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Ứng dụng ArcGIS Online hỗ trợ nghiên cứu mức độ hấp 

dẫn của thị trường bất động sản theo tiếp cận vị thế - chất 

lượng (nghiên cứu điểm tại phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội) 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Anh, 

 Trần Thị Kim Ngọc, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Trần Quốc Bình  

ThS. Lê Phương Thúy 

 

Mức độ hấp dẫn của thị trường bất động sản, đặc biệt là thị 

trường đất ở tại đô thị, được đánh giá qua nhiều yếu tố khác 

nhau tác động đến nó. Việc đánh giá các yếu tố này càng chính 

xác sẽ góp phần làm cho công tác định giá đất thuận lợi và phù 

hợp với thị trường hơn.  

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống hỗ trợ việc đánh 

giá mức độ hấp dẫn của thị trường đất ở đô thị trên nền tảng 

ArcGIS Online và lý thuyết Vị thế - Chất lượng, đồng thời đáp 

ứng được nhu cầu khai thác và cập nhật thông tin dữ liệu đất đai 

qua Internet.  

Các thông tin về đất đai được thu thập qua điều tra thực 

địa sẽ được đưa trực tiếp lên ArcGIS Online, sau đó, bằng 

phương pháp thống kê lọc ra được một số yếu tố ảnh hưởng 

chính. Tiếp theo, các yếu tố này được phân ra thành 2 nhóm vị 

thế và chất lượng để phân tích mức độ quan trọng bằng phương 

pháp phân tích đa chỉ tiêu. Kỹ thuật phân tích mạng kết hợp với 

các công cụ trong GIS được sử dụng để thành lập các bản đồ thể 

hiện mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến độ hấp dẫn của thị 

trường đất ở đô thị. Cuối cùng, bản đồ được đưa lên ArcGIS 

Online để công khai các thông tin về đất đai và hệ số mức độ 
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hấp dẫn của thị trường đất ở đô thị, giúp cho việc đầu tư bất 

động sản có hiệu quả hơn. 

Từ khóa: ArcGIS online, mức độ hấp dẫn, vị thế - chất 

lượng, yếu tố ảnh hưởng, giá đất. 

 

Application of ArcGIS Online to support research on the 

attractiveness of property market using status - quality 

trade off (SQTO) approach (case study in Mai Dich Ward, 

Cau Giay District, Hanoi City) 

 

Students: Nguyen Duc Anh, Tran Thi Kim Ngoc, 

 K60-Land Administration 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Binh  

MSc. Le Phuong Thuy 

 

 The attractiveness of the property market, especially the 

urban land market, can be assessed by various factors. The 

accurate assessment of these factors will help the land valuation 

to be more convenient and more relevant to the market.  

The objective of this research is to build a system based on 

ArcGIS Online platform and SQTO to support the assessment of 

attractiveness of the urban land market, and to satisfy the need 

for convenient online updating and utilization of land data.  

Land information collected through fieldwork will be 

updated to ArcGIS Online, then, by using statistical methods, 

major influencing factors were identified. Subsequently, these 

factors are grouped to status and quality groups for analyzing 

their importance values (weights). Using network analysis and 

other GIS tools, the maps representing impact of factors on the 

attractiveness of urban land market are established. These maps 
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are then uploaded to ArcGIS Online to make it available to the 

public. 

Keywords: ArcGIS online, attractiveness, SQTO, factors, 

land price.  

______ 
 ______ 

 

Đánh giá mức độ chênh lệch trong định giá đất bằng phương 

pháp thặng dư và phương pháp thu nhập trên địa bàn 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

Sinh viên: Vũ Vân Anh, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:TS. Trịnh Thị Kiều Trang 

 

Định giá đất không chỉ là một công cụ hỗ trợ Nhà nước 

trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai, mà còn là một loại 

dịch vụ phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Các phương pháp 

định giá đất khác nhau đều có điều kiện áp dụng khác nhau, có 

những ưu điểm và hạn chế nhất định. Trong các phương pháp 

không có phương pháp nào là chính xác một cách tuyệt đối mà 

chỉ có phương pháp thích hợp nhất, các phương pháp còn lại 

được dùng mang tính chất hỗ trợ, bổ sung hoặc kiểm tra kết quả 

của phương pháp thích hợp nhất. Nghiên cứu đã tiến hành định 

giá đất một dự án trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh bằng hai phương pháp: phương pháp thu 

nhập và phương pháp thặng dư. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự 

chênh lệch lớn về giá đất khi áp dụng các phương pháp định giá 

khác nhau trong cùng một trường hợp. Nghiên cứu đã tiến hành 

phân tích các yếu tố liên quan trong định giá đất và tìm hiểu 

nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này. Thông qua nghiên cứu, 
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tác giả đề xuất lựa chọn phương án định giá đất phù hợp nhất 

cho dự án.  

Từ khóa: Định giá đất, phương pháp thu nhập, phương 

pháp thặng dư, chênh lệch.  

 

Evaluation of the difference in land valuation by the surplus 

method and the income method in Bai Chay ward, Ha Long 

city, Quang Ninh province 

 

Student: Vu Van Anh, 

 K60-Land Management 

Supervisor: Dr. Trinh Thi Kieu Trang, 

 Faculty of Geography 

 

Abstract: Land valuation is not only a tool to assist the 

State in land administration, but also a popular service in the 

market economy. Different land valuation methods have 

different application conditions, with certain advantages and 

limitations. There is no absolutely accurate method but the most 

appropriate method. The remaining methods are used to support, 

supplement or check the results of the most appropriate method. 

This study conducted a land valuation of one project in Bai 

Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province by two 

methods: income method and surplus method. The research 

results showed a large difference in land prices when applying 

different valuation methods in the same case. The study 

analyzed the relevant factors in land valuation and investigated 

the cause of this difference. The author proposed the most 

suitable land valuation plan for project.  

Keywords: Land valuation, surplus method, income 
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method, difference. 

______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu biến động đường bờ biển phục vụ quản lý đới bờ 

khu vực Tam Quan, Bình Định 

 

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Bách, 

 K60-Địa lý Tự nhiên 

GVHD:TS. Ngô Văn Liêm 

 

Để phát triển kinh tế-xã hội, giảm thiểu nguy cơ tai biến 

xói lở bờ biển khu vực Tam Quan; huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định đã đầu tư xây dựng 2,38km bờ kè với chi phí đầu tư 80 tỷ 

đồng. Công trình hoàn thành vào tháng 9/2016. Tuy nhiên, từ 

tháng 12/2016 đến đầu năm 2018 đã có nhiều đoạn bờ kè bị trôi, 

sập với tổng chiều dài là 954m. Một trong những nguyên nhân 

được lý giải là do sự thiếu hiểu biết của đơn vị xây dựng về đặc 

trưng xói lở - bồi tụ khu vực. Vì vậy, việc nghiên cứu làm sáng 

tỏ đặc điểm biến động đường bờ biển sẽ góp phần vào công tác 

quản lý đới bờ khu vực này một cách hiệu quả hơn. Thông qua 

phân tích quá trình biến đổi các yếu tố địa mạo sử dụng ảnh viễn 

thám, bản đồ địa hình và các tài liệu khảo sát thực tế cho thấy: 

từ năm 1965 đến năm 2018, đới bờ biển có sự biến động không 

lớn nhưng bãi biển thì luôn biến động theo mùa. Vì vậy, trong 

phạm vi bãi biển, con người không nên can thiệp bằng việc xây 

dựng các công trình trên đó. Nhưng nếu vì mục tiêu phát triển 

kinh tế, cần thiết phải xây dựng bờ kè thì chúng phải đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật sao cho có thể chống chịu được những tác 

động cực trị của các quá trình động lực ven bờ trong những điều 

kiện thời tiết cực đoan. 
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Từ khóa: Quản lý đới bờ, Biến động bờ biển, Viễn thám, 

Tam Quan, Bình Định. 

 

COASTLINE CHANGES ANALYSIS FOR COASTAL 

ZONE MANAGEMENT IN TAM QUAN AREA, BINH 

DINH PROVINCE. 

 

Student: Nguyen Hoang Bach, 

 K60-Physical Geography 

Supervisor: PhD. Ngo Van Liem 

 

Abstract: For socio-economic development, minimize the 

risk of coastal erosion in Tam Quan area; in 2015, Hoai Nhon 

district, Binh Dinh province has invested in construction of 

2.38km of embankment with investment cost of VND 80 billion. 

The embankment was completed in September 2016. However, 

from December 2016 to early 2018, there were many sections of 

embankments that were washed away and collapsed with a total 

length of 954m. One of the reasons is explained by the lack of 

understanding of the construction unit about the characteristics 

of erosion - deposition of the area. Therefore, the study to clarify 

the characteristics of shoreline changes will contribute to the 

management of this coastal zone more effectively. By the 

analysis of shoreline changes in different periods using satellite 

images, topographic maps and field survey data show that from 

1965 to 2018, the coastline is not much changes, but the beach 

always changes depending on the season. Within the beach, 

people should not interfere with the construction of buildings on 

it. If for the purpose of economic development, it is necessary to 

build embankments, they must ensure technical requirements so 
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that they can withstand the extreme impacts of coastal dynamic 

processes in the conditions extreme weather. 

Keywords: Coastal management, Coastline changes, 

Remote sensing, Tam Quan, Binh Dinh. 

______ 
 ______ 

 

Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ 

dự án xây dựng trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại Hòa 

Lạc  

 

Sinh viên: Tống Công Cường, 

 K60-Quản lí đất đai 

                      GVHD:ThS. Phạm Lê Tuấn, 

 CN. Bùi Ngọc Tú 

 

Dự án xây dựng trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại 

Hòa Lạc có diện tích 65,1 ha, gồm 9 phân khu được triển khai từ 

năm 2003. Tuy nhiên, dự án liên tiếp bị chậm tiến độ do nhiều 

nguyên nhân đến từ công tác giải phóng mặt bằng, thiếu vốn đầu 

tư,… 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng xây dựng dự án, thu thập 

các nguồn tài liệu về bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất kết hợp với điều tra thực địa, đề tài đã nghiên cứu quy 

trình ứng dụng GIS trong chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai, công khai thông tin quy hoạch. 

Kết quả đề tài đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ 

dự án xây dựng trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại Hòa Lạc 

và công khai thông tin quy hoạch, tiến độ dự án trên mạng 

internet phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các cấp quản lý. 

Từ kết quả này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giúp các cấp quản 
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lý nắm bắt tiến độ dự án và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

Từ khóa: GIS, cơ sở dữ liệu đất đai, WebGIS. 

