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TÓM TẮT 

 Trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu vào các 

lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu ứng dụng trong dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây 

dựng nông thôn mới. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu trong dự 

báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, các loại 

đất cần xác định nhu cầu sử dụng được phân thành 4 nhóm, với các phương pháp xác định khác nhau. Các loại đất 

thuộc nhóm IV xác định theo phương pháp ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu, với hai hàm mục tiêu (tối đa 

hoá lợi ích kinh tế và tối đa hoá số lượng việc làm từ việc phân bổ sử dụng đất) và các điều kiện ràng buộc khác 

như: Hạn về diện tích tự nhiên, nguồn lao động; đảm bảo an ninh lương thực, thu nhập bình quân; đảm bảo bền 

vững về môi trường, cảnh quan nông thôn; phù hợp với chiến lược phát triển và tiềm năng đất đai của địa phương. 

Kết quả chạy thử mô hình tại xã Hương Gián cho thấy có nhiều lợi thế hơn so với phương án quy hoạch mà địa 

phương đang áp dụng. 

Từ khóa: Dự báo nhu cầu sử dụng đất, huyện Yên Dũng, mô hình toán tối ưu đa mục tiêu, xây dựng nông 

thôn mới. 

Application of Multi-Objective Optimal Model in Forecasting Demand of Land Use  
for New Rural Construction in Yen Dung District, Bac Giang Province 

ABSTRACT 

In the world as well as in Vietnam, multi-objective optimal model has been used in various fields. This article 

reports the research results of multi-objective optimal model in forecasting the demand of land use for new rural 

construction in Yen Dung district, Bac Giang province. Among four land use groups identified, land use of group IV 

was analyzed by multi-objective optimal model with two objective functions -maximizing economic benefits and 

maximizing the number of jobs from the distribution of land use - and otherconstraints, i.e. natural area limit, labor 

resource, food security, average income, environmental sustainability insurance, rural landscape and the conformity 

to strategic development and local land resource potential. Test model results for Huong Gian commune apparently 

showed more advantages over the land-use plans being applied. 

Keywords: Land use demand, Multi-Objective Optimal Model, new rural construction, Yen Dung district. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cöng tác quy hoäch nöng nghiệp, nöng thön 

hiện nay đang đặt ra những yêu cæu rçt cçp 

bách nhìm triển khai quy hoäch nöng nghiệp, 

nöng thön trên phäm vi câ nước, đáp ứng yêu 

cæu ngày càng cao cþa sân xuçt và đời søng 

cÿng như sự phát triển chung cþa xã hûi. Đåy là 

mût nûi dung quan trõng trong quá trình thực 

hiện Chương trình mục tiêu quøc gia 

(CTMTQG) về xåy dựng nöng thön mới 

(XDNTM) giai đoän 2010 - 2020. Tuy nhiên, mût 
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trong những vçn đề t÷n täi låu nay dén đến chçt 

lượng quy hoäch chưa cao đò chính là công tác 

dự báo nhu cæu sử dụng đçt. Täi Việt Nam, dự 

báo nhu cæu sử dụng đçt là mût cöng việc khá 

phức täp và vén cñn mới mẻ, các phương pháp 

dự báo cñn mang tính chþ quan, đðnh tính (Vô 

Tử Can, 2004). Vì vêy, việc nghiên cứu và áp 

dụng các phương pháp dự báo tiên tiến, đặc biệt 

là các phương pháp mang tính đðnh lượng là 

thực sự cæn thiết và cçp bách. 

Mặc dü trong những nëm gæn đåy đã cò mût 

sø cöng trình nghiên cứu về ứng dụng mö hình 

toán tøi ưu để dự báo nhu cæu sử dụng đçt như 

cþa Nguyễn Thð Vñng (2001), Nguyễn Hâi 

Thanh (2008), Nguyễn Quang Hõc (2011)... tuy 

nhiên chî mới cò các đề tài nghiên cứu về mût sø 

loäi đçt riêng rẽ (chþ yếu là các loäi đçt trong 

nhòm đçt nöng nghiệp), chưa cò nhiều đề tài 

nghiên cứu mût cách tùng thể, cò hệ thøng cho 

tçt câ các loäi đçt, đặc biệt là các loäi đçt  

phục XDNTM. 

