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Chƣơng I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CỦA VÙNG NÔNG THÔN 

1.1.1. Khái niệm vùng nông thôn 

Cho đến nay, chưa có một định nghĩa chuẩn xác được chấp nhận một cách rộng rãi về nông 

thôn. Khi nói về nông thôn, thường thì người ta hay so sánh nông thôn với thành thị. Có ý kiến cho 

rằng có thể dùng chỉ tiêu dân số, mật độ dân cư để phân biệt nông thôn với thành thị. Có ý kiến đưa 

ra nên dùng chỉ tiêu trình độ kết cấu hạ tầng, chỉ tiêu về phát triển sản xuất hàng hoá, lại có những ý 

kiến cho rằng nông thôn là vùng mà ở đấy chủ yếu làm nông nghiệp. Tất cả những ý kiến trên đều 

đúng nhưng chưa đầy đủ. Nếu dùng những chỉ tiêu riêng lẻ thì chỉ thể hiện được từng mặt của nông 

thôn  nhưng chưa thể bao trùm được khái niệm vùng nông thôn một cách đầy đủ. 

Nông thôn và đô thị là những vùng lãnh thổ có những nét nổi bật cơ bản ở chỗ cả hai không 

có một ranh giới rõ rệt, nhưng cả hai đều có một mối liên hệ khăng khít với nhau. Các khu vực 

nông thôn luôn gắn liền với một trung tâm của nó - đó là những vùng đô thị, hay chí ít ra cũng 

mang những nét căn bản của đô thị. Trong lòng các vùng nông thôn luôn tồn tại một trung tâm như 

thế. Vì thế nảy sinh vấn đề là cần định nghĩa xem đâu là nông thôn và đâu là đô thị, đồng nghĩa với 

việc xác định đâu thuộc về vùng nông thôn và đâu thuộc về vùng đô thị, khi đó cần chú ý đến sự 

giáp ranh giữa hai khu vực này. Trong thực tế phát triển xã hội giữa nông thôn và đô thị có một 

vùng “mở” pha tạp giữa nông thôn và đô thị, đó là: vùng đô thị hoá, vùng ven đô [Tống Văn 

Chung, 2000:114]. 

Ở mỗi quốc gia đều có sự phân biệt khác nhau giữa nông thôn và đô thị. Chẳng hạn ở Mỹ 

cho rằng, một loạt những khu chung cư cao tầng ở nông thôn không được xếp vào đô thị. Ở Nga, 

người ta quan niệm đô thị là những tụ điểm dân cư từ trên chục ngàn người trở lên. Còn ở Việt 

Nam, khu vực được coi là đô thị thấp nhất (đô thị loại V) là những tụ điểm quần cư với số dân 4000 

người trở lên (Nghị định 72/2001/NĐ-CP). Theo quan niệm của nhà xã hội học Trung Quốc, thị 

trấn “đầu là nông thôn, đuôi là đô thị”, và vì vậy thị trấn và thị tứ không thuộc vào đô thị [Tô Duy 

Hợp, 1977:177]. 

V. Staroverov - nhà xã hội học người Nga đã đưa ra một định nghĩa khá bao quát về nông 

thôn, khi ông cho rằng: “Nông thôn với tư cách là khách thể nghiên cứu xã hội học về một phân hệ 

xã hội có lãnh thổ xác định đã định hình từ lâu trong lịch sử. Đặc trưng của phân hệ xã hội này là sự 

thống nhất đặc biệt của môi trường nhân tạo với các điều kiện địa lý - tự nhiên ưu trội, với kiểu loại 

tổ chức xã hội phân tán về mặt không gian. Tuy nhiên nông thôn có những đặc trưng riêng biệt của 

nó”. Cũng theo nhà xã hội học này thì nông thôn phân biệt với đô thị bởi trình độ phát triển kinh tế 

xã hội thấp kém hơn; bởi thua kém hơn về mức độ phúc lợi xã hội, sinh hoạt. Điều này thể hiện rõ 

trong cơ cấu xã hội và trong lối sống của cư dân nông thôn. 

Như vậy theo ý kiến phân tích của các nhà xã hội học và kinh tế học có thể đưa ra khái niệm 

tổng quát về vùng nông thôn như sau: 

Nông thôn là vùng khác với đô thị là ở đó có một cộng đồng chủ yếu là nông dân, làm nghề 

chính là nông nghiệp; có mật độ dân cư thấp hơn; có kết cấu hạ tầng kém phát triển hơn; có mức 

độ phúc lợi xã hội thua kém hơn; có trình độ dân trí, trình độ tiếp cận thị trường và sản xuất hàng 

hoá thấp hơn. 

Tuy nhiên khái niệm trên cần được đặt trong điều kiện thời gian và không gian nhất định 

của  nông thôn mỗi nước, mỗi vùng và cần phải tiếp tục nghiên cứu để có khái niệm chính xác và 

hoàn chỉnh hơn. 

1.1.2. Đặc trưng vùng nông thôn  

Khái niệm trên khắc hoạ những nét đặc trưng cơ bản của vùng nông thôn như sau: 

1. Nông thôn phải gắn chặt với một nghề lao động xã hội truyền thống, đặc trưng và nổi bật 

là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Điều này thể hiện ở chỗ, tư liệu sản xuất cơ bản và chủ yếu của 

nông thôn là đất đai. Chính vì vậy, nó tạo ra sự gắn kết nghề nghiệp của người dân nông thôn với 

nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. 

2. Nông thôn bao gồm những tụ điểm quần cư (làng, bản, buôn, ấp...) thường có quy mô nhỏ 
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về mặt số lượng. 

3. So với đô thị thì nông thôn là vùng có kết cấu hạ tầng chậm phát triển hơn, mức độ phúc 

lợi xã hội thua kém hơn; trình độ sản xuất hàng hoá và tiếp cận thị trường thấp hơn. Vì vậy nông 

thôn chịu sức hút của đô thị về nhiều mặt, dân cư nông thôn thường hay di chuyển tự do ra các đô 

thị để kiếm việc làm và tìm cơ hội sống tốt hơn. 

4. Nông thôn có thu nhập và đời sống thấp hơn, trình độ văn hóa, khoa học công nghệ thấp 

hơn đô thị. Nông thôn có một lối sống đặc thù của mình - lối sống nông thôn, lối sống của các cộng 

đồng xã hội được hình thành chủ yếu trên cơ sở của một hoạt động lao động nông nghiệp. 

5. Nông thôn có mật độ dân cư thấp nhưng giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên như đất 

đai, nguồn nước, khí hậu, rừng, biển…, ở nông thôn có một môi trường tự nhiên ưu trội, con người 

gần gũi với thiên nhiên hơn. Chính điều này đã hình thành một đặc trưng nổi trội của nông thôn - 

tính cố kết cộng đồng, đó là văn hoá nông thôn, một loại hình văn hoá đặc thù mang đậm nét dân 

gian, nét truyền thống dân tộc luôn gắn kết với thiên nhiên: cây đa, bến nước, con đò, dòng sông... 

6. Xã hội nông thôn cũng rất đa dạng về điều kiện kinh tế xã hội, đa dạng về trình độ tổ 

chức quản lý, đa dạng về quy mô và mức độ phát triển. Tính đa dạng đó không chỉ khác biệt với đô 

thị mà ngay cả giữa các vùng nông thôn cũng có sự khác nhau. Cung cách ứng xử xã hội nặng về 

tục lệ nhiều hơn là pháp lý. Điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng khai thác tài nguyên và 

các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

Để phân biệt nông thôn và đô thị các nhà xã hội học đã đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có 

một số tiêu chí nổi trội như sau: 

Bảng 1: So sánh hai khu vực 

Tiêu chí Khu vực nông thôn Khu vực đô thị 

Nghề nghiệp 

 

Những người sản xuất nông nghiệp, 

cả những người làm phi nông nghiệp 

Những người sản xuất kinh doanh  công 

nghiệp, dịch vụ. 

Môi trường 

 

 

Môi trường tự nhiên ưu trội hơn môi 

trường nhân tạo. Mối quan hệ trực 

tiếp với tự nhiên. 

môi trường nhân tạo lấn át môi trường tự 

nhiên. Ít dựa vào tự nhiên 

Kích cỡ cộng 

đồng 

 

Những nông trại mở rộng hay những 

cộng đồng nhỏ, văn minh nông 

nghiệp tương phản với kích cỡ cộng 

đồng. 

Kích cỡ cộng đồng đô thị thường lớn 

hơn nông thôn, kích cỡ cộng đồng tương 

ứng với văn minh công nghiệp. 

Mật độ dân số 

 

Mật độ dân số thấp, mật độ dân số 

và tính nông thôn tương phản với 

nhau. 

Mật độ dân số cao hơn nông thôn, tính 

đô thị và mật độ dân số tương ứng với 

nhau. 

Tính  chất hoạt 

động kinh tế 

Tự cung tự cấp, tự sản tự tiêu, 

nền kinh tế khép kín, năng lực 

dư thừa, thị trường khó phát triển 

Mục  đích  là tạo lợi nhuận,  sự  phát 

triển đô thị tạo ra quan hệ sản xuất tư 

bản. Làm giàu bằng thị trường 

Tính thuần nhất 

& tính phức 

hợp dân cư 

 

Cộng đồng nông thôn thuần nhất 

hơn cộng đồng đô thị về các đặc 

điểm chủng tộc và tâm lý. 

 

Sự khác biệt và phân tầng xã hội là 

những khái niệm tương ứng với tính đô 

thị. Khoảng cách xã hội lớn, mang nét  

đặc  trưng  của  xã  hội  hiện  đại. Phân 

tầng xã hội rõ rệt. Về mặt kinh tế có 

sự  phân tầng giàu, nghèo. Về mặt giai 

cấp có sự phân tầng là vị thế XH 

Di động xã hội 

 

 

Di động xã hội theo lãnh thổ, theo 

nghề nghiệp và di động khác không 

lớn, thường di cư cá nhân từ nông 

thôn ra thành thị. 

Tính đô thị và di động xã hội tương ứng 

với nhau, cường độ di động lớn hơn. Khi 

có biến động xã hội mới có di cư từ 

thành thị về nông thôn 

Hệ thống tương 

tác xã hội  

 

Mức độ tác động theo từng cá nhân 

thấp hơn. Quan hệ xã hội thường là 

quan hệ sơ cấp, tình thân láng giềng, 

huyết thống, ít phức tạp. 

Mức độ tác động theo từng cá nhân lớn 

hơn. Quan hệ xã hội thường là quan hệ 

thứ cấp, ứng xử phức tạp, được tiêu 

chuẩn hoá và hình thức hoá. 
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Hợp  tác lao 

động 

Sự hợp tác mang tính chất đổi 

công, hỗ trợ nhau trong hoạt động 

lao động sản xuất và trong các 

công việc khác của cuộc sống 

Hợp tác mang tính chất trao đổi theo 

cơ  chế  thị  trường -  ngã  giá,  sòng 

phẳng. Quan hệ hàng hoá là quan hệ 

kinh tế nổi trội. 

Chi  tiêu 

hàng ngày 

Chi  tiêu  tiết  kiệm,  nhưng  đôi  

khi cũng vượt quá khả năng thu 

nhập do những tục lệ  

Chi tiêu có kế hoạch 

Ở nông thôn Việt Nam hiện nay, cơ chế kinh tế thị trường đã ảnh hưởng lan truyền và hoà 

nhập vào xã hội. Nông thôn từng bước chuyển từ chế độ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh 

tế thị trường cùng với sự năng động của kinh tế hộ gia đình đã có những biến đổi nhanh chóng về 

mọi mặt, nâng cao dần vị trí và vai trò của các hộ gia đình trong sản xuất. Phong trào thi đua sản 

xuất kinh doanh giỏi trong nông nghiệp, các hộ nông dân đã đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo 

và làm giàu hợp pháp. Phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới đã khởi sắc và duy trì trên các 

mặt phát triển kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất và tinh 

thần, xây dựng nếp sống cộng đồng, gia đình văn hoá, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường 

nông thôn trong sạch. 

Từ những đặc trưng của vùng nông thôn trên đây đòi hỏi phải có những chương trình hợp lý 

để dần cải tạo và phát triển nông thôn, rút ngắn khoảng cách nông thôn thành thị, thực hiện công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá ngay từ địa bàn nông thôn trên cơ sở khai thác và sử dụng tốt nhất tiềm 

năng các nguồn lực của từng địa phương. Các vấn đề cần quan tâm khi quy hoạch là: 

 -Có những chương trình hợp lý để dần dần cải tạo và phát triển nông thôn, rút ngắn khoảng 

cách nông thôn thành thị, thực hiện công nghiệp hoá, hiện dại hoá ngay từ địa bàn nông thôn như 

đầu tư về điện, đường, trường, trạm, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao các hoạt động kinh tế. 

 -Phải nắm chắc điều kiện cụ thể của từng vùng nhằm khai thác tốt tiềm năng của vùng đó 

(mỗi vùng có những nhân tố khác nhau về điều kiện tự nhiên và mỗi vùng luôn có những tiềm năng 

đặc thù riêng). Cần phát huy tiềm năng của từng vùng và không được áp đặt cho các vùng khác 

nhau. 

 -Cần phải phân loại nông thôn theo trình độ phát triển, theo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội. Từ đó có phương hướng, giải pháp thích hợp để phát triển nông thôn. 

-Tính chất đa dạng của nông thôn đòi hỏi khi xây dựng và phát triển nông thôn phải nắm 

chắc các điều kiện cụ thể của từng vùng, khai thác và sử dụng tốt nhất tiềm năng của từng vừng. 

Tiếp tục nghiên cứu, phân loại các vùng nông thôn theo trình độ phát triển, theo điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội để có phương hướng và giải pháp thích hợp nhằm xây dựng các vùng nông thôn 

khác nhau. 

1.1.3. Thực trạng nông thôn Việt Nam từ sau đổi mới 

Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, nông thôn đã có những tiến bộ rõ rệt. Đời 

sống của nhân dân được cải thiện hơn, số hộ nghèo giảm dần, số hộ giàu và khá tăng lên. Dân cư 

nông thôn biết chữ chiếm khoảng trên 85%, số nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm 70%, số hộ có 

nguồn nước sạch khoảng 30%. Trong nông thôn, đường giao thông, thuỷ lợi và điện được mở rộng 

hơn. Trình độ đô thị hoá nông thôn được nâng lên. 

Tuy nhiên nông thôn Việt Nam vẫn là nông thôn lạc hậu bởi những đặc điểm chủ yếu sau: 

- Kinh tế nông thôn còn mang nặng tính chất thuần nông. Nếu xét về cơ cấu lao động, cơ 

cấu vốn đầu tư, cơ cấu sản phẩm và sản phẩm hàng hóa, cơ cấu xuất khẩu thì nông nghiệp vẫn 

chiếm tỷ trọng tuyệt đối, còn công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé. Tính chất thuần 

nông đó đã làm cho năng suất lao động thấp, thu nhập và đời sống thấp. 

- Cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và đời sống. Giao thông, 

đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn gây trở ngại cho việc tổ chức sản xuất 

và lưu thông hàng hóa. Mạng lưới thuỷ lợi tuy đã được mở rộng nhưng không đồng bộ nên hiệu quả 

sử dụng còn thấp. Việc cung ứng điện cho nông thôn tuy có nhiều tiến bộ, nhưng còn ít, mới chủ 

yếu phục vụ cho đời sống và thuỷ lợi, chưa đáp ứng được nhu cầu điện cho phát triển công nghiệp, 

tiểu  thủ  công nghiệp. Mạng lưới điện chưa có quy hoạch đồng bộ, thiếu an toàn, giá thành điện 

năng cao. Cơ sở chế biến và bảo quản nông sản phẩm còn yếu về mọi mặt nên đã hạn chế đến quá 
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trình chuyên môn hoá, tập trung hoá sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp. 

- Tình hình rừng bị tàn phá, đất đai bị xói mòn, diện tích đồi núi trọc tăng lên. Đó là một khó 

khăn lớn cho việc bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. 

- Tỷ lệ tăng dân số ở khu vực nông thôn còn khá cao gây nên sức ép trên nhiều mặt về ruộng 

đất, nhà ở và việc làm. 

- Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn tuy có được cải thiện từ sau đổi 

mới nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhìn chung, số hộ trung bình và nghèo chiếm đại 

đa số, lương thực tuy có tạm đủ nhưng chất lượng bữa ăn còn thấp. Tình hình giáo dục ở nông thôn 

đã được mở rộng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, nhưng số mù chữ còn chiếm khoảng 10%, tỷ 

lệ học sinh phổ thông trung học còn quá thấp, chất lượng giảng dạy còn nhiều hạn chế. Mạng lưới y 

tế ở nông thôn tuy có phát triển, nhưng bệnh tật của nhân dân còn nhiều, nhất là ở vùng sâu, vùng 

xa, tỷ lệ suy dinh dưỡng, đặc biệt ở bà mẹ, trẻ em còn khá cao. 

- Tình hình an ninh, chính trị, xã hội nông thôn nói chung có ổn định hơn trước. Tuy nhiên 

tình hình dân chủ, công bằng xã hội, luật pháp, kỷ cương chưa bảo đảm, tệ nạn xã hội chưa giảm, 

truyền thống tốt đẹp về đạo đức và lối sống chưa được phát huy đầy đủ. 

- Bộ máy quản lý hành chính và trình độ quản lý cán bộ ở nông thôn còn thấp, chưa đáp ứng 

được yêu cầu xây dựng và phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Từ đặc điểm khó khăn của việc phát triển nông thôn Việt Nam trên đây, một vấn đề đặt ra 

trong chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là dần dần xoá bỏ sự lạc hậu của nông thôn, xây 

dựng và phát triển nông thôn giàu đẹp, tiến bộ và văn minh 

1.1.4. Sự khác biệt giữa cuộc sống đô thị và nông thôn tác động đến người  dân nông 

thôn 

Nhiệm vụ đầu tiên của phát triển nông thôn là làm rõ con người nông thôn và phân biệt họ 

với con người đô thị, tiếp đó là xác định tỷ lệ dân số nông thôn và đô thị. Ở nhiều nước, tỷ lệ này 

biểu thị sự tập trung toàn bộ mức sống của người dân, vì nó thể hiện tương quan giữa công nghiệp, 

nông nghiệp và sự thịnh vượng của người dân. Hơn nữa, tỷ lệ đó ảnh hưởng to lớn đến sự phân chia 

các tiện nghi xã hội trong một đất nước.  

Nhìn chung ở các khu vực đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn thường có một kết cấu hạ 

tầng hoàn thiện hơn, có nhà cửa kiên cố, có đường phố khang trang, trường học, bệnh viện tốt hơn, 

phương tiện giao thông, cơ sở hoạt động văn hoá thể thao, tiêu khiển tốt hơn, hàng tiêu dùng phong 

phú và đa dạng... và còn nhiều thứ khác mà các vùng nông thôn không có. Mặt khác ở thành thị 

cũng có nhiều cơ hội kiếm việc làm hơn do có nhiều hoạt động kinh tế đa dạng và rộng khắp, còn ở 

nông thôn thì chỉ đơn thuần là sản xuất nông nghiệp. 

Sự khác nhau về cơ hội kiếm sống và hưởng thụ điều kiện sống giữa thành thị và nông thôn 

được coi là sự chênh lệch thành thị - nông thôn. Sự chênh lệch này đã có tác động mạnh mẽ đến 

người dân nông thôn, họ luôn luôn so sánh điều kiện sống của họ với những thứ mà người dân 

thành thị được hưởng thụ. Điều đó đã thúc đẩy người dân nông thôn đặc biệt là lớp thanh niên trẻ 

và thường những người có học muốn vươn ra thành phố để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho cuộc sống. 

Tình trạng này đã dẫn đến dân số đô thị tăng nhanh hơn tốc độ phát triển đô thị, đặc biệt là ở những 

nước đang phát triển, vấn đề di cư tự do từ nông thôn ra thành phố đang là vấn đề nhức nhối cho 

chiến lược phát triển đất nước vì những đô thị này phình ra một cách bị động, ở đó chưa được 

chuẩn bị cơ sở kinh tế và kết cấu hạ tầng tương xứng. 

1.1.5. Những khó khăn của người dân nông thôn 

Ở hầu hết các nước đang phát triển vùng nông thôn bao giờ cũng chiếm phần rộng lớn hơn 

và tỷ trọng dân số cao hơn nhiều so với thành thị. Sự khác biệt trong đời sống xã hội không những 

thể hiện giữa thành thị và nông thôn mà còn thể hiện ngay giữa các vùng nông thôn với nhau. Bởi 

vì giữa các vùng nông thôn cũng luôn có sự khác biệt lớn về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội. 

Chẳng hạn như một số vùng được thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hoà nên ít gặp những rủi ro 

thất bát về mùa màng; một số vùng có vị trí địa lý thuận lợi hơn như gần các trục đường giao thông 

lớn, gần các đô thị lớn sẽ có điều kiện phát triển kinh tế văn hoá xã hội tốt hơn các vùng xa xôi hẻo 

lánh; một số vùng có truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ thường có hoàn cảnh kinh tế 

thịnh vượng hơn các vùng nông nghiệp thuần tuý... Vì vậy sự chênh lệch về cuộc sống cũng xảy ra 
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ngay trong các vùng nông thôn với nhau. Song nhìn chung đại bộ phận dân chúng sống ở các vùng 

nông thôn thường gặp phải những khó khăn sau đây: 

- Lợi nhuận thu được từ sản xuất nông nghiệp và các ngành công nghiệp địa phương, tiểu 

thủ công nghiệp... thường là rất thấp, dẫn đến mức thu nhập của hầu hết người dân nông thôn đều 

thấp. 

- Người nông dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp nhưng lại thiếu đất để sản xuất. Đối 

với Việt Nam bình quân đất canh tác trên đầu một người dân nông thôn đã giảm từ 1.022 m2   năm 

1995  xuống còn 995 m2   năm 2003 (số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Mức độ 

giảm vẫn tiếp tục xảy ra do dân số tăng lên và do quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá gây nhiều 

sức ép đối với đất canh tác hàng năm. 

- Khả năng lao động trong nông thôn rất lớn nhưng lại thiếu việc làm, thị trường lao động 

cung lớn hơn cầu nên tình trạng thất nghiệp và bán thất nghiệp vẫn thường xuyên xảy ra. Ở nông 

thôn trung bình mỗi lao động mới sử dụng khoảng gần 70% quỹ thời gian trong năm, còn lại là 

thiếu việc làm (tương ứng với khoảng 7 triệu người thất nghiệp cần làm việc quanh năm). 

- Thiếu các điều kiện và phương tiện thuận lợi cho giáo dục phổ thông, chất lượng dịch vụ 

giáo dục cũng thất thường. Dịch vụ y tế chất lượng kém, thiếu các điều kiện chăm sóc sức khoẻ, ở 

một số vùng nhiều người đã bị mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, bướu cổ, ho lao... 

- Nhà ở chất lượng kém, chỉ có khoảng 70% số nhà ở các vùng nông thôn có kết cấu kiên cố 

hoặc bán kiên cố, ở nhiều vùng nhà dân dễ bị bão lụt phá huỷ hoặc không đảm bảo vệ sinh. 

- Các điều kiện cải thiện môi trường sinh thái, vệ sinh nông thôn chưa bảo đảm. Ở một số 

vùng,  nước uống không đủ cả về số lượng lẫn chất lượng, việc lấy nước có thể cần rất nhiều thời 

gian và công sức, đặc biệt đối với phụ nữ. 

- Thiếu các cơ sở, phương tiện và điều kiện vui chơi giải trí, tiêu khiển. 

- Hàng tiêu dùng khan hiếm, giá cả đắt đỏ, người nông dân khó có thể mua được những thứ 

cần thiết cho cuộc sống phù hợp với thu nhập của họ... 

Đó là những khó khăn chủ yếu mà phần lớn dân chúng sống ở các vùng nông thôn phải chịu 

đựng. Mặc dầu vậy, hầu hết người dân nông thôn đã quen với cuộc sống thiếu thốn và họ chấp nhận 

nó như là một sự an bài. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rõ sự chênh lệch về chất lượng cuộc sống 

giữa thành thị và nông thôn hoặc giữa các vùng nông thôn với nhau để xây dựng phương hướng 

đúng đắn cho sự phát triển. 

Mục đích của quy hoạch phát triển nông thôn là khắc phục những khó khăn và cải thiện các 

điều kiện sống ở các vùng nông thôn, biến chúng thành những nơi hấp dẫn để người dân nông thôn 

có thể cải thiện cuộc sống ngay trên quê hương mình, tránh được những tình trạng di cư bất đắc dĩ 

ra thành phố. Vì vậy chúng ta phải xác định rõ những khó khăn đối với từng vùng và phải biết phân 

biệt những khó khăn gay gắt để trong quá trình quy hoạch phát triển sẽ tập trung giải quyết theo thứ 

tự ưu tiên đối với từng vùng. 

1.1.6. Kinh tế thị trường và phát triển xã hội tác động đến đời sống nông thôn 

Ảnh hưởng của quá trình đổi mới và hoạt động của kinh tế thị trường đã làm tăng trưởng 

nhanh nền kinh tế của đất nước nhưng nó cũng bộc lộ những ưu điểm và khiếm khuyết qua các hậu 

quả về xã hội. Có thể nhận định những ưu nhược điểm của kinh tế thị trường tác động đến đời sống 

xã hội nông thôn qua những khía cạnh sau đây: 

- Xu hướng gia tăng nhanh chóng mức chênh lệch thu nhập giữa các nhóm hộ, một mặt kích 

thích hoạt động kinh doanh sôi động hơn nhưng mặt khác cũng có tác động làm yếu đi các quan hệ 

cộng đồng trước đây vốn chặt chẽ ở các vùng nông thôn. 

- Vai trò của hộ gia đình tăng lên trong hoạt động kinh tế đi kèm với sự thay đổi vai trò của 

các tổ chức kinh tế cộng đồng như các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập đoàn sản 

xuất... Các tổ chức này trước đây ngoài chức năng kinh tế còn làm cả các chức năng phúc lợi xã hội 

như đảm bảo dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tổ chức giáo dục và chăm sóc trẻ em 

ở tuổi nhà trẻ mẫu giáo, bảo hiểm lao động, bảo hiểm tuổi già , tổ chức các hoạt động văn hoá tinh 

thần cho dân cư… Sau khi chuyển đổi cơ chế các hoạt động cộng đồng về xã hội cũng bị suy giảm. 

Tuy nhiên ở nhiều nơi hiện nay cũng đang được tổ chức lại. 

- Việc chuyển sang kinh tế thị trường một mặt kích thích động lực kinh tế của các cá nhân 
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nhưng mặt khác cũng làm tăng mức độ rủi ro về kinh tế của họ so với trước đây. 

- Phụ nữ nông thôn cũng là lớp người chịu tác động mạnh hơn so với nam giới trong quá 

trình chuyển đổi cơ chế. Mặc dù kinh tế thị trường làm cho phụ nữ đỡ vất vả hơn trong một số công 

việc nội trợ nhưng những người lao động nữ đang đứng trước những thách thức lớn hơn trong khi 

tìm kiếm  việc làm trên thị trường lao động ở đô thị và họ phải làm việc nhiều hơn trong kinh tế gia  

đình ở nông thôn để tăng thu nhập, vì vậy họ ít có cơ hội hơn trong việc học hành và tham gia vào 

các hoạt động xã hội. Sự “bình đẳng” của cạnh tranh trên thị trường lao động đã làm tăng sự bất 

bình đẳng về quan hệ giới trong cuộc sống theo hướng thiệt thòi hơn cho phụ nữ. 

- Một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của xã hội trong giai đoạn chuyển sang kinh tế thị 

trường là vấn đề về tình trạng nghèo khổ cả ở đô thị và nông thôn. Việc chuyển đổi chính sách theo 

cơ chế thị trường đang làm cho vấn đề nghèo khổ trở thành mối quan tâm chung của Chính phủ, của 

các cộng đồng dân cư và của các tổ chức xã hội. Sự giãn cách trong thu nhập giữa người giàu và 

người nghèo có chiều hướng tăng nhanh. Theo số liệu điều tra mẫu thì từ 1989 đến nay, do các 

chính sách cải cách khuyến khích động lực cá nhân, số người giàu tăng lên 2,4 lần, số người nghèo 

cũng tăng lên 1,7 lần. Tuy số người giàu tăng nhanh hơn nhưng hiện nay người giàu mới chỉ chiếm 

khoảng 7 - 10% số hộ gia đình. Vì vậy nên xã hội vẫn đặc trưng là xã hội của những người nghèo. 

Khoảng cách thu nhập giữa giàu và nghèo tăng lên: Thời kỳ 1976 - 1980 khoảng cách này chỉ là 3 - 

4 lần, thời kỳ 1981 - 1989 là 6 -7 lần, hiện nay khoảng cách này đã lên tới trên 10 lần ở nông thôn 

và trên 20 lần ở các đô thị. 

- Tuy nhiên sự phân tầng xã hội, sự phân hoá giàu nghèo cũng tạo ra môi trường xã hội thực 

tế cho sự lựa chọn, đào luyện nên những người chủ đích thực, những lực lượng có đủ sức mạnh 

thúc đẩy sự tăng trưởng. Đó cũng là môi trường khắc nghiệt nhất để tuyển chọn và đào thải, đặc 

biệt là đối với thế hệ trẻ. 

 

1.2. KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1.2.1. Lý luận chung về quy hoạch và quy hoạch phát triển nông thôn 

Quy hoạch là quá trình tất yếu không thể thiếu, nó gắn với mọi hoạt động trong xã hội, điều 

đó đã được chứng minh từ xa xưa ông cha ta đã bố trí nơi ở, tổ chức sản xuất.... ngày càng hợp lý. 

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay công tác quy hoạch có ý nghĩa rất to lớn trong quá trình phát triển, 

nó đã được nghiên cứu sâu tới từng động thái hoạt động và được ứng dụng trong tất cả các ngành 

các lĩnh vực. 

Trong cuộc sống, việc nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần và phân phối công bằng 

những thành quả tăng trưởng trong xã hội, tăng cường hệ thống giá trị của con người được coi là 

mục tiêu của sự phát triển, là cốt lõi để tạo ra sự thay đổi tốt hơn của tương lai so với hiện tại. 

Để đạt được mục tiêu này không phải dễ dàng mà đòi hỏi chúng ta phải có những suy nghĩ, 

những ý tưởng, những tính toán về sự phát triển. Những suy nghĩ, ý tưởng này phải hợp lý, phải 

mang tính hệ thống tạo ra sự phát triển chung của địa phương và phải có khả năng hành động để 

biến thành hiện thực. Muốn những mục tiêu này thực hiện được đòi hỏi phải xem xét dưới nhiều 

góc độ, phải tính toán đến hiệu quả và những tổn thất nhiều mặt mà nó mang lại trên cơ sở đó lựa 

chọn ra  phương án hợp lý nhất. Như vậy thực chất đây là sự chuyển hoá từ tư duy, ý tưởng về sự 

phát triển thành những hành động thực tế trong tương lai, quá trình này gọi là quy hoạch. 

Từ đó chúng ta có khái quát chung về quy hoạch “Quy hoạch là quá trình lý thuyến về tư 

tưởng, có quan hệ với từng sự vật, sự việc được hình thành và thể hiện qua một quá trình hành 

động thực tế. Quá trình này giúp cho các nhà quy hoạch tính toán và đề xuất những hoạt động cụ 

thể để đạt được mục tiêu”. 

Quy hoạch là việc lựa chọn phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế - xã hội cho 

thời kỳ dài hạn trên lãnh thổ xác định. 

Phát triển nông thôn là vấn đề phức tạp và rộng lớn, nó liên quan đến nhiều ngành khoa học 

tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Mục đích của phát triển nông thôn là phát 

triển đời sống con người với đầy đủ các phạm trù của nó. Phát triển nông thôn toàn diện phải đề cập 

đến tất cả các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng... Sự phát triển của 

mỗi vùng, mỗi địa phương nằm trong tổng thể phát triển chung của các vùng và của cả nước. Vì vậy 
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"Quy hoạch phát triển nông thôn là quy hoạch tổng thể, nó bao gồm tổng hợp nhiều nội dung hoạt 

động trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội và môi trường liên quan đến vấn đề phát triển con 

người trong các cộng đồng nông thôn theo các tiêu chẩn của phát triển bền vững" 

Quy hoạch phát triển nông thôn được coi là quy hoạch tổng thể trên vùng không gian sống 

của mọi sinh vật bao gồm loài người, động vật, thực vật. Mục tiêu của quy hoạch là đáp ứng sự tăng 

trưởng liên tục mức sống của con người và phát triển bền vững. Do đó đi đôi với việc phát triển 

kinh tế, văn hoá xã hội là vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ sựđa dạng sinh học, giữ gìn cảnh quan 

thiên nhiên, bảo vệ và tái tạo tài nguyên để phục vụ cho lợi ích lâu dài của các thế hệ mai sau. 

Về khái niệm quy hoạch phát triển nông thôn có thể tiếp cận theo hai góc độ. Đứng trên góc 

độ phân bố lực lượng sản xuất, quy hoạch phát triển nông thôn là sự phân bố các nguồn lực tài 

nguyên, đất đai, lao động, vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, sự bố trí cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công 

nghiệp, dịch vụ trên lãnh thổ nông thôn một cách hợp lý để đạt hiệu quả cao. 

Đứng trên góc độ kế hoạch hoá, quy hoạch phát triển nông thôn là một khâu trong quy trình 

kế hoạch hoá nông thôn. bắt đầu lừ chiến lược phát triển kinh tế xã hội nông thôn, đến quy hoạch 

phát triển nông thôn rồi cụ thể hoá bằng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trên địa bàn 

nông thôn. 

Đặc điểm của quy hoạch là quy hoạch thường mang tính định hướng về tương lai, vì vậy 

quy hoạch phải có mục tiêu rõ rệt. Mục tiêu không thể hình thành do ý nghĩ chủ quan của một số 

người làm quy hoạch, cũng không thể hình thành chóng vánh trong ngày một ngày hai mà nó phải 

trải qua một quá trình tìm tòi, cân nhắc lâu dài từ tổng quát đến chi tiết, từ cục bộ đến toàn diện. 

Mục tiêu phải có tính khả thi. Nếu quy hoạch không hướng về tương lai thì chỉ là một việc làm tốn 

kém, một bức tranh không có lợi ích. 