 

Application of GIS in constructing land database serving for 

project of building VNU University of Science in Hoa Lac 

 

Student: Tong Cong Cuong, 

 K60-Land Management 

Supervisor: MSc. Pham Le Tuan, 

 BA. Bui Ngoc Tu 

 

The construction project of VNU University of Science in 

Hoa Lac covers an area of 65.1 ha, including 9 subdivisions 

which have been implemented since 2003. However, the project 

has continually been delayed due to many reasons coming from 

clearance work, lack of capital, ... 

On the basis of assessing the status of project construction, 

collecting sources of documents on cadastral maps, land use 

master plan map combined with field investigation, the research 

has studied the GIS application process in standardize data, 

construct land database, publicize planning information. 

As a result, the project has built land database for the 

project of building VNU University of Science in Hoa Lac and 

publicized the planning information and project progress on the 

Internet to serve the need of searching for administration 

agencies. This result will provide sufficient information to help 

administration agencies grasp the project progress and provide 

solutions to accelerate the construction progress of VNU 

University of Science. 
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Keywords: GIS, land database, WebGIS. 

______ 
 ______ 

 

Thực trạng tích tụ, tập trung ruộng đất quy mô lớn và giải 

pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Trần Văn Tuấn 

CN. Vũ Khắc Hùng 

 

Trong giai đoạn hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn hiện 

nay, việc sử dụng đất nông nghiệp làm sao để đem lại hiệu quả 

tối ưu nhất đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hiện 

nay, tình trạng manh mún đất đai vẫn còn diễn ra rộng rãi ở 

nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến việc lãng phí đất vào 

việc đắp bờ, xây mương, việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ sản 

xuất chưa phát huy được hết hiệu quả và gặp nhiều khó khăn. Vì 

vậy, cần thiết phải thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất trong 

sản xuất nông nghiệp. 

Nhằm làm rõ thực trạng tích tụ, tập trung ruộng đất quy 

mô lớn tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đề tài đã sử dụng 

phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu; điều tra xã hội 

học và phương pháp tổng hợp, phân tích để khái quát được tình 

hình tích tụ, tập trung ruộng đất và hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. 

Kết quả đạt được, ngoài việc khắc phục được tình trạng 

manh mún ruộng đất thì tích tụ, tập trung ruộng đất còn giúp 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và 
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môi trường. Nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp giúp nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. 

 

Current situation of accumulation and concentration of 

large-scale land and solutions to improve the efficiency of 

agricultural land use in Gia Loc district, Hai Duong 

province 

Student: Nguyen Thi Diem, 

 K60-Land Management 

Supervisors: Assoc. Prof, Dr. Tran Van Tuan, 

BSc. Vu Khac Hung, Faculty of Geography 

 

In the period of modernization of rural agriculture land, 

using agricultural land to bring the most effective results is a 

matter of great concer. Currently, land fragmentation is still 

widespread in many localities across the country, leading to 

waste of land on embankment and construction of ditches. Using 

equipment to support production has not been effective and has 

many difficulties. Therefore, it is necessary to accumulate and 

concentrate agricultural land. 

In order to clarify the situation of large-scale land 

accumulation and concentration in Gia Loc district, Hai Duong 

province, the topic has used methods of collecting information, 

documents and data; sociological survey and synthesis and 

analysis methods to generalize the situation of land 

accumulation and concentration and the efficiency of 

agricultural land use in the study area. 

As a result, in addition to overcoming the situation of land 

fragmentation, the accumulation and concentration of land also 

helps to improve the efficiency of land use in all aspects of 
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economic, social and environmental. The research also offers 

some solutions to improve the efficiency of land use in 

agricultural production today. 

______ 
 ______ 

 

Đánh giá mức độ hài lòng của người di cư trong quá trình 

đô thị hóa ở thành phố Lào Cai 

 

Sinh viên: Vũ Hữu Đăng, K60-Địa lý 

Nguyễn Ngọc Diệp, K61-Địa lý  

GVHD:TS. Nguyễn Thị Hà Thành 

TS. Nguyễn Hữu Duy 

 

Trong tiến trình phát triển xã hội, di cư là một cấu thành 

quan trọng kết nối nông thôn với thành thị, giữa các vùng lãnh 

thổ trong một nước. Trong quá trình đô thị hóa, Lào Cai chứng 

kiến những luồng di cư chính gồm: di cư nội thành, được dấy 

lên từ năm 2011, khi thành phố Lào Cai thực hiện kế hoạch “dời 

đô” về phía nam; di cư con lắc tới các khu mỏ trong khu vực nội 

thành, di cư ngoại tỉnh và ngoại huyện đến các trung tâm dịch 

vụ, thương mại của kinh tế cửa khẩu,… Tuy nhiên, mức độ hài 

lòng của người di cư là yếu tố ít khi được quan tâm trong các 

quá trình ra quyết định và quy hoạch. Nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của người di cư bằng phương pháp điều tra xã hội học, 

phân tích SWOT, đánh giá hồi quy tuyến tính và phân tích khám 

phá.  

Từ khóa: di cư, quá trình đô thị hóa , thành phố Lào Cai. 
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An analysis on satisfaction of migrants during the 

urbanization in Lao Cai city 

 

Students: Vu Huu Dang, K60-Geography 

Nguyen Ngoc Diep, K61-Geography  

Supervisors: Dr. Nguyen Thi Ha Thanh, 

 Dr. Nguyen Huu Duy, Faculty Geography  

 

In the process of social development, migration is an 

important component connecting rural and urban areas as well 

as different territories. During the urbanization in Lao Cai city, 

typical migration routes are: intra-city migration, provoked since 

2011, when Lao Cai witnessed a campaign of “moving the 

capital” from the north to the south; pendulum migration to 

mines inside the city; immigration from other districts and 

provinces to services, trading centers,... However, the 

satisfaction levels of migrants is a factor that is rarely 

considered in decision making and planning processes. By using 

sociological surveys, SWOT analysis, linear logistic and explore 

analysis methods, the research points out the migration 

characteristics as well as principle components affecting on the 

satisfactions of local migrants, during the urbanization of Lao 

Cai. 

Keywords: migration, urbanization, Lao Cai city. 

______ 
 ______ 
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Nghiên cứu việc thu nhận giá trị đất (land value capture) từ 

dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội (Nghiên 

cứu điểm tại khu vực Quan Hoa-Ngọc Khánh, Hà Nội)  

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Hà, 

Trương Thùy Vi, K60-Quản lý đất đai 

GVHD:ThS. Lê Phương Thúy 

 

Không chỉ phục vụ với mục đích giải quyết vấn đề đi lại 

của người dân, các dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà 

Nội còn được ví như “chiếc đòn bẩy” cho giá trị bất động sản. 

Đề tài này nhằm mục tiêu nghiên cứu mức độ ảnh hưởng từ các 

dự án phát triển giao thông đến giá đất, nghiên cứu điểm tại khu 

vực phường Quan Hoa và phường Ngọc Khánh, thành phố Hà 

Nội. Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã đi thu thập được 96 giá 

đất thị trường được giao dịch trong vài năm gần đây. Sau đó, 

bằng phương pháp thống kê và phân tích tương quan lọc ra được 

một số yếu tố ảnh hưởng chính. Tiếp theo, đề tài sử dụng 

phương pháp hồi quy đa biến để đánh giá mức độ ảnh hưởng của 

các biến độc lập tới biến phụ thuộc (giá đất), trong đó có yếu tố 

liên quan đến tuyến đường sắt trên cao đi qua khu vực 2 

phường. Từ đó, đề tài đưa ra những đề xuất để cân bằng lợi ích 

tài chính đất đai giữa nhà nước và người dân tại những khu vực 

có dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị giúp cho các nhà 

quản lý và nhà kinh tế có những kế hoạch, chính sách trong công 

tác quản lý đất đai, quản lý thị trường bất động sản. 

Từ khóa: Thu nhận giá trị đất, giá đất thị trường, yếu tố 

ảnh hưởng, GIS. 
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Researching on land value capture from the Hanoi urban 

transport development project (case study in Quan Hoa-

Ngoc Khanh area, Hanoi)  

 

Students: Nguyen Thi Thanh Ha,  

 Truong Thuy Vi, 

 K60-Land Administration 

Supervisor: MSc. Le Phuong Thuy, 

 Faculty of Geography 

Not only serving with the purpose of solving people's 

traveling problems, Hanoi urban transport infrastructure projects 

are also considered as "leverage" for real estate value. This 

research aims to study the degree of influence from the 

development projects of transport to land prices, case study in 

Quan Hoa ward and Ngoc Khanh ward, Hanoi city. To 

implement the research, we have collected 96 market land prices 

traded in the last few years. Then, by method of statistics and 

correlation analysis, some main factors are filtered out. Next, 

multivariate regression method is used to assess the influence of 

independent variables on the dependent variable (land price), 

including factors related to the elevated railway passing through 

the zone of 2 wards. Since then, some proposals are offered to 

balance the land financial benefits between the state and people 

in areas with urban transport infrastructure development 

projects, and help managers and economists have plans and 

policies in land management and real estate market 

management. 

Keywords: Land value capture, market land prices, 

influencing factors, GIS. 

______ 
 ______ 
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Ứng dụng công nghệ ảnh số và GIS thành lập mô hình số độ 

cao khu vực xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và 

giải quyết một số bài toán ứng dụng trong quản lý đất đai 

 

Sinh viên: Lò Thị Thu Hoài, 

 Hoàng Thị Nguyệt Ly,  

K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Trần Quốc Bình 

 

Mô hình số độ cao (MHSĐC) là dạng dữ liệu không gian 

đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong 

đó có lĩnh vực quản lý đất đai. Việc thành lập và khai thác dữ 

liệu MHSĐC trước đây gặp nhiều khó khăn do chúng là các 

khối dữ liệu rất lớn. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ 

ảnh số và hệ thông tin địa lý (GIS), công việc này đã trở nên đơn 

giản hơn rất nhiều và điều này mở ra tính hữu dụng cao của 

MHSĐC trong quản lý đất đai. 

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng phần mềm 

đo vẽ ảnh số PhotoMOD và phần mềm ArcGIS để thành lập 

MHSĐC khu vực xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ở 

tỷ lệ tương đương 1:10.000. Từ  MHSĐC thành lập được, các 

tác giả đã giải quyết một số bài toán ứng dụng trong quản lý đất 

đai như kiểm tra thông hướng khi thiết kế lưới khống chế tọa độ, 

vẽ đường bình độ, thành lập bản đồ độ dốc, tính toán diện tích 

thực của bề mặt các đối tượng (thửa đất, khoanh vi hiện trạng sử 

dụng đất),... 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy tính khả thi và tính 

hữu dụng của MHSĐC đối với công tác quản lý đất đai ở xã Yên 

Thắng – một xã miền núi có địa hình phức tạp. 