Nghiên cứu này được đặt ra với mục đích 

ứng dụng mö hình toán tøi ưu đa mục tiêu để dự 

báo nhu cæu sử dụng đçt phục vụ XDNTM trên 

đða bàn huyện Yên Dÿng, tînh Bíc Giang.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp điều tra thu thêp tài liệu thứ 

cçp và sơ cçp: Ngu÷n tài liệu, sø liệu được thu 

thêp täi các phñng, ban cþa huyện Yên Dÿng và 

uỷ ban nhån dån các xã Hương Gián. 

Phương pháp phån tích, thøng kê: Sử dụng 

phæn mềm tin hõc như Microsoft Excel để tùng 

hợp, xử lý và phån tích sø liệu. 

Phương pháp mö hình hoá: Mö hình dự báo 

nhu cæu sử dụng đçt phục vụ XDNTM trên đða 

bàn huyện Yên Dÿng thực hiện theo các bước 

như sau: 

Bước 1: Thu thêp dữ liệu đæu vào  

Bước 2: Xác lêp biến và phương pháp dự 

báo: Các loäi đçt được phån thành 4 nhòm đçt, 

tương đương 4 nhòm biến sau: Nhòm I các loäi 

đçt cò tính đặc thü xác đðnh theo phương án 

QHSDĐ cçp trên phån bù (Các biến Qi); Nhóm 

II các loäi đçt ít biến đûng, cò thể giữ nguyên 

như hiện träng (Các biến Hi); Nhòm III các loäi 

đçt xác đðnh theo đðnh mức sử dụng đçt (Các 

biến Di) và Nhòm IV các loäi đçt xác đðnh theo 

mö hình toán tøi ưu đa mục tiêu (Các biến Ti).  

Bước 3: Xác đðnh nhu cæu sử dụng đçt cho 

các loäi đçt thuûc nhòm I, II và III 

Bước 4: Ứng dụng mö hình toán tøi ưu đa 

mục tiêu để xác đðnh nhu cæu sử dụng cho các 

loäi đçt thuûc nhòm IV 

Bước 5: Tùng hợp, đánh giá kết quâ dự báo 

nhu cæu sử dụng đçt. 

Phương pháp tøi ưu đa mục tiêu: được ứng 

dụng trong nghiên cứu này g÷m hai hàm mục 

tiêu: tøi đa hoá lợi ích kinh tế và tøi đa hoá sø 

lượng việc làm từ việc phån bù sử dụng đçt; với 

các điều kiện ràng buûc như: Giới hän về diện 

tích tự nhiên; đâm bâo an ninh lương thực, thu 

nhêp; mức đû hän chế về lao đûng; đâm bâo bền 

vững về möi trường, cânh quan nöng thön; phü 

hợp với tiềm nëng đçt đai cþa đða phương.  

Phương pháp tương tác thoâ dụng mờ: Để giâi 

bài toán tøi ưu đa mục tiêu, chýng töi sử dụng 

phương pháp tương tác thóa dụng mờ (Nguyễn 

Vën Đðnh, 2011). Trình tự thực hiện sau: 

Bước 1: Giâi bài toán cho từng mục tiêu 

riêng rẽ Zi (i = 1, 2,..., p) với m ràng buûc ban 

đæu, thu được các phương án tøi ưu T1, T2,..., Tp 

cho múi hàm mục tiêu. 

Bước 2: Tính giá trð hàm mục tiêu täi p 

phương án T1, T2,..., Tp. 