 Quy hoạch phát triển nhằm đạt được mục tiêu cải thiện đời sống cho phần lớn người dân 

nông thôn. Nó gây ít tổn thất hơn so với lợi ích mà nó đem lại 

1.2.2. Ý nghĩa của quy hoạch phát triển nông thôn 

Quy hoạch phát triển nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước cũng như từng vùng, địa phương và của các đơn vị kinh tế cơ sở Có thể xét về ý nghĩa 

của quy hoạch phát triển nông thôn trên hai mặt: 

Quy hoạch phát triển nông thôn là căn cứ không thể thiếu được để quy hoạch các vùng, các 

ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở, để tổ chức phân bố và sử dụng mọi nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã 

hội ở nông thôn. 

Quy hoạch phát triển nông thôn là căn cứ quan trọng của các khoa học phát triển kinh tế 

- Xã hội nông thôn, là chỗ dựa để thực hiện việc quản lý nhà nước trên địa bàn nông thôn 

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, hạn chế tình trạng tự phát 

không theo quy hoạch, tránh gây nên những hậu quả, lãng phí sức người, sức của. 

Đi đôi với quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn có ý nghĩa quan trọng đặc biệt 

bởi: 

- Nông thôn là nơi sản xuất lương thực, thực phẩm cho nhu cầu cơ bản của nhân dân, nông 

sản nguyên liệu cho còng nghiệp và xuất khẩu. Trong nhiều năm, nông thôn nông nghiệp sản xuất 

ra khoảng 40% thu nhập quốc dân và trên 40% giá trị xuất khẩu, tạo nên nguồn tích luỹ cho sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

-Nông thôn là nơi cung ứng nguồn lao động dồi dào cho xã hội, chiếm trên 70% lao động xã 

hội. Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy hoạch phát triển nông thôn đúng đắn cho 

phép thực hiện sự biến đổi lao động theo hướng lao động nông thôn giảm dần, đặc biệt là lao động 

trong nông nghiệp, chuyên dần sang các ngành công nghiệp và dịch vụ. 

Nông thôn chiếm 80% dân số của cả nước, là thị trường rộng lớn tiêu thụ sản phẩm, có vai 

trò, vị trí quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quy hoạch phát triển nông 

thôn có nhưng chính sách hợp lý cho phép nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, tạo 

điều kiện mở rộng thị trường để phát triển sản xuất của cả nước. 

 - Ở nông thôn có trên do dân tộc khác nhau sinh sống, bao gồm nhiều thành phần, nhiều 

tầng lớp, là nền tảng quan trọng để địa bàn ổn định tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Vicc 

thực hiện những chính sách thích hợp trong quy hoạch phát triển nông thôn là cơ sở quan trọng để 
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tăng cường đoàn kết của cộng đồng các dân tộc nông thôn. Nông thôn nằm trên địa bàn rộng lớn 

của đất nước có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khác nhau. Việc quy hoạch phát triển nông thôn 

hợp lý sẽ cho phép khai thác sử dụng và bảo vệ tốt các tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Đó là 

cơ sở để phát triển đất nước một cách bền vững 

1.2.3. Sự cần thiết của quy hoạch 

Quy hoạch. không phải là một khái niệm mới trong quá trình phát triển của xã hội. Kể từ khi 

con người biết sống định cư, họ đã có suy nghĩ về quy hoạch và thực hiện quy hoạch tuy ở mức độ 

thấp và đơn giản hơn. Chẳng hạn họ biết thiết lập một xã hội trật tự theo nhận thức và phong tục tập 

quán của mình, biết cách sử dụng có hiệu quả những tài sản hiện có cho cuộc sống lâu dài, biết suy 

nghĩ về những dự định trong tương lai... Người nông dân biết tính toán, cân nhắc những dự định của 

mình về xây dựng nhà cửa, trồng cây trên mảnh đất của mình, phát triển chăn nuôi... để bảo đảm 

cuộc sống trong tương lai. Đó chính là họ đã làm quy hoạch. Tuy nhiên những loại hình quy hoạch 

này thường mang tính rủi ro cao. Bởi lẽ họ không thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra cho họ và 

cho cả cộng đồng trong tương lai như diễn biến thời tiết, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, diễn biến thị 

trường... Những động thái phát triển của các nhân tố trong tương lai chính là nguyên nhân làm đổ 

vỡ mọi toan tính/ quy hoạch của họ. 

Ngày nay, quy hoạch được dựa trên những luận cứ khoa học vững chắc, dựa trên những 

nguồn tài liệu phong phú về quá khứ và hiện tại để dự báo cho tương lai nhờ sự tiến bộ vượt bậc của 

khoa học dự báo. Chính vì vậy, việc xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch mang tính khả thi 

cao, ít bị rủi ro. 

Tại sao phải làm quy hoạch? Như phần trên đã trình bày, quy hoạch chính là kế hoạch hành 

động trong tương lai để đạt tới một mục tiêu nào đó đã xác định và quy hoạch là con đường tốt nhất 

dẫn tới đích. Trong các dự án quy hoạch thường vạch ra các giải pháp để thực hiện quy hoạch, trong 

đó giải pháp kỹ thuật, giải pháp nhân lực, giải pháp vốn và tiến độ thực hiện là những giải pháp tối 

quan trọng để biến quy hoạch thành hiện thực. Vậy, nếu không làm quy hoạch liệu có thể đề ra 

được các giải pháp đó không? Mặt khác quy hoạch là một sự lựa chọn tối ưu, cái gì cần làm, làm 

lúc nào, cái gì chưa cần làm... đặc biệt trong điều kiện nguồn tài chính hạn hẹp. Bài toán tối ưu hóa 

chỉ được thực hiện khi và chỉ khi tiến hành làm quy hoạch. 

Nếu không làm quy hoạch liệu có phát triển được không? Như ta biết mọi sự vật đều có sự 

vận động nằm trong sự vận động của vũ trụ và quy luật của tự nhiên. Vậy thì nếu ta không làm quy 

hoạch vẫn có sự phát triển, nhưng là phát triển theo quy luật tự nhiên, một sự phát triển nằm ngoài ý 

muốn con người, tức là sự phát triển không bền vững. Các nguồn lực tự nhiên không phải là vô tận 

và luôn luôn bị hạn chế so với mục tiêu quy hoạch và ý muốn phát triển của con người. Để phát 

triển bền vững con người phải khai thác các tiềm lực tự nhiên ở một ngưỡng nào đó để các nguồn 

lực này có thể tự tái tạo được. Có hai dạng tài nguyên mà con người khai thác để phục vụ mục đích 

của mình là: tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo.  

Tài nguyên không tái tạo(unrenewable resources) là dạng tài nguyên bị biến đổi và mất đi 

sau quá trìnhsử dụng. Tài nguyên không tái tạo thường giảm dần về số lượng trong quá trình 

khaithác và sử dụng của con người. Thí dụ về tài nguyên không tái tạo là tài nguyên  khoáng sản và 

gen di truyền. Con người khai thác tài nguyên khoáng sản (mỏ) để chế biến thành các vật liệu của 

con người nên khoáng sản sẽ bị cạn kiệt dần theo thời gian. Tài nguyên gen di truyền của các loài 

sinh vật quý hiếm có thể bị mất đi cùng với sự khai thác quá mức hoặc các thay đổi về môi trường 

sống. Khi ta khai thác hết tài nguyên không tái tạo, cần tìm kiếm nguồn tài nguyên khác để thay thế 

chúng.  

Tài nguyên tái tạo (renewable resources) là loại tài nguyên mà sau một chu trình sử dụng sẽ 

trở lại dạng ban đầu, như: nước ngọt, đất, sinh vật,... Tài nguyên tái tạo có thể tự duy trì hoặc tự bổ 

sung một cách liên tục khi được quản lý và khai thác một cách hợp lý. Tài nguyên tái tạo là nguồn 

tài nguyên hết sức quý giá cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên nguồn tài nguyên này chỉ có một 

giới hạn khai thác nào đó. Nếu ta khai thác quá mức (trên ngưỡng có thể tái tạo) thì nguồn tài 

nguyên này sẽ mất tính tự tái tạo và sẽ bị hủy diệt và tài nguyên tái tạo sẽ trở thành nguồn tài 

nguyên không tái tạo.  
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Thí dụ tài nguyên nước có thể bị ô nhiễm nặng không tái sử dụng được, tài nguyên đất có 

thể bị mặn hóa, chua hóa, bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá, v.v...  

Theo định nghĩa của phát triển bền vững thì con người cần khai thác nguồn tài nguyên để 

đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng mặt khác không làm ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu của các 

thế hệ tương lai. Như ta biết nguồn tài nguyên tự nhiên là hữu hạn, nhu cầu của con người về mọi 

mặt ngày càng tăng, ý muốn con người là vô hạn. Vậy làm thế nào để cân bằng được việc đáp ứng 

nhu cầu ngày càng tăng của con người và giữ gìn nguồn tài nguyên ấy cho muôn đời con cháu mai 

sau? Câu hỏi này chỉ được giải quyết khi ta làm quy hoạch phát triển. Nội dung của quy hoạch phát 

triển nông thôn sẽ là lời giải cho sự phát triển bền vững của các vùng nông thôn rộng lớn, không 

những làm thỏa mãn nhu cầu hiện tại của người dân thông qua phát triển kinh tế mà còn duy trì, bảo 

vệ và làm giàu thêm nguồn tài nguyên sinh thái bảo đảm cho việc đáp ứng các nhu cầu của các thế 

hệ tương lai. 

Lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch tức là xem xét và khai thác các nguồn lực.  

Nguồn lực: là những cái mà chúng ta cần để sử dụng cho các hoạt động nhằm đạt được mục 

tiêu nào đó mà chúng ta cần hoặc chúng ta muốn. 

Chúng ta xem xét các nguồn lực cần thiết sử dụng trong quy hoạch phát triển nông thôn: 

a. Nguồn nhân lực: 

Con người là một trong những nguồn lực quan trọng nhất. Con người làm ra mọi của cải của 

xã hội. Nguồn lực con người cần xem xét trên hai khía cạnh: lượng và chất. Số lượng lao động là 

một tiềm năng to lớn để thực hiện mọi kế hoạch sản xuất. 

Chất lượng lao động là mức độ hiểu biết, trình độ tay nghề của người lao động. Trong thời 

đại của khoa học kỹ thuật thì chất lượng lao động đóng vai trò hết sức quan trọng. Các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, các quy trình công nghệ áp dụng vào thực tế sản xuất ngày càng tăng đòi hỏi trình độ 

hiểu biết, trình độ nắm bắt khoa học kỹ thuật của người lao động cần phải được nâng cao tương 

xứng. Năng suất lao động được cấu thành bởi nhiều yếu tố, trong đó hai yếu tố cơ bản là công cụ 

lao động và trình độ tay nghề của người lao động. 

Tiềm năng nguồn lực con người tác động vào sự phát triển của vùng lãnh thổ trên hai mặt: 

tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực là có nguồn lao động dồi dào có thể khai thác mọi tiềm năng tự 

nhiên cho phát triển. Mặt tiêu cực của việc dân số nhiều ở chỗ một mặt là áp lực lớn cho việc nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giải quyết công ăn việc làm cho họ, mặt khác là áp 

lực trong bảo vệ môi trường sinh thái. Khi làm quy hoạch phát triển cho một vùng lãnh thổ cần triệt 

để khai thác tiềm năng về nguồn lực con người để phát triển, bảo đảm được sự cân đối lao động 

giữa các ngành, các vùng nhằm cung cấp đủ nhu cầu lao động, tránh hiện tượng nơi thừa lao động, 

nơi thiếu lao động, đồng thời phải tạo được nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động để nâng cao 

thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Vùng lãnh thổ càng phát triển, nhu cầu lao động ngày càng nhiều cả về lượng và chất. Do 

vậy, nguồn lực về con người (sức lao động) luôn có giới hạn bởi số lượng và trình độ lao động nhất 

định. 

b. Nguồn lực về thiên nhiên: 

Con người bằng sức lao động của mình khai thác mọi tiềm năng tự nhiên để phục vụ cho 

mục tiêu phát triển. Để làm nông nghiệp, ta cần có đất, nước, phân bón, cây trồng..., để xây dựng 

công trình, nhà cửa, ta cần có xi măng, gạch, gỗ, sắt thép..., để xây dựng công nghiệp cần có nguyên 

liệu... Những nguồn lực này thường có sẵn trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra từ tự nhiên mà 

có. Tuy nhiên. nguồn lực tự nhiên không phải là vô tận. Nếu ta không biết khai thác chúng một cách 

hợp lý, nguồn tài nguyên tự nhiên này sẽ ngày càng cạn kiệt và không đáp ứng được mục tiêu phát 

triển lâu dài. Một ví dụ về khai thác tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp. 

Độ phì đất đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Ta biết có hai dạng 

độ phì: độ phì tiềm tàng và độ phì hữu hiệu. Độ phì không phải là vĩnh cửu.  

Trong quá trình canh tác độ phì của đất bị suy giảm do các nguyên nhân: xói mòn, rửa trôi; 

cây lấy đi các chất dinh dưỡng của đất để nuôi cây; chế độ canh tác không hợp lý, khai thác đất quá 

mức... Nếu chúng ta không có các biện pháp để bù lại sự hao hụt dinh dưỡng của đất như bón phân, 

tưới nước... sẽ làm cho đất bị thoái hóa và trở nên không thể trồng trọt được. Bản thân đất có thể tự 
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phục hồi độ phì của nó nếu sự khai thác đất không vượt quá ngưỡng tự phục hồi của chúng. Các nhà 

khoa học Mỹ khuyến cáo nên áp dụng chế độ canh tác cách năm cũng vì lý do cho đất nghỉ để tự 

phục hồi độ phì đất. Hình thức du canh của đồng bào các dân tộc vùng núi là hình thức bóc lột đất 

quá ngưỡng nên chỉ 3 đến 5 năm sau là đất bị thoái hóa, biến thành đất trống, đồi núi trọc không thể 

canh tác được nữa. Hàng năm ở nước ta còn có hàng trăm hecta đất đồi núi bị biến thành đất trống, 

đồi núi trọc, đất xói mòn trơ sỏi đá không thể canh tác được do quá trình đốt rừng làm nương rẫy, 

canh tác bóc lột đất quá ngưỡng. Để phục hồi được diện tích đất này có thể phải mất hàng chục đến 

hàng trăm năm. Như vậy là để thỏa mãn nhu cầu hiện tại, con người đã vô tình làm mai một nguồn 

tài nguyên tự nhiên cần để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Nguyên nhân của sự khai thác quá 

ngưỡng nguồn tài nguyên tự nhiên chính là do thiếu quy hoạch. Quy hoạch giúp ta biết được cần 

khai thác tài nguyên ở mức độ nào để tự chúng có thể phục hồi được và giúp ta có được sự phát 

triển lâu dài và bền vững.  

c. Nguồn lực về vốn và cơ sở vật chất: 

Nguồn lực về vốn (tiền) và các cơ sở vật chất hiện có là một yếu tố rất quan trọng để thực 

hiện dự án quy hoạch. Nguồn lực này nhiều khi dẫn tới sự thành bại của dự án quy hoạch. Nhu cầu 

vốn phụ thuộc vào nội dung quy hoạch. Nội dung quy hoạch nhiều, cơ sở vật chất yếu kém sẽ phải 

cần rất nhiều tiền của mới có thể thực hiện được quy hoạch. Trong giai đoạn hiện nay của phát triển 

nông thôn Việt Nam, hầu hết các dự án quy hoạch phát triển đều cần rất nhiều vốn. Tuy nhiên 

nguồn lực về vốn của chúng ta lại có hạn, cơ sở vật chất hầu như rất thiếu và yếu, do vậy phương án 

quy hoạch phải cân nhắc kỹ khả năng về nguồn vốn để xây dựng bước đi quy hoạch cho phù hợp. 

 Qua phân tích một số nguồn lực cơ bản nêu trên cho thấy mọi nguồn lực đều có hạn, không 

đủ để thỏa mãn mọi ý muốn của con người. Mong muốn của con người là vô hạn, khi ta có được cái 

gì đó thỏa mãn tạm thời ở hiện tại, nhưng một thời gian sau ta lại muốn có nhiều hơn và tốt hơn. 

Ngược lại, nguồn lực thì luôn luôn có một giới hạn của nó. Như vậy vấn đề là ta khai thác các 

nguồn lực như thế nào để vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của con người nhưng lại 

không làm mai một các nguồn lực để phát triển một cách bền vững? Đó là lý do ta phải làm quy 

hoạch 

1.2.4. Tính chất của quy hoạch? 

Có hai dạng quy hoạch: quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết. Quy hoạch tổng thể được 

thực hiện trên vùng lãnh thổ rộng nhằm xác định được mục tiêu phát triển chung của vùng, phân 

lãnh thổ quy hoạch ra các vùng và tiểu vùng sinh thái đồng thời xác định mục tiêu phát triển cụ thể 

cho các tiểu vùng đó. Quy hoạch chi tiết là việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển ở quy hoạch tổng 

thể bằng các phương án, bước đi cụ thể để thực hiện mục tiêu đó. 

Khi xã hội phát triển đòi hỏi phải có quy hoạch tổng thể bao gồm nhiều bộ phận tương tác 

và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng. Quy hoạch tổng thể lấy tăng trưởng 

kinh tế và tiến bộ xã hội là mục tiêu và các quan điểm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, bảo vệ 

môi trường làm phương hướng xây dựng chương trình hành động cho sự phát triển. 

Để đạt được mục tiêu đề ra thì quy hoạch phát triển phải thể hiện được các tính chất sau: 

- Tính ưu tiên: quy hoạch phát triển bao gồm nhiều nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực 

hoạt động khác nhau. Các nội dung này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tương tác với nhau để 

đạt được mục tiêu phát triển chung. Các nội dung phải được sắp xếp theo một thứ tự ưu tiên nhất 

định có tác dụng tương hỗ và thúc đẩy nhau phát triển, nội dung trước tạo đà thúc đẩy thực hiện các 

nội dung sau và sau nữa. 

Trật tự ưu tiên này phụ thuộc vào thời gian và sự sẵn sàng của các nguồn lực đồng thời cũng 

phải lấy mục tiêu và lợi ích của toàn cộng đồng mà xem xét thứ tự ưu tiên cho phù hợp. 

- Tính tiết kiệm: một phương án quy hoạch có rất nhiều nội dung không thể làm cùng một 

lúc, có nhiều nội dung tương đồng với nhau do đó chúng ta có thể liên kết các nội dung lại với nhau 

nhằm  tiết kiệm được thời gian và nguồn lực. Các nội dung có sự thống nhất tương đối và tương tác 

với nhau trong quá trình phát triển chung. Liên kế các nội dung nhưng không bỏ đi hay gộp các nội 

dung lại vì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của sự phát triển trong tương lai. 

Trong quá trình sử dụng các nguồn lực phải quán triệt quan điểm sử dụng tiết kiệm, tránh 

chồng chéo, mâu thuẫn và lãng phí. 
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- Tính tích cực: trong quy hoạch tính tích cực phải được thể hiện rõ, điều đó cho thấy mục 

tiêu chúng ta đưa ra là hợp lý. Tính tích cực thể hiện ở chỗ với nguồn lực và điều kiện địa phương 

có hạn nhưng vẫn tạo ra sự phát triển tốt nhất. 

Trong những điều kiện và hoàn cảnh nhất định, nhưng người làm quy hoạch phải luôn luôn 

suy nghĩ vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ tiên tiến vào để đạt được hiệu 

quả cao  hơn, hoặc sáng tạo trong công tác tổ chức quản lý để kết quả đạt được nhanh hơn, nhiều 

hơn. Trong thời kỳ hiện nay tính tích cực càng thể hiện rất rõ, nó thể hiện việc xây dựng mục tiêu, 

các giải pháp thực hiện hợp lý hiện đại thể hiện rõ tính ưu việt của công tác quy hoạch trong mọi 

động thái hoạt động kinh tế - xã hội. 

Trong phương án quy hoạch phải thể hiện các tính chất trên và nó có quan hệ tương hỗ với 

nhau, bổ sung cho nhau cùng đạt được mục tiêu là tạo ra sự phát triển tốt nhất. 

1.2.5. Ai có thể là quy hoạch? 

Hiện nay nhìn nhận về quy hoạch cũng có sự thay đổi, phải thể hiện được sự tham gia của 

mọi tầng lớp nhân dân, mọi ngành, mọi lĩnh vực. Như vậy mọi người có ý thức, có trình độ, mọi cơ 

quan, mọi tổ chức kinh tế xã hội, mỗi quốc gia đều có thể làm quy hoạch. 

Có 2 loại quy hoạch: quy hoạch công và quy hoạch tư. 

- Quy hoạch công: là quy hoạch mang tính đa diện, tổng hợp, ảnh hưởng sâu rộng vào địa 

bàn nghiên cứu, vào môi trường sống của cộng đồng. Quy hoạch công phục vụ lợi ích tập thể và 

toàn công đồng. 

Ví dụ: quy hoạch mạng lưới giao thông, quy hoạch mạng lưới thuỷ lợi, quy hoạch sản xuất 

nông lâm nghiệp.... 

Các nhà quy hoạch phải có sự hiểu biết, có tầm nhìn bao quát để thực hiện nhiệm vụ của 

quy hoạch phù hợp với đời sống thực tế của cộng đồng dân cư. 

Quy hoạch công phải thể hiện được phương hướng và mục tiêu chính trị của Nhà nước sao 

cho hợp lý vừa thúc đẩy sự phát triển của đất nước, nâng cao mức sống của nhân dân vừa ngăn chặn 

những tiêu cực có thể xảy ra. Ngoài ra quy hoạch phải được vận dụng hợp lý các quy hoạch phát 

triển. Quy hoạch không chỉ quan tâm đẩy đủ khung chỉ tiêu chính trị cấp vĩ mô mà phải quan tâm 

đến hoàn cảnh vi mô của từng địa phương. 

Quy hoạch công cũng phát quan tâm đến ý kiến đóng góp và nguyện vọng của người dân. 

Như vậy trong quá trình lập quy hoạch phải có sự tham gia của người dân vì đây sẽ là người thực 

hiện các nội dung quy hoạch. 

- Quy hoạch tư: phục vụ cho lợi ích cá nhân, nó được thể hiện ở mức độ nhỏ, mang tính cục 

bộ. Quy hoạch này mang tính chủ quan của cá nhân tuy nhiên nó cũng chịu sự điều tiết của quy 

hoạch công. Quy hoạch tư phải nằm trong khung chỉ tiêu phát triển chung của vùng, phải hội nhập 

và thích ứng với quy hoạch công cũng như các loại quy hoạch cấp vĩ mô cao hơn. 

Ví dụ: quy hoạch một khu vườn, quy hoạch một trang trại, quy hoạch cửa hàng... 

 

1.3. NGUYÊN LÝ CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1.3.1. Quy hoạch tổng thể trên quan điểm phát triển đa mục tiêu 

Nguyên lý này thể hiện ở hai mặt sau: 

a. Nội dung của quy hoạch được xác định cả ở tầm vĩ mô và vi mô trên cơ sở đảm bảo phát 

triển không ngừng cấu trúc vùng lãnh thổ từ cấp toàn quốc đến các cấp tỉnh, huyện, xã nhằm giải 

quyết những vấn đề cơ bản sau: 

- Thiết lập những điều kiện sinh sống tốt cho con người và điều kiện lao động thuận lợi cho 

các hoạt động kinh tế. 

- Ngăn chặn sự phân tầng, phân lớp trong xã hội, giảm khoảng cách giữa thành thị - nông 

thôn. Hỗ trợ vùng tụt hậu, vùng sâu, vùng xa về các mặt vật chất, văn hoá, tinh thần..., đặc biệt đầu 

tư hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho các vùng kém phát triển. 

- Phát triển các khu dân cư theo hướng đô thị hoá, cải thiện vùng dân cư đô thị về mặt nâng 

cao năng suất lao động, thẩm mỹ hoá môi trường sống và đảm bảo sự công bằng cho mọi người. 

- Phát triển nhịp nhàng hệ thống dịch vụ xã hội (giao thông vận tải, điện nước, y tế chăm sóc 

sức khoẻ, giáo dục nâng cao trình độ......) 
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- Phát triển phải đạt trong mối quan hệ tổng hoà giữa 2 lĩnh vực là hoạt động kinh tế và hoạt 

động xã hội nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

- Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp một cách bền 

vững. 

- Bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, bản sắc của dân tộc, lòng yêu quê hương 

đất nước. 

- Đảm bảo yêu cầu của an ninh và quốc phòng. 

b. Quy hoạch phân bố không gian các cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện sống cho con 

người. 

Bao gồm các vấn đề sau: 

- Xây dựng các khu chức năng như khu dân cư, khu sản xuất, khu du lịch, khu nghỉ ngơi 

thích nghi với sự phát triển không ngừng của cấu trúc vùng lãnh thổ. 

- Thiết lập kiến trúc cảnh quan, bảo dưỡng và chăm sóc cảnh quan đô thị, cảnh quan nông 

thôn phù hợp với đặc thù của từng vùng và sự phát triển lâu dài. 

- Bố trí hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và đời sống của nhân dân, 

như hệ thống giao thông, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống cung cấp nước, hệ thống công nghiệp, hệ 

thống công trình hạ tầng xã hội như trường học, bênh viện, công trình thể thao văn hoá.... 

* Công tác tổ chức thực hiện: 

Các nội dung của phương án quy hoạch cần phải được phối hợp đồng thời nhưng để tổ chức 

thực hiện phải có dự án cụ thể, các dự án này phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Các dự án được 

xây dựng phải phù hợp với chương trình hành động, phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thúc 

đẩy nhau cùng đạt được mục tiêu phát triển lớn của toàn vùng. 

Phải xây dựng được các dự án đầu tư, khái toán về vốn và hiệu quả đầu tư của từng dự án và 

của toán phương án quy hoạch. 

1.3.2. Quy hoạch phát triển nông thôn tuân thu theo phương  pháp luận của mô hình 

“Chữ thập”, thực hiện chức năng đan chéo (Cross Function) 

Quy hoạch phát triển nông thôn được thực hiện trên nguyên tắc phối hợp đồng thời các hoạt 

động đa mục tiêu trong các lĩnh vực: phát triển con người, các điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện 

môi trường trong vùng nghiên cứu. Quy hoạch phát triển nông thôn cũng chịu sự chỉ đạo về phương 

hướng, đường lối phát triển của quy hoạch cấp cao hơn 

Quy hoạch phát triển nông thôn tuân thủ theo phương pháp luận của mô hình chữ thập đó là 

sự liên kết các hoạt động của hai phạm trù: chức năng dọc (Vertical Function) và chức năng ngang 

(Horizontal Function). Mô hình đó được thể hiện theo sơ đồ 4.1. 

- Chức năng dọc: (Mũi tên dọc) thể hiện sự phối hợp giữa quy hoạch vĩ mô với quy hoạch 

trung gian và giữa quy hoạch trung gian với quy hoạch vi mô. Chức năng dọc cho thấy sự chỉ đạo 

nhất quán từ trên xuống và sự thống nhất phù hợp từ dưới lên. 

Giữa quy hoạch vĩ mô và vi mô có thể không có sự ăn khớp, không thống nhất hoặc mâu 

thuẫn trong các hoạt động vì vậy đòi hỏi phải có quy hoạch trung gian (quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh, huyện) nhằm điều hoà sự thống nhất từ dưới lên và sự chỉ đạo nhất quán từ trên xuống. 

- Chức năng ngang: thể hiện các nội dung quy hoạch trong phạm vi một cấp, nó thể hiện sự 

phối hợp tổng hoà giữa các ngành, các lĩnh vực hoạt động trong phạm vi một cấp, nhằm đạt được  

mục tiêu phát triển chung.Tuy nhiên các hoạt động trong phạm vi mỗi cấp phải được bố trí, tổ chức, 

sắp xếp theo thứ tự ưu tiên phù hợp với điều kiện, đặc trưng của từng vùng, từng địa phương. 

Chức năng dọc và chức năng ngang có mối quan hệ đan chéo với nhau nó thể hiện sự chỉ 

đạo từ trên xuống và sự thống nhất từ dưới lên. 

Qua mô hình chữ thập cho thấy quy hoạch phát triển nông thôn có thể đạt được những kết 

quả sau đây: 

+ Đạt được sự phối hợp và tính nhất quán giữa các cấp làm quy hoạch từ vĩ mô đến vi mô, 

đó là quốc gia - vùng - tỉnh - huyện. 

+ Đạt được sự phát triển và sự phối hợp tương hỗ của 3 lĩnh vực hoạt động kinh tế đó là 

nông nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ thương mại. 

+ Đạt được sự phát triển tổng hoà về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường và tổ chức phân 
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bố không gian trên phạm vi lãnh thổ. 

* Tóm lại: từ mô hình chữ thập cho ta thấy được sự liên kết của các hoạt động theo hai 

chiều dọc và ngang, qua đó cho thấy hướng đi cơ bản nhất, rõ ràng nhất trong quy hoạch phát triển 

nông thôn. Để quy hoạch đạt được kết quả cao cần phải có cơ chế chính sách đúng đắn, có những 

mô hình mẫu và triển khai thực hiện thông qua những dự án cụ thể. 

* Đối tượng chấp hành nguyên lý: 

- Những cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng có trách nhiệm là quy hoạch và thiết kế. 

- Các đơn vị, các tổ chức và các cá nhân sử dụng mặt bằng đất đai, việc sử dụng đó có tác 

dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đến phạm vi vùng lãnh thổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN 

1.4.1. Mục đích của quy hoạch phát triển nông thôn 

Quy hoạch phát triển nông thôn được đặt ra nhằm giải quyết các vấn đề sau: 

- Tạo ra sự phát triển cân bằng trong các mối quan hệ thuộc đời sống con người trên các lĩnh 

vực kinh tế văn hoá xã hội, hạn chế sự phân hoá giầu nghèo, sự phân tầng phân lớp trong xã hội. 

- Điều phối các loại hình quy hoạch chuyên sâu, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong 

quá trình phát triển của các ngành các lĩnh vực như chồng chéo, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong 

hoạt động kinh tế... 

- Khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên một cách đầy đủ, tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, 

Quy hoạch nội bộ 

từng ngành 

Quy hoạch phân bổ 

không gian 

Quy hoạch trung gian 

(Vùng, tỉnh, huyện) 

Quy hoạch vĩ mô  

(Cấp quốc gia) 

Quy hoạch vi 

mô (huyện, xã) 

 

Sự phối hợp các hoạt 

động kinh tế, xã hội 

trong các ngành 

 

Lập các dự án cho 

việc thực hiện 

Lĩnh vực dịch vụ kinh 

tế, xã hội (kinh doanh 

thương mại, trường học, 

bệnh viện...) 

Lĩnh vực công nghiệp 

(sản xuất công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp địa 

phương) 

Lĩnh vực nông nghiệp (các 

trang trại, nông hộ) 

Sơ  đồ 4.1. Mô hình chữ thập 
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bảo tồn thiên nhiên và tạo ra sự đa dạng sinh học. 

- Tạo ra điều kiện thuận lợi trong sự hợp tác giữa các vùng, các ngành và quan hệ hợp tác 

quốc tế trong quá trình phát triển chung của cả nước và xu thế hội nhập toàn cầu. 

- Xây dựng một cơ cấu kinh tế xã hội hợp lý, tạo ra sự phát triển bền vững, hiệu quả trước 

những biến động không ngừng của nhiều yếu tố. 

1.4.2. Yêu cầu của quy hoạch phát triển nông thôn 

Trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển nông thôn phải đảm bảo các yêu 

cầu cơ bản sau: 

- Quy hoạch phát triển nông thôn phải thể hiện được quan điểm phát triển nông thôn, đó là: 

+ Quy hoạch phát triển nông thôn phải đạt được hiệu quả ở 3 mặt kinh tế, xã hội và môi 

trường. 

+ Quy hoạch phát triển nông thôn phải tuân thu theo đường lối đổi mới, phát triển nông thôn 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Quy hoạch phát triển nông thôn phải toàn diện, tổng hợp và phối hợp tổng hoà giữa các 

lĩnh vực, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. 

+ Quy hoạch phát triển nông thôn phải quán triệt đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đặc biệt là đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, biến vùng nông thôn 

thành vùng hấp dẫn có tăng trưởng nhanh bền vững.. 

- Phương án quy hoạch phát triển nông thôn phải được làm trước và là cơ sở, là công cụ điều 

tiết các loại hình quy hoạch chuyên sâu như quy hoạch phát triển các ngành các lĩnh vực, quy hoạch 

sử dụng đất, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai và các tài nguyên khác. 

- Quy hoạch phát triển nông thôn là công cụ điều tiết mọi công cuộc đầu tư vào các ngành, 

các lĩnh vực và các địa phương. Như vậy sử dụng hữu hiệu nguồn vốn, tránh chồng chéo, lãng phí 

nguồn lực. 

- Quy hoạch phát triển nông thôn phải đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của cấu trúc 

vùng lãnh thổ theo hệ thống từ toàn quốc - vùng - tỉnh - huyện - xã. 

- Quy hoạch phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn, 

ổn định xã hội và toàn vẹn lãnh thổ. 

1.4.3. Chức năng, quyền hạn của các cơ quan tham gia thực hiện QH phát triển nông 

thôn 

- Các bộ, cục, viện, sở... về quy hoạch và tài chính có trách nhiệm đề ra các dự án đầu tư và 

biện pháp phát triển tổng thể dài hạn. 

- Cơ quan chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan chức năng trong tỉnh đề xuất những chương 

trình và dự án quy hoạch tổng thể của tỉnh theo định hướng của quy hoạch quốc gia nhưng phải phù 

hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh. 

- Các cơ quan cấp huyện và cấp xã có nhiệm vụ triển khai một cách cụ thể và chi tiết những 

chương trình và dự án quy hoạch của tỉnh trên địa bàn hành chính của mình. 

- Các cơ quan chức năng về quy hoạch xây dựng những đề án chuyên ngành tại những địa 

điểm và khu vực cụ thể để tạo điều kiện cho sự quyết định đầu tư thực hiện. 

- Chính quyền các cấp và cơ quan có chức năng về quy hoạch và đầu tư phải bàn bạc, thống 

nhất về các chương trình, dự án đã đề xuất, sau đó thống nhất phê duyệt và đầu tư thực hiện chương 

trình dự án. 