Từ khóa: công nghệ ảnh số, GIS, mô hình số độ cao 
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Application of digital photogrammetry and GIS to establish 

a digital elevation model in Yen Thang Commune, Luc Yen 

District, Yen Bai Province and resolve some land 

management problems 

 

Studens: Lo Thi Thu Hoai, 

 Hoang Thi Nguyet Ly,  

K60-Land Aministration 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Binh 

Faculty of Geography 

 

Digital elevation model (DEM) is a spatial data type that 

plays an important role in many areas of socio-economic life, 

including land management area. In early time, the creation and 

utilization of DEM is a difficult process due to it’s large data 

volume nature. However, with the development of digital 

photogrammetry and geographic information system (GIS), this 

process becomes much easier and therefore enables high 

utilization value of DEM in land management. 

In this research, the authors used PhotoMOD and ArcGIS 

software to establish a DEM in Yen Thang Commune, Luc Yen 

District, Yen Bai Province at the scale of 1:10.000. Using the 

established DEM, the authors had resolved some land 

management problems, such as checking line of sight when 

designing control networks, drawing contour, creating slope 

map, calculating surface area of land parcels,... 

The obtained research results show the feasibility and 

usability of DEM for land management in Yen Thang Commune 

– a commune with complicated topography. 

Keywords: GIS, digital photogrammetry, DEM 
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Nghiên cứu kết hợp FAHP và GIS đánh giá tính hợp lý về vị 

trí không gian của đất phục vụ mục đích giáo dục trong quy 

hoạch sử dụng đất 

 

Sinh viên : Nguyễn Thị Minh Hương, 

 Hoàng Thị Thu Hiền,  

K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Mẫn Quang Huy 

 

Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu  Multi-Criteria Analysis 

(MCA) và đánh giá bằng AHP kết hợp với hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) là một trong những phương pháp thích hợp, hỗ trợ 

ra quyết định hiệu quả. GIS cho phép phân tích, xử lý dữ liệu 

không gian, tính toán đến nhiều chỉ tiêu và tích hợp các lớp 

thông tin phục vụ cho việc ra quyết định về quy hoạch sử dụng 

đất, cũng như đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các 

đối tượng QHSDĐ dựa trên việc tính toán các chỉ tiêu. MCA là 

phép phân tích tổ hợp các chỉ tiêu khác nhau để cho ra một kết 

quả cuối cùng. Tuy nhiên, kết quả đánh giá bằng AHP chưa đủ 

và chưa chính xác để ra quyết định do một số vấn đề: các ý kiến 

khác nhau sẽ cho các trọng số của chỉ tiêu khác nhau; số lượng 

các cặp so sánh tăng lên, thời gian xây dựng mô hình AHP sẽ 

tốn nhiều thời gian. Mô hình Fuzzy AHP (FAHP) có thể khắc 

phục được những hạn chế của AHP và đã được áp dụng trong 

nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu ngày lựa 

chọn thử nghiệm kỹ thuật FAHP kết hợp GIS để tính toán trọng 

số cho các chỉ tiêu trong mô hình kết hợp nhằm đánh giá tính 

hợp lý về vị trí không gian trong Quy hoạch sử dụng đất thử 

nghiệm với đất phục vụ mục đích giáo dục. 

Từ khóa: GIS. FAHP, tính hợp lý, đất giáo dục, QHSDĐ. 

 



23 

 

STUDYING FAHP AND GIS APPLICATION ASSESSING 

THE RATIONALITY OF SPACE LOCATION OF 

EDUCATIONAL LAND OBJECTIVES IN THE LAND 

USE PLANNING 

 

Student: Nguyen Thi Minh Huong,  

Hoang Thu Hien, 

K60-Land Aministration  

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Man Quang Huy 

Faculty of Geography 

 

Multi-Criteria Analysis (MCA) and AHP evaluation 

methods combined with geographic information systems (GIS) 

are one of the appropriate methods to support effective decision 

making. GIS allows analysis, spatial data processing, calculation 

of multiple indicators and integration of information layers for 

decision making on land use planning, as well as assessing the 

reasonableness of location space of land use planning objects 

based on calculation of indicators. MCA is a combination of 

different indicators to produce a final result. However, the 

evaluation results by AHP are not sufficient and inaccurate to 

make decisions due to a number of issues: different opinions 

will give the weights of different criteria; the number of 

comparative pairs increases, the time to build AHP models will 

take time. Fuzzy AHP model (FAHP) can overcome the 

limitations of AHP and has been applied in many scientific 

research projects. Study on the date of selection of technical 

testing FAHP combined GIS to calculate the weight for the 

criteria in the combined model to assess the spatial 

reasonableness in the experimental land use plan with service 

land educational purpose. 
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Keywords: GIS. FAHP, rationality, land for education, 

land use planning. 

______ 
 ______ 

 

 

Nghiên cứu cải thiện hệ thống đăng ký đất đai điện tử trên 

địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

Sinh viên: Ngô Hồng Hạnh, 

 Nguyễn Minh Đức, K60-Quản lý đất đai 

GVHD:TS. Trịnh Thị Kiều Trang 

 

Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của quản 

lý đất đai hiệu quả, bền vững và cải thiện quản trị. Kể từ năm 

2008, một số nỗ lực đã được thực hiện để phát triển quản lý hồ 

sơ địa chính và cơ sở dữ liệu, với tổng vốn đầu tư hơn 380 triệu 

đô la. Mặc dù có nhiều tiến bộ, những vướng mắc cơ bản trong 

lĩnh vực quản lý đất đai vẫn còn. Vẫn còn nhiều thiếu sót trong 

hệ thống quản lý đất đai của Việt Nam, đặc biệt là trong hệ 

thống đăng ký đất đai. Một nghiên cứu về cải tiến hệ thống đăng 

ký đất đai là một nghiên cứu cần thiết trong bối cảnh chính phủ 

Việt Nam đang cố gắng xây dựng một hệ thống thông tin đất đai 

đa mục đích. Mục đích nghiên cứu là nâng cao hiệu quả và tính 

minh bạch của dịch vụ quản lý đất đai thông qua việc phát triển 

hệ thống đăng ký đất đai điện tử trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc 

Ninh. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp khảo sát, phân tích 

dữ liệu (phân tích định tính), phương pháp thống kê, so sánh, 

phương pháp chuyên gia. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng của 

hệ thống đăng ký đất đai ở Từ Sơn thông qua các khảo sát và 

báo cáo. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất hệ thống đăng ký đất đai 
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điện tử mới có thể cải thiện hệ thống quản lý đất đai đa mục đích 

cho Từ Sơn, Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.  

Từ khóa: Đăng ký đất đai, điện tử, quản lý đất đai, đa 

mục tiêu, Từ Sơn. 

 

A study on the improvement of land registration system in 

Tu Son town, Bac Ninh province 

 

Students: Ngo Hong Hanh, 

 Nguyen Minh Duc, K60-Land Management 

Supervisor: Dr. Trinh Thi Kieu Trang, 

 Faculty of Geography 

 

Abstract: The government of Vietnam highlights the 

importance of effective and sustainable land management and 

improved governance. Since 2008, a number of efforts have 

been undertaken to develop land records and databases, with a 

total investment more than $380 million. Despite much 

progress, fundamental bottlenecks in the land administration 

sector remain. There are still many shortcomings in the 

Vietnamese land administration system, especially in the land 

registration system. A study on the improvement of the land 

registration system is a necessary research in the context that the 

government of Vietnam is trying to build a multi-purpose land 

information system. The research purpose was to improve the 

efficiency and transparency of land administration services 

through the development of the land registration system in Tu 

Son town, Bac Ninh Province. This research used survey 

methods, data analysis (qualitative analysis), statistical methods, 

comparison, expert method. This research evaluated the current 
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situation of land registration system in Tu Son through the 

surveys and reports. This research results have proposed the new 

electronic land registration system that can improve the multi-

purpose land management system for Tu Son, Bac Ninh in 

particular and in general in Vietnam. 

Keywords: Land registration, electronic, land 

administration, multi-purpose, Tu Son. 

______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu thực trạng đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Mai Hương, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:TS. Phạm Thị Phin, 

        CN. Đoàn Quang Cương, 

                            

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) là cơ sở để Nhà nước bảo 

hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, là tiền đề để người 

dân có thể thực hiện các quan hệ đất đai như chuyển đổi, chuyển 

nhượng, thừa kế, thế chấp,... giúp người sử dụng đất yên tâm sử 

dụng đất, khai thác các tiềm năng từ đất mang lại. Bắc Từ Liêm 

là một quận mới của Thành phố Hà Nội, đã và đang trong quá 

trình đô thị hóa rất mạnh, do đó gây áp lực lớn lên công tác đăng 

ký đất đai. Bằng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp, sơ cấp, 

phân tích, so sánh để đánh giá thực trạng đăng ký đất đai tại địa 

bàn nghiên cứu. Từ thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận, đề 

tài xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm VILIS, góp 

phần nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai nói riêng và quản lý đất 
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đai nói chung tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Từ khóa: đăng ký đất đai, giấy chứng nhận, Bắc Từ Liêm. 