Bước 3: Lêp bâng pay−off. Xác đðnh giá trð 

cên trên 
B

iZ  và giá trð cên dưới 
W

iZ cþa các  

mục tiêu Z1, Z2,..., Zp ứng với múi phương án T1, 

T2,..., Tp  

Bước 4: Xác đðnh các hàm thoâ dụng mờ 

1(z1), 2(z2),..., p(zp) cho từng mục tiêu dựa vào 

thöng tin từ bâng pay−off theo cöng thức:  

 
w

w
, 1,2,...,

i i

i B

i i

z z
z i p

z z




 


  

Bước 5: Xåy dựng hàm mục tiêu tù hợp từ 

các hàm thoâ dụng trên:  

Z = w11(z1) + w22(z2) +...+ p(zp) → Max,  
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Trong đò: w1, w2 là các trõng sø phân ánh 

tæm quan trõng cþa từng hàm thoâ dụng, với  

0 ≤ w1, w2,..., wp ≤ 1 và w1 + w2 +... + wp= 1.  

Bước 6: Giâi bài toán với hàm mục tiêu tù 

hợp Z và m ràng buûc ban đæu để tìm được 

phương án tøi ưu tù hợp cþa các biến Ti. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mô hình dự báo nhu cầu sử dụng đất 

phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

3.1.1. Xác lập biến trong mô hình dự báo nhu 

cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng 

Theo phån loäi đçt täi Thöng tư sø 

28/2014/TT-BTNMT mût xã thuûc vüng đ÷ng 

bìng bíc bû thường cò 41 loäi đçt. Đåy cÿng là 

những loäi đçt cæn xác đðnh nhu cæu sử dụng 

trong quy hoäch XDNTM, diện tích múi loäi đçt 

này tương đương với mût biến trong mö hình dự 

báo và được chia thành 4 nhòm với các phương 

pháp dự báo cụ thể như sau:  

Nhóm I (Các biến Qi) là các loäi đçt xác 

đðnh theo phương án QHSDĐ cþa cçp trên phån 

bù bao g÷m: Đçt quøc phñng; Đçt an ninh; Đçt 

khu cöng nghiệp; Đçt khu chế xuçt; Đçt cụm 

cöng nghiệp; Đçt cơ sở sân xuçt kinh doanh phi 

nöng nghiệp; Đçt cơ sở vën hòa; Đçt cơ sở 

nghiên cứu khoa hõc; Đçt cơ sở dðch vụ về xã 

hûi; Đçt xåy dựng trụ sở cþa tù chức sự nghiệp; 

Đçt xåy dựng cơ sở ngoäi giao; Đçt khu vui chơi, 

giâi trí cöng cûng.  

Nhòm II (Các biến Hi) là các loäi đçt ít biến 

đûng, cò thể giữ nguyên như hiện träng bao 

g÷m: Đçt sử dụng cho hoät đûng khoáng sân; 

Đçt cò di tích lðch sử - vën hòa; Đçt danh lam 

thíng cânh; Đçt cơ sở tön giáo; Đçt sân xuçt vêt 

liệu xåy dựng, làm đ÷ gøm; Đçt cơ sở tín 

ngưỡng; Đçt söng, ngñi, kênh, räch, suøi; Đçt cò 

mặt nước chuyên düng; Đçt phi nöng nghiệp 

khác; Đçt bìng chưa sử dụng.  

Nhòm III (Các biến Di) là các loäi đçt được 

xác đðnh theo đðnh mức sử dụng đçt bao g÷m: 

Đçt thương mäi, dðch vụ; Đçt giao thöng; Đçt 

thuỷ lợi; Đçt cöng trình nëng lượng; Đçt cöng 

trình bưu chính viễn thöng; Đçt cơ sở y tế; Đçt 

cơ sở giáo dục - đào täo; Đçt cơ sở thể dục - thể 

thao; Đçt chợ; Đçt bãi thâi, xử lý chçt thâi; Đçt 

ở täi nöng thön; Đçt xåy dựng trụ sở cơ quan; 

Đçt làm nghïa trang, nghïa đða, nhà tang lễ, 

nhà hóa táng; Đçt sinh hoät cûng đ÷ng.  

