinh): Mật độ và khoảng cách đến đường
giao thông và hạ tầng kỹ thuật, khoảng cách đến các khu công nghiệp, mật độ
dân cư, Ranh giới vườn quốc gia và các khu bảo tồn đa dạng sinh học.

Có thể nói phương pháp tiếp cận này là phù hợp với các bước trong quá trình thực
hiện ĐMC từ đánh giá hiện trạng, đánh giá tác động và đối sánh các kịch bản cũng
như đưa ra khuyến nghị dựa trên so sánh kịch bản. Trong ứng dụng này, kết quả của
mô hình được xem xét và so sánh với các vùng có khả năng bị tác động để đề xuất giải
pháp giảm nhẹ
2. Những kết quả thu được và kiến nghị giảm thiểu tác động do điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
a. Xu thế thay đổi sử dụng đất và phân bố đất đai theo kết quả của mô hình
Kết quả từ mô hình (CLUMOndo) dự báo phân bố thay đổi sử dụng đất giai
đoạn (2015 – 2020) sử dụng số liệu theo phương án điều chỉnh quy hoạch, tổng
hợpnhu cầuSDĐ trên toàn quốc đến năm 2020, cho thấy các khu vực vùng núi và
trung du phía bắc, vùng bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ là ba khu vực có tốc
độ chuyển đổi sử dụng đất mạnh trong giai đoạn này (xem hình 1). Xu thế chuyển đổi
sử dụng đất được tóm tắt theo các hướng chính như sau
-

Chuyển đổi từ đất chưa sử dụng sang đất nông nghiệp (chủ yếu là đất rừng sản
xuất và đất nông nghiệp khác). Các diện tích chuyển đổi sang đất rừng sản xuất
là đất đồi núi chưa sử dụng (chiếm khoảng 10% của tổng diện tích đất chuyển
đổi), tập trung ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc như: Lào Cai, Sơn La, Hòa
Bình,Lạng Sơn. Ở các tình ven biển miền trung như Nghệ An, Quảng Trị, Huế,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa.
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-

-

-

-

Chuyển từ đất chưa sử dụng sang đất phát triển khu công nghiệp, đất phát triển
hạ tầng và đất dân cư (chiếm khoảng 24% của tổng diện tích đất chuyển đổi).
Phân bố tại một số khu vực dọc theo trục giao thông chính của các tình ven
biển miền trung, và gần các khu công nghiệp, khu dân cư hiện thời như ởThanh
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh
Thuận, Tiền Giang.
Chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất. Loại hình chuyển đổi sử
dụng đất này đã được hạn chế trong quá trình thiết kế chạy mô hình, tuy nhiên,
do nhu cầu đất rừng sản xuất tăng cao hơn nhiều so với hiện trạng và quỹ đất
chưa sử dụng được đánh giá là phù hợp cho rừng sản xuất không đủ, nên để
đáp ứng nhu cầu quy hoạch, một phần diện tích rừng phòng hộ cũng được mô
hình đưa vào loại đất có thể chuyển đổi sang rừng phòng hộ (chiếm khoảng
30% của tổng diện tích đất chuyển đổi). Các diện tích này phân bố tại các tỉnh:
Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận,
Bình Phước.
Chuyển đổi từ đất nông nghiệp khác sang đất dân cư chiếm tỷ lệ nhỏ so với
tổng diện tích dự báo thay đổi, phân bố rải rác ở một số tỉnh thuộc khu vực
đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Hà Nam và các tỉnh duyên hải miền trung
như các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh
Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
Chuyển đổi từ đất chưa sử dụng và đất rừng phòng hộ sang đất rừng đặc dụng
cũng được thể hiện trên kết quả của mô hình (chiếm khoảng 8% của tổng diện
tích đất chuyển đổi), chủ yếu là các khu vực thuộc ranh giới hoặc vùng đệm
bao quanh các khu vực rừng đặc dụng và vườn quốc gia như: Vườn quốc gia
Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Khu bảo tồn Bắc Mê, Tây Côn Lĩnh (Hà Giang),
Khu bảo tồn Sốp Cộp (Tỉnh Sơn La), Khu bảo tồn Sông Thanh (Quảng Nam),
và một số khu vực gần các rừng đặc dụng ở Chàng Riếc (Tây Ninh), Núi Ông
(Bình Thuận), Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh).

Nhìn chung, kết quả của mô hình dự báo phân bố biến động sử dụng đất là dựa
trên nhu cầu sử dụng đất được tổng hợp trên toàn quốc và mức độ phù hợp của cả các
yếu tố tự nhiên và nhân sinh cho việc phân bố của từng loại hình sử dụng đất mà chưa
tính đến nhu cầu cụ thể của từng tỉnh, từng vùng kinh tế. Tuy nhiên kết quả của mô
hình cũng phản ảnh một cách khách quan về sự chuyển đổi sử dụng đất theo quy luật
phân bố phù hợp với tự nhiên và hiện trạng, mà không có ý chí chủ quan, áp đặt về
mặt không gian của các nhà quy hoạch và đầu tư. Do vậy, một phần kết quả này có thể
được sử dụng để đối sánh với các khu vực được dự báo là có khả năng gây ra tác động
và đề xuất các kiến nghị có thể giảm nhẹ tác động của quy hoạch đến môi trường.
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Hình 1. Bản đồ kết quả dự báo chuyển đổi sử dụng đất năm 2020 theo quy
hoạch điều chỉnh
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b.