1.4.4. Nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ giữa các loại hình quy hoạch và nhiệm vụ 

a. Nguyên tắc hoạt động 

Nguyên tắc bất di bất dịch của quy hoạch phát triển nông thôn là đi từ tổng thể đến chi tiết, 

từ vĩ mô đến vi mô. Quy hoạch tổng thể xác lập không gian, mục tiêu chính cho các quy hoạch chi 

tiết. Do vậy, quy hoạch tổng thể phải đi trước một bước làm phương hướng cho quy hoạch chi tiết 

đồng thời làm cho các quy hoạch chi tiết của các địa phương, các vùng không mâu thuẫn nhau. Quy 

hoạch phát triển nông thôn được tiến hành ở các cấp khác nhau, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau nhưng đều tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản sau: 

1. Quy hoạch cấp quốc gia (cấp vĩ mô) là cấp cao nhất nhằm thiết lập một trật tự phát triển  

đồng bộ, toàn diện trên khắp mọi miền đất nước. Các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch vùng, 
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quy hoạch địa phương là các quy hoạch chi tiết, cụ thể được sắp xếp theo một trật tự nhất định mà 

quy hoạch vĩ mô đã xác lập, như vậy tránh được những mâu thuẫn, cạnh tranh lẫn nhau hoặc chồng 

chéo lên nhau. 

2. Quy hoạch vĩ mô tạo ra những định hướng đúng cho các quy hoạch vi mô, trật tự quốc gia 

phải quan tâm đúng mức đến trật tự và đặc trưng của từng địa phương. 

3. Các quy hoạch vi mô sẽ được thực hiện trong khuôn khổ mà quy hoạch vĩ mô đã xác lập, 

trật tự địa phương phải hội nhập và thích ứng với trật tự toàn quốc. 

 

b. Mối quan hệ giữa qui hoạch vĩ mô và vi mô 

Mối quan hệ được thể hiện trong sơ đồ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhiệm vụ của các loại hình quy hoạch: 

Quy hoạch cấp quốc gia đây là quy hoạch vĩ mô. Tất cả các nước đều xây dựng và nó đề cập 

tới tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương 

mại và các lĩnh vực hoạt động phục vụ xã hội như giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi 

trường.... Những vấn đề nó đề cập bao trùm lên tất cả các hoạt động của đất nước nên đó là quy 

hoạch phát triển quốc gia. Để xây dựng quy hoạch quốc gia thì Nhà nước phải thành lập Hội đồng 

- Kế hoạch tổng hợp 

- Quy  hoạch  tổng  thể  

vĩ mô 

- Quy hoạch ngành 

- Quy hoạch liên vùng 

-  Quy  hoạch  các  dự   

án rộng 

- Quy hoạch vùng 

- Quy hoạch phát triển  

tổng thể kinh tế, xã hội 

tỉnh 

- Quy hoạch phát triển  

tổng thể kinh tế, xã hội 

huyện 

- Quy hoạch phát triển  

nông nghiệp và nông thôn 

- Quy hoạch sắp xếp các 

dự án khả thi 

-  Phân  bố  không  gian  các 

chi tiết của  quy  hoạch trên 

địa bàn lãnh thổ 

1.  Kế  hoạch, chính  sách tổng 

thể về kinh tế, xã hội  của Nhà 

nước thống  nhất  tác  động đến 

tất cả các vùng 

2. Sự phân phối các dự án đầu tư 

giữa các vùng 

3. Sự hoạt động của các dự án 

lớn tác động đến một  vài  vùng 

(giao thông, thuỷ lợi, điện...) 

4. Sự thành lập dự án cho một 

vùng  nhưng  ảnh   hưởng   đến 

một vài vùng hoặc toàn quốc 

1.   Sự hợp nhất các quy hoạch 

địa phương với nhau 

2.   Sự hợp nhất các quy hoạch 

địa phương với quy hoạch quốc 

gia 

1. Lập, thiết kế các dự án 

2. Tổ  chức thực hiện các  dự án 

theo thứ tự ưu tiên 

(Thí dụ:  Điện khí hoá -  công 

nghiệp nhỏ  - giáo dục - y tế - 

giao thông vận tải - cấp nước 

sạch - trồng trọt - chăn nuôi - 

trồng rừng...) 

 

 

QUY HOẠCH 

QUỐC GIA 

(toàn quốc) 

 

QUY HOẠCH 

TRUNG GIAN 

(vùng, tỉnh, huyện) 

 

QUY HOẠCH VI 

MÔ 

(xã, thôn, xóm) 

LOẠI HÌNH QUY HOẠCH  CẤP QUY HOẠCH  ĐẶC ĐIỂM, TÍNH  CHẤT 

CÁC HOẠT ĐỘNG 

Sơ đồ 4.2. Mối quan hệ giữa qui hoạch vĩ mô và vi mô 
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quy hoạch quốc gia. Hội đồng này có trách nhiệm vạch ra kế hoạch phát triển cho các lĩnh vực, chỉ 

đạo lập quy hoạch cho các lĩnh vực khác nhau của đất nước, đồng thời phải chỉ ra được những 

nguồn lực sẵn có, những vấn đề cần ưu tiên phát triển, đưa ra những mục tiêu phải đạt được trong 

những khoảng thời gian nhất định. 

Như vậy, Hội đồng quy hoạch quốc gia phải xây dựng một khung chỉ tiêu vĩ mô, các ngành, 

các lĩnh vực chuyên môn sẽ hoàn thành các chi tiết của khung đó. Đồng thời Hội đồng quy hoạch 

quốc gia phải kiểm tra xem xét việc thực hiện quy hoạch chi tiết có phù hợp với khung chỉ tiêu mà 

quy hoạch vĩ mô xác lập không. 

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu lớn của cả nước thì quy hoạch cấp vĩ mô phải quan tâm tới 

các quy hoạch chi tiết ở địa phương. Đơn vị lập quy hoạch địa phương có thể là đơn vị xã, huyện, 

tỉnh hoặc đôi khi một số huyện hoặc tỉnh có thể liên kết lại với nhau trong phạm vi một vùng. 

Vùng không phải là đơn vị hành chính nên không có tổ chức hành chính giám sát, chịu trách  

nhiệm thực hiện quy hoạch. Vì vậy quy hoạch vùng chỉ được coi là quy hoạch định hướng cho việc 

khai thác sử dụng tài nguyên và các nguồn lực, và là quy hoạch trung gian làm cơ sở cho các quy 

hoạch chi tiết địa phương. Trong quy hoạch nhiều khi quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện cũng được 

coi là quy hoạch trung gian, nó là cầu nối giữa quy hoạch quốc gia với các quy hoạch vi mô ở cấp 

xã, hoặc cụm dân cư. 

Quy hoạch cấp vi mô có thể là cấp xã, hoặc cụm dân cư, làng bản... đó là cấp thấp nhất, bao 

gồm những hoạt động cụ thể được tiến hành cho từng lĩnh vực riêng biệt. Tất cả những nội dung, 

những mục tiêu phát triển đều phải được thể hiện qua những dự án khả thi và những dự án khả thi 

này được sắp xếp theo một không gian và thời gian hợp lý gọi là “quy hoạch dự án”. Ví dụ như xây 

dựng một khu công nghiệp, khu làng nghề, xây dựng mạng lưới điện, xây dựng mạng lưới giao 

thông, xây dựng hệ thống cấp thoát nước..... 

Từ mối quan hệ giữa các loại hình quy hoạch ở các cấp khác nhau cho thấy được nội dung 

và mức độ khác nhau ở mỗi cấp. Tuy nhiên khi làm quy hoạch ở bất kỳ cấp nào cũng phải thể hiện 

được sự chỉ đạo nhất quán từ trên xuống, sự thống nhất từ dưới lên, phải thoả mãn yêu cầu phát 

triển tổng hợp của mọi ngành, mọi lĩnh vực. 

 

1.5. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1.5.1. Nội dung cơ bản của quy hoạch phát triển nông thôn 

a. Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng 

Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn lực của vùng nghiên cứu về con người, về thiên 

nhiên và về vốn cơ sở vật chất kỹ thuật được khai thác sử dụng như thế nào. 

Phân tích đánh giá thực trạng các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường của vùng nghiên 

cứu. 

* Số liệu tài liệu cần điều tra đánh gia gồm 4 chuyên mục sau: 

- Số liệu tài liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường: bao gồm 

những yếu tố như vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, 

tài nguyên biển, khoáng sản, động thực vật và điều kiện cảnh quan môi trường. 

- Số liệu về điều kiện xã hội: đó là những yếu tố về nguồn nhân lực và các yếu tố xã hội 

khác, gồm các vấn đề: 

+ Vấn đề dân số, lao động và việc làm. 

+ Vấn đề y tế, chăn sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường. 

+ Vấn đề giáo dục đào tạo nâng cao trình độ. 

+ Vấn đề văn hoá thể thao, tôn giáo, phong tục tập quán. 

+ Vấn đề trật tự an ninh, công bằng, tự do, dân chủ. 

- Số liệu về điều kiện kinh tế: cần điều tra xem xét đánh giá hoạt động của 3 nhóm ngành là 

nông nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ thương mại. 

- Số liệu về điều tra, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng: bao gồm hệ thống giao 

thông, thuỷ lợi, điện, thông tin liên lạc, hệ thống dịch vụ phục vụ sản xuất và phục vụ xã hội. 

* Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu: 

1. Phương pháp điều tra thăm dò: đây là phương pháp điều tra tổng quát, giúp cho nhận biết 
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được các vấn đề và những giải pháp có thể thực hiện cho sự phát triển, từ đó sẽ tiến hành điều tra 

chi tiết. 

Để thu thập được những thông tin chính xác người điều tra phải đi khảo sát khắp địa bàn, 

tiếp xúc với một số người dân đang sống trong vùng để tìm hoặc phát hiện ra những vẫn đề lớn mà 

người  dân đang cần hoặc muốn, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm năng về các nguồn lực trong 

vùng để khai thác cho các hoạt động của sự phát triển.. 

Người điều tra còn phải tiếp xúc với cán bộ lãnh đạo, các bộ phận chức năng để thu thập 

những số liệu, tài liệu về điều kiện của vùng. Trong quá trình điều tra đòi hỏi phải tiếp xúc với mọi 

tầng lớp để thông tin mang tính khách quan đại diện chung cho cả vùng. 

Kết quả của điều tra này phải thể hiện được những đặc trưng của vùng, những vấn đề lớn 

trong hoạt động kinh tế xã hội, những khó khăn thuận lớn và hướng phát triển chung của toàn vùng. 

Từ kết quả này chúng ta mới có thể tiến hành điều tra chi tiết phục vụ cho công tác quy hoạch được 

2. Điều tra mẫu: đây là điều tra số liệu chi tiết phục vụ cho quy hoạch như số liệu chi tiết về 

đời sống của người dân, về tình hình sản xuất kinh doanh, vấn đề đầu tư.....Trong quá trình điều tra 

chúng ta không thể tiến hành phỏng vấn tất cả cá thể trong tổng thể các hộ của vùng nghiên cứu vì 

sẽ tốn nhiều thời gian, tốn kém và đặc biệt xứ lý số liệu rất phức tạp. Như vậy cần phải chọn ra một 

lượng mẫu điển hình để điều tra phỏng vấn. Lượng mẫu được chọn này phải đại diện được cho tổng 

thể vùng nghiên cứu. Quá trình điều tra chọn mẫu được tiến hành theo các bước sau: 

- Xác định dung lượng mẫu: tức là xác định lượng cá thể cần phải tiến hành điều tra. Dung 

lượng mẫu được chọn phụ thuộc vào qui mô của tổng thể, sự biến động của các cá thể và phụ thuộc 

vào độ chính xác cần thiết. 

Dung lượng mẫu thường biến động từ 5 đến 10% tổng thể. 

- Cách chọn mẫu: có thể sử dụng 2 cách chọn mẫu sau đây: 

+ Chọn mẫu có chủ ý: tức là chọn mẫu theo ý muốn chủ quan của người điều tra, không 

mang tính khách quan. Theo cách này thì độ chính xác phụ thuộc vào sự hiểu biết và quan điểm của 

người điều tra. 

+ Chọn mẫu ngẫu nhiên: cách này thường được sử dụng, tức là lấy mẫu hoàn toàn không 

theo ý chủ quan của người điều tra, như vậy tránh được sự thiên vị, ưu tiên. Chọn theo cách này 

mang tính khách quan, đảm bảo cho các cá thể đều có cơ hội tham gia vào thành phần của mẫu. 

Trong thực tế điều tra phục vụ quy hoạch phát triển chúng ta có thể áp dụng cả 2 cách chọn 

mẫu tuỳ vào từng giai đoạn để số liệu điều tra chính xác và hiệu quả. 

- Chuẩn bị bộ câu hỏi: để tiến hành điều tra có kết quả chúng ta phải soạn thảo trước bộ câu 

hỏi phỏng vấn. Nội dung của bộ câu hỏi tập trung vào những vấn đề kinh tế, xã hội mà chúng ta 

quan tâm mong muốn thu được thông tin.  

Ví dụ: Nếu chúng ta quan tâm đến lao động sản xuất của nông nghiệp thì cần phải hỏi các 

câu hỏi về hoạt động nông nghiệp như loại cây trồng vật nuôi, năng suất quỹ đất tình hình sử dụng 

ruộng đất và những vấn đề có liên quan đến sản xuất nông nghiệp như nước, phân, thị trường tiêu 

thụ, mức đầu tư, thu nhập, tình hình sản xuất của các ngành nghề khác (tiểu thủ công nghiệp, lâm 

nghiệp, thuỷ sản). 

Nếu chúng ta quan tâm đến công ăn việc làm thì cần tập trung hỏi các vấn đề như: dân số, 

giáo dục, hỏi về kinh nghiệm (năng khiếu của người dân), hỏi về các loại công việc họđang tìm 

kiếm và quan tâm, Nếu quan tâm đến đời sống của người dân thì câu hỏi phỏng vấn thường tập 

trung vào các vấn đề như thu nhập, nhà cửa, khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm, các đồ dùng 

trang bị trong nhà. Ngoài ra trước khi phỏng vấn phải nắm được tên chủ hộ, số thành viên trong gia 

đình và đất đai của họ. 

- Hướng dẫn và tổ chức điều tra: tổ chức tập huấn cho cán bộ điều tra, giúp họ nắm được 

mục đích, phương pháp và cách điều tra. Bố trí thời gian phương tiện để tiến hành điều tra nhằm đạt 

được kết quả mong muốn. 

b. Nhận biết các vấn đề, đánh giá tiềm năng các loại nguồn lực 

- Nhận biết các vấn đề: đó là các vấn đề về quản lý và sử dụng các nguồn lực cho phát triển 

kinh tế xã hội ở địa phương. Trong quá trình sử dụng đất nảy sinh những mâu thuẫn, tranh chấp cần 

phải giải quyết hoặc trong sử dụng các nguồn tài nguyên nảy sinh vấn đề thoái hoá, ô nhiễm...... 
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- Đánh giá tiềm năng các loại nguồn lực: tức là đánh giá khả năng khai thác sử dụng các 

nguồn lực trong tương lai để đáp ứng mục tiêu của quy hoạch trong từng thời điểm với những điều 

kiện cụ thể. 

Chúng ta phải đánh giá tiềm năng các nguồn lực vì phải biết được khả năng của các nguồn 

lực có đáp ứng được mục tiêu phát triển trong tương lai không. Trong thời kỳ có nhiều biến động 

như hiện nay cần phải dự báo được khả năng đáp ứng được mục tiêu phát triển của từng thời kỳ. 

Mối liên hệ giữa các nguồn lực của địa phương với cấp cao hơn và với quốc tế cũng trở nên quan 

trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện mục tiêu của quy hoạch phát triển. 

* Nội dung đánh giá tiềm năng các nguồn lực, phân tích những lợi thế, hạn chế của vùng 

bao gồm: 

+ Phân tích về vị trí địa lý: bao gồm vị trí tuyệt đối và tương đối của vùng, có những thuận 

lợi và khó khăn gì trong giao lưu trao đổi về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. 

+ Đánh giá tiềm năng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường: xác định khả năng 

khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên như: đất đai, nước, rừng, biển, khoáng sản.... 

+ Đánh giá tiềm năng nguồn nhân lực: dự báo về dân số và lao động thể hiện ở qui mô và 

chất lượng từ đó xác định hướng chuyển dịch cơ cấu dân số, cơ cấu lao động cho thích hợp. 

+ Đánh giá về thị trường: thị trường nó có tác dụng bao trùm lên tất cả các hoạt động do đó 

dự báo xu thế của thị trường, tác động của thị trường đối với vùng nghiên cứu là điều cần thiết. 

+ Đánh giá về cơ chế và chính sách: tác động và ảnh hưởng của cơ chế chính sách có liên 

quan đến sự phát triển của vùng như chính sách đất đai, chính sách về thị trường, các chính sách về 

xã hội... Những chính sách trên có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển của vùng. 

c. Xác định phương hướng mục tiêu cần đạt được của phương án quy hoạch 

1. Phương hướng phát triển 

Phương hướng phát triển được xác định dựa trên những nguyên tắc xây dựng một xã hội 

giầu mạnh, văn minh, công bằng, dân chủ, tự do, an ninh xã hội, an toàn về môi trường, tạo dựng sự 

cân  bằng trong các điều kiện sống khác nhau. Phương hướng tức là đưa ra chiến lượng hướng đi 

tổng thể, hài hoà cho vùng và mọi người sống trong không gian cụ thể đều chấp nhận được. 

2. Mục tiêu phát triển 

Các mục tiêu đề ra trong phương án quy hoạch phải phản ánh đầy đủ dự kiến về sự phát 

triển  của  vùng hoặc địa phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, môi trường... theo phương 

hướng đã xác định. Các mục tiêu phải đảm bảo tính hiện thực và được người dân trong vùng ủng 

hộ. 

Khi xây dựng mục tiêu đòi hỏi phải xây dựng những mục tiêu cần đạt trước mặt và những 

mục tiêu lâu dài, những mục tiêu trước mắt phải hội tụ thành mục tiêu lâu dài. Để xác định mục tiêu 

người ta thường xây dựng một tháp mục tiêu trong đó bao gồm các mục tiêu tổng quát (mục tiêu 

chóp bu) và các mục tiêu cụ thể riêng biệt. 

- Mục tiêu tổng quát là mục tiêu mang lại lợi ích chung của toàn vùng, vì lợi ích của người 

dân, vì an toàn môi trường và sử dụng tối ưu các nguồn lực. 

- Mục tiêu cụ thể là mục tiêu của từng lĩnh vực, cho từng giai đoạn khác nhau, những mục 

tiêu cụ thể sẽ phải hội tụ thành mục tiêu tổng quát. 

Khi xây dựng mục tiêu dựa vào những căn cứ sau: 

+ Căn cứ vào đường lối, chủ chương chính sách của đảng và Nhà nước về chiến lược phát 

triển kinh tế xã hội trong thời kỳ. 

+ Căn cứ vào tổng thể quy hoạch cấp vĩ mô. 

+ Căn cứ vào kết quả dự báo những vấn đề trong tương lai như: dự báo về nguồn nhân lực, 

dự báo về thị trường, dự báo về khoa học công nghệ, dự báo về môi trường và các nguồn lực 

khác..... 

+ Căn cứ vào thực trạng hoạt động kinh tế xã hội và khả năng khai thác sử dụng các nguồn 

lực của địa phương trong tương lai. 

d. Xây dựng phương án quy hoạch 

1. Luận chứng các nội dung quy hoạch 

Lập phương áp quy hoạch tổng thể cho vùng nghiên cứu bao gồm một số nội dung chính 
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sau: 

* Khi xây dựng luận chứng dựa vào các căn cứ sau: 

- Khả năng về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của địa phương, chỉ tiêu này chi phối rất 

lớn đến sự hình thành và thực hiện các dự kiến trong tương lai. 

- Nhu cầu và xu thế phát triển của xã hội trong nước và trên thế giới. Trong đó quan hệ hợp 

tác đầu tư trong nước và quốc tế trở thành vấn đề hết sức quan trọng. 

- Cơ chế chính sách của Nhà nước và của địa phương nó ảnh hưởng đến sự phát triển của 

hiện tại và tương lai. 

* Lập luận chứng cho phát triển các ngành kinh tế: gồm có ngành nông nghiệp, công nghiệp 

- xây dựng và dịch vụ - thương mại. Cần luận chứng một số nội dung cụ thể sau: 

- Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mỗi ngành trong cơ cấu kinh tế. 

- Xác định nhịp độ tăng trưởng của các ngành và toàn bộ nền kinh tế trong từng giai đoạn 

của phương án quy hoạch. 

- Xác định cơ cấu kinh tế trong các giai đoạn của phương án quy hoạch. 

- Xác định các hoạt động và giải pháp trong phát triển sản xuất của các ngành theo phương 

án quy hoạch trên cơ sở khai thác hết những thế mạnh của vùng. 

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp như GDP, GNP, thu nhập trên đầu người, kim 

ngạch xuất khẩu, mức thu ngân sách.... 

* Lập luận chứng về phát triển mạng lưới dân cư và cơ sở hạ tầng. 

- Luận chứng về phát triển đô thị: 

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, nền kinh tế phát triển theo hướng hàng hoá vận 

hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước sẽ dẫn tới việc hình thành và mở rộng các 

trung tâm, làm cho qui mô và chất lượng của đô thị ngày càng tăng lên. Mặt khác sự phát triển này 

cũng tác động đến quá trình phân bố lao động và dân cư trên địa bàn. Một bộ phận khá lớn người 

lao động nhất là lao động trẻ ở khu vực nông thôn sẽ ra các đô thị để làm việc, như vậy làm cho qui 

mô dân số của các đô thị tăng lên. Nếu sự tăng dân số quá nhanh mà chúng ta không chủ động được 

sẽ dân đến những hạn chế rất lớn cho sự phát triển của các đô thị về mọi mặt. 

Những thông tin và những dự báo về sự biến động đó là những căn cứ để xác định việc mở 

mang hoặc nâng cấp các đô thị, đồng thời cũng là căn cứ để xác định nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ 

tầng đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. 

Nội dung của luận chứng bao gồm: luận chứng về quy mô diện tích, dân số, luận chứng về 

chất lượng đô thị và vị trí vai trò của đô thị trọng sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. 

- Luận chứng về phát triển khu dân cư nông thôn: 

Phát triển khu dân cư nông thôn có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 

của vùng nông thôn, nó tạo ra những điều kiện lãnh thổ và xã hội nhất định cho thực hiện thành 

công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân. Khu dân cư nông thôn sẽ phát triển theo hướng đô thị hoá với những 

tiêu chuẩn nông thôn mới như về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà ở, đường xá, công trình công cộng... 

về môi trường nông thôn và các điều kiện khác.... Như vậy mục tiêu sẽ tạo ra vùng nông thôn là địa 

bàn hấp dẫn về mọi mặt. Đối với miền núi cần phải ổn định dân cư theo chương trình định canh 

định cư, ở vùng đồng bằng phải chấm dứt tình trạng di dân tự do ra các đô thị. 

Nội dung luận chứng bao gồm: nâng cấp các điểm dân hiện có theo hướng hiện đại đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng tăng. Mở các khu dân cư mới theo hướng đô thị hoá tạo những tiền đề hiện 

đại và phát triển lâu dài. Bố trí các công trình công cộng gắn với các điểm dân cư dẫn tới những 

điều kiện sống của người dân nông thôn ngày cao cao. 

- Luận chứng về phát triển cơ sở hạ tầng 

Luận chứng về phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và cấp thoát nước, nâng cấp hệ 

thống điện, thông tin liên lạc, phát triển khoa học công nghệ và các vấn đề khác. 

* Lập luận chứng về phát triển các vấn đề xã hội 

Xã hội phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng tăng cả về vật chất, văn hoá, tinh 

thần. Như vậy nhu cầu về phát triển các vấn đề xã hội mang tính tất yếu khách quan gắn liền với sự 
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phát triển. 

- Vấn đề dân số, lao động và việc làm: luận chứng một số nội dung sau: 

+ Dự báo về dân số và lao động từ đó dự tính được khả năng cung ứng về nguồn nhân lực 

cho phát triển của các ngành, các lĩnh vực trong xã hội, khả năng phải tạo thêm công ăn việc làm để 

giải quyết được lao động tăng thêm. 

+ Dự tính khả năng đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ lao động 

đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội trong tương lai. 

+ Khả năng thực hiện các chương trình dự án phát triển, đẩy mạnh phát triển kinh tế để giải 

quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống của người dân. 

- Phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí 

Giáo dục nói chung, giáo dục nông thôn nói riêng là yêu cầu quan trọng của xã hội, là nền 

tảng để phát triển kinh tế, xã hội hiện đại. 

Mục tiêu của sự nghiệp giáo dục là nâng cao dân trí, tạo nền tảng học vấn và trình độ nghề 

nghiệp cần thiết cho cả cộng đồng. Chăm lo giáo dục đến các thế hệ trẻ ở các lứa tuổi học đường, 

nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường cả ở cấp phổ thông và đại học. 

Những giải pháp cho việc phát triển giáo dục đào tạo: 

+ Đầu tư xây dựng đủ trường lớp cho các khu vực cả ở những nơi tập trung và phân tán. 

Tăng cường trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu của giảng dạy. 

+ Phát triển đội ngũ giáo viên có đủ trình độ nhiệt huyết với công tác giáo dục. 

+ Tạo ra môi trường giáo dục thuận lợi, luôi cuốn và hấp dẫn với học sinh. 

+ Phát triển đa dạng các loại hình giáo dục đào tạo, nhất là mở rộng hình thức dạy nghề. 

- Phát triển hệ thống y tế cộng đồng 

Mạng lưới y tế nông thôn, chủ yếu là mạng lưới y tế cơ sở với các trạm y tế tuyến xã, trung 

tâm cụm xã đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động y tế dự phòng và 

cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.  

Mục tiêu của công tác y tế là chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, khắc phục tình trạng 

suy dinh dưỡng, tăng tuổi thọ bình quân, thanh toán các bệnh dịch, góp phần tích cực trong việc 

thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. 

- Mở rộng quy mô hoạt động văn hoá, thông tin liên lạc, đẩy mạnh phong trào thể dục thể 

thao, nâng cao năng lực thẩm mỹ, lành mạnh hoá môi trường. 

Xây dựng các dự án cho các hoạt động cụ thể của từng lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi 

trường đáp ứng được mục tiêu trong từng thời kỳ. Lựa chọn, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên 

và theo tiềm năng các nguồn lực. Xác định thời gian hoàn thành của mỗi dự án, và mối quan hệ 

giữa các dự án để hoàn thành các nội dung của phương án quy hoạch theo đúng thời gian đã định. 

2. Tổ chức phân bố không gian kinh tế xã hội theo lãnh thổ 

Định hình, định vị các khu hoạt động sản xuất và định cư của con người, hình thành các 

điểm dân cư (làng, xã), các khu trung tâm, các thị tứ, thị trấn, xác định vị trí các công trình kết cấu 

hạ tầng. 

Nội dung tổ chức phân bố không gian bao gồm: 

- Phân bố phát triển các tiểu vùng kinh tế. 

- Phân bố mạng lưới đô thị và khu dân cư nông thôn. 

- Phân bố các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

- Phân bố các trục, các hành lang phát triển, các khu vực đặc biệt. 

- Quy hoạch cảnh quan, tôn tạo các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá. 

e. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện 

Kế hoạch của phương án quy hoạch được xây dựng dựa vào thời gian hoàn thành của các 

chương trình và dự án trên nguyên tắc đảm báo đúng tiến độ thể hiện được tính ưu tiên, tính tiết 

kiệm và tính tích cực trong quy hoạch. 

Để thực hiện được các nội dung của quy hoạch cần đưa ra những giải pháp chi tiết phù hợp 

với điều kiện hoàn cảnh của địa phương ở từng thời kỳ khác nhau. Có thể giới thiệu một số giải 

pháp sau: 

1. Giải pháp về kinh tế 
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Phát huy thế mạnh về kinh tế của các thành phần, đổi mới các hoạt động kinh tế, nhất là 

kinh tế đối ngoại để từng bước đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường. 

2. Giải pháp về cơ chế chính sách 

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách, đẩy mạnh việc cải cách hành chính. 

Từng bước tạo ra cơ chế thuận lợi cho hoạt động của các thành phần kinh tế theo cơ chế thị trường 

có sự quản lý của Nhà nước, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới 

3. Giải pháp về xã hội 

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách về xã hội như chính sách kế hoạch hoá gia đình, coi 

trọng giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, tăng cường mạng lưới y tế chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. 

Tạo điều kiện thuận lợi để chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sự phân 

công lao động xã hội hợp lý. 

4. Giải pháp về đầu tư 

Tạo cơ chế đầu tư thuận lợi nhất là đầu tư từ bên ngoài. Xác định cơ cấu đầu tư cho các 

ngành các lĩnh vực hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn vốn. Xây dựng các loại dịch vụ tài chính 

thuận lợi nhằm thu hút được nhiều nguồn vốn. 

1.5.2. Phương pháp quy hoạch phát triển nông thôn 

Bao gồm các phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp chuyên khảo, phương pháp 

quy hoạch tính toán, phương pháp toán kinh tế và tin học. 

Phương pháp thống kê được sử dụng rộng rãi trong khi điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình 

các vùng, địa phương và các đơn vị kinh tế ở nông thôn. 

Phương pháp chuyên khảo được dùng để nghiên cứu khảo sát các điển hình riêng biệt như 

các đơn vị kinh tế (hộ, hợp tác xã, trang trại...) nhằm rút ra được những kinh nghiệm tiên tiến trong 

quy hoạch phát triển nông thôn. Phương pháp quy hoạch tính toán các mặt cân đối của các yếu tố 

sản xuất đầu vào (vốn, cơ sở vật chất - kỹ thuật, lao động) và các sản phẩm đầu ra, giữa cung và 

cầu, giữa sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm. Phương pháp quy hoạch tính toán còn được sử 

dụng để xem xét trình độ và hiệu quả kinh tế xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn. 

Phương pháp toán kinh tế và tin học. Xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn là công việc 

hết sức phức tạp liên quan đến nhiều nhân tố, nhiều vùng, nhiều địa phương, nhiều đơn vị kinh tế, 

nếu dùng phương pháp toán kinh tế và tin học thì việc xây dựng các phương án quy hoạch sẽ đỡ gặp 

khó khăn. 

-Áp dụng phương pháp toán học và tin học sẽ giúp cho việc lựa chọn, bố trí các nguồn lực, 

quy hoạch cơ cấu kinh tế các ngành, các vùng khác nhau, lựa chọn phương án tối ưu một cách thuận 

lợi hơn 

Quy hoạch phát triển nông thôn là một loại hình quy hoạch đa phương, đa mục tiêu, bao 

gồm nhiều vấn đề đa dạng phức tạp, vì vậy để tiến hành tốt phương án quy hoạch cần ứng dụng 

phương pháp nghiên cứu phân tích hệ thống như sau: 

Bảng 2. Phƣơng pháp phân tích hệ thống có thể sử dụng trong QH phát triển nông thôn 

Hạng mục Đặt và thảo luận các vấn đề 

1. Xác định nhiệm vụ  hoặc công việc phải 

làm (sự cần thiết phải làm quy hoạch) 

- Tại sao chúng ta lại tiến hành quy hoạch 

- Chúng ta mong muốn đạt được kết quả gì 

2. Hệ thống thông tin - Thu thập thông tin cần thiết phục vụ quy hoạch 

- Xử lý thông tin 

3. Xác định mục tiêu phương hướng quy 

hoạch 

- Thảo luận các căn cứ để xây dựng mục tiêu 

- Thảo luận mục tiêu tổng quát. 

- Thảo luận các mục tiêu chi tiết cụ thể của từng 

lĩnh vực, từng ngành 

4. Xây dựng nội dung quy hoạch - Thảo luận những nhiệm vụ phải làm 

- Xây dựng các bước để tiến hành thực hiện 

nhiệm vụ 

- Thảo luận những biện pháp tiến hành các nội 

dung chi tiết 

5. Xây dựng kế hoạch thực hiện - Thảo luận các chương trình hành động để thực 
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thi các nội dung quy hoạch 

- Lập các dự án cho việc thực hiện các nội dung, 

sắp xếp các nội dung theo thứ tự ưu tiên 

6. Xem xét lại nhằm điều chỉnh bổ sung - Thảo luận xem các nội dung có hoàn thành được 

theo kế hoạch không 

- Nếu không thì cần bổ sung, điều chỉnh cái gì. 

- Điều chỉnh và bổ sung như thế nào 

 

1.6. TRÌNH TỰ CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH LẬP PHƢƠNG ÁN QH PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN 

1.6.1. Trình tự các bước quy hoạch thực hiện ở Việt Nam 

Quy hoạch phát triển tổng thể vùng nông thôn ở Việt Nam tuân thủ các bước sau: 

Bước 1. Xử lý các kết quả điều tra cơ bản đã có và tổ chức điều tra bổ sung; khảo sát thực 

tế; thu thập tư liệu, số liệu về vùng và cả nước. 

Bước 2. Nghiên cứu các tác động của các yếu tố bên ngoài; tác động (hay chi phối) của 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội của vùng. Đánh giá và dự báo các yếu tố và nguồn lực phát triển, các yếu tố tiến bộ 

khoa học công nghệ của thế giới và các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khác tác động đến quy 

hoạch của vùng trong tương lai. Xác định vị trí, vai trò của các ngành và của từng tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương lãnh thổ đối với nền kinh tế - xã hội của vùng. 

Bước 3. Xác định vai trò của vùng quy hoạch đối với cả nước và đối với lãnh thổ lớn hơn 

mà nó nằm trong đó; nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo và một số chỉ tiêu vĩ mô về phát triển kinh 

tế - xã hội của vùng; cung cấp các thông tin đó cho các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương làm cơ sở phục vụ xây dựng các quy hoạch phát triển và phân bố ngành trên vùng và 

quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố, đồng thời thu nhận thông tin phản hồi để điều 

chỉnh, bổ sung. 

Bước 4. Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch  

a. Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển; 

b. Định hướng phát triển và phương án quy hoạch; 

c. Định hướng tổ chức không gian; 

d. Các giải pháp thực hiện. 