 

Research on the status of land registration, granting land 

use right certificates, ownership of houses and other assets 

attached to land in Bac Tu Liem district, Hanoi city 

Student: Nguyen Thi Mai Huong, 

 K60-Land Management 

Supervisors: Dr. Pham Thi Phin,  

         BSc. Doan Quang Cuong, 

 Faculty of Geography  

The certificate of land – use right and ownership of 

housing with other assets associated with land (acronym: The 

certificate) is the basis for the State to protect the rights and 

legitimate interests of the people. At the same time, it is the 

premise for the people that can make the land – relations such 

as: convert, transfer, inheritance and mortgage,... help land users 

to use land safely and exploit the potentials from land. Bac Tu 

Liem district is a new district in Ha Noi which is in the strong 

process of urbanization. That leads to great pressure on land – 

registration. By using methods like: collecting documents, 

analyzing and comparing, we can assess the status of land – 

registration in the area. As a result of status of granting The 

certificate, this topic proceeds to build data base by VILIS 

software and contribute to improve the efficiency of land 

registration in particular and land management in general in Bac 

Tu Liem district, Ha Noi 

Keywords: Land registration, The certificate, Bac Tu 

Liem 

 
______ 

 ______ 
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Đánh giá mô hình kinh tế sinh thái với tiếp cận nông nghiệp 

hữu cơ khu vực cụm xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, 

huyện Thạch Thất, Hà Nội 

 

Sinh viên: Ngô Minh Huyền, K60-Địa lý Tự nhiên 

Dương Thị Nghĩa, K61-CLC Địa lý Tự nhiên 

GVHD: ThS. Dư Vũ Việt Quân, Khoa Địa Lý 

TS. Trần Anh Tuấn, Thành ủy Hà Nội 

 

Hệ kinh tế sinh thái là mối liên hệ giữa hoạt động kinh tế - 

xã hội gắn với điều kiện địa lý (tự nhiên và nhân văn), điều 

chỉnh lại các hoạt động quản lý, khai thác và sản xuất của con 

người để hòa hợp với các chu trình tự nhiên và duy trì hiệu quả 

kinh tế. Nghiên cứu lựa chọn tiếp cận nông nghiệp hữu cơ, thân 

thiện với môi trường và sản phẩm an toàn thực phẩm phù hợp 

mục tiêu phát triển bền vững cũng như các chính sách phát triển 

nông nghiệp hiện nay của các cấp quản lý. Các phương pháp 

nghiên cứu chính được sử dụng bao gồm khảo sát cảnh quan kết 

hợp điều tra xã hội học các bên liên quan. Nội dung nghiên cứu 

nhằm thể hiện đặc trưng mô hình kinh tế sinh thái qua các tiêu 

chí về: tính hiệu quả kinh tế, tính ổn định, tính thích nghi và tính 

khép kín; từ đó định hướng không gian phát triển mô hình kinh 

tế sinh thái các cấp và đề xuất giải pháp tại khu vực cụm xã Yên 

Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đây là 

3 xã miền núi trước đây thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cơ sở vật chất còn yếu kém. 

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo tốt cho công tác ra 

quyết định phục vụ quy hoạch vùng, định hướng phát triển nông, 

lâm nghiệp của địa phương. 
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Từ khóa: kinh tế sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, Yên 

Trung, Yên Bình, Tiến Xuân. 

 

Evaluating ecological economic model with approach of 

organic farming in Yen Trung, Yen Binh, Tien Xuan, Thach 

That District, Hanoi  

 

Student: Ngo Minh Huyen, 

 K60-Physical Geography 

Dương Thị Nghĩa, 

 K61-Physical Geography, Honor Program 

Supervisor: MSc. Du Vu Viet Quan, 

 Faculty of Geography 

Dr. Tran Anh Tuan, Hanoi Party Committee 

 

Ecological economic system is the interaction between 

socio-economic activities associated with geographical 

conditions (natural and cultural), adjusting human management, 

exploitation and production activities of people to harmonize 

with natural cycles and maintain economic efficiency. The 

approach of this study is organic agriculture, which is 

environmentally friendly and food safety products consistent 

with the goals of sustainable development as well as the current 

agricultural development policies of managers. The main 

research methods used include landscape research combined 

with stakeholders interview. The research content aims to show 

the characteristics of ecological economic models through the 

criteria of: economic efficiency, stability, adaptability, closed-

loop and thereby proposing the suitable model levels and 

solutions in Yen Trung, Yen Binh and Tien Xuan Communes, 

Thach That District, Hanoi. These are the 3 mountainous 
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communes formerly of Luong Son District, Hoa Binh Province 

with difficult socio-economic conditions and poor facilities. 

Research results are good references for decision making of 

regional planning and local agricultural and forestry 

development orientations. 

Keywords: ecological economics, organic farming, Yen 

Trung, Yen Binh, Tien Xuan. 

______ 
 ______ 

 

Hành lang đa dạng sinh học: Tiếp cận dựa trên cảnh quan 

hay pixel (Nghiên cứu tại khu Dự trữ sinh quyển miền tây 

Nghệ An) 

 

Sinh viên: Nguyễn Phương Hà, 

 K60-Địa lý Tự nhiên 

GVHD:TS. Trần Văn Trường 

 

Khu Dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An được UNESCO 

công nhận là khu DTSQ trên cạn lớn nhất Việt Nam (2007) với 

diện tích 1.303.285 ha; bao gồm Vườn quốc gia Pù Mát, Khu 

bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù 

Hoạt, với khoảng 2.517 loài thực vật bậc cao, 168 loài thú, 376 

loài chim, và hơn 80 loài động vật quý hiếm hoặc có nguy cơ 

tuyệt chủng. Giá trị tài nguyên đa dạng sinh học nơi đây vô cùng 

lớn và số người dân sống phụ thuộc vào là không nhỏ. Tuy 

nhiên diễn biến đa dạng sinh học nơi đây đang có chiều hướng 

suy thoái do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và các khu 

bảo còn tồn tồn tại khá độc lập. Đề xuất thiết lập hành lang đa 

dạng sinh học thuộc đề án “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030” trở thành 
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biện pháp nhằm tăng cường tính liên kết giữa các khu bảo tồn, 

góp phần bảo tồn nguồn sinh vật đang ngày một suy giảm. Bằng 

các phương pháp phân tích thứ bậc, bài báo sẽ nghiên cứu so 

sánh hai hướng tiếp cận hành lang dựa trên cảnh quan truyền 

thống và dựa trên pixel đang được ứng dụng rộng rãi trên thế 

giới. Kết quả nghiên cứu là cơ sở tham khảo quan trọng cho việc 

xác định hành lang đa dạng sinh học tại khu Dự trữ sinh quyển 

miền tây Nghệ An. 

Từ khóa: Hành lang đa dạng sinh học, Bảo tồn đa dạng 

sinh học, Tiếp cận dựa trên cảnh quan, FuzzyAHP, Nghệ An. 

 

 

Biodiversity corridor: Landscape-based or pixel-based 

approach (An example for the Western Nghe An Biosphere) 

 

Student: Nguyen Phuong Ha, 

 K60-Physical Geography 

Supervisor: Dr. Tran Van Truong 

Abstract 

UNESCO recognized the Western Nghe An Biosphere 

Reserve as the largest biosphere in Vietnam (2007) with an area 

of 1,303,285 ha; including Pu Mat National Park, Pu Huong and 

Pu Hoat Nature Reserve, with about 2,517 plant species, 168 

mammal species, 376 bird species, and more than 80 rare or 

endangered species. The value of biodiversity resources is 

substantial, and the number of people who depend on them is 

not small. However, the biodiversity in the areas is in decline 

due to socio-economic activities and separated reserves. Setting 

up biodiversity corridors in "Biodiversity conservation planning 

in Nghe An province to 2020 and vision to 2030" project has 
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become a solution to enhance the linkage between conservation 

areas and contribute to the conservation of biodiversity 

resources. By applying multi-criteria decision analysis, this 

study will compare two biodiversity corridor approaches: 

Traditional landscape-based and pixel-based which is widely 

used in the world. The research results are an essential reference 

for the identification of biodiversity corridors in the Western 

Nghe An Biosphere. 

Keywords: Biodiversity corridors, Biodiversity 

conservation, Landscape-based approaches, GIS, FuzzyAHP, 

Nghe An. 

______ 
 ______ 

 

Ứng dụng GIS và mô hình phân tích hồi quy đa biến xác 

định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị (Nghiên cứu 

tại địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội) 

Sinh viên: Ngô Trung Kiên, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:TS. Phạm Thị Phin, 

         CN. Đoàn Quan Cương, 

      

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, quyền sử dụng 

đất được trao đổi, chuyển nhượng đã hình thành nên thị trường 

bất động sản. Vì thế mà giá đất của từng thửa đất vừa có tính cá 

biệt, vừa bị ảnh hưởng bởi nhiều nhóm yếu tố như: Khoảng cách 

đến các dịch vụ công cộng, điều kiện giao thông, điều kiện môi 

trường,…Việc thu thập dữ liệu các thửa đất đã chuyển nhượng 

thành công trên thị trường, kết hợp mô hình hồi quy đa biến 

thông qua phần mềm thống kê SPSS có thể phân tích, sàng lọc 
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các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị. Từ đó, đề tài xây 

dựng bản đồ yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trong môi 

trường GIS phục vụ công tác định giá đất hàng loạt. Kết quả thử 

nghiệm trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội cho thấy 5  yếu tố ảnh hưởng chính đến giá đất là vị trí, 

nguồn ô nhiễm, mặt tiền, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục. 

Từ khóa: Giá đất ở đô thị, yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở 

đô thị, mô hình hồi quy đa biến. 

 

Application of GIS and multivariate regression analysis 

model to identify factors affecting urban land prices (Case 

study of La Khe ward, Ha Dong district, Hanoi city) 

Student: Ngo Trung Kien, 

 K60-Land Management 

Supervisors: Dr. Pham Thi Phin, 

          BSc. Doan Quang Cuong, 

 Faculty of Geography  

 

In the current market economy, land use rights are 

exchanged and transferred, which has formed the real estate 

market. Therefore, the land price of each parcel of land is unique 

and affected by many factors such as: Distance to public 

services, traffic conditions, environmental conditions,... The data 

collection of land plots successfully transferred in the market, 

combining multivariate regression models through SPSS 

statistical software can analyze and select the factors affecting 

urban land prices. . Since then, the project has developed a map 

of factors affecting urban land prices in the GIS environment for 

mass land valuation.. Experimental results in La Khe Ward, Ha 

Dong District, Hanoi City show that 5 main factors affecting 
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land prices are location, pollution sources, facades, health 

facilities and educational institutions. 

Keywords: Urban and prices, factors affecting urban land 

prices, multivariate regression models. 

______ 
 ______ 

 

Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu đánh 

giá tính hợp lý về vị trí không gian của phương án quy 

hoạch sử dụng đất khu công nghiệp huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang 

 

Sinh viên: Lê Thị Mỹ Linh,  

K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Trần Quốc Bình 

  

Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) là định hướng sử dụng 

hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo không gian. Vì vậy, tính 

hợp lý về không gian của phương án QHSDĐ có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà cả lâu dài, tạo điều kiện 

đưa đất đai vào sử dụng bền vững.  

Tuy nhiên, việc đánh giá tính hợp lý về không gian của 

phương án QHSDĐ là một vấn đề phức tạp vì phải xử lý một 

khối lượng lớn dữ liệu theo nhiều chỉ tiêu có quan hệ tương hỗ 

với nhau. Vì vậy, việc áp dụng GIS và phương pháp phân tích đa 

chỉ tiêu là một cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết vấn đề này. 