Nhòm IV (Các biến Ti) là các loäi đçt được 

xác đðnh theo mö hình toán tøi ưu đa mục tiêu 

g÷m: Đçt chuyên tr÷ng lýa nước; Đçt tr÷ng cåy 

hàng nëm khác; Đçt tr÷ng cåy låu nëm; Đçt 

nuöi tr÷ng thþy sân; Đçt nöng nghiệp khác. 

3.1.2. Xác định nhu cầu sử dụng cho các 

loại đất thuộc nhóm I, II và III 

Các loäi đçt thuûc nhòm I (các biến Qi), 

nhòm II (các biến Hi) và nhòm III (các biến Di) 

được xác đðnh læn lượt theo các cöng thức sau:  

Qi = QHi    (1) 

Hi = HTi    (2) 

Di = ĐMi    (3) 

Trong đò:  Qi: Diện tích loäi đçt i trong 

nhóm I 

Hi: Diện tích loäi đçt i trong nhòm II 

Di: Diện tích loäi đçt i trong nhòm III  

QHi: Diện tích loäi đçt i theo Phương án 

quy hoäch cçp trên phån bù 

HTi: Diện tích loäi đçt i theo Hiện träng sử 

dụng đçt  

ĐMi: Diện tích loäi đçt i theo Đðnh mức sử 

dụng đçt  

3.1.3. Ứng dụng mô hình toán tối ưu đa 

mục tiêu để xác định nhu cầu sử dụng cho 

các loại đất thuộc nhóm IV 

a. Xây dựng các hàm mục tiêu 

Để đáp ứng mục tiêu phát triển nòi chung 

và XDNTM nòi riêng trên đða bàn huyện Yên 

Dÿng chýng töi lựa chõn các hàm mục tiêu sau:  

- Hàm mục tiêu 1: Tøi đa hòa lợi ích kinh tế 

từ việc sử dụng đçt 

 11

n

i i i
Z V T Max    (4) 
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Trong đò:  Ti: Diện tích loäi đçt i trong 

nhóm IV 

Vi: mức đòng gòp vào GDP cþa loäi đçt i 

n: Sø loäi đçt trong nhòm IV 

- Hàm mục tiêu 2: Tøi đa hòa sø lượng việc 

làm từ việc phån bù sử dụng đçt 

 
12

n

i i i
Z L T Max        (5) 

Trong đò:  Li là sø lao đûng cæn thiết trên 1 

ha cþa loäi đçt i 

b. Xây dựng các điều kiện ràng buộc 

- Giới hän về diện tích tự nhiên: 

1 1 1 1

pn m k

i i i ii i i i
T S Q H D            (6) 

Trong đò:  

S: Tùng diện tích tự nhiên  

m, k, p: Tùng sø loäi đçt trong nhòm I, II  

và III 

- Đâm bâo an ninh lương thực: 

2L*T1 + H* T2 ≥ Abq*Nt    (7) 

Trong đò:  

L là nëng suçt bình quån 1 ha đçt chuyên 

tr÷ng lýa nước  

H là nëng suçt bình quån 1 ha đçt tr÷ng 

cåy hàng nëm khác 

Abq là nhu cæu lương thực bình quån đæu 

người trong tương lai 

Nt là dån sø dự báo trong tương lai cþa xã 

- Đâm bâo mức thu nhêp bình quån theo 

tiêu chí NTM: 

G1T1 + G2T2 + G3T3 + G4T4 + G5T5 ≥ Gbq*Nt (8) 

Trong đò:  

Gi là thu nhêp bình quån trên 1ha loäi đçt i  

Gbq là thu nhêp bình quån tøi thiểu theo 

chuèn NTM 

- Mức đû hän chế về lao đûng: 

L1T1 + L2T2 + L3T3 + L4T4 + L5T5 ≤ LNN (9) 

Trong đò:  

Li là chi phí lao đûng trên 1 ha loäi đçt i 

LNN là sø lao đûng nöng nghiệp dự báo cò 

trên đða bàn trong tương lai 

- Đâm bâo phü hợp chiến lược phát triển 

trang träi chën nuöi têp trung: 

 STT ≤ T5 ≤ STT* NTT   (10) 