Bước  5. Lập báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trình Hội đồng 

Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bước 6. Thông báo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng đã được phê 

duyệt, các địa phương căn cứ vào đó hiệu chỉnh quy hoạch phát triển của mình. 

 

1.6.2. Trình tự các bước quy hoạch thực hiện ở một số nước đang phát triển trên thế giới 

Phương án quy hoạch phát triển nông thôn được xây dựng theo trình tự các bước sau: 

a. Giai đoạn 1: Điều tra đánh giá, phân tích tình hình cơ bản và đưa ra dự báo 

Giai đoạn này gồm 3 bước sau: 

* Bước 1: Điều tra thu thập các loại số liệu, hội tụ thông tin: bao gồm các chuyên mục số 

liệu tài liệu sau: 

- Số liệu về tự nhiên: bao gồm các vấn đề sau: 

+ Vị trí địa lý. 

+ Khí hậu. 

+ Địa hình. 

+ Các nguồn tài nguyên. 

+ Cảnh quan môi trường 

- Số liệu về hoạt động kinh tế: đó là số liệu về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các nhóm ngành sau: 

+ Nhóm ngành nông nghiệp. 

+ Nhóm ngành công nghiệp xây dựng. 
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+ Nhóm ngành dịch vụ thương mại. 

- Số liệu về hoạt động xã hội: bao gồm các vấn đề: 

+ Dân số, lao động và việc làm. 

+ Các tổ chức xã hội. 

+ Vấn đề giáo dục nâng cao trình độ. 

+ Vấn đề y tế chăm sóc sức khoẻ. 

+ Vấn đề văn hoá thể thao... 

- Số liệu về thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng: bao gồm: 

+ Giao thông. 

+ Thuỷ lợi. 

+ Điện, bưu điện, cung cấp năng lượng. 

+ Cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

+ Cơ sở hạ tầng phục vụ xã hội. 

* Bước 2: Thảo luận, đánh giá. 

- Phân tích mô tả những đặc điểm chung của vùng về điều kiện tự nhiên, phân tiểu vùng sinh 

thái. 

- Thảo luận, phân tích đánh giá trên các mặt sau: 

+ Hoạt động kinh tế: bao gồm hoạt động của 3 nhóm ngành  là nông nghiệp, công nghiệp 

xây dựng và dịch vụ thương mại. 

Khi phân tích đánh giá dựa trên hệ thống các chỉ tiêu kinh tế: tổng giá trị sản phẩm, giá trị 

gia tăng, chi phí, năng suất lao động, việc làm, thu nhập, đầu tư... 

+ Hoạt động xã hội và con người: phân tích đánh giá những vấn đề về tổ chức và quản lý 

hành chính; các tổ chức chính trị xã hội; hoạt động của hệ thống dịch vụ phục vụ xã hội bao gồm: 

giáo dục nâng cao trình độ của người dân, y tế chăm sóc sức khoẻ, các vấn đề văn hoá thể thao... 

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật: điều kiện cơ sở vật chất của địa phương phục vụ cho sản xuất và 

xã hội như giao thông thuỷ lợi, điện, khí đốt...... Phân tích đánh giá khả năng phục vụ của cơ sở vật 

chất cho các hoạt động của hiện tại và tương lai. 

* Bước 3: Xây dựng mô hình phát triển. 

- Xây dựng định hướng và mục tiêu phát triển chung toàn vùng và cụ thể của từng lĩnh vực 

kinh tế, xã hội, quản lý hành chính... 

- Xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế: 

+ Mô hình về giá trị gia tăng theo các ngành. 

+ Mô hình về phân bố và tổ chức lao động. 

- Xác định phương hướng sử dụng các nguồn lực đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội 

và môi trường. 

b. Giai đoạn 2: Quy hoạch tổng thể 

Giai đoạn này gồm 2 bước: 

* Bước 4: Quy hoạch theo 3 nhóm ngành. 

- Nhóm ngành I: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản: 

+ Xác định các hoạt động theo tiểu ngành: 

. Trồng trọt, chăn nuôi, làm vườn.... 

. Trồng rừng, khai thác lâm sản... 

. Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản.. 

+ Phân bố lao động theo các tiểu ngành. 

+ Phân bố đầu tư theo tiểu ngành. 

+ Xác định sản phẩm và giá trị gia tăng theo tiểu ngành và tiểu vùng. 

+ Lựa chọn hệ sinh thái thích hợp: nông lâm kết hợp hoặc nông lâm ngư. 

- Nhóm ngành II: công nghiệp xây dựng: 

+ Xác định các hoạt động theo tiểu ngành: 

. Công nghiệp khai thác 

. Công nghiệp chế biến 

. Công nghiệp sản xuất 
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. Xây dựng 

+ Phân bố lao động theo các tiểu ngành. 

+ Phân bố đầu tư theo tiểu ngành. 

+ Xác định sản phẩm và giá trị gia tăng theo tiểu ngành và tiểu vùng. 

- Nhóm ngành III: dịch vụ thương mại 

+ Xác định các loại hình dịch vụ thương mại: 

. Dịch vụ phục vụ xã hội và sản xuất như giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng... 

. Dịch vụ thương mại: thương nghiệp, kinh doanh nhà hàng khách sạn... 

. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.... 

+ Phân bố tổ chức sử dụng lao động trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ. 

+ Phân bố đầu tư trong các lĩnh vực. 

+ Xác định giá trị gia tăng của các loại hình dịch vụ. 

+ Các định cơ chế điều chỉnh các loại hình dịch vụ thích hợp với mô hình tăng trưởng. 

* Bước 5: Bố trí sắp xếp không gian. 

- Bố trí tổ chức sắp xếp khu dân cư theo hướng đô thị hoá. 

- Bố trí cơ sở hạ tầng. 

- Phân bố không gian cho các hoạt động sản xuất. 

c. Giai đoạn 3: Quy hoạch chi tiết - chương trình, dự án ưu tiên 

Giai đoạn này có 2 bước: 

*Bước 6: Quy hoạch chi tiết. 

Trên cơ sở các nội dung của quy hoạch tổng thể tiến hành lập quy hoạch chi tiết và thiết kế 

cụ thể cho từng nội dung. 

- Nông nghiệp:  

+ Thổ nhưỡng, địa hình, sinh thái 

+ Loại hình nông trại sản xuất. 

+ Thiết kế lô thửa 

+ Thiết kế vườn trại 

- Công nghiệp:   

+ Quy hoạch các cụm công nghiệp, khu công nghiệp 

+ Thiết kế các nhà máy 

+ Luận chứng các thiết bị đầu tư. 

- Dịch vụ:   

+ Vị trí tầm quan trọng của từng loại hình dịch vụ 

+ Qui mô, vị trí của các loại dịch vụ 

- Tổ chức:   

+ Tổ chức hành chính 

+ Tổ chức xã hội và các hiệp hội khác. 

* Bước 7: Lập chương trình và dự án thực hiện. 

- Định hình, định vị các khu hoạt động sản xuất và định cư của con người. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Lập chương trình hành động theo từng nội dung của phương án quy hoạch và theo từng 

tiểu vùng. 

- Lập các dự án theo thứ tự ưu tiên của các nội dung và các tiểu vùng, tiểu ngành. 

- Xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện. 
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Chƣơng 2 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

 

2.1. KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

Đất đai là một phần lãnh thổ nhất định có vị trí, hình thể, diện tích với những tính chất tự 

nhiên hoặc mới tạo thành, tạo ra những điều kiện nhất định cho việc sử dụng theo các mục đích 

khác nhau. Như vậy, để sử dụng đất cần phải làm quy hoạch, đây là quá trình nghiên cứu, lao động 

sáng tạo nhằm xác định ý nghĩa, mục đích của từng phần lãnh thổ và đề xuất một trật tự sử dụng đất 

nhất định.  

Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi 

trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử 

dụng đất đai tốt nhất.  

Bản chất của quy hoạch sử dụng đất được xác định dựa trên quan điểm nhận thức: đất đai là 

đối tượng của các mối quan hệ sản xuất trong lĩnh vực sử dụng đất vàviệc tổ chức sử dụng đất như 

"tư liệu sản xuất đặc biệt" gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, quy hoạch sử dụng đất là 

một hiện tượng kinh tế - xã hội thể hiện đồng thời 3 tính chất: 

- Tính kinh tế: Thể hiện bằng hiệu quả sử dụng đất. 

- Tính kỹ thuật: Bao gồm các tác nghiệp chuyên môn kỹ thuật như điều tra, khảo sát, xây 

dựng bản đồ, khoan định, xử lý số liệu... 

- Tính pháp chế: Xác định tính pháp chế về mục đích và quyền sử dụng đất theo quy hoạch 

nhằm đảm bảo sử dụng và quản lý đất đai đúng pháp luật. 

Thực chất quy hoạch sử dụng đất là quá trình hình thành các quyết định nhằm tạo điều kiện 

đưa đất đai vào sử dụng bền vững để mang lại lợi ích cao nhất, thực hiện đồng thời 2 chức năng: 

Điều chỉnh các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất đặc biệt với mục 

đích nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ đất và môi trường. Từ đó ta có khái niệm 

quy hoạch sử dụng đất như sau: 

Quy hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của nhà 

nước về tổ chức sử dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất, thông 

qua việc phân bổ quỹ đất và tổ chức sử dụng đất như một tư liệu sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất đai và môi trường. 

2.2. CÁC NGUYÊN TẮC, CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT 

2.2.1. Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: 

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh; 

- Được lập từ tổng thể đến chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét 

duyệt; 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất của cấp 

dưới; 

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; 

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; 

- Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

- Dân chủ và công khai; 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi thời kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong 

năm cuối của kỳ trước đó. 

2.2.2. Căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

a. Căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất bao gồm: 

- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả 

nước; quy hoạch phát triển của các ngành và các địa phương; 
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- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; 

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và nhu cầu của thị trường; 

- Hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất; 

- Định mức sử dụng đất; 

- Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất; 

- Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước. 

b. Căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 

- Quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt; 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Nhà nước; 

- Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; 

- Kế quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; 

- Khả năng đầu tư thực hiện các dự án, công trình có sử dụng đất. 

2.2.3. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

a. Nội dung quy hoạch sử dụng đất bao gồm: 

- Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng 

sử dụng đất; đánh giá tiềm năng đất đai; 

- Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch; 

- Xác định diện tích các loại đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh; 

- Xác định diện tích đất phải thu hồi để thực hiện các công trình, dự án; 

- Xác định các biện pháp sử dụng, bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; 

- Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

b. Nội dụng kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; 

- Kế hoạch thu hồi diện tích các loại đất để phân bổ cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng; 

phát triển công nghiệp, du lịch, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, quốc phòng, an ninh; 

- Kế hoạch chuyển diện tích đất chuyên trồng lúa nước và đất có rừng sang sử dụng vào mục 

đích khác, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp; 

- Kế hoạch khai hoang mở rộng diện tích đất để sử dụng vào các mục đích; 

- Cụ thể hóa kế hoạch sử dụng đất 5 năm đến từng năm; 

- Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2.3. QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI CHO CÁC NGÀNH PHI NÔNG NGHIỆP 

2.3.1. Đặc điểm phân bố đất phi nông nghiệp 

Đất phi nông nghiệp là đất giữ vai trò thụ động với chức năng là cơ sở không gian và vị trí 

để hoàn thiện quá trình lao động, là kho tàng dự trữ trong lòng đất, quá trình sản xuất và sản phẩm 

được tạo ra không phụ thuộc vào đặc điểm độ phì nhiêu của đất, chất lượng thảm thực vật và các 

tính chất tự nhiên có sẵn trong đất. 

Các công trình phi nông nghiệp rất đa dạng, nên loại đất cần thiết để giao cho mục đích đó 

rất khác nhau và có ảnh hưởng không giống nhau đến việc tổ chức lãnh thổ và tác động đến môi 

trường xung quanh. Do đó, có thể phân chia đất phi nông nghiệp dưới các dạng sau: 

- Đất để xây dựng các công trình như trường học, y tế, dịch vụ, văn hóa, phúc lợi...Diện tích 

đất loại này không lớn, việc trưng dụng đất đó không gây ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng đất 

và tổ chức sản xuất đã hình thành. 

 - Đất để xây dựng các công trình tuyến như đường sắt, đường ô tô, kênh mương lớn, ống 

dẫn dầu hoặc khí đốt, đường tải điện cao thế...: Diện tích đất được giao có thể không lớn lắm, song 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sử dụng đất vì nó chia cắt đất đai, ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn 

lãnh thổ của đơn vị sử dụng đất đang tồn tại. Ngoài ra còn gây ô nhiễm cho sản phẩm nông nghiệp 

và những hậu quả khác. 

- Đất để xây dựng các khu công nghiệp: Chúng thường chiếm diện tích đất lớn, ảnh hưởng 

nhiều đến các đơn vị sử dụng đất đang tồn tại đôi khi phải di chuyển dân, nhà cửa và công trình đi 

nơi khác. Hoạt động của công trình dễ gây ô nhiễm đất đai, nguồn nước và không khí. 

- Đất để phát triển khu dân cư và đô thị mới. 
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- Đất cho nhu cầu khai thác khoáng sản. Ngoài việc ảnh hưởng đến các đơn vị sử dụng đất 

đang tồn tại, nó còn làm tổn hại tầng đất mặt, ảnh hưởng đến hệ thống thủy văn và những hậu quả 

khác. 

- Đất để xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn: Hoạt động này dễ gây ngập úng 

một diện tích lớn, phải di chuyển cả một vùng dân cư, làm thay đổi chế độ nước ngầm trong đất và 

gây nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. 

- Đất cho mục đích bảo tồn và an ninh quốc phòng: thường chiếm diện tích lớn, gây ảnh 

hưởng đến tổ chức lãnh thổ. 

2.3.2. Nguyên tắc và yêu cầu phân bổ đất phi nông nghiệp 

Khi phân bổ đất phi nông nghiệp phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau: 

- Tất cả những diện tích đất có thể sử dụng được vào mục đích nông nghiệp trước hết phải 

giành cho nông nghiệp. Đối với mục đích phi nông nghiệp chỉ giao những diện tích không sử dụng 

được hoặc sử dụng cho nông nghiệp có hiệu quả thấp. 

- Việc lấy đất nông nghiệp, nhất là đất canh tác vào mục đích phi nông nghiệp chỉ giải quyết 

trong những trường hợp đặc biệt và chỉ được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao nhất, 

đồng thời phải có sự đồng ý của chủ sử dụng đất. 

- Người chủ được cấp đất phải đền bù thiệt hại thực tế và bồi hoàn giá trị đất theo quy định 

của pháp luật cho chủ sử dụng đất có đất bị trưng dụng. 

- Chủ được cấp đất phải có biện pháp bảo vệ lớp đất màu trên diện tích được giao để sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

- Những diện tích được giao để sử dụng tạm thời, sau khi hết thời hạn sử dụng phải được cải 

tạo để đưa về trạng thái ban đầu cho chủ sử dụng cũ. 

Các yêu cầu khi phân bố đất phi nông nghiệp: 

- Vị trí, hình dạng và điều kiện tự nhiên của khu đất phải phù hợp với mục đích sử dụng và 

đáp ứng yêu cầu hoạt động của công trình. 

- Sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ đất, có biện pháp xử lý triệt để chất thải, không gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Không gây thiệt hại cho việc sử dụng đất, cho đời sống của các chủ sử dụng đất láng giềng 

và nhân dân trong vùng. 

2.3.3. Nội dung quy hoạch đất phi nông nghiệp 

2.3.3.1. Dự báo dân số 

Dân số luôn gia tăng. Cùng với sự gia tăng dân số là sự gia tăng về nhu cầu xã hội và đòi hỏi 

nhu cầu đất ngày càng lớn. Trong khi đó diện tích đất và sức tải dân số của đất lại có hạn, mâu 

thuẫn giữa người và đất ngày càng thêm gay gắt. Vì vậy, dự báo dân số có ý nghĩa quan trọng, là 

tiền đề của quy hoạch sử dụng đất đai. Giữa thành thị và nông thôn có sự khác biệt về mức độ, nhu 

cầu tiêu dùng nông sản và tình hình sử dụng đất đai. Do đó, cùng với việc dự báo tổng dân số cần 

dự báo cụ thể dân số phi nông nghiệp, dân số nông nghiệp cũng như dân số tăng trưởng tự nhiên và 

tăng cơ học (dân số tăng theo mục đích quy hoạch). 

a. Dự báo tổng dân số 

- Theo phương pháp tăng tự nhiên: Theo phương pháp này số dân được dự báo dựa vào tỷ lệ 

tăng dân số nhất định tính theo công thức: 

Na = N0(1 + K)
n
           (2.1) 

Trong đó: 

Na - Số dân dự báo ở năm định hình quy hoạch; 

N0 - Số dân hiện trạng (ở thời điểm quy hoạch); 

K - Tỷ lệ tăng dân số bình quân; 

n - Thời hạn định hình quy hoạch (số năm). 

Giá trị K có thể được xác định theo chỉ tiêu khống chế về tỷ lệ tăng dân số (chính sách kế 

hoạch hóa gia đình) qua các năm của thời kỳ định hình quy hoạch hoặc dựa vào chỉ tiêu thống kê 

bình quân về lịch sử phát triển dân số của vùng. K có thể tính theo công thức: 

                                               (2.2) 

 
    t      N0     _ 1 

K=      Nb 
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Trong đó: 

K - Tỷ lệ tăng dân số bình quân; 

N0 - Số dân hiện tại; 

Nb - Số dân ở năm thống kê ban đầu; 

t - Thời hạn từ năm thống kê ban đầu đến năm hiện trạng. 

- Theo phương pháp tăng dân số cơ học: Bên cạnh nhân tố lịch sử và chính sách kế hoạch 

hóa gia đình, sự gia tăng dân số còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác như: di chuyển dân 

(nhập cư) từ vùng nông thôn vào đô thị, từ vùng này sang vùng khác, quy mô và tốc độ tăng trưởng 

kinh tế - xã hội... Vì vậy, cần chú ý đến tỷ lệ tăng cơ học về dân số. Tăng dân số cơ học được tính 

theo công thức 

Na = N0[1 + (K ± D)]
n
            (2.3) 

Trong đó: 

Na - Số dân dự báo ở năm định hình quy hoạch; 

N0 - Số dân hiện tại; 

K - Tỷ lệ tăng dân số bình quân; 

D - Tỷ lệ tăng dân số cơ học với dấu (+) số dân nhập cư cao hơn số dân di cư, dấu (-) ngược 

lại; 

n - Thời hạn định hình quy hoạch (số năm). 

- Phương pháp cân đối lao động: Phương pháp này dựa trên cơ sở tính toán trực tiếp nhu 

cầu lao động cần thiết của các ngành ở năm định hình quy hoạch. Công thức tính như sau: 

 

                                                                             (2.4)  

 

Trong đó: 

Na - Số dân dự báo ở năm định hình quy hoạch; 

A - Số lao động trực tiếp; 

B - Số lao động gián tiếp (8 ữ10% tổng số dân); 

C - Số dân ăn theo (50% tổng số dân). 

Số lao động trực tiếp (A) xác định theo nhu cầu lao động cần thết ở năm định hình quy 

hoạch của từng ngành, từng lĩnh vực căn cứ vào khối lượng công việc và định mức lao động. 

b. Dự báo dân số phi nông nghiệp 

Quy mô dân số phi nông nghiệp là chỉ tiêu quan trọng phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội 

và phát triển của các đô thị. Khi quy hoạch sử dụng đất đai dân số phi nông nghiệp được dự báo để 

khống chế vĩ mô về quy mô dân số nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và 

phù hợp với trình độ đô thị hóa. Thường ở mỗi vùng đều bao gồm dân số cả 2 khu vực đô thị và 

nông thôn. Để xác định dân số phi nông nghiệp cần dựa vào căn cứ sau: 

- Trình độ đô thị hóa ở năm định hình quy hoạch; 

- Các yếu tố tổng hợp: số liệu lịch sử về số dân, tính chất đô thị, xu thế và quy mô phát triển, 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội... 

Dân số phi nông nghiệp được tính theo công thức sau: 

Pa = P0 e
rt

 + ( gB0e
rt

 - S/Q )αß         (2.5) 

Trong đó: 

Pa - Dân số phi nông nghiệp của đô thị ở năm định hình quy hoạch; 

P0 - Dân số phi nông nghiệp của đô thị hiện tại; 

r - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong thời kỳ quy hoạch; 

t - Số năm dự báo; 

g - Tỷ lệ lao động trong số dân nông nghiệp; 

B0 - Dân số nông nghiệp hiện tại; 

S - Tổng diện tích đất canh tác theo quy hoạch; 

Q - Bình quân diện tích đất canh tác cho lao động nông nghiệp theo quy hoạch. 

α  - Tỷ lệ số lao động nông nghiệp di chuyển vào thành phố trong tổng số dư lao động nông 

nghiệp; 

NA=     100A 

       100 - (B+C) 
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ß  - Hệ số bình quân lao động kiếm được việc làm ở đô thị; 

e - Hệ số logarit tự nhiên (hệ số Nêpe). 

Do đặc điểm dự báo mang tính trung và dài hạn nên giá trị dự báo dân số là chỉ tiêu khống 

chế. Vì vậy, cần áp dụng nhiều phương pháp để tính toán, kết hợp với phân tích tình hình thực tế 

của địa phương và phải mở rộng biên dao động dân số dự báo một cách hợp lý. 

c. Dự báo dân số nông nghiệp 

Dân số nông nghiệp có thể dự báo trực tiếp bằng các phương pháp nêu trên hoặc bằng dự 

báo tổng dân số trừ đi dân số phi nông nghiệp. 

 

2.3.3.2. Dự báo nhu cầu diện tích đất phi nông nghiệp 

a. Dự báo nhu cầu đất phát triển đô thị 

Xác định nhu cầu đất để phát triển đô thị phụ thuộc vào các yếu tố như: số dân và mật độ 

dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện cơ sở hạ tầng, tính lịch sử, đặc điểm các tụ 

điểm dân cư, các điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn... Khi dân số tăng, nhu cầu đất dùng để phát 

triển đô thị cũng tăng. Để xác định, thường sử dụng phương pháp chỉ tiêu định cho một nhân khẩu 

(bao gồm cả đất ở, đất xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng, đất công viên cây 

xanh...) được quy định đối với từng cấp, loại đô thị. Tổng nhân khẩu có thể sử dụng kết quả dự báo 

dân số hoặc các chỉ tiêu khống chế theo kế hoạch hóa gia đình, khống chế mật độ dân số... 

Do đó, nhu cầu đất phát triển đô thị được xác định theo công thức sau: 

Z = N . P      (2.6) 

Trong đó: 

Z - Diện tích đất phát triển đô thị; 

N - Số dân thành thị; 

P - Định mức dùng đất cho một khẩu đô thị năm quy hoạch. 

Trong phạm vi ranh giới hành chính của đô thị đôi khi còn có các loại đất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, sông, hồ và đất dùng cho các mục đích đặc thù khác. 

Ngoài ra, quy mô diện tích đất phát triển đô thị còn được xác định căn cứ vào quy mô dân số 

lịch sử, mức độ tương quan, phù hợp giữa hiện trạng dân số và diện tích đất đang sử dụng, khả năng 

giải tỏa, điều tiết bình quân, diện tích đất đang sử dụng của các hộ dân, khả năng mở rộng và phát 

triển đô thị của các khu dân nằm tiếp giáp đô thị... Diện tích mới gia tăng bằng tổng nhu cầu diện 

tích trừ đi diện tích hiện trạng. 

Diện tích đất dùng cho xây dựng nhà ở trong đô thị phụ thuộc vào quy hoạch chi  tiết đô thị 

về phạm vi các khu vực ở, cấu trúc các kiểu nhà (cao tầng, trung cư, nhà độc lập, biệt thự...)... Đối 

với các đô thị nhỏ, khi cần xác định diện tích đất dùng xây dựng nhà ở cho dân (dạng biệt thự), có 

thể dựa vào số hộ có nhu cầu và định mức diện tích đất cho một hộ, công thức tính như sau: 

 

 

 

Trong đó: 

H - Diện tích đất xây dựng nhà ở cho các hộ dân năm quy hoạch; 

N - Tổng số dân năm quy hoạch; 

P - Số khẩu trung bình trong một hộ; 

t - Tỷ lệ số hộ làm nhà trong thời kỳ quy hoạch; 

d - Định mức đất cấp cho một hộ. 

b. Dự báo nhu cầu đất khu dân cư nông thôn  

Tổng diện tích đất khu dân cư nông thôn bao gồm diện tích đất ở, đất xây dựng các công 

trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho dân cư nông thôn ở năm định hình quy hoạch hay của từng 

giai đoạn dự báo được xác định cho toàn đơn vị xã hoặc tính riêng cho từng khu dân cư. Công thức 

tính tổng quát như sau: 

P = P1 + P2  

Trong đó: 

P - Tổng diện tích đất khu dân cư nông thôn; 

H =   N .  td 

          T 
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P1 - Diện tích đất ở và các công trình hành chính - phúc lợi công cộng: 

P1 = (∑aH +∑RN)K 

P2 - Diện tích đất xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nằm trong ranh giới khu dân cư: 

P2 = ∑mQ +∑B = M∑q + ∑B 

a - Định mức đất cho từng loại hộ của địa phương; 

H - Số hộ theo từng loại ở năm quy hoạch; 

R - Định mức diện tích các công trình công cộng và cây xanh cho 1 người dân; 

N - Số dân trong khu dân cư năm quy hoạch; 

K - Tỉ lệ hợp lý diện tích chiếm đất làm đường đi trong khu dân cư; 

m - Số đơn vị tính cho công trình xây dựng (tổng sản phẩm, con gia súc, đơn vị công 

suất...); 

Q - Định mức diện tích cho 1 đơn vị tính; 

M - Mật độ xây dựng; 

q - Diện tích xây dựng chuẩn cho một loại công trình; 

B - Diện tích xây dựng loại công trình phục vụ cho cụm xã nằm trong ranh giới khu dân cư. 

c. Dự báo nhu cầu đất ở nông thôn 

Trong mỗi khu dân cư nông thôn diện tích đất ở có ý nghĩa quan trọng thường chiếm tỉ lệ 

lớn và do các yếu tố sau quyết định: 

- Số dân hiện có và theo dự báo; 

- Số hộ hiện tại và theo dự báo (để xác định số hộ phát sinh); 

- Số hộ nằm trong vùng giải tỏa; 

- Số nóc nhà, số hộ sống chung trong một nhà; 

- Diện tích đất của một nhà (để xác định số hộ có khả năng tự dãn); 

- Số con trai ở độ tuổi kết hôn, tỉ lệ lập gia đình; 

- Số phụ nữ nhỡ thì, diện chính sách; 

- Phong tục chung sống các thế hệ, thừa kế ở địa phương (để xác định tỉ lệ tách hộ). 

Trong thực tế việc phân bố đất khu dân cư thường dựa trên các điểm dân cư đã hình thành. 

Vấn đề đặt ra là xác định nhu cầu diện tích đất ở mới để mở rộng hoặc phát triển khu dân cư. 

Diện tích đất ở mới phụ thuộc vào số hộ cần được cấp đất ở (gồm số hộ phát sinh có nhu cầu 

đất ở, số hộ giải tỏa, số hộ tồn đọng, số hộ có khả năng tự dãn) và định mức cấp cho một hộ, có thể 

tính theo công thức sau: 

P0 = (Hp + Hc + Ht - Htd) Đ  

Trong đó: 

P0 - Nhu cầu diện tích đất ở mới của khu dân cư; 

Hp - Số hộ phát sinh có nhu cầu đất ở trong thời kỳ quy hoạch; 

Hc - Số hộ giải tỏa; 

Ht - Số hộ tồn đọng; 

Htd - Số hộ có khả năng tự dãn; 

Đ - Định mức cấp đất ở cho một hộ theo điều kiện của địa phương. 

- Số hộ phát sinh (Hp) 

Số hộ phát sinh có nhu cầu đất ở được xác định theo công thức (2.1) và (2.2). 

Trong thực tế để tính số hộ phát sinh có nhu cầu đất ở có thể dựa vào nhu cầu tách hộ hàng 

năm tùy theo tập quán và điều kiện của từng địa phương. 

Tổng số hộ phát sinh có nhu cầu đất ở được tính theo công thức: 

Hp = T x t1 x t2 x t3  

Trong đó: 

Hp - Số hộ phát sinh có nhu cầu đất ở trong thời kỳ quy hoạch; 

T - Số nam thanh niên ở độ tuổi lập gia đình; 

t1 - Tỉ lệ số nam thanh niên đến tuổi kết hôn sẽ lập gia đình; 

t2 - Tỉ lệ số cặp kết hôn sẽ tách hộ (từ 75 ữ85%); 

t3 - Tỉ lệ số cặp kết hôn sẽ tách hộ nhưng không thừa kế (từ 85 ữ90%). 

- Số hộ giải tỏa (Hc) 
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Là số hộ nằm trong các khu vực giải tỏa do thu hồi đất để xây dựng các công 

trình (xác định theo dự kiến xây dựng các công trình trong thời kỳ quy hoạch). 

- Số hộ tồn đọng (Ht) 

Là số hộ chưa được cấp đất ở trước thời điểm lập quy hoạch do khó khăn của địa phương 

hoặc vì một lý do nào đó (chưa có quy hoạch, kế hoạch cấp đất trong những năm qua) bao gồm: 

+ Số phụ nữ nhỡ thì; 

+ Các hộ thuộc diện chính sách chưa được giải quyết đất ở (gia đình liệt sĩ, thương binh, 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghỉ hưu trở về quê cũ...). 

+ Hai, ba hộ chung sống trong một nóc nhà với diện tích đất ở không vượt quá mức tiêu 

chuẩn cho một hộ. 

Tổng số hộ tồn đọng xác định theo công thức: 

Ht = L + C + (H0 - S0)  

Trong đó: 

Ht - Số hộ tồn đọng; 

L - Số phụ nữ nhỡ thì có nhu cầu ra ở riêng; 

C - Số hộ thuộc diện chính sách chưa được giải quyết đất ở; 

H0 - Số hộ năm hiện trạng; 

S0 - Số nóc nhà năm hiện trạng. 

- Số hộ có khả năng tự dãn (Htd) 

Là những hộ và số nóc nhà với diện tích đất ở vượt tiêu chuẩn quy định của địa phương. 

Việc xác định số hộ này nhằm mục đích tiết kiệm diện tích và điều chỉnh lại đất ở giữa các hộ gia 

đình. 

Để xác định cần điều tra, phân nhóm các hộ và nóc nhà theo mức đất ở và theo số cặp vợ 

chồng cùng chung sống. Sau đó căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương sẽ đề ra nguyên 

tắc cấp đất ở, từ đó xác định được số hộ có khả năng tự dãn. 

- Số hộ mới gia tăng trong thời kỳ quy hoạch bằng số dân gia tăng chia cho số khẩu bình 

quân trong một hộ hoặc tính theo công thức sau: 

 

         

 

Trong đó: 

A - Số hộ mới tăng trong thời kỳ quy hoạch; 

N - Tổng số dân năm quy hoạch; 

N0 - Tổng số dân năm hiện trạng; 

B - Bình quân số khẩu trong một hộ; 

M0 - Số hộ năm hiện trạng 

Ta cũng có thể áp dụng công thức tính số hộ năm quy hoạch như sau 

 H = Ho.Nt/No 

Trong đó:  

-H: Số hộ năm quy hoạch 

-Ho: Số hộ năm điều tra 

-Nt: Dân số năm quy hoạch 

-No: Dân số năm điều tra 

Từ các công thức           

                                     hoặc                                                               

         

 

P0 = (Hp + Hc + Ht - Htd) Đ      hoặc      Ht = L + C + (H0 - S0)    

Chúng ta có thể xác định công thức tính số hộ có nhu cầu đất ở mới tại thời điểm quy hoạch như sau 

(Hcm = Hps + Htd + Hpn + Hcs + Hgt  -  Htd  -  Htk) 

 

 

A =   N  - M0 

          B 

A = Mo    N - 1 

                 N0 

A =   N  - M0 

          B 
A = Mo { N  - 1} 

                 N0 
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 Trong đó:  

Hcm - Số hộ có nhu cầu đất ở mới tại thời điểm quy hoạch;  

Hps - Số hộ phát sinh thêm đến năm quy hoạch;  

Htd - Số hộ tồn đọng chưa đ ược tách hộ;  

Hpn - Số hộ phụ nữ độc thân có nhu cầu cấp đất;  

Hcs - Số hộ thuộc diện chính sách được cấp đất;  

Hgt - Số hộ được cấp đất ở do giải toả mặt bằng;  

Htd - Số hộ tự dãn trên diện tích đất vườn tạp hiện đang sở hữu;  

Htk - Số hộ thừa kế.  

d. Dự báo nhu cầu đất phát triển công nghiệp 

Các loại hình công nghiệp khá đa dạng như: khu cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu 

chế xuất, các khu công nghiệp đặc thù về khai thác quặng, dầu mỏ, than đá, luyện kim, điện lực, các 

công trình, dự án phát triển công nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy biệt lập... nằm trong hoặc nằm 

ngoài khu dân cư. 

Căn cứ theo yêu cầu sử dụng đất ghi trong dự án tiền khả thi đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền chấp thuận, các ngành sẽ tự xác định nhu cầu diện tích đất cần thiết dựa vào định mức 

(tiêu chuẩn) diện tích xây dựng hiện hành và mật độ xây dựng đối với quy mô phát triển từng loại 

công trình của ngành theo công thức: 

         

 

 

Trong đó: 

Ps - Tổng diện tích khu đất cần sử dụng; 

Px - Diện tích xây dựng các công trình; 

Mx - Tỷ lệ mật độ xây dựng. 

Mật độ xây dựng (Mx) càng lớn thì mức độ tiết kiệm sử dụng đất càng cao. Trong công 

nghiệp Mx có thể dao động từ 17 - 74%. 

e. Dự báo nhu cầu đất phát triển giao thông 

Nhu cầu đất giao thông bao gồm đất dùng để xây dựng đường sắt, đường bộ, sân bay, hải 

cảng... do các đơn vị chuyên ngành lập dự báo căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành, chủ yếu 

là sử dụng các quy định về chỉ tiêu định mức chiếm đất của từng ngành. Các chỉ tiêu định mức sử 

dụng đất được xác định cho từng đơn vị chiều dài của đường (số diện tích đất trên 1 km) và quy 

định cụ thể theo loại địa hình (vùng đồng bằng diện tích chiếm đất ít hơn so với vùng đồi núi), đặc 

điểm khu vực từng cung đường (chạy qua đất bằng, qua thành phố, khu dân cư, chỗ phải đào, đắp 

nền đường). 