Đề tài đã sử dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP 

xác định mức độ ưu tiên của các chỉ tiêu kinh tế - xã hội – môi 

trường. Từ đó, đề tài sử dụng phần mềm ArcGIS để xử lý dữ 

liệu và đánh giá các chỉ tiêu để tính toán điểm số về tính hợp lý 
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về vị trí của các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu là làm rõ được mức độ hợp 

lý về vị trí không gian của phương án quy hoạch đất khu công 

nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời đưa ra được một số định 

hướng quy hoạch đất khu công nghiệp cho giai đoạn 2021-2030.  

Từ khóa: GIS, phân tích đa chỉ tiêu, đất khu công nghiệp, 

đánh giá tính hợp lý. 

 

Application GIS and multi-criteria analysis  

in assessing locational rationality of industrial zones  

in land use plan of Hiep Hoa District, Bac Giang Province 

 

Student: Le Thi My Linh, K60-Land Administration 

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Binh 

  

Land use plan (LUP) is the orientation for effective use of 

land resources. Therefore, the locational rationality of LUP is of 

special importance in both near and long term future, facilitating 

conditions for sustainable land use. 

However, the assessment of locational rationality of LUP 

is a complicated problem, because it requires to process a large 

volume of spatial data under numerous correlated criteria. 

Therefore, the use of GIS and multicriteria analysis (MCA) in an 

effective approach to resolve this kind of problems. 

This research used Analytic Hierachy Process – an MCA 

technique, to calculate weight (importance) of various criteria. 

Based on that, ArcGIS software was used for data processing 

and criteria assessment to reveal the locational rationality of 

planned industrial zones in Hiep Hoa District, Bac Giang 

Province. The obtained results also served as the base for 
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proposing orientation on planning of industrial zones for the 

period of 2021-2030.  

Keywords: GIS, multi-criteria analysis, industrial zones, 

assessing locational rationality. 

______ 
 ______ 

  

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) thành lập bản đồ biến 

động sử dụng đất cấp xã  

 

Sinh viên: Lê Thị Linh, K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS Mẫn Quang Huy 

 

 Ngày nay, dưới sức ép của gia tăng dân số, phát triển đô 

thị và quá trình công nghiệp hóa cùng với sử dụng đất đai thiếu 

bền vững ảnh hưởng đến quá trình biến động sử dụng đất. Các 

nghiên cứu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất là một 

trong các căn cứ quan trọng để đưa ra những chính sách sử dụng 

đất phù hợp. Hệ thông tin địa lý (GIS) có khả năng ứng dụng 

trong nghiên cứu biến động và thành lập bản đồ biến động sử 

dụng đất. Nghiên cứu này đã thử nghiệm ứng dụng các phần 

mềm GIS tiến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính 

để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm 2010, 2018 

tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả 

nghiên cứu thử nghiệm đã xây dựng được bản đồ biến động sử 

dụng đất trong thời gian tương ứng của khu vực nghiên cứu, đây 

là thông tin quan trọng cho công tác đánh giá biến động sử dụng 

đất trong công tác quản lý đất đai ở các địa phương.  

Từ khóa:  GIS, thành lập bản đồ, bản đồ biến động sử dụng 

đất. 
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APPLICATION OF GIS ESTABLISHING MAP OF LAND 

USE CHANGE IN COMMUNES LEVEL 

 

Student: Le Thi Linh, K60-Land management 

Instructor: Assoc. Prof. Dr. Man Quang Huy 

 

Today, under the pressure of population growth, urban 

development and industrialization along with unsustainable land 

use affect the process of land use change. Studies of changes in 

land use process are one of the important bases for making 

appropriate land use policies. Geographic information system 

(GIS) is applicable in variable research and land use change 

mapping. This study has tested the application of GIS software 

to standardize spatial and attribute databases to create a land use 

status map in 2010 and 2018 in An Hoa commune, Tam Duong 

district, Vinh province. Phuc. The results of experimental studies 

have developed a land use change map in the corresponding 

time of the study area, this is important information for the 

assessment of land use changes in land management in 

communes level. 

Keywords: GIS, establishment of maps, map of land use 

changes. 

______ 
 ______ 
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Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh khu vực hồ Hòa Bình 

                                                                               

 Sinh viên: Nguyễn Duy Khánh, 

 K60-Địa lý Tự nhiên 

                                                          GVHD:TS. Hoàng Thị Thu Hương 

ThS. Dương Thị Thủy 

 

Hồ Hòa Bình là khu vực có tiềm năng phát triển, và đã 

được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia. Tuy nhiên, du lịch 

tâm linh hồ Hòa Bình hiện nay còn nhiều điểm hạn chế như phát 

triển tự phát, thiếu sự đầu tư, chưa tương xứng với tiềm năng 

sẵn có. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tiềm 

năng và thực trạng phát triển du lịch tâm linh của khu vực hồ 

Hòa Bình. Đề tài sử dụng phương pháp khảo sát thực địa và điều 

tra xã hội học bằng bảng hỏi cấu trúc để thu thập thông tin về du 

khách và cộng đồng dân cư địa phương tham gia du lịch. Từ 

những số liệu phân tích, đề tài cho thấy các thế mạnh cũng như 

những vấn đề còn tồn tại về phát triển du lịch tâm linh của khu 

vực. Đề tài cũng đề xuất một số các giải pháp phát triển bền 

vững du lịch tâm linh vùng hồ Hòa Bình.    

Từ khóa: Du lịch tâm linh, hồ Hòa Bình, điều tra xã hội 

học. 

Research on religious tourism development in Hoa Binh 

reservoir area 

Student: Nguyen Duy Khanh, 

 K60-Physical Geography 

Supervisors: Dr. Hoang Thi Thu Huong,  

MSc. Duong Thi Thuy, 

 Faculty of Geography 
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Hoa Binh Lake is an area with huge development potential 

and has been planned into a national tourist destination. 

However, religious tourism in this area currently has many 

limitations such as spontaneous development, lack of investment 

which are not commensurate with the available potential. This 

study was conducted to assess the potential and current status of 

religious tourism development of Hoa Binh Lake area. The 

project uses sociological surveys with structured questionnaires 

to collect information from tourists and participated in tourism 

communities. The research results identify the strengths and 

weaknesses in religious tourism development of the study area. 

At the same time, some sustainable solutions for religious 

tourism development in Hoa Binh Lake are proposed. 

Keywords: Spiritual tourism, Hoa Binh reservoir, 

questionnaire survey. 

 

Nghiên cứu biến động đường bờ biển tỉnh Thái Bình phục 

vụ định hướng phát triển du lịch biển 

 

Sinh viên: Nguyễn Phúc Minh, 

 K60-Địa lý Tự nhiên                                                                                              

GVHD:PGS.TS Vũ Văn Phái, Khoa Địa lý 

 

Trong khoảng thời gian từ giữa thế kỷ 20 đến nay, đường 

bờ biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình biến động rất phức tạp, 

đặc biệt là khu vực Cồn Vành và Cồn Đen. Sự biến động bờ 

biển đã làm thay đổi diện tích đất đai, gây ảnh hưởng đáng kể 

đến phát triển du lịch biển trong vùng. Trên cơ sở phân tích các 

tài liệu hiện có, có thể chia thành 3 pha biến động như sau: Pha 

1: Giữa thế kỷ 20-1973: hình thành Cồn Vành và Cồn Đen; Pha 
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2: 1973-1990: phát triển Cồn Đen và Cồn Vành; và Pha 3: 1990 

đến nay: suy thoái Cồn Đen và Cồn Vảnh. Nghiên cứu sẽ giải 

thích được nguyên nhân gây ra sự biến động đường bờ tại vùng 

nghiên cứu trong những năm gần đây. Từ đó đề xuất các biện 

pháp phòng ngừa, thích nghi cũng như đưa ra định hướng hợp lý 

để phát triển du lịch biển.  

Từ khóa: Biến động bờ biển, Du lịch biển, Cồn Vành, 

Cồn Đen.  

 

Research on the coastline changes in Thai Binh province for 

the orientation of the development of marine tourism 

 

Student: Nguyen Phuc Minh, 

 K60-Natural Geography 

Supervisor: Assoc. Prof, Dr. Vu Van Phai, 

 Faculty of Geography 

In the period from the middle of the 20th century up to 

now, the coastline of Tien Hai district, Thai Binh province has 

changed very completed, especially in Con Vanh and Con Den. 

The change of coastline has changed the land area, significantly 

affecting the development of marine tourism in the region. 

Based on the analysis of existing data base, it may be divided 

into three changing phases as follows: Phase 1: Between the 

20th century and 1973: Forming Con Vanh and Con Den; Phase 

2: 1973-1990: development of Con Vanh and Con Den; and 

Phase 3: 1990 up to now: degradation of Con Vanh and Con 

Den. Research results will explain the cause of shoreline 

changes in recent years. Then, proposing preventive and 

adaptive measures as well as providing reasonable orientations 

for developing marine tourism. 
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Keywords: Coastline changes, marine tourism, Con Vanh, 

Con Den. 

______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị chất lượng đất đai phục vụ 

phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Yên Sơn, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

Sinh viên: Nguyễn Thảo Mai, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:ThS. Đỗ Thị Tài Thu, 

PGS.TS. Trần Văn Tuấn 

 

Hiện nay, các huyện ngoại thành của Hà Nội đang trong 

quá trình đô thị hóa. Do đó, nhóm đất nông nghiệp đang có nguy 

cơ giảm mạnh về số lượng và chất lượng. Để phát huy được tối 

đa tiềm năng đất đai, việc xây dựng bộ chỉ thị chất lượng đất đai 

cho đánh giá mức độ hiệu quả của các hệ thống sử dụng đất là 

thực sự cần thiết. Đề tài sử dụng các phương pháp như: phương 

pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp kế thừa, 

phương pháp bản đồ và GIS, phương pháp điều tra xã hội học 

theo thang đo Likert 5 mức độ tiếp cận theo mô hình “Áp lực-

Trạng thái-Đáp ứng”. Nội dung nghiên cứu tập trung vào hệ 

thống sử dụng đất nông nghiệp tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề tài thu được các kết quả 

quan trọng như sau: bản đồ hệ thống sử dụng đất nông nghiệp; 

bộ chỉ thị chất lượng đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp bền 

vững xã Yên Sơn. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng tính 

hiệu quả trong sử dụng đất và phát triển nông nghiệp bền vững 

tại địa bàn nghiên cứu. 
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Từ khóa: chất lượng đất đai, bộ chỉ thị chất lượng đất đai, 

hệ thống sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp bền vững. 