Trong đò: STT là diện tích tøi thiểu 1 trang 

träi têp trung theo quy đðnh 

NTT là sø trang träi têp trung dự kiến trong 

tương lai 

- Đâm bâo tính bền vững về möi trường và 

cânh quan nöng thön khi chuyển đùi đçt tr÷ng 

lúa trong kỳ quy hoäch: 

T1 ≥ (1- 0,05NQH) HT1   (11) 

Trong đò: 

HT1: Diện tích đçt lýa đæu kỳ quy hoäch 

NQH: Sø nëm quy hoäch 

- Đâm bâo phü hợp với tiềm nëng đçt đai 

cþa đða phương: 

Ti ≤ ti    (12) 

Trong đò: ti là diện tích tiềm nëng cþa loäi 

đçt i trên đða bàn 

- Đâm bâo điều kiện thực tế khác cþa các 

biến:  

1
0

n

ii i
T T       (13) 

c. Tổng hợp mô hình toán tối ưu đa mục tiêu 

để xác định nhu cầu sử dụng cho các loại đất 

thuộc nhóm IV  

Kết quâ xåy dựng mö hình tøi ưu đa mục 

tiêu để xác đðnh các giá trð cþa biến Ti nhìm tøi 

ưu hoá các hàm mục tiêu: 

11

n

i i i
Z V T Max    

11

n

i i i
Z L T Max     

Đ÷ng thời, các biến Ti phâi thoâ mãn hệ 

điều kiện ràng buûc sau:  

1 1 1 1

pn m k

i i i ii i i i
T S Q H D           

2L*T1 + H* T2 ≥ Abq*Nt 

G1T1 + G2T2 + G3T3 + G4T4 + G5T5 ≥ Gbq*Nt 

L1T1 + L2T2 + L3T3 + L4T4 + L5T5 ≤ LNN (14) 

STT ≤ T5 ≤ STT* NTT 

T1 ≥ (1- 0,05NQH) HT1 
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Ti ≤ ti 

1
0

n

i
i i

T T     

d. Giải mô hình tối ưu đa mục tiêu để tìm các 

giá trị Ti 

Sử dụng phương pháp thóa dụng mờ để giâi 

mö hình toán tøi ưu đa mục tiêu (14) với các 

thöng sø như sau: 

- Sø hàm mục tiêu: p = 2; 

- Sø điều kiện ràng buûc: m = 13; 

- Trõng sø hàm mục tiêu: với quan điểm tøi 

đa hòa lợi ích kinh tế và tøi đa hòa việc làm từ 

việc phån bù sử dụng đçt đều rçt quan trõng 

trong xåy dựng NTM, tuy nhiên tøi ưu lợi  

ích kinh tế được ưu tiên hơn nên các trõng sø 

hàm thóa dụng mờ được đề xuçt lựa chõn là:  

w1 = 0,6; w2 = 0,4. 

3.2. Ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục 

tiêu dự báo nhu cầu phục vụ xây dựng 

nông thôn mới xã Hương Gián của huyện 

Yên Dũng 

3.2.1. Xác định nhu cầu sử dụng cho các 

loại đất thuộc nhóm I, II và III của xã 

Hương Gián 

a. Các loại đất nhóm I xác định theo quy hoạch 

sử dụng đất cấp trên phân bổ (biến Qi) 

Theo phương án quy hoäch XDNTM cþa xã 

Hương Gián đến nëm 2020, diện tích đçt cơ sở 

sân xuçt kinh doanh phi nöng nghiệp là 0,1 ha, 

diện tích các loäi đçt khác trong nhòm I là 

khöng cò. Như vêy, theo cöng thức (1) giá trð các 

biến Qi sẽ là: Q6 = 0,1ha; các biến Qi cñn läi đều 

bìng 0. 

b. Các loại đất nhóm II xác định theo hiện trạng 

sử dụng đất (biến Hi) 

Các biến Hi được xác đðnh theo cöng thức (2). 