Đối chiếu kết quả phân tích mô hình với quy hoạch và các vùng có khả
năng bị tác động và kiến nghị một số biện pháp giảm thiểu.

Kết quả từ mô hình dự báo thay đổi sử dụng đất được đối sánh với nội dung của quy
hoạch và dự báo các vùng có khả năng gây ra ảnh hưởng để đề xuất các kiến nghị và
giải pháp giảm thiểu như sau:
i. Giảm thiểu ảnh hưởng làm suy thoái chất lượng tài nguyên đất:
- Không nên quy hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang đất hạ tầng và khu
công nghiệp ở các tỉnh thuộc vùng trọng điểm lúa ở đồng bằng sông Hồng
như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng và khu vực đồng bằng sông Cửu
Long, đặc biệt là giảm diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất khu
công nghiệp ở các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An. Kết quả từ mô hình
cho thấy, chuyển đổi diện tích đất bằng chưa sử dụng, hoặc đất nông nghiệp
khác trong khu vực gần đường giao thông chính để quy hoạch cho các khu
phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng sẽ phù hợp hơn. Như tuyến dọc
tuyến đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh bắc trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Trị).
- Hạn chế tối đa chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản ở các
tỉnh chuyên lúa ở ĐB sông Cửu Long như Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
để hạn chế thoái hóa đất và nhiễm mặn xâm lấn vào đất liền.
- Quy hoạch các tuyến giao thông: Đường tuần tra biên giới, hạn chế mở
tuyến mới cắt qua các khu vườn quốc gia và khu bảo tồn như Pù Mat, Pu
Hoạt, Vũ Quang, Phong Nha Kẻ Bàng, Sông Thanh, Chư Prong, Yok Don,
Bù Gia Mập. Đường cao tốc ven biển khi đi qua các tỉnh đồng bằng duyên
hải ven biển như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa
và các tỉnh ven biển thuộc đồng bằng Sông Cửu Long cần sử dụng nâng cấp
hệ thống giao thông hiện có để không xâm phạm vào đất nông nghiệp có
chất lượng cao, nhằm bảo vệ đất tránh xói mòn, xâm thực khu vực ven biển
và bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển.
- Giảm diện tích chuyển đổi đất lúa sang đất dân cư ở ĐB Sông Hồng và ĐB
Sông Cửu Long. Cần quy hoạch bố trí các đô thị vệ tinh xung quanh các
trung tâm dân cư lớn kết hợp với các trục giao thông hiện có một cách hợp
lý để quản lý đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất dân cư một cách bền
vững hơn như mở rộng đất dân cư ở Đồng Nai, Bình Dương. Xem hình 2:
Các khu vực mở rộng đô thị (màu đỏ) cho trung tâm thành phố Hồ Chí
Minh và định hướng các đô thị vệ tinh ở các tỉnh lân cận như Bình Dương,
Đồng Nai, Tây Ninh – chuyển đổi từ đất nông nghiệp khác. Bên cạnh đó,
tăng cường sử dụng đất đồi núi chưa sử dụng để phát triển hạ tầng cơ sở cho
du lịch và đất dân cư (Ví dụ ở khu vực đất đồi núi ven vịnh Nha Trang,
Khánh Hòa).
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Hình 2. Kết quả dự báo mở rộng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh và các vùng phụ
cận
ii. Giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến suy giảm đa dạng sinh học và suy giảm
chức năng của các hệ sinh thái.
- Chuyển đổi sử dụng đất hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mất đa
dạng sinh học (do chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ sang các loại đất
nông nghiệp khác, đất khu kinh tế cửa khẩu và đất rừng sản xuất) theo
các đề xuất như sau.
o Hạn chế chuyển đổi đất rừng sang đất nông nghiệp bằng cách sử
dụng đất bằng và đồi núi thấp chưa sử dụng, gần với nguồn nước
(chiếm khoảng 10% diện tích đất bị chuyển đổi), các khu vực này
phân bố tập trung nhất tại các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đăc
Lắc, rải rác tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, ven biển từ Hà Tĩnh đến
Quảng Nam. Để chuyển đổi các khu vực này thành đất nông nghiệp,
có thể cần nâng cao đầu tư cải tạo đất.
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o Theo điều chỉnh nhu cầu quy hoạch, diện tích đất rừng phòng hộ trên
toàn quốc giảm khoảng 1200 ha so với hiện trạng năm 2015 và chủ
yếu chuyển từ đất rừng phòng hộ do vậy cần cân nhắc điều chỉnh
nhu cầu tăng diện tích rừng sản xuất cho phù hợp với hiện trạng rừng
hiện có và hạn chế chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất tại
các tỉnh vùng duyên hải ven biển trung bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam và Phú Yên nơi rừng
phòng hộ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước cho phát
triển thủy điện, và bảo vệ đất chống xói mòn và phòng chống thiên
tai. Tại khu vực này, cần chuyển đất đồi núi chưa sử dụng thành đất
rừng sản xuất
Xem hình 3, kết quả từ mô hình cho thấy nhiều khu vực rừng phòng
hộ chuyển đổi sang đất rừng sản xuất ở các tỉnh miền núi phía bắc
tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hòa
Bình, Thanh Hóa.
o Hạn chế chuyển đổi đất rừng sang đất hạ tầng cở sở phát triển các
khu kinh tế cửa khẩu và phát triển thủy điện. Xem xét việc triển khai
xây dựng các công trình thủy điện nằm trong các vườn quốc gia và
khu bảo tồn thiên nhiên có thể kể đến như ở huyện Mường Nhé (Lai
Châu), Vị Xuyên (Hà Giang), Quang Hoa (Thanh Hóa), Tánh Linh
(Bình Thuận), hệ thống thủy điện trên sông Đak Mi (Quảng Nam)...
Kết quả phân tích từ mô hình cho thấy một số khu vực đất cho phát
triển hạ tầng cơ sở được chuyển đổi chủ yếu từ đất chưa sử dụng và
đất nông nghiệp, phân bố tại khu vực giáp biên giới các tỉnh: Lào
Cai, Điện Biên, Quảng Trị, Tây Ninh và Kiên Giang. Do vậy, cần sử
dụng hiệu quả nhất đất chưa sử dụng tại các tỉnh này cho phát triển
các khu kinh tế cửa khẩu và bảo tồn các hệ sinh thái rừng tự nhiên.
o Nâng cao chất lượng rừng và dịch vụ sinh thái để bảo tồn đa dạng
sinh học cần được đề ra trong mục tiêu quy hoạch sử dụng đất toàn
quốc, đặc biệt là tại các khu vườn quốc gia và khu bảo tồn. Việc
chuyển đổi diện tích đất chưa sử dụng sang đất rừng tại các vùng bảo
tồn này sẽ đem lại những tác động có lợi, nhằm bảo vệ đa dạng sinh
học tại các vườn quốc gia này, đồng thời tăng cường chức năng của
hệ sinh thái rừng. Các vườn quốc gia và khu bảo tổn có diện tích
chuyển đổi tích cực lớn nhất được xác định là: Hoàng Liên Sơn, Chư
Prong, Sông Thanh, Pu Hoạt,
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Hình 3. Tăng diện tích rừng sản xuất dựa trên kết quả mô hình chuyển đổi sử dụng đất
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3. Kết luận
Trợ giúp cho ĐMC, kết quả ứng dụng mô hình CLUMondo dự báo về thay đổi phân
bố sử dụng đất trong tương lai dựa trên nhu cầu quy hoạch đã được xem xét với các
vấn đề về tác động do quy hoạch gây ra và giúp đề xuất các kiến nghị giảm thiểu tác
động như sau;
-