 

Research on building land quality indicators for sustainable 

agriculture development in Yen Son commune, Quoc Oai 

district, Hanoi city 

 

Student: Nguyen Thao Mai, 

 K60-Land Management 

Supervisors: MSc. Do Thi Tai Thu, 

Assoc. Prof. Dr. Tran Van Tuan, 

 Faculty of Geography 

 

ABSTRACT 

Currently, suburban districts of Hanoi are in the process of 

urbanization. Therefore, the agricultural land is in danger of 

decreasing in quantity and quality. In order to maximize the land 

potential, it is necessary to develop a set of land quality 

indicators to assess the effectiveness of the land use system. The 

topic uses methods such as: survey method to collect secondary 

data, inheritance method, mapping and GIS method, social 

investigation method according to Likert scale of 5 levels 

accessibility approach to "Pressure-Status-Response" model. 

The research focuses on agricultural land use systems in Yen 

Son commune, Quoc Oai district, Hanoi city. On that basis, the 

topic obtained important results as follows: agricultural land use 

system mapping; set of land quality indicators for sustainable 

agricultural development in Yen Son commune. Since then, 

propose solutions to increase efficiency in land use and 

sustainable agricultural development in the study area. 
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Keywords: Land Quality (LQ), Land Quality Indicators 

(LQI), Agricultural land use system, Sustainable agriculture. 

______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu ứng dụng gis trong đánh giá ngập úng tại huyện 

Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc 

                                       

   Sinh viên: Dương Thị Nghĩa, 

                                                                    Phạm Thị Tuyết Minh, 

 K61-CLC Địa lý Tự nhiên 

                                                                   Lê Duy Anh, 

 K61-Địa lý Tự nhiên  

                 GVHD:PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch                                  

                                                      

Theo báo cáo lần thứ 4 của IPCC, Việt Nam là một trong 

năm quốc gia hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí 

hậu. Đặc biệt, trong những năm gần đây, lũ lụt đã và đang trở 

thành một trong những thiên tai phổ biến và nguy hiểm nhất trên 

cả nước. Vì vậy, vấn đề dự báo, giảm thiểu và đánh giá tác động 

từ lũ lụt luôn được các địa phương đặt lên hàng đầu. Lập Thạch 

là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Vĩnh Phúc. Phần 

thấp của địa hình thấp hơn mực nước mùa lũ của các con sông: 

Lô, Phó Đáy và sông Hồng, khả năng tiêu úng kém. Vì vậy, vào 

mùa mưa, ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến mùa màng và cản trở giao thông. Đề tài “ Nghiên cứu 

ứng dụng GIS trong đánh giá ngập úng tại huyện Lập Thạch – 

tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm mục đích tìm ra các khu vực có nguy cơ 

cao xảy ra lũ lụt trên toàn huyện. Chỉ số ẩm ướt địa hình 

(Topographic wetness index) được tính toán dựa trên mô hình số 

độ cao DEM và so sánh với dữ liệu lượng mưa, ngập trong các 
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năm. Sự phân bố không gian của chỉ số ẩm ướt địa hình trên bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cho thấy mức độ của các loại hình bị 

ngập. Kết quả thu được có thể ứng dụng trong quy hoạch và 

cảnh báo thiên tai phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của 

địa phương. 

Từ khóa : GIS, đánh giá, ngập úng, Lập Thạch.  

 

RESEARCH ON GIS APPLICATION IN FLOOD 

ASSESSMENT IN LAP THACH DISTRICT - VINH PHUC 

PROVINCE 

 

                                                Student: Duong Thi Nghia, 

                                                               Pham Thi Tuyet Minh, 

K61-Advanced Physical Geography 

                                                              Le Duy Anh, 

 K61-Physical Geography 

                                      Supervisor: Assoc.Prof. Dr Nguyen Ngoc Thach 

 

Abstract: 

According to the IPCC's fourth report, Vietnam is one of 

the five countries heavily affected by climate change. In 

particular, floods have become one of the most common and 

dangerous natural disasters in the country. Therefore, the 

prediction, mitigation and impact assessment of floods are 

always on the top priority of localities. Lap Thach is a 

mountainous district located in the northwest of Vinh Phuc 

province. The low part of the terrain is lower than the flood 

water level of Lo, Pho Day and Hong river along with the ability 

to drain poorly. Therefore, in the rainy season, floods occur in 

many places, seriously affecting crops and obstruct the traffic. 

The topic "Research on GIS application in flood assessment in 
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Lap Thach district - Vinh Phuc province" aims to find areas with 

high risk of flood in the district. The topographic wetness index 

is calculated based on the DEM elevation model and compared 

with the rainfall and flooding data in the years. The spatial 

distribution of the topographic wetness index on the land use 

status map shows the extent of the flooded types. The obtained 

results can be applied in natural disaster planning and warning 

to serve the local sustainable development goals. 

 

Keyworld: GIS, Evaluate, flood, Lap Thach. 

______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đất đai gắn với chính 

phủ điện tử trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

Sinh viên: Lương Mai Ngân, 

Tống Công Cường, K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Trần Văn Tuấn,  

 CN. Đoàn Quang Cương 

 

Công tác quản lý đất đai hiện nay đang gặp những khó 

khăn, phức tạp đặc biệt là công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và thiết lập, cập nhật chỉnh lý các loại tài liệu 

trong hồ sơ địa chính. Bằng phương pháp điều tra xã hội học, 

nghiên cứu xác định nhu cầu sử dụng hệ thống chính phủ điện tử 

trong lĩnh vực đất đai là rất cao, đặc biệt là thủ tục đăng ký đất 

đai. Do vậy, đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đất đai 

gắn với chính phủ điện tử trên địa bàn quận Hà Đông bằng ngôn 

ngữ UML. Với sự hỗ trợ của công nghệ mã nguồn mở WebGIS, 

nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ thực hiện thủ tục 
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hành chính liên quan đến đăng ký đất đai trên nền Web giúp 

quản lý thông tin về đất đai được thống nhất theo một hệ thống 

hoàn chỉnh liên thông, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính trong đăng ký đất đai 

Từ khóa: Chính phủ điện tử, UML, WebGIS, quản lý đất 

đai. 

 

Research on building model of land management in 

associated with e-government in Ha Dong district, Ha Noi 

city 

Students: Luong Mai Ngan,  

             Tong Cong Cuong, 

 K60-Land Management 

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Van Tuan, 

BSc. Doan Quang Cuong, 

 Faculty of Geography 

Land management is currently facing many difficulties, 

especially complex registration certificates of land use and set 

up, update corrects these types of documents in the record. By 

the method of sociological investigation, the study determined 

the need to use e-government system in the area of land is very 

high, especially land registration procedures. Therefore, research 

building model of land management associated with e-

government in Ha Dong district in UML language. With the 

support of open source WebGIS technology, research to build an 

information system to support the implementation of 

administrative procedures related to Web-based land registration 

to help manage land information, reduce time implement 

administrative procedures in land registration 

 Keywords: E-government, UML, WebGIS, land 

management. 
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______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu đất đai đa mục 

tiêu phục vụ quản lý đất đai (thử nghiệm tại thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh) 

                                      

Sinh viên: Lê Thị Khánh Ninh, 

 K60-Quản lý đất đai. 

                                          GVHD: TS. Phạm Thị Phin,                                                                    

CN. Đoàn Quang Cương 

 

Cơ sở dữ liệu đất đai có vai trò quan trọng trong hệ thống 

quản lý đất đai nói riêng và hệ thống hành chính nói chung. Tuy 

nhiên cơ sở dữ liệu đất đai ở nhiều nơi còn hạn chế, lượng thông 

tin còn nghèo nàn. Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh mới 

được thành lập từ năm 2011 do đó lượng thông tin đất đai rất đa 

dạng tuy nhiên cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế, việc quản lý 

còn manh mún. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô 

hình cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu bằng ngôn ngữ UML tại 

Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài các thông tin về 

thửa đất, người sử dụng, quy hoạch sử dụng đất,... cơ sở dữ liệu 

được thiết kế để cung cấp thông tin khoảng cách đến các tiện ích 

công cộng, chất lượng môi trường,... Dựa trên nền tảng công 

nghệ WebGIS, một hệ thống thông tin được thiết lập cung cấp 

thông tin đất đai đến người sử dụng, góp phần minh bạch thông 

tin đất đai và phát triển thị trường bất động sản.  

Từ khóa: Thị xã Quảng Yên, UML, WebGIS. 
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 Research on building of multi-purpose land database model 

for land management (trial in Quang Yen town, Quang Ninh 

province) 

Student: Le Thi Khanh Ninh, 

 K60-Land Management 

Supervisors: Dr. Pham Thi Phin,  

BSc. Doan Quang Cuong, 

 Faculty of Geograpphy 

 

Data of land plays an important role in land management 

system in particular and the general administrative 

system. However, the database of land in many places is limited, 

amount of information is poor. In Quang Yen town, Quang Ninh 

Province has just been established the database of land since 

2011 so information is very diverse land database but land is 

limited and fragmented management. Therefore, the objective of 

the research is to build a database model multi-purpose land 

UML language in Quang Yen Town, Quang Ninh Province. In 

addition to the information about land parcels, users, land use 

planning, ... database is designed to provide information to the 

utility distance public, environmental quality, ... based on 

WebGIS technology platform, an information system was set up 

to provide information to the users of land, contribute to 

transparency of information for land and real estate market 

development. 

Keywords: Quang Yen Town, UML, WebGIS. 

______ 
 ______ 
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Nghiên cứu định giá đất tại Hàn Quốc và đánh giá khả năng 

áp dụng tại Việt Nam 

 

Sinh viên: Đào Thái Phương, Hoàng Hà My, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Mẫn Quang Huy 

 

Hiện nay, công tác định giá đất tại Việt Nam đã và đang 

được triển khai, tuy nhiên còn tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt là 

sự chênh lệch lớn giữa giá Nhà nước và giá thị trường, dẫn đến 

việc xảy ra nhiều khiếu nại của những người dân ở khu vực có 

đất bị thu hồi. Trong khi đó, Hàn Quốc đã giải quyết được vấn 

đề này nhờ việc định giá đất sát với giá thị trường, bồi thường 

hợp lý trong công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó, chúng 

tôi đã tiến hành nghiên cứu các phương pháp định giá đất của 

Hàn Quốc và so sánh với các phương pháp định giá đất đang áp 

dụng ở Việt nam. Nghiên cứu đã tiến hành phân tích, đánh giá, 

so sánh và đưa ra những điểm giống và khác nhau trong định giá 

đất ở Việt Nam và Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu này cũng đưa 

ra được các khuyến nghị trong việc áp dụng phương pháp định 

giá đất của Hàn Quốc vào Việt Nam. 

Từ khóa: Định giá đất, Hàn Quốc, Việt Nam. 