Cën cứ dữ liệu đæu vào là sø liệu kiểm kê đçt đai 

nëm 2015 xã Hương Gián, kết quâ xác đðnh diện 

tích các loäi đçt thuûc nhòm II như sau: 

- Đçt cơ sở tön giáo (H4): 5,99ha; 

- Đçt cơ sở tín ngưỡng (H6): 0,38 ha; 

- Đçt söng, ngñi, kênh, räch, suøi (H7): 8,56ha; 

- Đçt bìng chưa sử dụng (H10): 0,30ha; 

- Các loäi đçt khác (Hi cñn läi): 0,00ha. 

c. Các loại đất nhóm III xác định theo định mức 

sử dụng đất (biến Di) 

Cën cứ mö hình dự báo và các dữ liệu đæu 

vào phục vụ dự báo nhu cæu sử dụng đçt cho xã 

Hương Gián, kết quâ xác đðnh diện tích đøi với 

các loäi đçt thuûc nhòm III như täi bâng 1. 

3.2.2. Ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục 

tiêu để xác định nhu cầu sử dụng cho các 

loại đất thuộc nhóm IV của xã Hương Gián 

Cën cứ mö hình dự báo cho các biến Ti ở hệ 

phương trình (14), các hệ sø trong hệ phương 

trình này được tính toán dựa trên sø liệu điều 

tra, thu thêp täi xã Hương Gián, kết quâ xåy 

dựng mö hình tøi ưu đa mục tiêu là hệ phương 

trình sau: 

Z1 = 2,96T1 + 1,37T2 +0,23T3 + 1,64T4 + 

0,90T5 → Max 

Z2 = 3T1 + 3,4T2 + T3 + 3,6T4 + 4,8T5 → Max 

T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 = 618,64 

12T1 + 10T2 ≥ 4779 

90T1 + 110T2 + 100T3 + 120T4 + 150T5  

≤ 58266 

3T1 + 3,4T2 + 1T3 + 3,6T4 + 4,8T5 ≤ 4065 (15) 

T1 ≥ 371,14 

T1 ≤ 465,3;  

T2 ≤ 166,9;  

T3 ≤ 65,8;  

T4 ≤ 33,9;  

T5 ≤ 6,3;  

T4+T5 ≤ 40,0 

T5 ≥ 2,1 

T1,T2,T3,T4,T5 ≥ 0 

Áp dụng phương pháp thóa dụng mờ để giâi 

mö hình tøi ưu đa mục tiêu (15) với trõng sø các 

hàm mục tiêu w1 = 0,6; w2 = 0,4 thu được kết 

quâ như sau: T1 = 465,26; T2 = 113,38; T3 = 0;  

T4 = 33,7; T5 = 6,3. 
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Bảng 1. Kết quả dự báo các loại đất theo định mức sử dụng đất xã Hương Gián 

Loại đất Tên biến Diện tích (ha) 

Đất thương mại, dịch vụ D1 3,14 

Đất giao thông D2 46,49 

Đất thuỷ lợi D3 55,01 

Đất công trình năng lượng D4 0,05 

Đất công trình bưu chính viễn thông D5 0,02 

Đất cơ sở y tế D6 0,31 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo D7 2,58 

Đất cơ sở thể dục - thể thao D8 1,71 

Đất chợ D9 0,30 

Đất bãi thải, xử lý chất thải D10 0,44 

Đất ở tại nông thôn D11 104,85 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan D12 0,43 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa D13 11,32 

Đất sinh hoạt cộng đồng D14 1,29 

 

3.2.3. Tổng hợp, đánh giá kết quả dự báo nhu 

cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông 

thôn mới xã Hương Gián, huyện Yên Dũng 

Kết quâ chäy thử mö hình để dự báo nhu 

cæu sử dụng đçt cho xã Hương Gián đến nëm 

2020 ở bâng 3 cho thçy:  

 Tùng diện tích tự nhiên thçp hơn 1,77 ha 

so với phương án quy hoäch XDNTM đã được 

duyệt, nhưng khöng cò sự chênh lệch so với hiện 

träng sử dụng đçt vì phương án quy hoäch 

XDNTM cþa xã Hương Gián được lêp nëm 2011, 

trong đò tùng diện tích tự nhiên lçy theo kết quâ 

kiểm kê đçt đai nëm 2010 (cao hơn 1,77 ha so 

với kết quâ kiểm kê đçt đai nëm 2015).  