Đối với đường sắt theo loại và khổ của đường (đường đơn, đường kép, khổ rộng, hẹp). 

Đối với đường bộ theo cấp kỹ thuật và cấp quản lý của đường (đường cao tốc, đường cấp I, 

II, III, IV, V... đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, liên thôn, đường nội bộ...). 

Mỗi loại và cấp kỹ thuật của đường đều có các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu về chiều rộng 

mặt đường, nền đường, chỉ giới an toàn giao thông... Cấp kỹ thuật được xác định căn cứ vào mục 

đích, ý nghĩa và lưu lượng vận chuyển (số xe chạy qua trong ngày) của từng cung đường. Công 

thức tính lưu lượng vận chuyển như sau: 

 

 

         

Trong đó: N - Lưu lượng vận chuyển; 

Q - Lưu lượng hàng hóa vận chuyển trong năm; 

f - Hệ số giao động vận chuyển theo mùa trong năm; 

K - Hệ số chuyên chở ngoài kế hoạch; 

t - Số ngày vận chuyển trong năm; 

ß - Hệ số sử dụng lần xe chạy; 

P - Trọng tải trung bình của xe. 

Ps =    Px     x 100 

        Mx(%) 

N = Q.f.K  (xe/ngày)              

         t.p.ß 
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Diện tích đất cần dùng cho phát triển giao thông cũng có thể được xác định căn cứ vào mối 

tương quan thuận giữa lưu lượng hàng hóa vận chuyển trong năm và diện tích chiếm đất của mạng 

lưới đường theo công thức sau: 

 

        
Trong đó: 

D - Diện tích đất cần cho giao thông; 

Yn - Trình độ phát triển nền kinh tế quốc dân năm quy hoạch; 

Y0 - Trình độ phát triển nền kinh tế quốc dân năm hiện trạng; 

R - Hệ số co dãn lưu lượng hàng hóa vận chuyển trong năm; 

N0 - Lưu lượng hàng hóa vận chuyển năm hiện trạng; 

E - Diện tích chiếm đất cho 1 đơn vị lưu lượng hàng hóa vận chuyển. 

f. Dự báo nhu cầu đất phát triển thủy lợi 

Diện tích đất dùng cho thủy lợi được xác định dựa vào quy hoạch và dự báo nhu cầu đất của 

ngành. Ngoài ra có thể tính dựa vào số liệu thống kê bình quân tỉ lệ đất thủy lợi đặc trưng cho từng 

khu vực trong nhiều năm, theo tiêu chuẩn, bố cục và diện tích chiếm đất của các công trình thủy lợi 

hiện có. 

2.4. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

2.4.1. Vai trò quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp là đất tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và làm ra sản phẩm cần 

thiết cho xã hội và cho bản thân những người lao động trên mảnh đất đó. Do đó, phân bố hợp lý đất 

nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng. 

Sự phân bố kết hợp hài hòa giữa đất nông nghiệp với các loại đất khu dân cư, đất phi nông 

nghiệp trong một thể thống nhất là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng đất và sản xuất 

kinh doanh. Giữa đất nông nghiệp và đất khu dân cư, đất phi nông nghiệp có các mối quan hệ qua 

lại hữu cơ. 

- Đất nông nghiệp là nơi con người sử dụng lao động cùng với các loại công cụ vật tư khác 

để gieo trồng, thu hái sản phẩm. 

- Đất khu dân cư là nơi con người tổ chức cuộc sống sinh hoạt, nghỉ ngơi và phục hồi sức 

lao động. 

- Đất phi nông nghiệp là đất sử dụng để phục vụ cho quá trình sản xuất, trong đó đất giao 

thông, thủy lợi đóng vai trò rất quan trọng. Khi phân bố đất đai, cần nhận thức rõ mối quan hệ của 

các loại đất này. 

Để phân bố hợp lý đất nông nghiệp trước tiên cần dựa vào tiềm năng đất đai của xã và khả 

năng áp dụng các biện pháp khai hoang, cải tạo, phục hóa, bảo vệ đất chống lại các quá trình xói 

mòn, rửa trôi, ô nhiễm. Thực hiện các biện pháp cải tạo thích hợp có thể giải quyết được các vấn đề 

sau: 

- Làm thay đổi một số tính chất của đất (như địa hình, chế độ nước, thành phần dinh 

dưỡng...) theo hướng có lợi cho sản xuất; 

- Thay đổi mục đích sử dụng của từng mảnh đất cụ thể; 

- Khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu sử dụng đất. Qua các 

biện pháp cải tạo và chu chuyển đất đai sẽ thực hiện được hai nhiệm vụ: 

- Đáp ứng cơ cấu đất theo nhu cầu sử dụng; 

- Xác định vị trí phân bố của từng loại đất trên lãnh thổ. 

Như vậy, quy hoạch đất nông nghiệp cần giải quyết đồng thời 3 nội dung sau: 

- Thực hiện các biện pháp chuyển loại và cải tạo, bảo vệ đất trên cơ sở đánh giá tiềm năng 

đất đai; 

- Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông - lâm nghiệp; 

- Xác định vị trí phân bố của từng loại đất trên lãnh thổ. 

Ba nội dung này là một thể thống nhất và được mô tả qua sơ đồ sau: 

 

 

D = Yn   x R.N0.E  

        Y0 
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Mục đích của phân bố đất nông nghiệp nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng đất, thu được tối đa 

sản phẩm trên diện tích sử dụng, duy trì, nâng cao độ màu mỡ và khả năng sinh lợi của đất và cải 

tạo tốt điều kiện môi trường. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được bắt đầu từ khâu xác 

định tiềm năng đất nông nghiệp và kết thúc bằng việc lập kế hoạch sử dụng đất cụ thể. 

2.4.2. Nội dung quy hoạch đất nông nghiệp 

2.4.2.1. Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp 

Cơ sở và căn cứ để xác định tiềm năng đất đai theo các mục đích sử dụng dựa vào kết quả 

đánh giá tính thích nghi của đất đai. Tính thích nghi của đất đai là mức độ thích nghi của nó đối với 

một loại hình sử dụng nào đó. Việc đánh giá sẽ đưa ra dự báo khoa học về sự thích hợp của đất 

nhằm mục đích phát huy đầy đủ tiềm năng đất đai, xác định phương hướng sử dụng đất đai hợp lý 

đem lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. 

Nhiệm vụ của đánh giá tính thích nghi là xác định chất lượng đất đai căn cứ vào mục đích và 

yêu cầu cụ thể của việc sử dụng đất. Những vấn đề cơ bản cần phải trả lời khi đánh giá là: 

- Mảnh đất đó sử dụng vào mục đích gì là tốt nhất? 

- Mảnh đất đó sử dụng vào mục đích gì sẽ có hiệu quả tổng hợp cao nhất? 

- Đối với mọi mục đích sử dụng được lựa chọn thì mức độ thích nghi và hiệu quả ra sao? 

- Có những yếu tố hạn chế nào đối với mục đích sử dụng được lựa chọn? 

Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp là căn cứ quan trọng để lập kế hoạch phân bổ sử dụng 

đất đai, gồm những nội dung sau: 

a. Xác định khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp 

Khả năng mở rộng diện tích đất nông lâm nghiệp phụ thuộc vào diện tích đất hoang hóa hiện 

tại, nhưng có khả năng áp dụng các biện pháp cải tạo, thục hóa thích hợp để đưa vào sử dụng. Các 

nguồn đất có thể sử dụng để mở rộng diện tích đất nông nghiệp: 

- Những diện tích đất từ trước đến nay vẫn còn là đất hoang; 

- Đất nông nghiệp cũ bị bỏ hoang do quá khô hạn hoặc quá úng ngập; 

- Đất nông nghiệp xấu, sản xuất không ổn định và không có hiệu quả; 

- Đất rừng không còn ý nghĩa kinh doanh và bảo vệ thiên nhiên; 

- Đất nằm xen kẽ các điểm dân cư; 

- Đất khu dân cư, giao thông, xây dựng cơ bản đã hết ý nghĩa sử dụng; 

- Đất rừng thưa, cây bụi, lầy thụt, bãi bồi, thùng vũng sau khi sử dụng vào mục đích chuyên 

dùng. 

Các chỉ tiêu cần đánh giá khi mở rộng diện tích đất nông nghiệp trên đất hoang hóa như sau 

- Tính chất tự nhiên của đất (thổ nhưỡng, địa hình, độ dày tầng canh tác, độ dốc, các loại độc 

tố...); 

- Đặc điểm khí hậu, chế độ nước, các quan hệ sinh thái giữa đất và yếu tố môi trường khác 

- Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng vào mục đích nông lâm nghiệp và các biện pháp áp 

dụng. 

Dựa vào các chỉ tiêu trên, từng khoanh đất sẽ được đánh giá và xếp hạng theo 5 loại sử dụng 

đất thích hợp như sau: 

- Đất trồng lúa; 

- Đất trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày; 

- Đất trồng cây lâu năm và đồng cỏ; 

- Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản; 

- Đất rừng (đất lâm nghiệp). 

Đối với đất nông nghiệp bỏ hoang do hạn, úng ngập quá mức nếu đưa vào sử dụng phải đề 

ra các biện pháp thủy lợi thích hợp. 

Biện pháp chu chuyển 

 

Cơ cấu đất và vị trí phân bố 

hiện tại 

 

Cơ cấu đất và vị trí phân bố 

theo quy hoạch 

 

 

cải tạo và bảo vệ đất 
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Đất nông nghiệp chất lượng xấu, sử dụng kém hiệu quả, có thể chuyển sang trồng rừng. Đất 

hiện đang có rừng, về nguyên tắc không được chuyển sang mục đích sử dụng khác, nhưng trong 

một số trường hợp, để giải quyết những bất hợp lý trong quá trình sử dụng đất có thể chuyển thành 

đất nông nghiệp với yêu cầu phải đảm bảo điều kiện cân bằng sinh thái. 

b. Khả năng thâm canh tăng vụ trên đất nông nghiệp 

Thâm canh tăng vụ trên đất nông nghiệp là một hướng quan trọng nhằm tăng diện tích gieo 

trồng, tăng sức sản xuất của đất, tăng thu nhập ở những nơi đất chật người đông, không còn khả 

năng khai hoang mở rộng diện tích. 

Khả năng thâm canh tăng vụ phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Tính chất tự nhiên của đất nông nghiệp và khả năng đầu tư vốn để áp dụng các biện pháp 

cải tạo và nâng cao sức sản xuất của đất (làm đất, phân bón, tưới tiêu nước, cải tạo bề mặt, chống 

xói mòn, rửa trôi đất...). 

- Yếu tố con người: trình độ canh tác, áp dụng trang thiết bị công cụ sản xuất, thay đổi tập 

quan canh tác... 

- Khả năng thích nghi của cây trồng với thời vụ, áp dụng chế độ luân canh cây trồng hợp lý 

và hiệu quả của cây trồng mang lại. 

Để xác định khả năng tăng vụ cần dựa vào kết quả điều tra đánh giá đất đai, tiềm năng lao 

động, vốn đầu tư và mức độ trang bị kỹ thuật của địa phương. 

c. Các biện pháp chuyển loại, cải tạo và bảo vệ đất 

1- Biện pháp chuyển loại đất 

Biện pháp chuyển loại đất là chuyển từ loại sử dụng này sang loại sử dụng khác với mục 

đích tạo ra cơ cấu đất sử dụng hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. Nguyên tắc cơ bản của 

biện pháp chuyển loại đất là chỉ chuyển loại đất sử dụng có hiệu quả kinh tế thấp sang loại sử dụng 

có hiệu quả kinh tế cao. Có các hướng chuyển loại đất sau: 

- Đất khai hoang mới đưa vào các mục đích sử dụng khác nhau; 

- Mở rộng diện tích đất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao (nhất là đất 3 vụ/năm và đất trồng 

cây lâu năm). 

- Tăng vụ trên diện tích đất canh tác hiện có (đất 1 vụ, 2 vụ/năm và đất chuyên màu). 

- Cải tạo hình dạng và vị trí phân bố của các khoanh đất do các yếu tố địa hình, thủy văn, vị 

trí điểm dân cư gây nên hoặc đất nằm phân tán, xen kẽ... để có thể chuyển sang mục đích sử dụng 

mới. 

2- Các biện pháp cải tạo đất 

Mỗi loại đất đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Chẳng hạn, đất đồi núi hạn chế cơ 

bản là độ dốc cộng với lượng mưa lớn tập trung làm cho đất bị xói mòn, rửa trôi; đất bạc màu thì 

nghèo chất dinh dưỡng và không có kết cấu; đất cát ven biển bị nhiễm phèn và mặn; đất ngập nước 

thường xuyên có nhiều diện tích bị hóa chua v.v... Những hạn chế đó gây nhiều trở ngại cho việc tổ 

chức sử dụng đất có hiệu quả. Mục đích của việc cải tạo đất là bằng những biện pháp tác động thích 

hợp làm thay đổi một số tính chất của đất theo hướng có lợi cho việc sử dụng. Các biện pháp cải tạo 

đất rất đa dạng được áp dụng cho các loại đất khác nhau để cải tạo những tính chất đất khác nhau. 

Các biện pháp cải tạo đất bao gồm:  

+ Biện pháp thục hóa đất là biện pháp ban đầu để đưa đất chưa sử dụng vào sản xuất nông 

nghiệp như chặt cây, dọn gốc, dọn đá, dọn vệ sinh bề mặt, san ủi gò đống, lấp ao hồ, thùng vũng, 

phay đất, phá bờ ruộng, đường đi, kênh mương không cần thiết v.v... 

+ Biện pháp xây dựng hệ thống tưới tiêu cải tạo đất nhằm cải tạo chế độ nước của đất, tưới 

tiêu hợp lý cho cây trồng và thau chua, rửa mặn và rửa phèn; 

+ Biện pháp kỹ thuật canh tác là biện pháp cải tạo một số tính chất lý hóa của đất qua việc 

làm đất khoa học, bón phân hợp lý, thực hiện chế độ luân canh cây trồng, tăng tỉ lệ cây họ đậu trong 

cơ cấu diện tích gieo trồng, trồng cây phân xanh cải tạo đất v.v... 

+ Biện pháp hóa học là sử dụng một số chất hóa học bón vào đất có thể làm thay đổi tính 

chất đất như bón vôi để khử chua, bón betonite để tăng khả năng giữ ẩm, dung tích hấp thu của đất 

và tăng hiệu quả sử dụng phân bón v.v... 

3- Các biện pháp bảo vệ đất và môi trường 
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Trong quá trình quy hoạch sử dụng đất nhiệm vụ đặt ra là phải đảm bảo sự cân bằng sinh 

thái của các yếu tố tự nhiên và chú ý đến khả năng thay đổi, cải tạo điều kiện môi trường, hạn chế 

đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các quá trình có thể làm hủy hoại đất. Do đó, khi phân bổ đất đai 

vấn đề đặc biệt quan trọng là: 

- Tuân thủ chế độ sử dụng đất cần thiết trên khu vực bị xói mòn. ở nước ta, xói mòn là một 

tai họa gây hậu quả nghiêm trọng, nên chống xói mòn là một nhu cầu cấp thiết và cần phải áp dụng 

tổng hợp các biện pháp: Biện pháp tổ chức quản lý đất đai, biện pháp kỹ thuật canh tác, biện pháp 

trồng rừng giữ đất, giữ nước, biện pháp công trình thủy lợi bảo vệ đất, biện pháp hóa học... 

- Ngăn ngừa và đề phòng các quá trình gây tổn hại đến lớp đất mặt, nguồn nước, thảm thực 

vật, giới động vật, bầu khí quyển... 

2.4.2.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 

a. Dự báo nhu cầu đất nông nghiệp 

Thực trạng hiện nay đất nông nghiệp luôn có xu hướng giảm do nhiều nguyên nhân khác 

nhau (lấy làm đất ở, chuyển sang mục đích chuyên dùng, thoái hóa đất,...). Trong khi đó, dân số lại 

tăng quá nhanh, nhưng tiềm năng đất đai có thể khai thác đưa vào sản xuất nông nghiệp lại rất hạn 

chế. Vì vậy, việc dự báo nhu cầu đất nông nghiệp trước hết phải căn cứ vào dự báo lực lượng lao 

động nông nghiệp, hiệu suất lao động, năng suất cây trồng với mục tiêu đáp ứng đủ diện tích cho 

một lao động có khả năng tự nuôi sống mình và thực hiện nghĩa vụ với xã hội. Mặt khác phải xem 

xét khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp và tăng vụ để bù vào diện tích đất nông nghiệp bị 

chuyển đổi mục đích do nhu cầu của xã hội. 

Diện tích các loại đất nông nghiệp dự báo ở năm định hình quy hoạch được tính theo công 

thức sau: 

SNQ = SNH - SNC + SNK  

Trong đó: 

SNQ - Đất nông nghiệp năm quy hoạch; 

SNH - Đất nông nghiệp năm hiện trạng; 

SNC - Đất nông nghiệp chuyển mục đích phi nông nghiệp trong thời kỳ quy hoạch; 

SNK - Đất khai hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ. 

Đất khai hoang mới đưa vào sản xuất nông nghiệp được quyết định bởi các yếu tố sau: 

- Diện tích đất có thể khai hoang; 

- Nhu cầu mở rộng và khả năng đền bù diện tích đất; 

- Khả năng thực tế về vốn và lao động của người sử dụng đất; 

- Hiệu quả kinh tế của việc khai hoang, thể hiện qua hiệu quả sử dụng đất, mức tăng thu 

nhập của sản phẩm, tăng lãi và thời hạn hoàn vốn ngắn. 

b. Dự báo diện tích đất cây hàng năm 

- Diện tích đất canh tác cây hàng năm được dự báo dựa vào 2 căn cứ: 

+ Hiện trạng loại cây trồng (chủng loại nông sản), tổng sản lượng, năng suất, diện tích đã sử 

dụng trong những năm gần đây; 

+ Số lượng các loại nông sản cần đạt được theo các mục tiêu quy hoạch, dự báo năng suất và 

diện tích đất canh tác cần có. 

- Trình tự dự báo nhu cầu diện tích đất canh tác cây hàng năm như sau: 

+ Xác định nhu cầu về số lượng các loại nông sản: Nhu cầu số lượng các loại nông sản chủ 

yếu, bao gồm: tự tiêu, làm nghĩa vụ đối với nhà nước, để giống, sản phẩm hàng hóa...  

Đối với nhu cầu lương thực có thể tính theo công thức: 

W = N.B + C + D + E + F  

Trong đó: 

W - Tổng nhu cầu lương thực; 

N - Số dân năm định hình quy hoạch; 

B - Lượng lương thực bình quân đầu người; 

C - Bán cho nhà nước theo nghĩa vụ; 

D - Lượng để giống; 

E - Lượng dùng cho chăn nuôi; 
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F - Lương thực làm nguyên liệu cho công nghiệp địa phương 

Công thức tính cân đối an ninh lƣơng thực:  Pr ( Z>0 ), Z = P ( Q - C ) + A 

Trong đó: 

Pr - Xác suất an toàn lương thực; 

Z - Chỉ số phản ánh sự mất an toàn lương thực, nếu Z < 0. Hoặc an toàn lương thực 

nếu Z > 0. 

P - Giá lương thực tại địa phương; 

Q - Sản lượng lương thực của hộ gia đình; 

C - Lượng lương thực tối thiểu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng;  

A - Thu nhập từ phi nông nghiệp. 

+ Dự báo năng suất các loại cây trồng: Năng suất các loại cây trồng được dự báo căn cứ vào 

năng suất lịch sử, mức tăng trưởng bình quân hàng năm và khả năng đầu tư khoa học - kỹ thuật... 

công thức tính: 

P = P0 (1 + R)
n
  

Trong đó: 

P - Năng suất cây trồng ở năm quy hoạch; 

P0 - Năng suất cây trồng năm hiện trạng; 

R - Tỉ lệ tăng bình quân năng suất cây trồng 

n - Số năm định hình quy hoạch 

+ Dự báo diện tích các loại cây trồng: 

Tổng diện tích đất các loại cây trồng hàng năm được tính theo công thức: 

 

 

         

 

 

Trong đó: 

S - Tổng diện tích đất canh tác cây hàng năm theo quy hoạch; 

Wi - Nhu cầu nông sản thứ i theo quy hoạch; 

Pi - Năng suất cây trồng thứ i dự báo theo quy hoạch; 

n - Chủng loại cây trồng. 

- Diện tích các loại cây trồng chính trong các loại luân canh được tính theo công thức: 

S1 = S x T/C . 
Trong đó: S1- Diện tích cây trồng chính; 

    S - Diện tích loại luân canh;  

     C - Chu kỳ luân canh; 

   T - Thời gian trồng liên tục. 

c. Dự báo diện tích cây lâu năm và cây ăn quả 

Những căn cứ và phương pháp dự báo nhu cầu diện tích: 

- Kết quả đánh giá tính thích nghi của đất và số diện tích thích nghi với cây lâu năm nhưng 

chưa được khai thác sử dụng; 

- Nhu cầu các loại sản phẩm cây lâu năm và cây ăn quả của địa phương, vùng và bao tiêu 

sản phẩm (tính nhu cầu sản phẩm như được nêu đối với cây hàng năm). 

- Năng suất dự báo được xây dựng căn cứ vào giống cây, độ tuổi, trình độ quản lý, sản xuất 

và kinh doanh. 

- Diện tích cây lâu năm và cây ăn quả bằng tổng lượng sản phẩm (hàng hóa) chia cho năng 

suất dự tính. 

d. Dự báo diện tích đất trồng cỏ chăn nuôi 

Diện tích đất trồng cỏ chăn thả dự báo dựa vào những căn cứ và kết quả đánh giá tính thích 

nghi của đất và diện tích đất có thể dùng làm đồng cỏ trong số đất chưa sử dụng, nhu cầu về lượng 

sản phẩm gia súc trong và ngoài vùng (sản phẩm hàng hóa). Nhu cầu sản phẩm quyết định bởi tập 

        n 

S =   ∑   Wi 

             1=i  Pi 
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tính sinh hoạt, mức độ tiêu dùng và thông tin từ thị trường tiêu thụ... Từ lượng nhu cầu sản phẩm sẽ 

tính được số đầu con gia súc, cơ cấu đàn. 

Dựa vào định mức sức tải gia súc (số lượng con gia súc trên 1 đơn vị diện tích) sẽ tính được 

nhu cầu diện tích đồng cỏ chăn thả như sau: 

 

           

Trong đó: 

Pdc - Diện tích đồng cỏ (ha); 

M - Số đầu gia súc (con); 

G - Sức tải gia súc (con/ha hoặc ha/con). 

Sức tải gia súc (G) có thể tính như sau: 

 

                                                 Hoặc 

 

                                             

Trong đó: 

Nc - Năng suất cỏ (kg/ha); 

t - Tỉ lệ sử dụng đồng cỏ (%); 

n - Số ngày chăn thả (ngày); 

K - Khẩu phần cỏ của một gia súc (kg/con/ngày). 

e. Dự báo diện tích nuôi trồng thủy sản 

Diện tích nuôi trồng thủy sản được xác định dựa vào điều kiện tự nhiên và diện tích mặt 

nước thích hợp với việc nuôi trồng thủy sản theo kết quả đánh giá tính thích hợp của đất. Ngoài ra 

cần tính đến nhu cầu về các loại sản phẩm này. 

Mặc dù hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản đôi khi cao hơn nhiều so với hiệu quả kinh tế 

ngành trồng trọt, nhiều nơi đã đào ao để phát triển nghề này. Tuy nhiên không nên phát triển quá 

mức do nuôi trồng thủy sản thường chịu tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự hạn chế về mặt kỹ 

thuật và phòng trị bệnh cho thủy sản. Vì vậy, diện tích nuôi trồng thủy sản nên xác định dựa vào 

đặc điểm của nguồn tài nguyên đất đai ở địa phương, yêu cầu của thị trường, giống, điều kiện nuôi 

dưỡng và năng suất. 

f. Dự báo nhu cầu đất lâm nghiệp 

Diện tích đất lâm nghiệp được dự báo dựa vào 2 căn cứ sau: 

- Kết quả đánh giá tính thích nghi và khả năng tận dụng các loại đất hiện chưa được sử 

dụng; 

- Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (nhu cầu về lâm sản) kết hợp với bảo vệ đất đai và môi 

trường sinh thái. 

Diện tích đất lâm nghiệp cần phát triển được xem cụ thể đối với từng loại rừng (rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) và được dự báo theo công thức sau: 

SRQ = SRH - SRC + SRT  

Trong đó: 

SRQ - Diện tích rừng năm quy hoạch; 

SRH - Diện tích rừng năm hiện trạng; 

SRC - Diện tích rừng bị trưng dụng cho các mục đích khác; 

SRT - Diện tích rừng trồng mới và khoanh nuôi tái sinh trong thời kỳ. 

Dự báo diện tích rừng đặc dụng phụ thuộc vào đặc điểm của khu vực. Dựa vào yêu cầu bảo 

vệ nguồn gen động vật và tỉ lệ che phủ thích hợp để bảo vệ môi trường sinh thái sẽ hình thành các 

khu rừng quốc gia, rừng cấm, vùng đêm và các khu đặc dụng khai thác... 

Rừng bảo vệ gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ ven 

đường giao thông, xung quanh công trình, khu dân cư, đai rừng phòng hộ đồng ruộng. 

Với mục đích chủ yếu là bảo vệ nguồn nước, đất đai, cây trồng, công trình, phòng gió cát, 

tránh ô nhiễm... Diện tích loại rừng này được xác định căn cứ vào mục đích phòng hộ và điều kiện 

tự nhiên cụ thể của khu vực. 

Pdc =  M  

          G 

G = Nc .t   (con/ha)  

        n.K 

G = n.K   (ha/con)    

       Nc .t 
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Dự báo diện tích rừng sản xuất phải dựa trên yêu cầu về các loại lâm sản như: gỗ nguyên 

liệu cho công nghiệp, gỗ phục vụ cho xây dựng, làm đồ gỗ tiêu dùng, chống lò, củi đun... cho vùng, 

cũng như ngoài vùng dựa vào chỉ tiêu kế hoạch hoặc yêu cầu của thị trường bên ngoài. Từ nhu cầu 

sản phẩm lâm sản và năng suất của đơn vị diện tích rừng xác định bởi giống cây, chu kỳ sản xuất, 

trình độ quản lý... có thể dự báo được diện tích rừng cần thiết. 

Do điều kiện tự nhiên của các vùng rất khác nhau, vì vậy diện tích rừng được xác định phải 

phù hợp với tình hình cụ thể của khu vực. Đối với những vùng diện tích gò đồi, núi cao chiếm tỉ lệ 

lớn trong tổng diện tích tự nhiên, việc phát triển lâm nghiệp là con đường có hiệu quả nhất để làm 

giàu và nâng cao đời sống nhân dân. ở đồng bằng tỉ lệ diện tích rừng và đất có khả năng trồng rừng 

rất nhỏ, tuy nhiên không thể thiếu được nghề rừng. Mục đích phát triển nghề lâm nghiệp ở đây 

không phải vì lợi ích kinh tế mà vì hiệu ích môi trường, hiệu ích xã hội. Phát triển lâm nghiệp giúp 

cải thiện môi trường đầu tư gắn với phát triển du lịch nhằm thỏa mãn các yêu cầu sinh hoạt về tinh 

thần của nhân dân. 

2.4.3. Các căn cứ và yêu cầu phân bố đất nông nghiệp 

Do điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, độ ẩm, ánh sáng v.v... không đồng nhất trong phạm vi 

ranh giới xã, mà mỗi loại cây trồng lại có những yêu cầu rất khác nhau về đất. Vì vậy, khi bố trí đất 

nông - lâm nghiệp cần dựa vào những căn cứ sau: 

 - Đặc điểm tự nhiên của từng vùng lãnh thổ, đặc biệt là yếu tố địa hình và khả năng thay 

đổi, cải tạo các yếu tố đó; 

- Quy hoạch phát triển nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;  

- Kết quả đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp; 

- Yêu cầu của sản xuất và đặc điểm của từng loại cây trồng. 

Khi xác định vị trí phân bổ đất cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Phân bố hợp lý, tập trung các ngành sản xuất nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ giao nộp 

cho nhà nước, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội bộ, có sản phẩm hàng hóa và xuất khẩu cao; 

- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả toàn bộ diện tích đất; 

- Cho phép tổ chức, sử dụng hợp lý lao động vào quá trình sản xuất; 

- Giảm chi phí đầu tư cho khai hoang, xây dựng các công trình (đường giao thông, đai rừng, 

nguồn nước...) và phải hoàn vốn nhanh; 

- Giảm chi phí sản xuất hàng năm và tránh thất thu sản phẩm. 

Sau khi đã xác định được quy mô diện tích, địa điểm phân bố đất cho nông nghiệp và lâm 

nghiệp cần tiến hành hoạch định ranh giới. Trên các khu đất mới khai hoang cần lập quy hoạch mặt 

bằng, ranh giới sử dụng để làm căn cứ giao đất, giao quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường 

và các hộ gia đình. 

2.5. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

2.5.1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất đai 

Lập kế hoạch sử dụng đất là một khâu rất quan trọng trong toàn bộ quá trình quy hoạch sử 

dụng đất. Kế hoạch sử dụng đất là khâu cụ thể, chi tiết hóa các nội dung của phương án quy hoạch 

theo các kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm. Kế hoạch sử dụng đất là căn cứ để tổ chức chỉ đạo, 

kiểm tra, thanh tra việc thực hiện theo quy hoạch. Các căn cứ khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất: 

a. Các văn bản pháp quy của nhà nước 

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   

Luật đất đai  

Các văn bản dưới luật như các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, 

Thông tư của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, các văn bản pháp quyền của Hội đồng nhân 

dân, ủy ban nhân dân các cấp ban hành. 

b. Các quy luật biến động đất đai trong quá khứ 

Các xu thế biến động đất đai trong quá khứ là căn cứ quan trọng để xây dựng định hướng sử 

dụng đất trong tương lai. Bằng phương pháp so sánh đối chiếu xác định mức độ biến động về diện 

tích từng loại đất theo các giai đoạn, phân tích tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan diễn ra 

biến động đất đai, từ đó xây dựng định hướng sử dụng đất trong tương lai, đề xuất các giải pháp 

quản lý, sử dụng hợp lý quỹ đất. 
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c. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất 

Kết quả nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất cho phép đánh giá thực trạng, mức độ hợp lý và 

tính hiệu quả của việc sử dụng quỹ đất hiện nay. Các chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất bao gồm: 

- Diện tích và cơ cấu đất theo 3 nhóm đất cơ bản: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và 

đất chưa sử dụng; 

- Tình hình sử dụng các loại đất: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất ở đô thị 

và nông thôn, đất phi nông nghiệp, đất sông suối; 

- Các loại hình sử dụng đất chính: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi 

trồng thủy sản, đất lâm nghiệp có rừng, đất làm muối v.v... 

- Các loại sử dụng đất cụ thể: đất 2 lúa màu, 1 lúa 2 màu, 1 lúa 1 màu, v.v... 

d. Kết quả đánh giá tiềm năng đất 

Tiềm năng đất đai là căn cứ quan trọng nhất để xây dựng định hướng sử dụng đất trong 

tương lai. Tùy thuộc vào mức độ thích hợp của đất đối với các mục đích sử dụng chia ra 4 mức: 

thích hợp cao, thích hợp trung bình, thích hợp thấp và không thích hợp. 

e. Phương hướng sử dụng đất trong tương lai của các ngành theo quy hoạch 

Phương hướng sử dụng đất trong tương lai xác định dựa vào phương án quy hoạch sử dụng 

đất cụ thể cho từng ngành. Các chỉ tiêu quy hoạch lại được xây dựng mang tính định hướng cho giai 

đoạn 10 đến 15 năm. Để các chỉ tiêu này trở thành hiện thực cần xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện các biện pháp thông qua các kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm. 

2.5.2. Nội dung của kế hoạch sử dụng đất 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

a. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

Toàn bộ khoảng thời gian định hình quy hoạch sẽ được chia thành các giai đoạn 5 năm. ứng 

với mỗi giai đoạn 5 năm đó sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm. Trong các kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm phải thể hiện được các nội dung sau: 

- Đối với đất nông nghiệp cần lập kế hoạch chuyển đổi các loại đất sau: 

+ Những diện tích đất nông nghiệp sẽ bị trưng dụng vào mục đích đất ở và đất chuyên dùng 

theo quy hoạch; 

+ Những diện tích đất trồng cây hàng năm sẽ chuyển đổi mùa vụ: từ 1 vụ sang 2 vụ, từ 2 vụ 

sang 3 vụ, từ đất canh tác sang đất trồng cây lâu năm, v.v... 

+ Những diện tích đất mới sẽ được khai hoang, cải tạo để đưa vào sử dụng trong nông 

nghiệp; 

+ Những biến động của các loại đất nông nghiệp khác (đất mặt nước nông nghiệp, đất trồng 

cây lâu năm, đồng cỏ v.v...). 

- Đối với đất lâm nghiệp cần thể hiện những biến động trong kỳ kế hoạch của những loại đất 

sau: 

+ Diện tích đất hoang dự kiến đưa vào trồng rừng theo kế hoạch; 

+ Diện tích rừng khoanh vùng để khai thác; 

+ Diện tích rừng nuôi trồng; 

+ Diện tích đất làm vườn ươm cây giống; 

- Đối với đất ở cần lập kế hoạch giao đất trong kỳ cho từng thôn xóm tại từng khu vực phát 

triển đất khu dân cư theo quy hoạch. 