 

Study on land valuation in Korea and assessment of 

applicability in Vietnam 

 

Students: Dao Thai Phuong, Hoang Ha My, 

 K60-Land Management 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Man Quang Huy 
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Currently, land valuation in Vietnam has been 

implemented, but there are still many shortcomings, especially 

the big difference between the State price and the market price, 

leading to many complaints of people in areas with acquired 

land. Meanwhile, Korea has solved this problem by assessing 

land prices close to market prices, reasonable compensation in 

land clearance. On that basis, we have conducted research on 

Korean land valuation methods and compared with the land 

valuation methods applied in Vietnam. The study has analyzed, 

evaluated, compared and produced similarities and differences 

in land pricing in Vietnam and Korea. The results of this study 

also provide recommendations on the application of Korean land 

valuation method to Vietnam. 

Keywords: Land valuation, Korea, Vietnam. 

______ 
 ______ 

 

Lý luận và khả năng ứng dụng dịch vụ cảnh quan  

trong quy hoạch không gian sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Lan Phương, 

 K60-Địa lý tự nhiên 

GVHD:GS.TS. Nguyễn Cao Huần, 

ThS. Nguyễn Thái Hòa 

 

Dịch vụ cảnh quan là một hướng mới trong nghiên cứu 

cảnh quan học, góp phần làm phong phú hướng ứng dụng trong 

quy hoạch không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường. Với bờ biển dài 189km, dải ven biển tỉnh Phú Yên là 

khu vực đặc trưng cho sự tương tác giữa lục địa và đại dương, 
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cảnh quan đa dạng thuận lợi phát triển du lịch biển, tạo sinh kế 

cho người dân, bảo vệ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, việc phát 

triển kinh tế - xã hội dựa vào tài nguyên thiên nhiên khiến vực 

dải ven biển tỉnh Phú Yên đang đứng trước hàng loạt vấn đề về 

môi trường. Vì vây, nghiên cứu dịch vụ dải ven biển Phú Yên có 

ý nghĩa khoa học và thực tiễn đối với việc sử dụng bền vững tài 

nguyên. Báo cáo trình bày một số vấn đề chủ yếu, bao gồm: 1) 

Một số vấn đề lý luận chủ yếu về dịch vụ cảnh quan: nội hàm 

dịch vụ cảnh quan, sự khác biệt của dịch vụ cảnh quan và dịch 

vụ hệ sinh thái. Mối quan hệ giữa dịch vụ cảnh quan và chức 

năng cảnh quan; 2) Khái quát các loại dịch vụ chính của cảnh 

quan trong khu vực dải ven biển tỉnh Phú Yên trên cơ sở khảo 

sát thực địa, điều tra xã hội học kết hợp với phân tích ảnh vệ tinh 

và GIS; 3) Định hướng khả năng ứng dụng nghiên cứu dịch vụ 

cảnh quan trong sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

khu vực dải ven biển tỉnh Phú Yên. 

Từ khóa: dịch vụ cảnh quan, dải ven biển, Phú Yên. 

 

Basis of reasoning and applicability of landscape services 

 in planning reasonable use of natural resources  

 

Student: Nguyen Thi Lan Phuong, 

 K60-Physical Geography 

Supervisor: Prof.Dr. Nguyen Cao Huan,  

PhD. Nguyen Thai Hoa, 

 Faculty of Geography 

 

Landscape services are new direction in studying 

landscape studies, contributing to a wide range of applications in 

planning the spatial use of natural resources and environmental 
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protection. With a coastline of 189km, the coastal area of Phu 

Yen province is a typical place for interactions between the 

continent and the sea, producing diverse landscapes, thus 

facilitating tourism development, creating livelihoods, 

protecting biodiversity. However, socio-economic development 

based natural resources makes Phu Yen province's coastal strip 

to run into serious environmental problems. The report presents 

major issues, including: 1) Theoretical issues about landscape 

services: define of landscape service, the differences in 

landscapes and ecosystem services. The relationship between 

landscape services and landscape functions; 2) Overview of the 

main landscape services in the coastal area of Phu Yen province 

based on the field survey, sociological survey combined with 

satellite image analysis and GIS; 3) Orienting the ability to 

apply landscape service research in rational use of natural 

resources and environmental protection in the coastal area of 

Phu Yen province. 

Keywords: Landscape services, coastal area, Phu Yen. 

______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu biến động giá đất ở dưới ảnh hưởng của các dự 

án phát triển đô thị tại khu vực các phường Tây Mỗ - Đại 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

Sinh viên: Nguyễn Minh Quân, 

 K60-Quản lý đất đai 

GVHD:PGS.TS. Trần Văn Tuấn,  

CN. Vũ Khắc Hùng 

 Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, 

sự phát triển kinh tế cùng với sự gia tăng dân số đã dẫn đến sự 
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thay đổi lớn trong việc sử dụng đất. Các dự án phát triển đô thị 

đã và đang được hoàn thiện tạo nên một diện mạo mới cho Thủ 

đô Hà Nội. Kéo theo đó là sự biến động về giá đất ở liên quan 

đến các khu dự án được xây dựng được xã hội đặc biệt quan 

tâm. Khu vực các phường Tây Mỗ và Đại Mỗ thuộc quận Nam 

Từ Liêm nằm ở phía Tây trung tâm của Hà Nội đang trên đà 

phát triển mạnh mẽ, là địa bàn có khá nhiều các dự án đã và 

đang thực hiện, trong đó có dự án Vincity Tây Mỗ - Đại Mỗ. 

Các dự án này có ảnh hưởng và dẫn đến giá đất ở biến động 

mạnh trong vài năm gần đây. 

Bằng các phương pháp thu thập thông tin tài liệu, số liệu, 

điều tra giá đất thị trường, đề tài đã tổng hợp thực trạng giá đất ở 

theo bảng giá nhà nước và giá đất thực tế tại các trục đường 

chính của khu vực nghiên cứu giai đoạn 2015-2019; đồng thời 

sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá biến động giá đất ở 

trong giai đoạn này. 

Kết quả đạt được là làm rõ biến động giá đất ở và nguyên 

nhân quan trọng khiến giá đất ở quanh dự án VinCity Tây Mỗ - 

Đại Mỗ tăng mạnh chính là niềm tin vào những giá trị mà người 

dân và các nhà đầu tư được hưởng khi hệ thống cơ sở hạ tầng 

mới của khu vực và hệ thống tiện ích sẽ đưa vào sử dụng. 

 

Research on land price fluctuations under the influence of 

urban development projects in the area of Tay Mo - Dai Mo 

ward, Nam Tu Liem district, Hanoi city 
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Student: Nguyen Minh Quan, 

 K60-Land Management 

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Van Tuan 

BSc. Vu Khac Hung, 

 Faculty of Geography 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, the process of strong urbanization, 

economic development, and population growth have led to 

major changes in land use. Urban development projects have 

been completed, creating a new face for Hanoi Capital. 

Accordingly, there is a fluctuation in the price of residential land 

related to the project areas which have been specially developed 

by the society. The area of Tay Mo and Dai Mo wards in Nam 

Tu Liem district, located in the west of the center of Hanoi, is on 

a strong development, being a place with many projects already 

implemented and including Vincity Tay Mo - Dai Mo project. 

These projects have been influential and have led to strong 

fluctuations in residential land prices in recent years. 

 By methods of collecting information on documents, data, 

market land price surveys, the thesis has synthesized the actual 

land prices according to the state price list and actual land prices 

at main roads of the study area. save 2015-2019 period; at the 

same time, using comparative methods to assess land price 

fluctuations during this period. 

The result is to clarify the fluctuation of residential land 

price and the important cause of the sharp increase in land price 

around the project VinCity Tay Mo - Dai Mo is the belief in the 

values that people and investors enjoy. When the area's new 
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infrastructure system and utility system will be put into use. 

______ 
 ______ 

 

Nghiên cứu đánh giá quá trình đô thị hóa tại thành phố Lào 

Cai giai đoạn 2005 - 2017 

 

Sinh viên: Hoàng Minh Tâm, K60-Địa lý Tự nhiên 

Đỗ Thị Ngọc Ánh, K62 Địa lý Tự nhiên  

GVHD:ThS. Đặng Hữu Liệu, 

 ThS. Dương Thị Thủy 

 

Đô thị hóa là quá trình tất yếu trong tiến trình phát triển 

kinh tế - xã hội, có tác động lớn tới các khía cạnh của đời sống. 

Đô thị hóa ở TP. Lào Cai diễn ra muộn hơn so với cả nước (diễn 

ra vào những năm 2000 so với những năm 1990) nhưng tốc độ 

nhanh và mang nhiều nét riêng biệt. Nghiên cứu được thực hiện 

nhằm chỉ ra những tính chất đặc trưng trong quá trình đô thị hóa 

của TP.Lào Cai giai đoạn 2005 – 2017. Để thực hiện mục tiêu 

này, ba phương pháp chính được sử dụng là viễn thám và GIS, 

phân tích thống kê và điều tra xã hội học. Kết quả nghiên cứu là 

chỉ ra tính chất của đô thị, đặc điểm dân số, chỉ số phát triển con 

người, đánh giá cơ sở hạ tầng. Từ nghiên cứu này, có thể thành 

lập các loại bản đồ, cơ sở cho việc quy hoạch đô thịvà là bài học 

trong quá trình phát triển đô thị ở các thành phố miền núi khác 

của Việt Nam. 

Từ khóa: Đô thị hóa, Lào Cai, 2005 – 2017, đô thị miền 

núi. 

Research on urbanization in Lao Cai city in the period of 

2005 – 2017 
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Student(s): Hoang Minh Tam, K60-Physical geography 

Do Thi Anh Ngoc, K62-Physical geography 

Supervisor(s): M.Sc. Dang Huu Lieu,  

M.Sc. Duong Thi Thuy, 

 Faculty of Geography 

 

Urbanization is an indispensable process in the socio-

economic development process, which has a great impact on 

aspects of life, economy and culture. Urbanization in Lao Cai 

city takes place later than the whole country (which took place 

in the 2000s compared to the 1990s) but with a strong and 

distinctive character. This study was conducted to show these 

specific characteristics in the urbanization process of Lao Cai 

City in the period of 2005 - 2017. To accomplish this goal, the 

three main methods used are remote sensing and GIS, statistical 

analysis and sociological investigation. Research results are the 

basis for urban planning, and are lessons in urban development 

in other mountainous cities in Vietnam. 

Keywords: urbanization, Lao Cai City, moutainous city. 