Các loäi đçt thuûc nhòm I cò nhu cæu khöng 

cao, duy nhçt đçt cơ sở sân xuçt kinh doanh phi 

nöng nghiệp cò diện tích là 0,1 ha, cñn läi diện 

tích các loäi đçt khác đều bìng 0. 

Đa sø các loäi đçt thuûc nhòm II và nhòm 

III cò sự chênh lệch khöng lớn giữa mö hình và 

phương án quy hoäch XDNTM; chî cò 3 loäi đçt 

g÷m: Đçt giao thöng; đçt thuỷ lợi và đçt söng 

ngñi, kênh, räch, suøi cò sự chênh lệch lớn do 

kết quâ kiểm kê đçt đai nëm 2015 cò sự điều 

chînh mût sø loäi đçt theo kết quâ đo đäc läi bân 

đ÷ đða chính, trong khi phương án quy hoäch 

XDNTM chưa được điều chînh läi.  

Mût sø loäi đçt diện tích tính theo mö hình 

cao hơn so với phương án quy hoäch XDNTM 

như: Đçt thương mäi dðch vụ; Đçt cöng trình 

bưu chính viễn thöng; Đçt cơ sở giáo dục - đào 

täo; Đçt xåy dựng trụ sở cơ quan và Đçt làm 

nghïa trang, nghïa đða, nhà tang lễ, nhà hóa 

táng. Như vêy, nếu theo phương án quy hoäch 

XDNTM các loäi đçt này chưa đâm bâo đðnh 

mức sử dụng đçt. 

Các loäi đçt thuûc nhòm IV diện tích tính 

theo mö hình cò sự chênh lệch so với phương án 

quy hoäch XDNTM. Theo đò, diện tích đçt tr÷ng 

lúa thçp hơn 14,81 ha, đçt tr÷ng cåy låu nëm 

thçp hơn 5,52 ha, do chuyển sang đçt tr÷ng cåy 

hàng nëm khác, đçt nuöi tr÷ng thuỷ sân và đçt 

nöng nghiệp khác (để làm trang träi têp trung), 

vì đåy là các loäi đçt täo ra nhiều việc làm và cò 

đòng gòp lớn hơn đøi với tøc đû tëng trưởng kinh 

tế trong quá trình xåy dựng NTM. Đçt tr÷ng cåy 

låu nëm cò hiệu quâ sử dụng khöng cao nên mö 

hình dự báo đề xuçt chuyển sang các loäi hình 

sử dụng khác cò hiệu quâ hơn. Đçt tr÷ng cåy 

hàng nëm khác cò sự chênh lệch lớn nhçt giữa 

mô hình và phương án quy hoäch XDNTM là do 

cò sự chênh lệch diện tích giữa 2 kỳ kiểm kê 

(nëm 2015 và nëm 2010) cþa loäi đçt này. So 

sánh giữa kết quâ cþa mö hình với hiện träng sử 

dụng đçt cÿng cho thçy kết quâ dự báo cþa mö 

hình sát với thực tiễn và khâ thi hơn cþa so với 

phương án quy hoäch XDNTM. 
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Bảng 2. Kết quả dự báo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 của xã Hương Gián  

Loại đất Tên biến 
Diện tích (ha) Chênh lệch (ha) 