- Đối với đất phi nông nghiệp cần lập kế hoạch giao đất cho từng mục đích sử dụng, từng 

hạng mục công trình. 

b. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cần dựa vào kế hoạch sử dụng đất 5 năm. Trong 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải thể hiện được mức độ biến động của tất cả các loại đất trong 

năm, bao gồm: biến động diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư, đất phi nông 

nghiệp và đất chưa sử dụng. 

c. Lập biểu chu chuyển đất đai 

Biểu chu chuyển đất đai là một biểu tổng hợp thể hiện tất cả các biến động của những loại 

đất trong kỳ kế hoạch. Biểu chu chuyển đất được lập theo quy tắc sau:  
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- Tất cả những biến động đất đai được đưa vào biểu theo thứ tự từ chi tiết đến khái quát; 

- Trong mỗi dòng có thể kiểm tra số liệu đã phân phối bằng cách cộng tổng các số liệu diện 

tích ở các cột thuộc phần dự kiến sử dụng theo quy hoạch phải đúng bằng diện tích ở cột tổng giảm; 

- Trong mỗi cột tổng các số liệu diện tích các mục phải đúng bằng diện tích của dòng tổng 

tăng. 

2.5.3. Kế hoạch thực hiện các biện pháp quy hoạch 

Nhằm tổ chức sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả cao, trong phương án quy hoạch sử dụng 

đất đã đề xuất nhiều biện pháp như: bố trí khu dân cư, cải tạo hoặc làm mới hệ thống thủy lợi, giao 

thông, cải tạo và chuyển loại sử dụng đất... Để thực hiện các biện pháp trên, cần tính toán khối 

lượng công việc cho từng biện pháp, hạng mục công trình, ước tính vốn đầu tư, xác định nguồn vốn 

có thể huy động, trình tự ưu tiên của các hạng mục công trình. Từ đó dựa vào các quy tắc dưới đây 

để phân bổ công việc theo các kỳ kế hoạch và lập biểu tiến độ triển khai thực hiện. 

- Phải bảo đảm tính đồng bộ của các biện pháp. Chẳng hạn, để chuyển đất 1 vụ lên 2 vụ 

(bằng biện pháp thủy lợi) thì trước đó phải cải tạo hệ thống thủy lợi, hoặc phải xây dựng xong 

chuồng trại mới mua con giống về v.v... 

- Phải bảo đảm tính hiệu quả bằng cách ưu tiên đầu tư cho những công trình nhanh chóng 

đem lại hiệu quả kinh tế theo phương châm lấy ngắn nuôi dài. 

- Phải xây dựng kế hoạch phù hợp với khả năng về vốn, lao động, phương tiện kỹ thuật, cơ 

sở vật chất của địa phương. 

- Khối lượng công việc thực hiện và lượng vốn đầu tư phải tương đối đồng đều trong từng 

năm thực hiện. 

Để thực hiện kế hoạch sử dụng đất cần có các biện pháp hỗ trợ như: Các biện 

pháp tổ chức quản lý, tổ chức lao động, các biện pháp về dân số kế hoạch hóa gia đình, các chính 

sách khuyến kích người lao động sử dụng đất đai có hiệu quả v.v... 

2.5.4. Ước tính nhu cầu vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai 

3.5.4.1. Ước tính nhu cầu vốn 

Để đánh giá tính khả thi của dự án về khả năng vốn của các chủ sử dụng đất định xin đất cần 

phải ước tính vốn đầu tư và đánh giá sơ bộ hiệu quả của các biện pháp.  

Khi tính vốn đầu tư cần dựa vào định mức tính toán quy chuẩn, đơn giá và khối lượng công 

việc cần thực hiện. 

Thời hạn hoàn vốn đầu tư được tính theo công thức: 

               

 

         
Trong đó: 

T - Thời gian hoàn vốn (năm); 

C - Tổng chi phí đầu tư dài hạn (triệu đồng); 

B1 - Thu nhập thuần trước khi quy hoạch (triệu đồng); 

B2 - Thu nhập thuần sau khi quy hoạch (triệu đồng). 

2.5.4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai 

 a. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai 

Hiệu quả sử dụng đất đai biểu thị mức độ khai thác sử dụng đất đai và thường được đánh giá 

thông qua một số chỉ tiêu: 

- Tỷ lệ sử dụng đất đai (%)     = Tổng diện tích đất đai - Diện tích đất chƣa sử dụng 

                                                                      Tổng diện tích đất đai 

- Tỷ lệ sử dụng đất đai (%)     = Diện tích của loại đất đất (NN, LN, CD, ...) 

                                                                       Tổng diện tích đất đai 

- Tỷ lệ sử dụng đất đai (lần)   =  Tổng diện tích gieo trồng trong năm 

                                                                   Diện tích đất cây hàng năm (đất canh tác) 

- Độ che phủ (%)                     =    Diện tích đất lâm nghiệp có rừng + đất cây lâu năm 

     (hiệu quả về môi trƣờng)                                           Tổng diện tích đất đai 

  

T =       C    ‘   
          B2 - B1 
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b. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất của đất đai 

Hiệu quả sản xuất của đất đai biểu thị năng lực sản xuất hiện tại của việc sử dụng đất đai 

(phản ánh hiện trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất đai). Các chỉ tiêu thường 

dùng để đánh giá hiệu quả sản xuất của đất đai như sau: 

- (Giá trị sản lƣợng của                   =    Giá trị sản lƣợng của một loại cây trồng 

đơn vị diện tích cây trồng )                               Diện tích cây trồng đó 

- (Giá trị Tổng sản lƣợng của         =   Giá trị tổng sản lƣợng nông, lâm, ngƣ 

đơn vị diện tích đất nông nghiệp)               Diện tích đất nông nghiệp 

- (Giá trị sản lƣợng của                   =      Giá trị sản lƣợng của cây trồng 

đơn vị diện tích gieo trồng )                           Diện tích gieo trồng  

- (Giá trị sản lƣợng của                   =      Giá trị sản lƣợng sản phẩm thuỷ sản 

đơn vị diện tích mặt nƣớc )                                 Diện tích mặt nƣớc  

- (Giá trị sản lƣợng cây NN            =   Tổng Giá trị sản lƣợng cây nông nghiệp  

Của đơn vị diện tích đất )                                     Diện tích đất đai  

- (Giá trị sản lƣợng cây CN            =   Tổng Giá trị sản lƣợng cây Công nghiệp  

Của đơn vị diện tích đất )                                    Diện tích đất đai  

 c. Đánh giá tổng hợp 3 hiệu ích kinh tế, xã hội và môi trường 

- Hiệu ích kinh tế 

Hiệu ích kinh tế của các phương án quy hoạch chủ yếu là so sánh dự báo giá trị sản lượng 

của một đơn vị diện tích đất đai và mối quan hệ giữa đầu tư và sản lượng đối với sự phát triển bền 

vững kinh tế. Lợi ích kinh tế thể hiện thông qua hiệu quả đầu tư, mức độ tiết kiệm đất đai trong quá 

trình khai thác, giá thành sản phẩm, số lượng và chất lượng sản phẩm, giá trị lợi nhuận v.v.. 

- Hiệu ích xã hội 

Mức độ nâng cao đời sống của dân theo mục tiêu hàng đầu là "có cơm ăn, áo mặc và chỗ ở". 

Mức độ thỏa mãn các yêu cầu về đất đai cho các ngành kinh tế quốc dân. Khả năng đáp ứng cung 

cấp lương thực, rau và các loại nông sản khác cho dân cư thành phố với việc thay đổi diện tích canh 

tác. Mức độ thỏa mãn các yêu cầu về đất xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn, các công trình 

công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng, bưu chính viễn thông và các công trình phúc lợi 

công cộng khác... theo nguyên tắc "có trọng điểm, nhưng đảm bảo phát triển toàn diện". 

- Hiệu ích môi trường sinh thái 

Đánh giá hiệu ích môi trường sinh thái chủ yếu là xem xét các khả năng cải thiện điều kiện 

môi trường sinh thái, nâng cao độ phì nhiêu và tính chất sản xuất của đất, giữ nước trong đất, bảo vệ 

tài nguyên đất đai, tăng diện tích các loại rừng, phòng ngừa ô nhiễm, nâng cao khả năng phòng 

chống và hạn chế tác động của thiên tai v.v... 
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Bài tập 1 : Huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên có tổng số dân là 198.750 người (số liệu điều tra 

năm hiện tại-2010), tỷ lệ tăng  dân số bình quân 1,1%.  

- Bình quân l ương thực 250 kg/người/năm.  

- Nhu cầu lương thực dùng cho chăn nuôi bằng 25% lương thực dùng cho người.  

- Nhu cầu lương thực dùng để giống: 5% lương thực dùng cho người 

- Lương thực làm nguyên liệu cho công nghiệp địa phương: 20% lương thực dùng cho người 

- Giá lương thực quy thóc tại thời điểm hiện tại là 6.000đồng/kg. (Hệ số quy thóc: 2 ngô hoặc 3 

khoai bằng 1 thóc) 

- Tổng giá trị thu thu nhập từ sản xuất phi nông nghiệp thống kê theo các hộ gia đình trong toàn 

huyện năm hiện tại là 90 tỷ đồng. Dự báo năm quy hoạch 110 tỷ đồng.  

- Năng suất, sản lượng lương thực của vùng được cho như trong bảng. 

Bảng 1. Diện tích, năng suất, cây lương thực của huyện Phú Lương năm 2010 

T T   Loại  cây   Diện tích ( ha )     Năng suất  (tạ/ha) Sản lượng (tấn) 

 Tổng diện tích   10.747   

I Cây lương thực   8.679   

1 Lúa    8.365 55,06 46.057,69 

2 Ngô    314 38,5 1.208,9 

 

Anh/chị hãy 

1. Hãy tính toán nhu cầu lương thực cho huyện Phú Lương tại thời điểm hiện tại và dự báo nhu cầu 

lương thực cần thiết cho vùng đến năm quy hoạch 2015. Với các giả định là: 

- Lượng để giống cần 10% so với tổng nhu cầu lương thực cho người:  

- Nhu cầu lương thực dùng cho chăn nuôi bằng 25% lương thực dùng cho người.  

- Lương thực làm nguyên liệu cho công nghiệp địa phương: 20% lương thực dùng cho người. 

2. Tính cân đối an ninh lương thực cho toàn huyện.  
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Bài tập 2: Xã Mường Bon - Huyện Mai Sơn- tỉnh Sơn La có tổng số dân là 9.580 người (Số liệu 

điều tra năm hiện tại 2003), tỷ lệ tăng dân số bình quân 1,4%.  

- Bình quân lương thực 250 kg/người/năm.  

- Năng suất, sản lượng lương thực của vùng được cho như trong bảng sau đây:  

Bảng 2. Diện tích, năng suất, sản lượng lương thực của xã Mường Bon năm 2003 

Số thứ tự Loại cây   Diện tích (ha)   Năng suất 

(tấn/ha) 

    Sản lượng 

(tấn)  

 

1 Lúa (thóc)    327  5,5   1.798,5   

2 Ngô  hạ t   60 4,4 6 267,6 

Dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi của huyện đến năm 2010 đã định hướng phát triển cho xã như 

sau:   

-Tăng số con gia súc (bò thịt và bò lấy sữa) từ 5.000 con (2003) đến 10.000 con (2010).  

-Tăng số đàn lợn từ 5.000 con (2003) lên 8.000 con (2010).  

-Tăng số đàn gia cầm từ 150.000 con lên 200.000 con (2010).  

-Sức tải của trâu bò là: 20kg cỏ/con/ngày. Thời gian sinh trưởng là 300 ngày. Dự định trồng giống 

cỏ voi là giống cỏ thích hợp cho chăn nuôi và phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng. Năng suất 

bình quân ước tính 60 tấn/ha/năm.  

-Lượng lương thực dùng cho lợn 100 kg thóc/con.  

-Lượng lương thực dùng cho gia cầm 5 kg thóc/con.  

-Giá lương thực quy thóc tại thời điểm hiện tại và quy hoạch thay đổi không đáng kể, được tính là 

3.000đồng/kg. (Hệ số quy thóc: 2 ngô hoặc 3 khoai bằng 1 thóc) 

-Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất phi nông nghiệp thống kê theo các hộ gia đình trong toàn xã năm 

hiện tại là 1,2 tỷ đồng. Dự báo năm quy hoạch 9 tỷ đồng.  

1. Anh/chị hãy tính toán nhu cầu lương thực cho vùng tại thời điểm hiện tại và dự báo nhu cầu 

lương thực cần thiết đến năm quy hoạch. Biết rằng diện tích đất có khả năng canh tác cây lương 

thực được mở rộng trong tương lai là không đáng kể.  

2 - Tính cân đối an ninh lương thực cho xã. 

3. Tính diện tích đất cần quy hoạch cho diện tích chăn nuôi bò. 

 

Bài tập 3: Nông trường B là nông trường trồng mía, có diện tích luân canh mía là 400 ha. 

Người ta xác định mía được thu hoạch 3 năm mới trồng lại và trước khi trồng lại phải trồng 

cây họ đậu (hoặc cây phân xanh) để cải tạo đất 1 năm. Vậy chu kỳ luân canh mía là 4 năm: 3 

năm mía liên tục và năm thứ tư trồng 1 vụ đậu tương, 1 vụ phân xanh. Luân canh mía được 

tổ chức thành 10 khu, mỗi khu gồm 4 thửa ruộng, mỗi thửa thiết kế: chiều dài 500 m, chiều 

rộng 200m. 

Cho biết công thức tính diện tích canh tác cây trồng chính là 

S1 = S  x  T/C  

Trong đó:   

S1- Diện tích cây trồng chính;  

S - Diện tích loại luân canh;  

C - Chu kỳ luân canh;  

T - Thời gian trồng liên tục. 

Yêu cầu: 

1- Biểu diễn sơ đồ sự luân chuyển cây trồng trên 1 khu luân canh  

2- Xác định diện tích gieo trồng hàng năm trên từng khu luân canh của từng loại cây 

trồng. 

3- Xác định diện  tích gieo trồng trên 1 thửa trong 4 năm liền của 3 loại cây trồng trên 

4- Xác định diện tích cây trồng chính trong các loại luân canh. 
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Chƣơng 3 

QUY HOẠCH CÁC KHU DÂN CƢ NÔNG THÔN 

 

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUY HOẠCH KHU DÂN CƢ NÔNG THÔN 

Gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông thôn nước ta đã liên tục phát triển, 

góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được 

tăng cường, bộ mặt nhiều vùng nông thôn được thay đổi. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, hệ 

thống thuỷ lợi được quan tâm đầu tư.  

Tuy nhiên nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm, năng lực đối phó với thiên tai còn nhiều hạn chế. 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng ở nông thôn còn nhiều bất cập. Nhiều địa 

phương rất lúng túng trong quy hoạch phát triển giống cây trồng, vật nuôi, quy hoạch phát triển 

công nghiệp dịch vụ, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, do vậy diện tích đất trồng cây lương thực 

có nguy cơ giảm nghiêm trọng, hiệu quả kinh tế rất thấp. Nếu không quy hoạch lại các điểm dân cư 

nông thôn thì chỉ trong một vài chục năm tới nông thôn nước ta sẽ gặp những nguy hại sau: 

- Nông nghiệp và nông thôn nước ta vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu, đời sống nông 

dân có nhiều khó khăn, trong sự nghiệp CNH – HĐH thì nông thôn lại càng tụt hậu xa với thành thị, 

trong khi khoa học công nghệ trên thế giới và ở khu vực thành thị phát triển rất mạnh thì khó có thể 

gắn nông nghiệp và nông thôn với công nghiệp và hiện đại hoá đất nước. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn vẫn lạc hậu, manh mún không thể tạo điều kiện cho 

người dân nhanh chóng tiếp cận với khoa học - công nghệ và văn minh của thời đại. Đời sống của 

nông dân vẫn không được cải thiện, sự giao lưu giữa các điểm dân cư nông thôn với các vùng miền 

và cả nước rất hạn chế. 

- Không có quy hoạch thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, nhà ở 

của nhân dân rất manh mún lạc hậu, bộ mặt thông thôn chậm đổi mới. Việc xây dựng ở nông thôn 

vẫn tuỳ tiện, chắp vá, thiếu kỷ cương, kỷ luật dẫn đến lãng phí tốn kém. 

- Môi trường ở nông thôn hiện nay đang đặt ra những vấn đề bức bách. Không có quy hoạch 

xây dựng thì nhiều nơi môi trường sẽ bị ô nhiễm nặng nề, nhất là vấn đề nước thải, rác thải, nguy cơ 

xảy ra các dịch bệnh nhiều, sức khoẻ nhân dân giảm sút, ảnh hưởng đến đời sống văn hoá, tinh thần 

của nhân dân. 

Từ tình hình chung trên đây, Nghị quyết Trung ương VII khoá X đã đề ra mục tiêu chung là 

phải xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình 

thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ đô thị theo 

quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giầu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí được nâng cao, môi 

trường sinh thái được bảo vệ, đời sống nhân dân được nâng cao. 

3.2. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ DÂN CƢ Ở NƢỚC TA  

Khu vực dân cư nông thôn ở nước ta có thể tạm chia ra làm 3 vùng miền có đặc điểm như 

sau: 

- Nông thôn miền núi: diện tích rộng, dân cư thưa thớt, ở tản mát, hệ thống cơ sở hạ tầng 

như giao thông, điện, đường, trường, trạm có nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. 

- Nông thôn miền đồng bằng bao gồm cả ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ: dân cư đông, ở tập 

trung, diện tích hẹp, hệ thống hạ tầng trong nhiều năm qua được quan tâm xây dựng tương đối ổn 

định, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Tuy nhiên ở nhiều nơi xây dựng thiếu quy hoạch, nhiều 

hiện tượng làm lấn, làm trái quy định: vấn đề cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, ô nhiễm đang là 

vấn đề bức xúc, nhiều nơi thiếu nhà văn hoá để hội họp sinh hoạt, hệ thống chợ chưa được củng cố, 

hệ thống nghĩa trang, nơi thu gom xử lý rác thải, nước thải còn nhiếu kém. 

- Nông thôn miền biển: dân cư vùng biển tập trung nhưng nhìn chung về hệ thống hạ tầng 

còn nhiều khó khăn, yếu kém, nhất là vấn đề vệ sinh; hạ tầng xã hội như trường học, trạm xá, nhà 

văn hoá nhiều nơi ít được quan tâm. 

3.3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN   

Xu hướng đô thị hoá  

+ Đô thị hoá tập trung : gây ra sự mất cân bằng giữa nông thôn và đô thị  
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+ Đô thị hoá phân tán: Hình thành mạng lưới điểm dân cư có tầng bậc, phát triển cân đối 

công, nông nghiệp, dịch vụ công cộng.  

Phương hướng sắp xếp lại các mạng lưới các điểm dân cư  

+ Phát triển các thành phố, thị xã, thị trấn theo quy hoạch khống chế dân số ở các đô thị lớn 

theo ý muốn. 

+ Đẩy nhanh phát triển thị trấn huyện lỵ, thị tứ tạo nối tiếp giữa đô thị & nông thôn.  

+ Cải tạo các điểm dân cư nông thôn (quy mô tối thiểu điểm dân cư nông thôn là 600 dân 

tương đương 200 hộ)  

+ Đẩy nhanh từng bước đô thị hoá ngay từng xã, xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

+ Tận dụng cấu trúc làng xã sẵn có sẵn  

+ Sự phát triển kinh tế tương đối cân bằng giữa các vùng đáp ứng những nhu cầu tối thiểu 

của người dân.  

+ Thu hẹp khoảng cách về văn hóa, xã hội, thông tin của người dân nông thôn đối với người 

dân thành thị.  

+Hạn chế việc di dân tự phát ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt củ a đời sống xã hội, mà gần 

nhất và trước nhất là các lĩnh vực đất đai, nhà ở, giấy phép xây dựng...  

+ Phát triển tổng thể kinh tế của đất nước, đồng thời giữ gìn những giá trị truyền thống quí 

báu còn được lưu giữ nhiều ở khu vực nông thôn: làng nghề sản xuất truyền thống, nét văn hóa miệt 

vườn sông nước, chợ nổi miền Tây Nam Bộ…  

3.4. QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM DÂN CƢ NÔNG THÔN 

3.4.1 Khái niệm Quy hoạch khu dân cư  nông thôn  

Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn là quy hoạch được tạo lập cho các đơn vị hành 

chính xã (trong một số trường hợp là liên xã, ví dụ: điều kiện phát triển của các xã còn khó khăn, 

các xã mới thành lập...) nhằm tạo lập môi trường sống tốt, phù hợp với phong tục tập quán địa 

phương, sử dụng tốt đất đai tài nguyên để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.   

Cần thống nhất chung về quy hoạch các điểm dân cư nông thôn, trước hết phải nắm vững 

Nghị quyết Trung ương VII khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, làm tốt các công tác 

tuyên truyền để mọi người dân hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước quyết tâm thực hiện theo 

phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.  

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải bảo đảm giữ được những nét xây dựng cơ bản của 

địa phương hiện nay, trên cơ sở tôn trọng lịch sử văn hoá và truyền thống của địa phương, hướng 

tới xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại và bền vững.  

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với đặc thù vùng, miền, phù hợp với quy 

hoạch của các huyện thị, bảo đảm sinh hoạt, đời sống nhân dân thuận lợi.  

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải bảo đảm tính dân chủ và công khai để mọi người 

dân trên phạm vi quy hoạch biết và tham gia ý kiến để quy hoạch xây dựng hợp lý hơn và đạt hiệu 

quả cao hơn. Việc thực hiện dân chủ công khai quy hoạch phải bảo đảm dân chủ thực sự, tránh hình 

thức áp đặt vì không ai hiểu địa bàn bằng người dân cư trú trên mảnh đất của địa phương. Chỉ có 

làm tốt những vấn đề nêu trên thì mới tạo được sự đồng tình ủng hộ đóng góp của nhân dân bảo 

đảm cho quy hoạch có tính khả thi và thực hiện đúng tiến độ. 

3.4.2. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn   

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.  

2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm:   

- Dự báo quy mô tăng dân số điểm dân cư nông thôn theo từng giai đoạn;  

- Tổ chức không gian các cơ  sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống 

trong điểm dân cư nông thôn;  

- Định hướng phát triển các điểm dân cư.  

3.4.3. Những hạn chế của quy hoạch khu dân cư nông thôn hiện nay   

Quy hoạch nông thôn hiện nay đặt ra các vấn đề sau:  

+ Thiếu hẳn những cơ sở pháp luật và chính sách cho sự phát triển. Nếu có đó chỉ là sự chắp 

vá, giải quyết tạm thời.  
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+ Chưa thật sự có những khu quy hoạch nông thôn, các khu dân cư gần như là tự phát theo 

tập quán sinh sống và theo điều kiện sinh nhai. 

Ví dụ: Các tuyến lộ giới ở  các đại lộ và quốc lộ bao giờ cũng tập trung dân cư, nhóm chợ ở 

hai bên đường (đặc biệt là những nơi gần cầu), vừa gây mất thẩm mỹ vừa tuyệt đối không an toàn 

(đặc biệt là an toàn giao thông).  

+ Cần chú ý đầu tư các khu dân cư nông thôn trong sự  cân bằng tương  đối với việc đầu tư 

quy hoạch đô thị và các khu công nghiệp trong phạm vi địa bàn địa phương huyện, tỉnh.    

3.4.4. Nội dung quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn   

1. Xác định các khu chức năng, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 

hướng phát triển cho từng điểm dân cư, thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong 

tục, tập quán cho từng vùng để hướng dẫn nhân dân xây dựng.  

  2. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã phải xác định vị trí, diện tích xây dựng của 

các công trình: trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể 

dục thể thao, thương mại, dịch vụ và các công trình khác.  

3. Đối với những điểm dân cư nông thôn đang tồn tại ổn định lâu dài, khi thực hiện quy 

hoạch xây dựng thì phải thiết kế cải tạo, chỉnh trang các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội. 

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn cũng giống như các loại quy hoạch khác, đều phải có quy 

hoạch chung và quy hoạch chi tiết và các bước tiến hành từ khảo sát, đo đạc đến lập quy hoạch, 

thẩm định, công khai lấy ý kiến. Sau khi được phê duyệt thì tăng cường quản lý và thực hiện quy 

hoạch theo trình tự đề ra. 

Tuỳ theo đặc điểm của từng vùng miền (miền núi, đồng bằng, miền biển) và quy mô của 

từng địa phương để lập dự án quy hoạch. Nhìn chung quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải đảm 

bảo những yếu tố sau: 

a. Điều tra, khảo sát để lập nhiệm vụ quy hoạch 

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng phải được dựa trên những tư liệu, số liệu điều tra khảo sát, tổ 

chức sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác sử dụng hợp lý đất đai phù hợp với điều kiện 

của từng địa phương. Xác định rõ khi quy hoạch phải giữ lại những gì, những gì phải điều chỉnh 

thay đổi, những gì phải làm mới, tránh tình trạng khi xây dựng phải điều chỉnh nhiều lần. Điều tra 

khảo sát lập nhiệm vụ quy hoạch gắn với quy hoạch của cả vùng, khu, có mối liên hệ mật thiết, bảo 

đảm theo hướng nông thôn mới, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. 

b. Dự án quy hoạch điểm dân cư nông thôn 

Dự án quy hoạch điểm dân cư nông thôn được xây dựng phải phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, hiện trạng kinh - tế xã hội, chỉ tiêu sử dụng đất, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 

vệ sinh môi trường, tổ chức không gian quy hoạch, quy mô các khu chức năng với quy chuẩn tiêu 

chuẩn chung và đặc điểm, điều kiện của từng địa phương. Hướng chung nên chú ý những vấn đề cụ 

thể sau: 

- Đường giao thông: hiện nay đường giao thông còn chắp vá do vậy khi thiết kế lại cần chú 

ý bảo đảm giao thông nội bộ và giao thông liên xã, liên vùng thuận lợi. Đường nội bộ có mặt cắt 

trung bình khoảng 6 – 8 m, đường liên thôn, liên xã tuỳ theo điều kiện quy mô có thể từ 10 – 15m; 

có thể láng bê tông hoặc nhựa, giao thông phải được gắn với hệ thống thoát nước. 

- Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước: Đây là hai yếu tố quan trọng phục vụ cho người dân 

sinh hoạt. Tuỳ theo số hộ dân để thiết kế trạm cấp điện, về cấp nước sinh hoạt (xã, thị tứ, thị trấn), 

nên có một trạm cấp thoát nước, hệ thống thoát nước nước phải được nối liền với hệ thống thoát 

nước của liên xã, liên vùng. 

- Về phân khu chức năng: Đối với điểm dân cư nông thôn hiện nay khi quy hoạch mới phải 

đặc biệt quan tâm đến việc phân khu chức năng gồm khu trung tâm hành chính, khu văn hoá xã hội, 

khu kinh tế bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tập trung và dịch vụ thương mại, khu vui 

chơi giải trí và khu dân cư. Mỗi khu phải dựa trên các công trình đã có, nên mở rộng và giữ lại 

những cơ sở văn hoá truyền thống của địa phương. 

- Khu trung tâm hành chính: Bao gồm trụ sở UBND, Đảng uỷ địa phương, nhà văn hoá, trụ 

sở các hợp tác xã. 
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- Khu văn hoá xã hội: Bao gồm các trường phổ thông trung học, phổ thông cơ sở, trường 

tiểu học, trường lớp mẫu giáo, trạm y tế, nơi vui chơi giải trí như sân vận động hoặc có điều kiện là 

công viên nhỏ. 

- Khu kinh tế bao gồm: Các cơ sở dịch vụ thương mại, chợ, khu chăn nuôi tập trung, các cơ 

sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Những địa phương có nghề truyền thống thì nên quy 

hoạch thành khu sản xuất có thiết kế hệ thống xử lý nước thải, rác thải. 

- Khu dân cư mới: Giải quyết cho những hộ phải di chuyển để giải phóng mặt bằng và 

những hộ mới phát triển, quy hoạch và thiết kế phải phù hợp với điều kiện nông nghiệp, nông thôn 

và sinh hoạt, sản xuất của nông dân. 

- Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải đặc biệt quan tâm đến hệ thống xử lý nước thải, 

khu vực chôn lấp xử lý rác thải, nghĩa trang, hệ thống cây xanh, hệ thống thuỷ lợi, một số nơi đặc 

thù thì phải quan tâm đến việc bố trí nhà chùa, nhà thờ bảo đảm cho sinh hoạt và phục vụ đời sống 

nhân dân. 

3.4.5. Đất xây dựng khu dân cư nông thôn   

Việc xây dựng khu dân cư nông thôn phải chú ý đến đất xây dựng. Đất để xây dựng và mở 

rộng các khu dân cư phải:  

- Không nằm trong các khu vực mà môi trường bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp, hoặc 

không đảm bảo vệ sinh, dễ phát sinh dịch bệnh.  

- Không nằm trong khu vực có khí hậu xấu như sườn đồi phía tây nơi gió quẩn, gió xoáy  

- Không nằm trong khu vực có tài nguyên cần khai thác hoặc trong khu vực khảo cổ, trong 

khu vực cấm xây dựng như phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu bảo vệ di tích lịch 

sử, văn hóa, thắng cảnh, bảo vệ công trình quốc phòng.  

- Không nằm trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt quá sâu, sạt lỡ, lũ quét.  

- Không nằm trong phạm vi cách ly của sân bay, đường cao tốc. Đối với quốc lộ, tỉnh lộ 

khoảng cách an toàn tương ứng là 20m, 10m 

  - Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng các khu dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể 

của địa phương. Hạn chế sử dụng đất canh tác. Nên tận dụng đồi núi, đất có năng suất trồng trọt 

kém.  
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Chƣơng 4 

QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

 

4.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Việt Nam nằm tại một vị trí quan trọng ở vùng Đông - Nam á, với dân số trên 90 triệu người 

và trải rộng trên diện tích 330.000 km2, kéo dài từ Bắc xuống Nam trên 1.600 km. Việt Nam có đủ 

các phương thức GTVT chủ yếu: Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không 

v.v... lại có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện thiên nhiên để phát triển. Trải qua nhiều thời kỳ 

Việt Nam hiện đang có một hệ thống công trình cơ sở hạ tầng GTVT đã phát triển toàn diện, có tốc 

độ tăng trưởng nhanh, nhất là đường biển và đường hàng không nhưng quy mô chưa lớn, chất lượng 

còn thấp.  

Đường giao thông nông thôn (GTNT) bao gồm các tuyến nối tiếp từ hệ thống quốc lộ, tỉnh 

lộ đến tận các làng mạc, thôn xóm, ruộng đồng, trang trại, các cơ sở sản xuất, chăn nuôi… phục vụ 

sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của các địa phương 

Giao thông nông thôn có nhiều khởi sắc cả về số lượng và chất lượng ở đường xã, đường 

liên thôn và đường nội đồng nhưng vùng sâu, vùng núi cao vẫn còn nhiều khó khăn Tiếp tục thực 

hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hệ thống giao thông NT đã phát triển về số 

lượng và nâng cấp về chất lượng, góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu 

tư về khu vực NT, tạo công ăn, việc làm, xoá đói, giảm nghèo và giải quyết được nhiều vấn đề KT-

XH khác.   

Đến 01/7/2011 cả nước có 8.944 xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, chiếm 98,6% tổng 

số xã (năm 2001 đạt 94,2% và năm 2006 đạt 96,9%). Có 5/6 vùng KT-XH trong cả nước đạt trên 

99% số xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, chỉ còn vùng ĐBSCL đạt mức 93%. Trong số xã có 

đường ô tô đến trụ sở UBND xã năm 2011, có 8.813 xã (chiếm 97,2%) có đường ô tô đi lại được 

quanh năm (năm 2006 là 93,6%).  

Chất lượng đường NT cũng được nâng cấp với tốc độ khá nhanh so với các năm trước. Tỷ lệ 

xã có đường đến UBND xã được nhựa, bê tông hoá tăng nhanh qua 10 năm (2001 - 2011), song 

mức tăng không đồng đều giữa các vùng kinh tế. Kết quả TĐT cho thấy tính đến thời điểm 

01/7/2011, số  xã có đường ô tô đến UBND xã được nhựa hoặc bê tông hoá tăng 1.572 xã (+24,7%) 

so với năm 2006; chiếm 87,4% tổng số xã và gấp đôi so với năm 2001 (năm chỉ đạt 42,4%).   

Vùng có tỷ  lệ  xã có đường đến UBND xã được nhựa, bê tông hoá cao nhất là ĐBSH 

(97,9%), kế đến là ĐNB (97,7%), BTBDHMT  (91,5%), ĐBSCL (90,3%). Thấp nhất là vùng 

TDMNPB (71%).  

Đáng chú ý là hệ thống giao thông đến cấp thôn được chú trọng phát triển mạnh với 89,6% 

số thôn ô tô có thể đi đến. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi về cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ 

sản xuất NN, dịch vụ và sinh hoạt của cư dân NT, xây dựng NTM.   

Tỷ  lệ xã có đường trục thôn được nhựa hoá hoặc bê tông hoá (tiêu chí NTM) cũng được các 

địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp nên kết quả đạt khá. Năm 2011 cả nước có 6,1 nghìn xã có 

đường trục thôn được nhựa, bê tông hóa, đạt tỷ  lệ  67,7%. Các vùng đạt tỷ  lệ  cao là:  

ĐBSH đạt 91%, BTBDHMT trên 74%, ĐBSCL đạt trên 75%.   

Số xã có đường ngõ xóm được nhựa, bê tông hoá (tiêu chí NTM) năm 2011 là 4.484 xã, 

chiếm 49,4% tổng số xã, trong đó các xã vùng đồng bằng và trung du đạt 66,5%, xã miền núi đạt 

40,4%, xã vùng cao đạt 19%.  

Tuy có sự phát triển mạnh mẽ những năm vừa qua song cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 

vẫn còn những tồn tại, bất cập và thách thức: 

Xét về mạng lưới: Hiện nay trên cả nước có trên 295.046 km đường bộ, trong đó hệ thống 

giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã, đường thôn) chiếm tới 85%. Nếu xét trên diện rộng, 

mật độ giao thông nông thôn trên cả nước còn thấp (0,59 km/km2); trong đó mật độ đường huyện 

chỉ là 0,14 km /km2 với tỷ trọng 0,55 km/1000 dân; đường xã là 0,45 km /km2 và 1,72 km /1000 

dân. Tại khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng, mật độ này có cao hơn (khoảng 1,16 km /km2) 

song còn xa mới đạt được tỷ lệ hợp lý (trung bình ở các nước phát triển tỷ lệ chiều dài km đường 

nông thôn trên diện tích khoảng 8,86 km /km2). Các con số này cho thấy hệ thống đường nông thôn 
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chưa theo kịp với tốc độ phát triển và tiềm lực của các vùng kinh tế sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. 