______ 
 ______ 
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Ứng dụng viễn thám trong đánh giá xâm nhập mặn tỉnh 

Nghệ An 

 

Sinh viên: Lê Chiến Thắng, 

Nguyễn Nhật Quang, 

 K60-Địa lý Tự nhiên  

GVHD:PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch 

 

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức nghiêm 

trọng đối với thế giới và trở thành vấn đề sống còn của VIệt 

Nam trong thời đại này. Biến đổi khí hậu gây ra hiện tượng xâm 

nhập mặn gây ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế và đời sống 

con người ở Việt Nam đặc biệt là Nghệ An. Nghiên cứu và xử lý 

xâm nhập mặn ở Việt Nam đang được nhiều nhà nghiên cứu 

cũng như địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích sử dụng công nghệ viễn thám 

GIS để thành lập bản đồ xâm nhập mặn và đánh giá tổng quan 

về tình hình xâm nhập mặn đang xảy ra trong khu vực nghiên 

cứu. Dựa trên hình ảnh vệ tinh Lansat 8 và chỉ số thực vật 

(NDVI) cùng với chỉ số NDSI để xác định được tỉ lệ cũng như 

khu vực bị xâm nhập mặn. Việc nghiên cứu hiện tượng xâm 

nhập mặn do BĐKH khu hạ lưu ven biển tỉnh Nghệ An là rất cấp 

thiết, các thông tin, kết quả thu được trong nghiên cứu có thể sử 

dụng như các căn cứ khoa học để đề ra các phương án ứng phó 

để giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng trên gây ra trong tình 

hình BĐKH hiện nay. Trong bối cảnh này đánh giá hiện tượng 

xâm nhập mặn, chủ đề của chúng em tập trung vào đánh giá 

xem hiện nay xâm nhập mặn đang diễn ra tại khu hạ lưu ven 

biển lưu vực song cả như thế nào bằng phương pháp GIS. Báo 

cáo khoa học trình bày một số vấn đề liên quan chủ yếu gồm: (i) 
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Tổng quan nghiên cứu xâm nhập mặn; (ii) Đặc điểm, điều kiện 

tự nhiên và xâm nhập mặn tại khu hạ lưu ven biển lưu vực sông 

cả; (iii) Áp dụng viễn thám và GIS để nghiên cứu xâm nhập mặn 

tại khu vực nghiên cứu. 

Từ khóa: Xâm nhập mặn, viễn thám, chỉ số thực vật, chỉ 

số mặn hóa.  

 

 

REMOTE APPLICATION IN EVALUATION OF 

SALINIZATION IN NGHE AN PROVINCE 

 

Student(s):Le Chien Thang, 

 Nguyen Nhat Quang, 

 K60-Geography  

Supervisor(s): Prof.Dr Nguyen Ngoc Thach, 

 Faculty of Geography 

 

Abstract: 

Climate change is one of the serious challenges for the 

world and has become a vital issue for Vietnam in this era. 

Climate change causes saline intrusion that has a great impact 

on the economy and human life in Vietnam, especially Nghe An. 

Research and treatment of saline intrusion in Vietnam are being 

considered by many researchers as well as local authorities. This 

study aims to use GIS remote sensing technology to create a 

map of saline intrusion and an overview of saline intrusion 

situation in the study area. Based on Lansat 8 satellite imagery 

and vegetation index (NDVI) together with the NDSI salinity 

index to determine the ratio and area of saline intrusion. The 

study of the phenomenon of saline intrusion due to climate 
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change in the downstream area of Nghe An province is very 

urgent, the information and results obtained in the study can be 

used as scientific bases to propose options. response to minimize 

the damage caused by the above phenomena in the current 

climate change situation. In this context, evaluating saline 

intrusion phenomenon, our topic focuses on assessing how 

saline intrusion is taking place in the downstream area of the 

basin but how it is by GIS method. The scientific report presents 

some key issues including: (i) Overview of saline intrusion 

research; (ii) Characteristics, natural conditions and saline 

intrusion in the downstream area of the river basin; (iii) Apply 

remote sensing and GIS to study saline intrusion in the study 

area. 

Keywords: Salinization, Remote sensing, GIS ,NDVI, 

NDSI. 

______ 
 ______ 

 

Đánh giá hiện trạng môi trường và định hướng quản lý 

không gian biển phục vụ nuôi trồng thủy sản tại khu vực 

vịnh Xuân Đài - Tỉnh Phú Yên 

 

Sinh viên: Phạm Thị Thùy Trang, 

 K60-Địa Lý Tự Nhiên 

GVHD:TS. Vũ Hồng Lê,  

NCS. Nguyễn Thái Hòa 

                                     

Vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là 

một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam. Có diện tích mặt nước 

hơn 13.000 ha. Đây là vùng chứa đựng hệ sinh thái đa dạng, 

phong phú và là vùng nước lý tưởng phát triển nuôi trồng thủy 
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sản đặc biệt là nghề nuôi tôm hùm bằng lồng, bè với sản lượng 

hàng năm vài trăm tấn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây 

môi trường tại khu vực vịnh Xuân Đài đang có những dấu hiệu 

suy thoái do tác động tổng hợp từ các hoạt động nuôi trồng thủy 

sản tự phát, không quy hoạch, các hoạt động xả thải trực tiếp từ 

khu dân sinh trên đất liền, sự gia tăng các hoạt động phục vụ du 

lịch và giao thông trên biển. Môi trường ô nhiễm không những 

làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn tác động tiêu cực trở lại 

đối với nghề nuôi trồng thủy sản của cư dân. Dựa trên số liệu 

quan trắc môi trường nước, trầm tích đáy, chất rắn khu vực vịnh 

Xuân Đài vào mùa khô và mùa mưa năm 2016, kết hợp với các 

phương pháp phân tích tổng hợp các nguồn thải, phân tích dữ 

liệu nuôi trồng thủy sản trên vịnh,… nghiên cứu này đã đánh giá 

hiện trạng môi trường tại khu vực vịnh Xuân Đài dưới tác động 

của các hoạt động nhân sinh. Kết hợp ứng dụng phương pháp 

GIS, các kết quả này sẽ được thể hiện trên bản đồ định hướng 

quản lý không gian biển với mục đích đánh giá các vấn đề môi 

trường hiện tại trong khu vực nghiên cứu và các rủi ro ô nhiễm 

môi trường gây ra cho hoạt động nuôi trồng thủy sản trên vịnh. 

Nghiên cứu sẽ đóng góp cơ sở khoa học giúp triển khai thực tiễn 

công tác quy hoạch không gian vùng nuôi và quản lý, bảo vệ 

môi trường vịnh Xuân Đài 

Từ khóa: vịnh Xuân Đài, tôm hùm, chất lượng nước, chất 

lượng trầm tích, … 
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL STATUS AND 

MARINE SPATIAL ORIENTATION FOR 

AQUACULTURE OF XUAN DAI BAY, PHU YEN 

PROVINCE 

Student: Pham Thi Thuy Trang, 

 K60-Geography 

Supervisors: Dr. Vu Hong Le,  

            PhD. Nguyen Thai Hoa, 

 Faculty of Geography 

 

Xuan Dai Bay located in Song Cau town, Phu Yen 

province is one of the most beautiful bays in Vietnam. It has 

more than 13.000 ha of water surface area. Xuan Dai Bay has 

diversified and rich ecosystems and is suitable for aquaculture 

development, especially for lobster farming with cages and rafts 

with an annual output of several hundred tons. However, in 

recent years, the water environment has been depressed at Xuan 

Dai bay because of the impact of unplanned aquaculture 

activities, direct discharge activities from the residential areas on 

the mainland, increasing activities for tourism and sea 

transportation. The polluted environment not only declines the 

biodiversity but also negatively impacts on aquaculture. Based 

on the monitoring data of water environment, bottom sediment, 

solids wastes in Xuan Dai bay area in the dry season and rainy 

season in 2016, combined with methods of general analysis of 

discharge sources, aquaculture farming data analysis, ... this 

study has evaluated the environmental status at Xuan Dai Bay 

under the the impacts of human activities. Combined with GIS 

application, these results will be shown on the oriented map of 

marine spatial management with the aim of assessing the current 

environmental issues in the study area and the risks of 
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environmental pollution for aquaculture activities on the bay. 

This research will contribute to the scientific foundation to help 

implementing the best practice for spatial planning of farming 

areas and for environmental management and protection in 

Xuan Dai Bay. 

 

Keywords: Xuan Dai bay, lobster, water quality, sediment 

quality. 
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Nghiên cứu tiến hóa đường bờ biển phục vụ quai đê lấn biển 

ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

 

Sinh viên: Nguyễn Văn Trãi 

K60-Địa lý Tự nhiên 

GVHD: PGS.TS Vũ Văn Phái 

 

Tiến hóa bờ biển bao gồm cả bồi tụ và xói lở, là quá trình 

thay đổi về vị trí và hình thái bờ biển một cách liên tục theo 

không gian và thời gian dưới tác động của các nhân tố tự nhiên 

lẫn hoạt động của con người. Bồi tụ và xói lở vừa là tài nguyên 

cũng vừa là tai biến thiên nhiên. Các hoạt động bồi tụ khiến cho 

đất đai được mở rộng, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. 

Huyện Kim Sơn, Ninh Bình được hình thành trên một vùng biển 

được bồi tụ mạnh mẽ và mới được thành lập đầu thế kỷ XIX. 

Đến nay trải qua gần 200 năm hình thành và phát triển, vùng đất 

huyện Kim Sơn có thể chia thành 3 giai đoạn lấn biển: 

Trước khi thành lập huyện đến năm 1830. 

Từ năm 1830 đến năm 1945- thời kỳ phong kiến. 

Từ năm 1945 đến nay: thời kỳ phát triển mới. 
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Sơn. 

Research on the evolution of the coastline for build the sea 

dikesin Kim Son district, Ninh Binh province 

 

Student: Nguyen Van Trai, 

 K60-Physical Geography 

Supervisor: Assc.Dr Vu Van Phai, 

 Faculty of Geography 

Coastal evolution includes both accretion and erosion, the 

process of changing the position and morphology of the coast 

continuously in space and time under the influence of natural 

factors and activities of people. Accumulation and erosion are 

both natural resources and natural disasters. The accumulation 

activities make the land expand and facilitate the socio-

economic development. Kim Son district and Ninh Binh 

province were form on a sea of strong deposition and  founded 

in the early nineteenth century After nearly 200 years of 

formation and development, the land of Kim Son district can be 

divided into 3 periods of sea encroachment: 

1) Before the establishment of the district until 1830. 

2) From 1830 to 1945 - feudal period. 

3) From 1945 until now: a new period of development. 

Keywords: evolution of the coastline, build the sea dikes, 

Kim Son. 