HT
1 

QH
2
  MH

3
  Giữa MH và HT Giữa MH và QH 

Tổng diện tích tự nhiên 
 

861,90 863,67 861,90 0,00 -1,77 

Đất nông nghiệp 
 

636,55 510,32 618,64 -17,91 108,32 

Đất trồng lúa T1 494,86 480,07 465,26 -29,59 -14,81 

Đất trồng cây hàng năm khác T2 107,75 13,90 113,38 5,62 99,48 

Đất trồng cây lâu năm  T3 6,59 5,52 0,00 -6,59 -5,52 

Đất nuôi trồng thuỷ sản T4 27,36 10,83 33,70 6,34 22,87 

Đất nông nghiệp khác T5 
  

6,30 6,30 6,30 

Đất phi nông nghiệp  
 

225,05 353,35 242,96 17,91 -110,39 

Đất thương mại, dịch vụ D1 
  

3,14 3,14 3,14 

Đất cơ sở SXKD phi nông nghiệp Q6 
 

0,10 0,1 0,10  

Đất giao thông D2 41,01 79,53 46,49 5,48 -33,04 

Đất thuỷ lợi D3 53,40 94,91 55,01 1,61 -39,90 

Đất công trình năng lượng D4 0,04 0,07 0,05 0,01 -0,02 

Đất công trình BCVT D5 0,01 0,01 0,02 
 

0,01 

Đất cơ sở y tế D6 0,13 0,32 0,31 0,17 -0,01 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo D7 1,28 1,08 2,58 1,30 1,50 

Đất cơ sở thể dục - thể thao D8 1,24 1,89 1,71 0,48 -0,18 

Đất chợ D9 
 

0,32 0,30 0,30 -0,02 

Đất bãi thải, xử lý chất thải D10 
 

1,10 0,44 0,44 -0,66 

Đất ở tại nông thôn D11 100,89 110,69 104,85 3,95 -5,84 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan D12 0,31 0,41 0,43 0,12 0,02 

Đất cơ sở tôn giáo H4 5,99 5,41 5,99 
 

0,58 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa D13 11,04 10,88 11,32 0,29 0,44 

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm H5 
 

4,78 
  

-4,78 

Đất sinh hoạt cộng đồng D14 0,76 2,48 1,29 0,53 -1,19 

Đất cơ sở tín ngưỡng H6 0,38 
 

0,38 
 

0,38 

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối H7 8,56 39,37 8,56 
 

-30,81 

Đất chưa sử dụng 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 

Đất bằng chưa sử dụng H10 0,30 
 

0,30 
 

0,30 

Ghi chú: 1 Theo Hiện trạng sử dụng đất; 2Theo quy hoạch xây dựng NTM; 3Theo mô hình dự báo 

4. KẾT LUẬN 

Trên quan điểm tiếp cên các phương pháp 

dự báo mang tính đðnh lượng, đề tài đã ứng 

dụng mût mö hình toán tøi ưu đa mục tiêu để dự 

báo nhu cæu sử dụng đçt phục vụ XDNTM trên 

đða bàn huyện Yên Dÿng, tînh Bíc Giang. Mö 

hình toán tøi ưu này g÷m 2 hàm mục tiêu tøi đa 

hoá lợi ích kinh tế và tøi đa hoá sø lượng việc 

làm; các điều kiện ràng buûc khác như: Hän về 

diện tích tự nhiên, ngu÷n lao đûng; đâm bâo an 

ninh lương thực, thu nhêp bình quån; đâm bâo 

bền vững về möi trường, cânh quan nöng thön; 

phü hợp với chiến lược phát triển và tiềm nëng 

đçt đai cþa đða phương. 

Kết quâ chäy thử mö hình täi xã Hương 

Gián cho thçy cò nhiều lợi thế hơn so với với 

phương án quy hoäch XDNTM mà đða phương 

đang triển khai, đặc biệt là các loäi đçt xác đðnh 
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theo đðnh mức sử dụng đçt và theo mö hình 

toán tøi ưu đa mục tiêu. Để thoâ mãn các hàm 

mục tiêu và các điều kiện ràng buûc, diện tích 

đçt tr÷ng lýa và đçt tr÷ng cåy låu nëm sẽ giâm 

đi để chuyển sang các mục đích sử dụng khác cò 

hiệu quâ cao hơn như: đçt tr÷ng cåy hàng nëm 

khác, đçt nuöi tr÷ng thuỷ sân và đçt nöng 

nghiệp khác để làm trang träi têp trung. 
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