Hệ thống đường giao thông nông thôn chưa được phủ kín và chưa có sự kết nối liên hoàn từ hệ 

thống đường tỉnh, đường huyện xuống nông thôn nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên 

giới, hải đảo. Còn 149 xã chưa có đường ô tô tới  trung tâm xã, trong đó khu vực Tây Nguyên 

chiếm đa số, thấp hơn 7 lần so với khu vực đồng bằng. Tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, chủ yếu là 

đường chỉ có 01 làn xe, an toàn giao thông nông thôn vẫn còn nhiều bất cập như thiếu hệ thống biển 

báo, tình trạng hành lang an toàn giao thông đường bộ bị lấn chiếm, phơi rơm rạ, bề rộng mặt 

đường hẹp, tầm nhìn người lái xe ngắn, nhiều dốc cao và nguy hiểm, chất lượng công trình còn 

thấp, tải trọng thấp, chưa đồng bộ trong thiết kế cầu cống và đường. Chất lượng mặt đường giao 

thông nông thôn chưa cao. Hiện nay, tỷ lệ mặt đường là đất và cấp phối còn chiếm tỷ lệ cao, gây 

khó khăn cho đi lại và chuyển hàng hóa vào mùa mưa. 

Đối với quy hoạch kết cấu hạ tầng nông thôn thì hầu hết các huyện trong các tỉnh thành 

trong cả nước đều chưa có quy hoạch đồng bộ mạng lưới giao thông nên chưa xây dựng được kế 

hoạch lâu dài để phát triển, điều này làm cho việc đầu tư còn tự phát, chưa có tính định hướng, gây 

ảnh hưởng đến việc nâng cấp, cải tạo và phát triển sau này. 

Về hiện trạng đường giao thông nông thôn: Các kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự chênh 

lệch đáng kể về tiếp cận giữa các vùng trong cả nước, tính cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, 

khả năng tiếp cận tốt nhất và phục vụ tốt nhất là mạng lưới đường giao thông nông thôn khu vực 

đồng bằng sông Hồng, tiếp đó là khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Còn khó khăn nhất là khu 

vực Tây Bắc, Đông Bắc, rồi đến Tây Nguyên và Bắc Trung bộ. 

 Về quy mô xây dựng đường giao thông nông thôn: Còn nhỏ hẹp, thiếu về số lượng, kém về 

chất lượng và hạn chế về tải trọng. Đặc biệt, tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn, về cơ 

bản tuy bước đầu đã đáp ứng nhu cầu, nhưng đã trở nên lạc hậu từ nhiều năm nay; không còn phù 

hợp và không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các chủng loại phương tiện vận tải có tải 

trọng lớn và nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân và hứa hẹn mức phát triển đột phá trong 

nhiều năm tới. 

 Về công tác bảo trì đường giao thông nông thôn: còn nhiều bất cập. Thực tế hiện nay là 

nguồn kinh phí dành cho bảo trì đường giao thông nông thôn còn ở mức rất khiêm tốn, chỉ đáp ứng 

được khoảng 25% nhu cầu về bảo trì đường sá, thể hiện rõ sự mất cân đối giữa đầu tư phát triển và 

duy tu bảo dưỡng. Đã vậy, nhiều địa phương vẫn dành sự ưu tiên về nguồn kinh phí cho việc mở 

đường mới hoặc nâng cấp các đường cũ đã xuống cấp, cho nên kinh phí dành cho bảo trì đường 

giao thông nông thôn đang khai thác càng trở nên khó khăn, dẫn đến tình trạng mạng lưới đường 

giao thông nông thôn nói chung xuống cấp nhanh chóng, làm giảm hiệu quả đầu tư trong việc phát 

triển đường giao thông nông thôn. 

Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn còn nhiều bất cập, chồng 

chéo. Việc quản lý hệ thống giao thông nông thôn hiện nay chưa có một mô hình quản lý thống nhất 

nên còn hạn chế trong quản lý nhà nước, quy hoạch và đầu tư xây dựng, phát triển giao thông nông 

thôn; thiếu hệ thống số liệu; thiếu quan tâm và bố trí kinh phí quản lý, bảo trì; thiếu cán bộ chuyên 

môn quản lý hệ thống đường huyện trở xuống. Thực tế cho thấy, ngay cả ở cấp Trung ương, Chính 

phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện các tiêu chí trong 

Chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng lại phân cho Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng 

chiến lược phát triển giao thông nông nông, điều này dẫn đến việc chồng chéo trong quản lý. Ở cấp 

tỉnh cũng trong tình trạng tương tự, không được quan tâm đúng mức, tùy theo công việc, dự án mà 

giao cho các phòng, ban khác nhau. Ở cấp Huyện chỉ có 1-2 cán bộ kiêm nghiệm trong phòng Kinh 

tế và Hạ tầng theo dõi giao thông nông thôn. Còn ở cấp xã, cán bộ kiêm nhiệm, năng lực hạn chế, 

thay đổi theo nhiệm kỳ 

Khó khăn về vùng miền 

Vùng trung du và miền núi phía Bắc: là vùng có 74% địa hình là núi và trung du, đi lại khó 

khăn. Mật độ dân cư thấp thứ 2 trong các vùng, dân cư sống rải rác phân tán. Gần 60% dân số là 

dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ cao nhất trong cả nước. Kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu. Tỷ lệ 

đói nghèo cao (26%), đứng đầu trong cả nước. Khả năng tiếp cận kém tới cơ sở dịch vụ công cộng - 

xã hội. Là vùng khó khăn nhất trong cả nước, chiếm 53% trong tổng số xã đặc biệt khó khăn của cả 
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nước. Với những đặc điểm này, việc xây dựng đường giao thông nông thôn rất khó khăn và tốn kém 

mà hiệu quả kinh tế lại hạn chế do mật độ dân cư thấp và các đoạn đường cần thiết để kết nối với 

các xã là rất dài, song lại hay bị hư hỏng do khí hậu, thời tiết và địa hình.  

Vùng đồng bằng Sông Hồng: địa hình chủ yếu là vùng đất thấp và đồng bằng (97%). Mật độ 

dân cư cao nhất trong các tiểu vùng của cả nước. Dân tộc thiểu số  chỉ chiếm 0,7% dân số. Kinh tế 

phát triển cả về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tỷ lệ đói nghèo tương đối thấp (9,5%), đứng  

thứ 5 trong 6 vùng của cả nước. Khả năng tiếp cận tốt tới cơ sở dịch vụ công cộng - xã hội. Chỉ có 

2% trong tổng số xã đặc biệt khó khăn của cả nước. Khả năng tiếp cận tới cơ sở dịch vụ công cộng - 

xã hội thuận lợi. Các đặc điểm của vùng này hoàn toàn đối lập với vùng Tây Bắc, vùng có nhiều 

thuận lợi cho việc xây dựng đường giao thông nông thôn. 

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: 65% địa hình là đất thấp, nhưng mỗi tỉnh 

đều có vùng núi/trung du và một dải ven biển hẹp. Mật độ dân cư gần bằng mức trung bình của cả 

nước, nhưng ở vùng núi/trung du dân cư thưa thớt hơn nhiều so với vùng đất thấp. Dân tộc thiểu số 

chiếm hơn 10% so với dân số, tập trung ở vùng núi/trung du phía Bắc của vùng này. Kinh tế dựa 

vào nông nghiệp là chủ yếu, ở dải ven biển bằng nghề cá. Tỷ lệ đói nghèo cao (21,4%), đứng thứ 3 

trong 6 vùng của cả nước. Khả năng tiếp cận tới cơ sở dịch vụ công cộng- xã hội xấp xỉ mức trung 

bình cả nước, nhưng khu vực miền núi, trung du thì khó khăn hơn. Gần 400 xã ở vùng này thuộc 

diện đặc biệt khó khăn, chiếm 21% trong tổng số xã của vùng và chiếm 24% số xã khó khăn của cả 

nước. Đây là vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt theo mùa và cơ sở hạ tầng phải được xây dựng đạt tiêu 

chuẩn chống chọi được lũ lụt này. Mặt khác là vùng miền núi nhiều, địa hình rộng lớn, mức độ đói 

nghèo cao, tiềm năng kinh tế hạn chế là những trở ngại cho sự huy động nguồn lực của địa phương 

vào việc đầu tư cho đường nông thôn. 

Vùng Tây Nguyên: 70% địa hình là miền núi/trung du nhưng ít khắc nghiệt hơn vùng Tây 

Bắc. Mật độ dân cư thấp, chưa bằng  một nửa mức trung bình của cả nước. 36% tổng số dân là dân 

tộc thiểu số, đứng thứ 3 sau vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Kinh tế dựa vào trồng cây công nghiệp là 

chủ yếu, tiềm năng lớn hơn nhiều so với vùng Đông Bắc. Tỷ lệ đói nghèo cao (23%), đứng thứ  2 so 

với cả nước (sau vùng Trung du và miền núi phía Bắc). Khả năng tiếp cận tới cơ sở dịch vụ, hạ tầng 

công cộng - xã hội vào loại kém chỉ khá hơn một chút so với vùng Tây Bắc. Chiếm 10% trong tổng 

số xã đặc biệt khó khăn của cả nước. Đây là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và 

rất nhạy cảm về mặt chính trị, địa hình khó khăn. Xây dựng một hệ thống giao thông nông thôn hiệu 

quả là một ưu tiên và là thách thức của Chính phủ. 

Vùng Đông Nam Bộ: 83% địa hình là đất thấp, vùng núi/ trung du và đồng bằng có hạn. Mật 

độ dân cư gần bằng mức trung bình của cả nước. Dân tộc thiểu số chiếm hơn 8%, thấp hơn mức 

trung bình của cả nước. Kinh tế dựa vào công nghiệp và dịch vụ là chủ yếu. Sản lượng công nghiệp 

chiếm 60% sản lượng công nghiệp của cả nước, thu nhập bình quân đầu người đứng đầu cả nước. 

Tỷ lệ đói nghèo thấp nhất (3%) trong 6 tiểu vùng của cả nước. Khả năng tiếp cận tới đường giao 

thông, cơ sở dịch vụ công cộng - xã hội thuận lợi. Chiếm  2% số xã khó khăn trong tổng số xã khó 

khăn của cả nước. 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: 100% địa hình là đồng bằng, đa số các tỉnh đều bị ngập 

lụt vào mùa lũ. Mật độ dân cư cao gần gấp đôi  mức trung bình của cả nước. Dân tộc thiểu số chiếm 

7,7% so với dân số chủ yếu là người Khơ Me. Kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, năng suất 

nông nghiệp cao. Sản lượng lúa của vùng chiếm 52% sản lượng lúa của cả nước. Tỷ lệ đói nghèo 

thấp (12,4%), thấp hơn mức trung bình của cả nước (14,8%). Khả năng tiếp cận tới cơ sở dịch vụ 

công cộng - xã hội xấp xỉ mức trung bình của cả nước. Tuy có nhiều xã chưa có đường tiếp cận cơ 

bản nhất trong cả nước nhưng lại có đường thuỷ thuận lợi. Các xã đặc biệt khó khăn chiếm 9% số 

xã của cả nước. Việc xây dựng đường gặp phải nhiều khó khăn do địa hình thấp, ven sông, ngập lụt 

theo mùa, chi phí xây dựng cao, vật liệu xây dựng thích hợp không sẵn có tại địa phương mà phải 

vận chuyển từ nơi xa tới. 

Tóm lại, tính đa dạng, phức tạp và khác biệt về địa hình, lãnh thổ tạo ra những khó khăn rất 

lớn cho việc tạo lập và phát triển các công trình giao thông nông thôn. Ở vùng nông thôn miền núi, 

trung du (nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa) việc xây dựng các công trình giao thông khó khăn, 

chi phí có thể tốn kém hơn gấp nhiều lần so với ở nông thôn đồng bằng. Đặc biệt, các tiêu chí về 
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giao thông của nông thôn mới rất khó áp dụng vào thực tiễn ở các xã miền núi, rẻo cao. Khu vực 

này có địa hình hết sức phức tạp, phần lớn là vùng đồi núi có độ dốc lớn, bị chia cắt bởi hệ thống 

khe suối dày đặc và các thung lũng nhỏ, hẹp, có tuyến đường xuyên qua núi đá nên mất nhiều công 

sức để làm. Dân cư sinh sống phân tán, không tập trung, đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó 

khăn, thiếu thốn, trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển nên việc vận động bà con hiến đất, 

góp công, tiền của cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc thiết kế theo kích thước mẫu cũng 

khó thực hiện ở miền núi. 

 Trong chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của GTVT càng có tầm 

quan trọng đặc biệt. Với đầu tư là cần thiết và cần phải tập trung cao. Nhưng không kém phần quan 

trọng - đó là chiến lược về quy hoạch phát triển GTNT gắn với sự phát triển kinh tế xã hội của cả 

nước với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Để quy hoạch và phát 

triển hệ thống cơ sở hạ tầng GTNT từ nay đến 2020, đáp ứng công nghiệp hóa nông nghiệp và nông 

thôn cần phải rút ra những bài học trước đây để có những giải pháp hữu hiệu cho quy hoạch GTNT 

trong các năm tương lai. 

4.2. QUY HOẠCH LƢỚI ĐƢỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

4.2.1.  Chiến lược phát triển giao thông nông thôn 

 Duy trì, củng cố và nâng cấp mạng lưới giao thông hiện có theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

đường giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tập 

trung mở đường mới đến trung tâm các xã, cụm xã chưa có đường, các nông, lâm trường, các tụ 

điểm công nghiệp nông thôn. Tiếp tục xây dựng hệ thống đường liên thôn, xã tạo thành mạng lưới 

giao thông nông thôn liên hoàn đến các thôn, xã; gắn kết mạng lưới giao thông nông thôn với mạng 

lưới giao thông quốc gia. Từng bước xây dựng hệ thống cầu chui, cầu vượt tại các giao cắt giữa 

đường cao tốc, quốc lộ và đường địa phương, đảm bảo an toàn giao thông.  

 Kết hợp giữa giao thông đường bộ và giao thông đường thủy, giữa giao thông với thủy lợi 

để hình thành các tuyến đường bộ đến các ấp xã, các cụm dân cư tập trung, đáp ứng yêu cầu tồn tại 

chung với lũ, khai thác thế mạnh về giao thông thủy. 

 Cải tạo và xây dựng hệ thống cầu, cống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

4.2.2. Phương hướng phát triển giao thông nông thôn đến năm 2020 

Rà soát lại và làm ngay quy hoạch giao thông từ tỉnh xuống huyện, xã, làng xóm. Xác định 

những khu vực cần ưu tiên đầu tư (vùng giàu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, thương 

mại, công nghiệp và vùng nghèo...) nhằm tạo tiềm lực chính, thúc đẩy hỗ trợ các vùng xung quanh; 

 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để một mặt 

tranh thủ nguồn lực trong dân, mặt khác nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với việc phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông địa phương. Muốn làm được điều đó, việc phổ cập rộng rãi các tài 

liệu kỹ thuật về GTNT cho các tầng lớp nhân dân hiểu để vận dụng là đòi hỏi cấp thiết. 

 Ưu tiên dành vốn ODA, ngân sách địa phương để phát triển giao thông nông thôn gắn kết 

với công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

 Áp dụng tiến bộ khoa học: nghiên cứu bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật đường nông thôn, 

đồng bộ với chủ trương xây dựng nhà ở dự phòng đất phát triển cho các tuyến đường trục thôn xóm, 

tránh phải phá dỡ công trình gây khó khăn lãng phí tài sản của nhân dân; tăng cường sử dụng vật 

liệu mới, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, mạnh dạn đưa các vật liệu thay thế các nguyên vật 

liệu truyền thống gây ô nhiễm môi trường, giá thành hợp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều 

kiện cụ thể của từng địa phương.  

 Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý, bảo trì đường giao thông 

nông thôn cần đặc biệt chú trọng; chú trọng đào tạo cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý 

đầu tư, quản lý bảo trì cho cán bộ quản lý giao thông nông thôn các cấp nhằm phát huy tối đa hiệu 

quả các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác. Đào tạo cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát, hướng 

dẫn dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn cho các cán bộ xã, huyện phụ trách giao thông, quy hoạch 

bằng các hình thức đào tạo, kết hợp giữa đào tạo với thực hành nhằm nâng cao trình độ quản lý và 

trình độ kỹ thuật. 
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4.2.3. Mật độ mạng lưới đường giao thông nông thôn 

Mật độ mạng lưới đường trong một khu vực, một vùng không chỉ nói lên mức độ phát triển 

giao thông của vùng đó mà còn thể hiện mức độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như mức sống của 

người dân trong vùng đó. Do đó khi xác định mật độ mạng lưới đường phải rất thận trọng vì nếu chỉ 

tiêu này thấp sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của vùng, nếu cao quá sẽ gây ra không cần thiết, vì vốn 

đầu tư xây dựng đường rất lớn. 

Đường giao thông nông thôn bao gồm các tuyến đường huyện, liên xã, đường làng, đường 

liên thôn, liên ấp, ngõ xóm và đường ra đồng ruộng 

- Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lợi thế hơn cả về giao thông. Mật độ mạng lưới đường ở đồng 

bằng Bắc Bộ dẫn đầu toàn quốc. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thường hay bị ngập lũ cần quy 

hoạch cụm dân cư tập trung theo từng xã gắn liền với tập quán sinh hoạt nên quy hoạch khoảng từ 

2000 - 5000 người. Kết hợp giao thông thủy bộ, các đường GTNT chính, được tôn cao nền và trồng 

cây xanh. Hình thành hệ thống giao thông thủy bộ, tương đối hoàn chỉnh. Hệ thống GTVT đó 

không được tạo thành vật cản mà phải làm cho nước lũ rút nhanh. Cần nghiên cứu xây dựng đủ cầu 

cống đường ngầm theo hướng thoát lũ. Tuy mật độ đường bộ thấp hơn cả miền núi và trung du Bắc 

Bộ, song bù lại có một mạng lưới đường sông và kênh rạch dày đặc rất thuận lợi đi lại và vận 

chuyển hàng hóa. 

- Vùng Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, miền Trung giàu tiềm năng kinh tế nhưng do còn 

hạn chế về đường sá, giao thông vận chuyển khó khăn nên vẫn chưa phát triển mạnh. 

4.2.4. Mật độ đường hợp lý trong giai đoạn 2000 - 2020 

Do nhu cầu về giao thông cùng với sự gia tăng của sản xuất và giao lưu xã hội, mật độ 

đường nông thôn ngày càng cao. Theo tài liệu tổng kết về mật độ giao thông một số huyện trong các 

vùng khác nhau từ đó kiến nghị trong giai đoạn quy hoạch (1998 - 2020) nên lấy mật độ đường 

nông thôn từ 1,5 đến 2 km/km2 là hợp lý. Về mặt hình học mà xét, nếu trên 1 km2 có 2 km đường 

giao thông có khả năng thông xe trong mọi thời tiết thì một hộ gia đình ở xa nhất cũng chỉ cách 

đường xe chạy có 500 m, khoảng cách bình quân tới đường giao thông cơ giới là 250 m. Đây là 

khoảng cách vừa phải, chưa phải là lý tưởng nhưng hiện thực và phù hợp với tốc độ phát triển nông 

thôn vùng kinh tế trọng điểm. 

Trong các khu dân cư làng xã tập trung, các thị trấn huyện lỵ, các trung tâm nông thôn, mật 

độ đường ô tô nên từ 3 đến 4 km/km2, tương đương với mật độ đường các vùng ven đô hiện nay. 

Để đạt chỉ tiêu mật độ đường như vậy, cần có kế hoạch mở rộng các tuyến đường trục làng xã, thôn 

cho xe cơ giới lưu thông được. Điều này đã trở thành nhu cầu mà nhân dân và chính quyền nhiều xã 

đang tìm cách thực hiện. 

4.2.5. Chiều rộng lưu không của các con đường 

Khoảng cách lưu không của con đường nông thôn ngày nay là vấn đề cần được xem xét. 

Theo quy chuẩn xây dựng của nước ta, dải đất dành cho con đường không chỉ riêng cho giao thông 

mà còn là hành lang để bố trí trồng hai hàng cây xanh bố trí cống rãnh thoát nước, thủy lợi, đường 

ống cấp nước sạch, môi trường sinh thái cảnh quanh khu vực, đường dây dẫn điện và thông tin và 

các vấn đề khác. Việc quy định chiều rộng lưu không hợp lý cho đường sá trong các điểm dân cư 

nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển theo hướng đô thị hóa; giảm được những lãng 

phí không đáng có. 

Trong tương lai gần, bộ mặt làng xóm không thua kém các khu nhà ở trong thị trấn, góp 

phần nâng cao dân trí cho nông thôn. 

Việc xác định chiều rộng lưu không hợp lý cho các con đường nông thôn, đặc biệt là đường 

làng xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đô thị hóa, giảm việc lãng phí không đáng có do phải phá 

dỡ nhà cửa khi cần mở rộng đường, sao cho việc lưu không xe cơ giới tới tất cả các điểm dân cư 

nông thôn có thể thực hiện được. 

Trước đây, việc thoát nước bẩn sinh hoạt không thành nhu cầu, vì khi dựng nhà người ta 

thường đào ao vượt thổ. Nước mưa và nước thải tự chảy qua vườn xuống ao, là nguồn nước dự trữ 

để tưới rau, thả bèo và nuôi cá. Ngày nay do dân số tăng, việc tách hộ là một nhu cầu của mọi gia 

đình, trong khi đất thổ cư có hạn. Các hồ ao, vườn rau và cây ăn quả trong làng ngày càng bị thu 

hẹp, nhường chỗ cho các ngôi nhà mọc thêm lên. Thậm chí nhiều làng đã không còn lấy một mảnh 
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vườn, một cái ao trong thôn xóm. Đất thổ cư của hộ bố mẹ bị chia nhỏ cho các hộ con cái làm thêm 

nhà. 

Mật độ xây dựng không kém gì đô thị. Cây xanh trong làng quê cũng đã trở thành hiện 

tượng khan hiếm. Nước thải từ các nhà chảy tràn trên đường làng ngõ xóm, phá hỏng mặt đường, 

gây dịch bệnh và mất vệ sinh. Vì vậy chiều rộng hành lang đường nông thôn cần được nghiên cứu 

xác định sao cho đáp ứng được nhu cầu giao thông lại đảm bảo yêu cầu là hành lang kỹ thuật trong 

khu dân cư đồng thời tiết kiệm đất tối đa. 

 a. Đường cấp huyện 

Đường cấp huyện là các tuyến đường liên xã, đường nối các trung tâm làng xã với thị trấn 

huyện lỵ. Theo phân cấp của Bộ GTVT, thuộc đường cấp VI, có chiều rộng nền 6,0 m mặt đường 

3,5 m (thiết kế cho một làn xe). Mặt đường một làn xe không còn phù hợp với nhu cầu phát triển 

giao thông vận tải hiện nay, với xu thế xe cơ giới ngày càng được sử dụng rộng rãi, đã và sẽ trở 

thành phổ biến. Vì vậy, các tuyến đường huyện cần được thiết kế với chiều rộng tối thiểu 2 làn xe 

(3 m x 2); đường đi qua khu dân cư đông dân, chiều rộng lề phải thỏa mãn nhu cầu bố trí một hàng 

cột điện, khoảng trống dành cho đi bộ, rãnh thoát nước và nếu có thể đủ đất cho 2 hàng cây xanh, 

nên lề đường mỗi bên tối thiểu phải là 3 m. Quy hoạch chiều rộng hành lang đường tối thiểu là 12 

m  

b. Đường trục làng xã 

Các làng quê truyền thống thường chỉ có một tuyến đường trục chạy xuyên suốt làng, bắt 

đầu từ cổng làng, nối với đường "cái quan" (đường cấp huyện hay tỉnh). Từ con đường xương sống 

này, các đường ngõ xóm như những xương cá nối vào. Con đường làng vì vậy là tuyến đường độc 

đạo chứng kiến bao đổi thay qua các thời đại. Xưa kia nó chỉ để đi bộ và đi xe đạp. Thời tổ đổi công 

rồi hợp tác xã nông nghiệp, con đường làng thêm một chức năng phục vụ xe cải tiến. Ngày nay, 

nhiều hộ nông dân đã mua được ô tô vận tải. Và rồi đây, chiếc xe ô tô sẽ trở thành phổ biến ở các 

làng quê giàu tiềm năng công nghiệp hóa. Ô tô và máy kéo sẽ phổ biến như những chiếc xe máy 

hiện nay. 

Con đường làng hiện đã thực sự cần được cải tạo cho phù hợp với chức năng giao thông, 

hành lang cấp thoát nước, cấp điện, thông thoáng và làm đẹp cho khu vực nông thôn mới. Chiều 

rộng mặt đường đủ cho hai làn xe với đặt cột điện, ống cấp nước cục bộ... tối thiểu là 2,5 m mỗi 

bên. Vậy chiều rộng lưu không đường làng xã tối thiểu là 10 m. 

c. Đường thôn xóm 

Đường thôn xóm cần đủ cho một xe máy chạy đồng thời với một xe đạp; ô tô vào được dễ 

dàng, có chỗ cho một cột điện nhỏ dẫn tới các hộ, rãnh thoát nước và khi cần có thể mở rộng lòng 

đường chút ít mà không phải phá dỡ nhà. Kiến nghị lòng đường tối thiểu rộng 3 m, chiều rộng lưu 

không là 7 m. 

Chiều rộng lưu không của các con đường nông thôn có tác dụng chỉ đạo trong công tác quy 

hoạch xây dựng các điểm dân cư mới cũng như quy hoạch cải tạo các làng quê truyền thống. Đường 

nông thôn trong thời đại hiện nay phải phục vụ cho việc cơ giới hóa, hiện đại hóa nông thôn. Trong 

các làng quê cổ của nông thôn hiện đang gặp trở ngại khi các hộ gia đình có khả năng mua được xe 

cơ giới để vận chuyển mà không thể nào đưa xe về nhà được do đường quá hẹp. Đã có nơi bà con 

cùng nhau thương lượng phát bớt phần phụ để mở rộng không gian đường thôn xóm, chạy xe về 

đến nhà. 

Việc quy định lưu không của tuyến đường là để biết phạm vi có thể xây dựng công trình, 

tránh việc phải phá dỡ do không dự kiến được sự phát triển giao thông. 

Hiện nay, các điểm dân cư nông thôn truyền thống, mật độ xây dựng cao, thực trạng đường 

sá quá hẹp, nhưng quy định chiều rộng lưu không của con đường trong trường hợp này vẫn có tác 

dụng chỉ đạo khi xây cất lại nhà cửa dọc con đường. 

Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất và dịch vụ ở nông thôn sẽ phát 

triển mau chóng. Khi thu nhập cao lên, nhu cầu về tiện nghi ở sẽ thay đổi. Khu vực nông thôn sẽ 

xây dựng nhà ở chủ yếu theo cách tăng mật độ không tăng diện tích đất thổ cư. Như vậy, tất yếu là 

nhà phải xây cao 2,3 tầng. Tầng dưới chủ yếu là khu vực sản xuất, nơi để xe, máy, khu phụ. Sinh 
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hoạt gia đình trên tầng 2 hay 3. Khi xây dựng lại nhà, cán bộ địa phương cần hướng dẫn dân phải 

xây dựng ngoài phạm vi lưu không các tuyến đường, theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam "  

 

4.3. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA ĐƢỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

4.3.1. Phân cấp đường ô tô 

 Theo TCVN 10380:2014. Hệ thống đường GTNT được phân thành 4 cấp kỹ thuật A, B, C 

và D. Cấp A, B và C áp dụng đối với đường có ô tô chạy qua. Lựa chọn cấp hạng kỹ thuật tuyến 

đường tùy thuộc vào lưu lượng xe thiết kế. Cấp D áp dụng đối với đường không có ô tô chạy qua  

Theo TCVN 4054:2005. Các tuyến đường ô tô chia thành 6 cấp kỹ thuật và đường giao 

thông nông thôn chia thành 3 loại. Trong những năm gần đây, ở nước ta, đã bắt đầu thiết kế và xây 

dựng đường cao tốc không có giao cắt cùng mức, đường giao thông nông thôn đảm bảo giao thông 

liên tục, an toàn. 

Bảng 3: Tổng hợp phân cấp kỹ thuật đƣờng GTNT theo chức năng của đƣờng 

và lƣu lƣợng xe thiết kế (Nn) 

Chức năng của đường 

Cấp kỹ 

thuật theo 

TCVN 

4054:2005 

Cấp kỹ thuật 

của đường 

theo TCVN 

10380:2014 

Lưu lượng xe 

thiết kế (Nn), 

xqđ/nđ 

Đường huyện có vị trí quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện, là cầu nối chuyển tiếp hàng 

hóa, hành khách từ hệ thống đường quốc gia (quốc lộ, 

tỉnh lộ) đến trung tâm hành chính của huyện, của xã và 

các khu chế xuất của huyện; phục vụ sự đi lại và lưu 

thông hàng hóa trong phạm vi của huyện. 

Cấp IV, V, 

VI 
- ≥ 200 

Cấp VI A 100  200 

Đường xã có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của xã, kết nối và lưu thông hàng hóa từ 

huyện tới các thôn, làng, ấp, bản và các cơ sở sản xuất 

kinh doanh của xã. Đường xã chủ yếu phục vụ sự đi lại 

của người dân và lưu thông hàng hóa trong trong phạm 

vi của xã. 

- A 100  200 

- B 50  < 100 

Đường thôn chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và 

lưu thông hàng hóa trong trong phạm vi của thôn, làng, 

ấp, bản; kết nối và lưu thông hàng hóa tới các trang trại, 

ruộng đồng, nương rẫy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi. 

- B 50  < 100 

- C < 50 

Đường dân sinh chủ yếu phục vụ sự đi lại của người 

dân giữa các cụm dân cư, các hộ gia đình và từ nhà đến 

nương rẫy, ruộng đồng, cơ sở sản xuất, chăn nuôi nhỏ 

lẻ... Phương tiện giao thông trên các tuyến đường dân 

sinh chủ yếu là xe đạp, xe mô tô hai bánh, xe kéo tay, 

ngựa thồ. 

- D 
Không có xe ô 

tô chạy qua 

Đường KVSX chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân 

và lưu thông nguyên vật liệu, hàng hóa và đến các cơ sở 

sản xuất, chăn nuôi, gia công, chế biến Nông Lâm Thủy 

Hải sản; vùng trồng cây công nghiệp; cánh đồng mẫu 

lớn; đồng muối; làng nghề; trang trại và các cơ sở 

tương đương. 

Cấp IV, V, 

VI 
- 

Xe có tải trọng 

trục > 6000 Kg 

÷ 10000 Kg 

chiếm trên 

10% 

4.3.2. Phân loại đường ô tô 

- Phân loại theo cấp kỹ thuật, được chia thành các loại đường cấp 1 đến cấp 6, đường cao 

tốc. 
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- Phân loại theo cấp quản lý, có thể chia thành các loại đường: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã 

lộ và đường thôn xóm. 

Giữa cấp kỹ thuật, cấp quản lý và tầm quan trọng của đường có sự liên quan mật thiết với 

nhau. Các loại cấp đường này thực hiện chức năng giao lưu kinh tế văn hóa - xã hội giữa các thành 

phố lớn tới các đô thị vừa, thị xã, các vùng nông thôn. Thông thường, cấp kỹ thuật càng cao, lưu 

lượng xe càng nhiều, thì tầm quan trọng càng lớn, cấp quản lý càng cao. Song đường GTNT chiếm 

tỷ lệ rất cao 74,4% so với mạng lưới đường toàn quốc. 

4.3.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường GTNT 

Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường phụ thuộc vào cấp kỹ thuật của nó. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ 

yếu của đường ô tô quy định theo tiêu chuẩn đường ô tô TCVN 4054-2005 và tiêu chuẩn thiết kế 

đường GTNT hiện nay theo TCVN-10380-2014. 

Khi chọn hướng tuyến đường GTNT cần thực hiện một số điểm sau: 

- Cần xác định các điểm khống chế theo hướng chung của tuyến: vị trí cầu, chỗ đường giao 

nhau, địa điểm đường phải đi qua, chỗ nối với đường chính. 

- Khi khối lượng công trình không lớn, nên sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tương đối phù hợp 

với địa phương. 

- Tiết kiệm sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp, chú ý kết hợp giao thông với thủy lợi và 

giao thông đường bộ với giao thông đường thủy. 

- Tuyến đường nên tránh đi qua khu vực có điều kiện địa chất xấu, đầm lầy, các sông, suối 

rộng và sâu, địa hình phức tạp có những khúc ngoặt gấp, lên xuống quá dốc. 

- Đảm bảo liên hệ thuận lợi với các điểm tập trung giữa trường học, y tế, nhà ở, bến xe, bến 

sông, bến cảng, sân bay, trạm trại, cơ quan hành chính, bưu điện viễn thông v.v... và không ngập 

lụt, lầy lội trong mùa mưa lũ. 

- Tuyến nên thẳng, khối lượng công trình ít, giá thành không cao, chi phí duy tu bảo dưỡng 

về sau ít. Tuyến đường phải hòa nhập với cảnh quan và sinh thái của địa phương. 

- Để nâng cao hiệu quả đồng vốn, có thể xem xét khả năng đầu tư phân kỳ và xác định hợp 

lý tiêu chuẩn kỹ thuật của từng giai đoạn và phải so sánh hiệu quả kinh tế xã hội của các phương án 

tuyến để lựa chọn tuyến đường hợp lý nhất. 

- Phải xác định mục tiêu chọn tuyến hợp lý trên cơ sở kế thừa trong quy hoạch chiến lược 

dài hạn theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn. Không thể làm trước quá nhiều lại 

không phù hợp cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai gây lãng phí lớn. 