-

-

Xác định các khu vực nên và không nên tiến hành chuyển đổi sử dụng
đất không phù hợp với quy luật phân bố đất đai. Cân đối nhu cầu quy
hoạch SDĐ (công nghiệp, hạ tầng, rừng) cần phù hợp với hiện trạng và
nguồn tài nguyên đất đai, tránh gây suy thoái đất và các tác động tích
lũy.
Sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn đất chưa sử dụng vào các
loại hình sử dụng đất cho phát triển kinh tế cũng như nâng cao chất
lượng và chức năng của các hệ sinh thái tự nhiên.
Xây dựng nhu cầu quy hoạch bám sát theo các vùng trọng điểm phát
triển kinh tế : nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tránh quy
hoạch dàn trải (khu công nghiệp). Quy hoạch khu công nghiệp, thủy
điện, hạ tầng cơ sở cần kết hợp sử dụng các công cụ phân tích chi phí lợi
ích và lựa chọn địa điểm phù hợp để tránh các tác động đến đất đai và đa
dạng sinh học cũng như bảo tồn chức năng của các hệ sinh thái.

Ứng dụng công cụ mô hình hóa (CLUMondo) dự báo thay đổi sử dụng đất theo nhu
cầu trong tương lai không chỉ đưa ra kết quả phục vụ đánh giá môi trường chiến lược,
mà còn là công cụ giúp kết nối một cách chặt chẽ cả hai quá trình xây dựng quy hoạch
và ĐMC, nhằm phục vụ quy hoạch sử dụng đất phù hợp và bảo tồn các giá trị tự
nhiên.
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