- Cần lựa chọn cách tiếp cận gần đúng các vấn đề trong quy hoạch chiến lược làm sao thỏa 

mãn nhu cầu ngắn hạn và trung hạn nhưng vẫn duy trì được khả năng chuyển cấp đường dễ dàng 

sang cấp đường có yêu cầu cao hơn đến năm 2020. 
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Chƣơng 5 

QUY HOẠCH CẤP NƢỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN 

 

5.1. VAI TRÒ CỦA NƢỚC SẠCH ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

NÔNG THÔN 

Nước đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được trong đời sống con người. Có thể nói 

nền văn minh nhân loại sẽ hoàn toàn sụp đổ khi không có nước. Nước mang lại những lợi ích thiết 

thực đối với chúng ta: 

- Nước dùng để ăn, uống và sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày; 

- Nước phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; 

- Nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp; 

- Nước phục vụ cho các nhà máy thủy điện tạo ra điện năng phục vụ cho các ngành kinh tế; 

- Nước tạo ra cảnh quan du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo sự phát triển bền 

vững. 

Dân số gia tăng, công nghiệp và đô thị phát triển, sự khan hiếm và lạm dụng nguồn nước 

đang gây mối đe dọa ngày càng tăng đối với sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đặc biệt 

là vấn đề sức khoẻ, an toàn lương thực, lợi ích con người và hệ sinh thái. 

Nước sạch (được hiểu theo nghĩa là nước không bị ô nhiễm, đảm bảo tiêu chuẩn và chất 

lượng theo quy định của Bộ Y tế, thông số giá trị của các chỉ tiêu hóa lý và hóa sinh trong nước 

nằm trong giới hạn cho phép) ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của con người. 

- Sử dụng nước sạch để ăn uống và sinh hoạt hàng ngày hạn chế được các căn bệnh có liên 

quan đến nước, như các chứng bệnh giun sán, tiêu chảy, đường ruột, đau mắt hột, bệnh phụ khoa và 

làm tăng tuổi thọ cho con người... Nguồn nước sinh hoạt có chứa nhiều kim loại nặng là nguyên 

nhân dẫn đến bệnh ung thư, giảm trí nhớ... 

- Nguồn nước dùng trong sinh hoạt không đảm bảo chất lượng, thiếu nước sạch cộng với 

phong tục tập quán lạc hậu, sức khỏe không đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thu nhập thấp, năng 

suất và hiệu quả lao động không cao, người dân nông thôn không thể thoát khỏi .vòng luẩn quẩn 

của sự đói nghèo.. 

- Những thiệt hại lớn do sử dụng nước không đạt tiêu chuẩn không chỉ tác động đến cá nhân 

về mặt vật chất và tinh thần mà còn ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của cộng đồng, sự văn 

minh và tiến bộ của toàn xã hội. 

- Nước sạch là một yếu tố không thể thiếu được đối với sự bền vững môi trường - ngôi nhà 

chung của toàn nhân loại. Nguồn nước ô nhiễm từ các nhà máy, khu dân cư... thải ra môi trường 

nếu không được xử lý sẽ làm giảm sức sản xuất của nhiều hệ sinh thái, tác động tiêu cực đến sản 

xuất nông nghiệp, tác động xấu đến cộng đồng dân cư nông thôn đang sống nhờ vào các hệ sinh thái 

này. 

- Đạt được an ninh lương thực là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều nước, phát 

triển sản xuất nông nghiệp không phải chỉ cung cấp lương thực cho số dân ngày càng tăng mà còn 

phải đảm bảo chất lượng bữa ăn cho họ. Nhu cầu về chất lượng sản phẩm, độ an toàn thực phẩm 

phụ thuộc nhiều vào chất lượng nước. 

Nước tưới trong nông nghiệp không đảm bảo chất lượng cũng là nguyên nhân làm suy giảm 

chất lượng cuộc sống của con người. 

5.2. TÌNH HÌNH CẤP NƢỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN 

5.2.1. Tình hình chung 

Hiện nay, đại bộ phận dân cư nông thôn là những người nông dân làm ăn nhỏ, nguồn thu 

nhập chính của các hộ gia đình nông thôn là sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế thấp, đa số 

nông dân sống tập trung trong các thôn xóm, làng bản, có tổ chức hành chính vững chắc và truyền 

thống cộng đồng lâu đời, hộ gia đình là cơ cấu hạt nhân của nông thôn và xã hội, mỗi hộ gia đình 

nông thôn thường có từ 5 đến 7 người với 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà. Mức 

sống của nông dân còn thấp so với các thành phần khác trong xã hội, một bộ phận đáng kể dân cư 

nông thôn thuộc diện nghèo, thu nhập chỉ đủ cho nhu cầu tối thiểu về ăn mặc không còn kinh phí 

cho các nhu cầu khác, nhận thức về cấp nước và vệ sinh môi trường còn rất hạn chế. 
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Năm 1997, Chính phủ đã đề ra Định hướng phát triển nông thôn bao gồm 5 nội dung cụ thể: 

Đầu tư mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng và khuyến khích phát 

triển ngành chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; 

Nâng cao tỷ lệ ngân sách Nhà nước, vốn Viện trợ phát triển chính thức từ nước ngoài 

(ODA) và đóng góp của địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội; 

Tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát triển các hoạt động kinh doanh vật tư và nông sản hàng 

hóa, khuyến khích sự liên kết giữa các doanh nghiệp Nhà nước với những người buôn bán nhỏ và 

nông dân; 

Khuyến khích áp dụng trang bị và công nghệ mới trong sản xuất và chế biến ở nông thôn; 

Hỗ trợ các gia đình hợp tác trong cơ chế mới, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và cho thuê đất một cách linh hoạt hơn. 

Ngày 14 tháng 1 năm 1998, chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã 

được Chính phủ chính thức phê chuẩn trong số sáu chương trình mục tiêu Quốc gia. Hiện nay, 

chương trình này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý với sự tham gia của các ban, 

ngành, các địa phương trên phạm vi toàn quốc. 

Tuy vậy, theo đánh giá của các cơ quan chức năng hiện nay vẫn còn hơn 70% dân số nông 

thôn sử dụng nước không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và hơn một nửa số hộ ở nông thôn không có 

hố xí. Các bệnh có liên quan tới nước, vệ sinh như tiêu chảy, giun, đường ruột, phụ khoa rất phổ 

biến và chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh thường gặp trong nhân dân. 

Số liệu TĐT năm 2011 cho biết cả nước có 4.216 xã (chiếm 46,5% so với tổng số xã) có hệ 

thống cấp nước sinh hoạt tập trung, tăng 10% so với năm 2006, góp phần quan trọng trong nâng cao 

chất lượng cuộc sống và bảo vệ  sức khỏe của dân cư NT. Trong 6 vùng KT-XH, vùng  ĐBSCL có 

đến 81,1% xã có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung; tiếp theo là TDMNPB đạt 59,1%. Các vùng 

còn lại dưới mức bình quân cả nước là TN (45%); BTBDHMT (33,8%) và  thấp nhất là ĐBSH chỉ 

đạt 24,5%.   

 Tính đến 01/7/2011 cả nước có 1.674 xã và 6.891 thôn đã xây dựng hệ thống thoát nước thải 

chung, chiếm tỷ lệ 18,5% số xã và 8,5% số thôn (năm 2006 các tỷ lệ tương ứng là 12,2% và 5,6%). 

ĐBSH là vùng đạt tỷ  lệ cao nhất với 37,6% số xã và 26,6% số  thôn đã xây hệ  thống thoát nước 

thải chung, trong khi TN đạt tỷ lệ thấp nhất (các tỷ lệ tương ứng là 3,9% và 1,3%). 

 Tuy tỷ  lệ xã đã xây dựng được hệ  thống thoát nước thải chung còn thấp ở hầu hết các vùng, 

nhưng đó là một tiến bộ bước đầu trong chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các 

ngành cũng như các hộ gia đình NT về bảo vệ môi trường qua xử lý nước thải, nhất là các vùng có 

các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, trang trại chăn nuôi.  

 Các hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn NT những năm gần đây cũng được 

nhiều địa phương quan tâm. Đến năm 2011, cả nước có 3.996 xã có tổ chức (hoặc thuê) thu  gom 

rác thải, chiếm tỷ  lệ 44% (năm 2006 có 28,4%) và 25,8% số thôn có tổ chức (hoặc thuê) thu gom 

rác thải. Tuy kết quả đạt được còn thấp và chưa đều giữa các vùng, các địa phương nhưng xu hướng 

chung là tăng dần so với các năm trước. Đạt cao nhất về 2 chỉ tiêu trên là vùng  ĐBSH (81,6% và 

66,2%), thấp nhất là TDMNPB (chỉ 12,7% và 4,4%).  

 Tỷ lệ hộ NT có hố xí tăng từ 88,8% năm 2006 lên 91,4% năm 2011, trong đó hố xí tự  

oại/bán tự hoại tăng nhanh từ 16,9% lên 44,1%. Xử lý rác sinh hoạt khu vực NT tuy có nhiều khó 

khăn nhưng tỷ lệ hộ có người đến thu gom rác đạt gần 25% vào năm 2011.  

 Dù có những bước tiến bộ so với 5 năm trước đây song môi trường ở NT vẫn là một trong  ít 

những lĩnh vực có nhiều hạn chế, yếu kém nhất trong bức tranh toàn cảnh có nhiều khởi sắc  về KT-

XH ở NT nước ta. Những con số dưới 1/5 số xã và dưới 1/10 số thôn có hệ thống thoát  nước thải 

chung; dưới 45% số xã và dưới 1/3 số thôn có tổ chức (hoặc thuê) thu gom rác thải và  gần 1/4 hộ 

có người đến thu gom rác  từ kết quả TĐT năm 2011 đã  thể hiện điều đó. Sự kém phát triển về hạ 

tầng hệ thống nước thải và dịch vụ thu gom rác thải đặc biệt xảy ra ở các vùng TDMNPB và TN.  

5.2.2. Tình hình nguồn nước 

Việt Nam có diện tích 330.951,4 km
2 

trên đất liền và 1 triệu km2 diện tích lãnh hải nằm ở 

Đông Nam á với chiều dài biên giới đất liền hơn 6780 km và 3260 km bờ biển cùng hàng trăm đảo 
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lớn nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Bạch Long Vĩ... với các mạng lưới sông lớn như như 

sông Hồng, sông Mê Công, sông Mã, sông Cả... 

Toạ độ địa lý trên đất liền:  

- Điểm cực Bắc ở vĩ độ 23
o

22’ Bắc, 105
o

20’ kinh độ Đông, nằm trên cao nguyên Đồng Văn, 

xó Lũng Cỳ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.  

- Điểm cực Nam ở vĩ độ 8
o

30’ Bắc, 104
o

50’ kinh độ Đông; nằm tại xóm Mũi, xó Rạch Tõu, 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.  

- Điểm cực Đông ở vĩ độ 12
o

40’ Bắc, 109
o

24’ kinh độ Đông, nằm trên bán đảo Hũn Gốm 

thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khỏnh Hoà.  

- Điểm cực Tây ở vĩ độ 22
o

24’ Bắc, 102
o

10’ kinh độ Đông, nằm trên đỉnh núi Phan La San ở 

khu vực ngó ba biờn giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, thuộc xó Apa Chải, huyện Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu.  

 

Tiềm năng nước mưa: Vị trí địa lý và khí hậu đã tạo ra cho Việt Nam tiềm năng nguồn nước 

khá dồi dào. Lượng mưa khá cao, một hệ thống sông ngòi kênh mương dày đặc, nước ngầm phong 

phú tại những vùng đất thấp. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và cấu tạo địa hình nên lượng mưa ở Việt 

Nam phân bố rất khác nhau, lượng mưa trung bình năm của toàn lãnh thổ là 1.976 mm (nếu tính cả 

lưu vực ngoài lãnh thổ là 1.617 mm), song phân bố không đều theo mùa và theo khu vực. Theo kết 

quả đo đạc của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, vùng có lượng mưa cao nhất là Bắc Quang: 4.683 

mm/năm và vùng có lượng mưa nhỏ nhất là Phan Rang: 715 mm/năm. Phần lớn lãnh thổ Bắc Bộ, 

Tây Nguyên và Nam Trung Bộ lượng mưa bình quân năm dao động trong khoảng 1.600 mm đến 

2.400 mm. Tuy lượng mưa lớn song 70 ・90% lại tập trung vào mùa hạ do gió mùa hạ gây nên [7]. 

Đặc điểm khí hậu và địa hình đã tạo cho nguồn nước phân bố không đều theo cả thời gian và 

không gian, một số vùng rất khan hiếm nước điển hình là những tỉnh ven biển duyên hải miền 

Trung và khu vực Tây Nguyên trong thời kỳ mùa khô.  

Tiềm năng nước mặt: Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới có lượng mưa lớn nên nguồn 

nước mặt rất phong phú. Do ba phần tư diện tích toàn lãnh thổ là đồi núi đã tạo nên mạng lưới sông 

suối dày đặc với mật độ sông suối tính theo những dòng chảy thường xuyên là 0,60 km/km2 trung 

bình trên toàn lãnh thổ. Tuy nhiên, mật độ sông suối có sự dao động lớn giữa các vùng, miền. Dao 

động của mật độ sông suối nhỏ nhất là 0,3 km/km2 và lớn nhất là 4 km/km2. 

Về chất lượng nước mặt, nhìn chung không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước phục vụ 

cho ăn uống bao gồm những chỉ tiêu: độ trong, hàm lượng hữu cơ và vi sinh, vì vậy trước khi sử 

dụng cần có phương pháp xử lý nước. ở vùng cửa sông, nước biển theo thủy triều xâm nhập vào 

sông làm cho nước sông bị nhiễm mặn, ở vùng này không sử dụng nước mặt cho mục đích ăn uống 

và sinh hoạt được. 

Từ những kết quả trên cho thấy, nguồn tài nguyên nước mặt tương đối phong phú, phân bổ 

trên phần lớn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng nguồn nước tại chỗ cho các mục 

đích nói chung và ăn uống sinh hoạt nói riêng. 

Tiềm năng nước ngầm: Trên lãnh thổ Việt Nam, nước ngầm chứa giữ trong các lỗ hổng và 

khe nứt của các loại đất đá khác nhau (chủ yếu là trầm tích bở rời, trầm tích lục nguyên, phun trào 

xâm nhập cacbonat, biến chất và hỗn hợp) có tuổi già nhất (Ackeozoi) đến tuổi trẻ nhất (Đệ tứ). 

Theo các tác giả của Tiểu ban soạn thảo kế hoạch tổng thể cấp nước SHNT đến năm 2000 

thì tổng trữ lượng động thiên nhiên của nước ngầm trên toàn Việt Nam là 1.513,5 m3/s (không kể 

phần hải đảo)  

Về chất lượng nước với những công trình khai thác nước với chiều sâu tương đối lớn có thể 

sử dụng trực tiếp cho sinh hoạt không cần phải xử lý. Trừ những vùng nước ngầm bị nhiễm mặn 

không đáp ứng nhu cầu cho mục đích ăn uống, còn lại các thành phần hóa học khác phần lớn tương 

đối phù hợp với cơ thể con người. Nhiều nơi trong nước ngầm, hàm lượng sắt thường lớn hơn giới 

hạn cho phép (Fe > 0,5 mg/l) nên cần xử lý nước trước khi sử dụng. 

Các vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến tiềm năng sử dụng và khai thác nguồn nước chủ yếu là: 

nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều nước mặt để tưới ruộng, nạn phá rừng ảnh hưởng nghiêm trọng 
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tới các nguồn nước mặt và nước ngầm, nước ngầm chứa nhiều sắt, mangan phải xử lý tốn kém, 

nước ngầm tầng sâu khai thác có giá thành cao, các vùng đồng bằng và ven biển tương đối rộng lớn 

thì nguồn nước bị nhiễm mặn, sự ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt ngày càng tăng do chất 

thải công nghiệp, sinh hoạt và hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp gây nên. Ngoài 

ra, hạn hán và thiên tai thường xảy ra cũng là một vấn đề cần phải được quan tâm đầy đủ hơn. 

5.2.3. Tình hình cấp nước sạch 

Phần lớn các hộ nông thôn sử dụng 3 nguồn nước: nước mưa, nước mặt và nước ngầm. 

Nguồn nước thường dùng để ăn uống là nước mưa và nước ngầm, nguồn dùng để phục vụ sinh hoạt 

như tắm, giặt, vệ sinh... thường là nước mặt và nước ngầm. Các hệ thống cấp nước công cộng bằng 

đường ống có áp, nối mạng dùng chung cho nhiều hộ chưa phổ biến. Các hộ thường có công trình 

cấp nước riêng như giếng đào, lu hay bể chứa nước mưa. Hơn 50% số hộ nông thôn dùng nước 

giếng đào khai thác nước ngầm tầng nông, 25% dùng nước sông suối, hồ ao và hơn 10% dùng nước 

mưa. Bộ phận còn lại dùng giếng nước khoan và rất ít hộ được cấp nước bằng hệ thống đường ống 

có áp và nối mạng [3]. 

Các giếng đào thường là những giếng ngoài trời theo truyền thống, nguồn cung cấp của 

nước giếng chủ yếu là nước ngầm tầng nông, chất lượng nước thường không đáp ứng được tiêu 

chuẩn dùng nước cho sinh hoạt, trữ lượng nước thay đổi và biến động nhiều theo thời gian, theo 

mùa. Nước mưa được thu hứng từ các mái hứng, chứa trong bể hay lu thường không được che đậy, 

chất lượng nước tùy thuộc nhiều vào mái hứng và dụng cụ chứa nước mưa, dùng gầu hay gáo để 

múc nước là phổ biến. Các giếng khoan có đường kính nhỏ và dùng bơm tay, nguồn cung cấp nước 

cho chúng, giếng đào là các tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích hỗn hợp sông biển và đầm lầy thống 

Haloxen, tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích hỗn hợp biển, đầm lầy tuổi Haloxen dưới, giữa, ở các 

vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, đối với khu vực duyên hải miền trung các tầng chứa 

nước lỗ hổng các trầm tích hỗn hợp biển, sông, gió Haloxen (mav QIV). Tầng chứa nước này phân 

bố hầu hết bề mặt của các vùng đồng bằng, chiều sâu phân bố không đồng nhất cách bề mặt đất từ 

một vài mét đến 20 m hoặc 25 m, trữ lượng nước nhỏ và chịu tác động mạnh của phân bố mưa 

trong năm. Chất lượng nước nói chung không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, dễ bị ô nhiễm từ nguồn nước 

mặt và quá trình quản lý khai thác sử dụng. Ước tính mới có khoảng 30% dân sử dụng nguồn nước 

tương đối sạch (không mầu, không mùi vị, không gây dịch bệnh) và chỉ có khoảng 10% đạt tiêu 

chuẩn quốc gia về nước sạch. Một số vùng còn thiếu cả nước dùng cho sinh hoạt với số lượng tối 

thiểu chứ chưa nói chất lượng nước như: vùng bị nhiễm mặn ở ven biển, hải đảo, vùng núi cao, các 

vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, vùng đá vôi castơ và trong thời gian gần đây là các vùng bị hạn 

hán như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Phan Rang, Phan Thiết, Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Hòa Bình, Cao Bằng, Hà Giang. 

5.2.4. Tình hình vệ sinh nông thôn 

Mối quan hệ giữa nước sạch và vệ sinh nông thôn và sức khỏe bệnh tật của cộng đồng đã 

ngày càng được quan tâm. Theo kết quả nghiên cứu tại 5 tỉnh là Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, 

Nghệ An, Cần Thơ về hiện trạng vệ sinh và bệnh tật cho thấy: tỉ lệ sử dụng nguồn nước sạch chỉ đạt 

20 -30%, tỉ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh là 21,5% và 96% số hộ gia đình không xử lý chất 

thải, đổ rác tự do, tỉ lệ mắc bệnh tiêu hóa đạt từ 1.131 - 2.038 người/100.000 dân [Bộ Y tế - WHO 

1997]. 

Vùng nông thôn miền núi tỉ lệ sử dụng hố xí hợp vệ sinh rất thấp, hầu hết các hộ không có 

hố xí, những hộ có hố xí đều không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Vệ sinh môi trường ở thôn, bản bị ô 

nhiễm nặng bởi phân người và phân động vật  Hầu hết các nguồn nước dùng cho ăn uống đều bị 

nhiễm bẩn:  

Ước tính khoảng 50% số hộ ở nông thôn không có nhà tiêu và đa số các hộ này đi vệ sinh 

ngoài trời, bộ phận còn lại sử dụng hố xí của hàng xóm. Trong 50% số hộ có nhà tiêu thì phần lớn 

là những hố xí một ngăn hoặc hố xí đào không hợp vệ sinh, phân thường được lấy ra để bón ruộng 

mà không qua xử lý. Loại nhà tiêu thông dụng nữa là hố xí 2 ngăn ở phía Bắc và cầu tiêu ao cá ở 

phía Nam. Bộ phận nhỏ dùng hố xí thấm dội nước hoặc bể tự hoại. 

Trong tổng số các loại hố xí chỉ có khoảng 20% là hợp vệ sinh [2]. 
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5.2.5. Tình hình xây dựng công trình Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn 

Một chương trình lớn về Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn của Chính phủ được UNICEF 

tài trợ đã hoạt động ở hầu hết các tỉnh là đóng góp quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực Cấp 

nước sạch và Vệ sinh nông thôn. Hàng trăm giếng nước bơm tay UNICEF và các nhà vệ sinh đã 

được xây dựng, đồng thời người dân đã tự đầu tư xây dựng số lượng công trình cấp nước sạch và vệ 

sinh lớn hơn 2 -3 lần số lượng công trình do chương trình UNICEF tài trợ, đã cải thiện một cách 

đáng kể điều kiện cấp nước sạch và vệ sinh cho các vùng nông thôn. Tuy nhiên, tổng đầu tư của 

Nhà nước và nhân dân cho Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn còn rất nhỏ bé so với yêu cầu cải 

thiện điều kiện Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn ở nước ta.  

Nhờ có chủ trương ưu tiên đầu tư của Chính phủ đã làm tăng nhanh tốc độ giải quyết nước 

sinh hoạt cho các vùng trọng điểm như vùng Miền núi phía bắc và đồng bằng sông Cửu Long  

Từ những năm 1993 trở về trước nguồn vốn đầu tư cho Chương trình chủ yếu là vốn viện 

trợ của UNICEF và một phần vốn đối ứng của Chính phủ. Tuy nhiên ở mức độ rất hạn chế so với 

nhu cầu; Chương trình MTQG NS&VSMT nông thôn; Chiến lược Quốc gia đã được Chính phủ phê 

duyệt, bên cạnh nguồn vốn ngân sách của nhà nước tăng đều mỗi năm (từ 120% -130%), nguồn vốn 

Quốc tế cũng tăng đáng kể. Từ chỗ chỉ có nguồn viện trợ của UNICEF là chủ yếu, đến nay Chương 

trình đã nhận được sự viện trợ của các tổ chức như DANIDA,JICA, ADB, WB, CEDIF, AusAID và 

các tổ chức phi chính phủ khác. Thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nhận thức của 

người dân cũng được tăng lên rõ rệt. Từ chỗ chỉ trông chờ vào nhà nước, đến nay ở nhiều vùng 

người dân đã tự giác tham gia và đóng góp kinh phí công sức của mình để cải thiện điều kiện về cấp 

nước và vệ sinh cho gia đình.  

 

5.2.6 . Khó khăn, thuận lợi 

5.2.6.1. Khó khăn 

a) Khó khăn về kinh tế - tài chính 

 Mức sống của dân cư nông thôn nói chung còn rất thấp: tỷ lệ các hộ nghèo còn khá cao  

 Đầu tư cho lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn quá ít:  

 Tỷ lệ số hộ ở nông thôn có công trình cấp nước và nhà tiêu tương đối hợp với vệ sinh còn 

thấp [1]: 

 Mức phân bổ vốn kế hoạch từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh thường chậm so với kế 

hoạch.  

b) Khó khăn về xã hội và tập quán 

 Hiểu biết về vệ sinh và sức khỏe của người dân nông thôn còn thấp. Số đông ít quan tâm 

đến vệ sinh, coi đó chỉ là vấn đề cá nhân liên quan đến tiện nghi là chính chứ không phải là một vấn 

đề công cộng có liên quan đến sức khỏe của cộng đồng và sự trong sạch của môi trường. 

 Thực hành vệ sinh kém nên các bệnh tật phổ biến vẫn thường xuyên xảy ra ở nông thôn như 

tả, thương hàn, sốt xuất huyết khiến cho người nông dân đã nghèo, nay lại khó hơn vì ốm đau, bệnh 

tật. 

 ở vùng nông thôn người dân có tập quán lâu đời sử dụng phân người chưa xử lý tốt để làm 

phân bón. 

 ở phía Nam, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, phân người được thải trực tiếp xuống 

ao làm thức ăn cho cá. Ngoài ra, tập quán sử dụng phân không ủ đã không chỉ gây nên ô nhiễm môi 

trường mà còn là nguyên nhân gây nên bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm.  

Vùng đồng bằng sông Cửu Long do tập quán dùng phân tươi nuôi cá nên nguồn nước mặt 

phục vụ cho sinh hoạt cũng bị ô nhiễm vi sinh rất nặng cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép hàng ngàn 

lần. 

 Tổ chức của lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn còn phân tán, sự phối hợp giữa 

các Bộ, Ngành chưa tốt. Quản lý nguồn nước và cấp nước nông thôn thuộc trách nhiệm của Bộ 

nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Bộ xây dựng chịu trách nhiệm cấp nước đô thị bao gồm cả 

các thị trấn (đô thị loại 5); vệ sinh lại là trách nhiệm của Bộ Y tế, mặc dù cả Bộ nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm về vệ sinh. Còn lĩnh 

vực môi trường thì lại càng liên quan đến nhiều Bộ hơn. 
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 Nhà nước chưa có chính sách huy động sự tham gia đóng góp của các thành phần kinh tế để 

cùng với người sử dụng xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh mà áp dụng cách tiếp cận 

dựa vào cung cấp là chính. 

 Về pháp chế còn thiếu các quy định và hướng dẫn cụ thể để có thể quản lý tốt lĩnh vực Cấp 

nước sạch và Vệ sinh nông thôn. 

c) Khó khăn kỹ thuật và thiên tai 

 Có nhiều vùng gặp khó khăn về nguồn nước như các vùng bị nhiễm mặn; các vùng núi cao 

và các vùng đá vôi castơ thường thiếu nguồn nước, đồng bào phải đi lấy nước từ suối rất xa, nước 

ngầm ở rất sâu và nguồn nước mặt rất khan hiếm. 

 Thời gian gần đây khí hậu thời tiết có những biến động thất thường, lũ lụt và hạn hán xảy ra 

ở nhiều địa phương làm cho tình hình nguồn nước càng khó khăn hơn. Một số nơi nguồn nước cạn 

kiệt đang trở thành vấn đề nghiêm trọng cho cả sản xuất và sinh hoạt, đòi hỏi phải có những biện 

pháp khẩn cấp và đặc biệt. 

 Đối với vệ sinh, khó khăn tồn tại lớn là đa số hộ chưa có hố xí đạt tiêu chuẩn vệ sinh và một 

bộ phận đông dân cư nông thôn sinh sống ở vùng bị ngập lụt đang sử dụng loại nhà tiêu trên ao cá, 

không đảm bảo vệ sinh nhưng chưa có công nghệ thích hợp thay thế. 

 Các làng chài ven biển có mật độ dân số rất cao nhưng lại thiếu nước sạch và không có nhà 

vệ sinh. ở các làng nghề môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

 Ô nhiễm do chuồng trại gia súc và thuốc trừ sâu cũng là một vấn đề lớn cần được nghiên 

cứu giải quyết riêng. 

 Chưa có các trung tâm chuyển giao công nghệ và sản xuất cung ứng các vật tư thiết bị cho 

Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. 

5.2.6.2 . Thuận lợi 

Bên cạnh các khó khăn tồn tại, lĩnh vực Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn cũng có một số 

thuận lợi [1]: 

- Quan tâm và ưu tiên của Đảng - Chính phủ Thể hiện ở việc Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 36 

về .Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước., 

chương trình mục tiêu Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, ở việc thành lập Ban 

chỉ đạo Quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường Trung ương và các địa phương, ở chỉ thị 

200/TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn cùng nhiều 

văn bản khác của Nhà nước nói lên tầm quan trọng và ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này. Chính phủ 

đang tập trung vào phát triển nông thôn, coi phát triển nông thôn là ưu tiên quốc gia, đang triển khai 

nghiên cứu Chiến lược phát triển nông nghiệp .nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại 

hóa. 

- Hệ thống tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đã được 

thành lập rộng khắp ở tất cả các tỉnh, thông qua Chương trình Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn 

do UNICEF tài trợ. Đó là một tiền đề quan trọng để phát triển lĩnh vực trong tương lai. 

- Quá trình phân cấp và phi tập trung hóa được xác lập vững chắc cũng là một thuận lợi để 

triển khai thực hiện nhanh chóng xuống tận người dân các chương trình, dự án về Cấp nước sạch và 

vệ sinh nông thôn. 

- Kinh tế nông thôn đang chuyển sang cơ chế thị trường và kinh tế trang trại với cách tiếp 

cận theo nhu cầu và khu vực tư nhân phát triển rộng khắp đang tạo điều kiện để xóa bỏ cơ chế bao 

cấp và thực hiện xã hội hóa lĩnh vực Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. 

Ngoài ra, còn phải kể đến một thuận lợi nữa là được sự quan tâm trợ giúp ngày càng tăng 

của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ song phương, đa phương và các tổ chức phi chính phủ. 

5.2.7. Triển vọng phát triển 

Trong 30 năm đổi mới, nền kinh tế quốc dân đã có bước phát triển đáng kể, trong đó có sự 

phát triển của khu vực nông thôn. Cho đến nay, khu vực nông thôn chủ yếu được phát triển thông 

qua việc tăng cường sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nâng cao năng suất lúa gạo và một số cây 

công nghiệp. Nhưng các Nhà hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn trong thời 

kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ ra là phát triển kinh tế nông thôn phải phát triển toàn diện; 

sản xuất lương thực, phát triển cây công nghiệp, rau quả, tiến tới đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu 
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cho các ngành công nghiệp chế biến và đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính, phát triển mạnh 

công nghiệp chế biến nông lâm sản và công nghiệp nông thôn. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch 

vụ và các ngành nghề nông thôn. Định hướng nêu trên sẽ dẫn đến chính sách khuyến khích phát 

triển các đô thị nhỏ thành những trung tâm nông thôn, là cầu nối giữa đô thị và nông thôn, phục vụ 

đắc lực cho phát triển nông thôn. Trong tương lai ngày càng có nhiều người sinh sống tại các đô thị 

nhỏ; các điểm dân cư manh mún, phân tán cũng sẽ được tập trung vào các khu dân cư có quy mô 

dân số từ 1000 người trở lên. Chiến lược cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn sẽ được thực hiện 

trong khuôn khổ các chính sách tổng thể của Nhà nước và gắn chặt với chiến lược phát triển nông 

nghiệp - nông thôn. Các chính sách chủ yếu của Nhà nước tác động đến Cấp nước sạch và Vệ sinh 

nông thôn là  

 Các điều kiện kiện sống ở nông thôn sẽ được cải thiện, trong đó có cấp nước sạch và vệ 

sinh nông thôn: đa số người dân nông thôn phải được cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn cũng phải được cải thiện, kể cả việc chấm dứt sử dụng phân tươi làm phân bón và thực hiện 

được một môi trường nông thôn" Xanh, sạch và đẹp". 

 ở những nơi có tính khả thi và có hiệu quả kinh tế cần khuyến khích cấp nước tập trung cho 

khu vực nông thôn với sự trợ giúp của chính phủ để các hệ thống đó có sự hấp dẫn hơn về mặt tài 

chính. 

 Các hộ gia đình và các cộng đồng nông thôn sẽ chịu trách nhiệm chính để phát triển cơ sở 

hạ tầng nông thôn theo nguyên tắc phát triển bền vững (bao gồm cả cấp nước sạch và vệ sinh nông 

thôn), còn Nhà nước sẽ đóng vai trò quản lý, hướng dẫn và tạo những điều kiện thuận lợi. 

 Việc thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn sẽ được phân cấp, các cấp tỉnh, huyện, 

xã và thôn xóm sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện cấp nước sạch và 

vệ sinh nông thôn. 

5.3. CÁC GIẢI PHÁP CẤP NƢỚC NÔNG THÔN 

5.3.1. Công nghệ và dây chuyền cấp nƣớc nông thôn 

công nghệ khai thác và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn nói chung được thể hiện như sau 

[8]: 

Hệ thống cấp nước là tổ hợp bao gồm 3 bộ phận công trình [10]. 

Công trình thu nước 

Là công trình lấy nước từ nguồn nước đưa vào hệ thống cấp nước. Nguồn nước có thể là 

nguồn nước mặt, nước ngầm hoặc nước mưa. 

 Công trình nước mặt 

Nguồn nước mặt được sử dụng cho cấp nước sinh hoạt thường lấy từ các con sông có độ đục 

cao vào mùa mưa lũ và chịu tác động của các hoạt động của nhân dân ở hai bên bờ sông, căn cứ 

theo điều kiện địa hình, địa chất cụ thể của các sông mà có thể sử dụng một số công trình thu nước 

như sau: 

- Hành lang hoặc ống thu nước: Nước từ sông, hồ được dẫn tới miệng hút của máy bơm 

bằng hành lang ống thu nước. Trên hành lang thu nước có phần lọc nước sơ bộ, phần đầu của hành 

lang tiếp xúc với nguồn nước có lưới chắn rác để ngăn các loại bèo, rong, tảo và các vật trôi nổi có 

kích thước lớn (xem chi tiết ở phần phụ lục thiết kế hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn); 

- Đối với nước sông có độ đục cao, nền đất cạnh bờ sông yếu, không thích hợp với việc xây 

dựng công trình thu nước nên dùng hồ lắng để thu nước trước khi dẫn nước tới miệng hút của máy 

bơm; 

- Đối với công trình cấp nước vừa và nhỏ, có thể sử dụng giếng thấm thu nước mạch ngang 

của các nguồn nước mặt. Công trình thu nước kiểu này cũng có tác dụng lọc sơ bộ nguồn nước mặt; 

- Đối với nguồn nước mặt có chất lượng tốt, thì đặt họng lấy nước của ống thu ngay tại 

nguồn nước khi bố trí trạm bơm cấp nước cách xa nguồn nước. Nếu  trạm bơm cấp nước gần nguồn 

nước thì ống hút của bơm đặt ngay tại nguồn nước.  

 Công trình thu nước ngầm 

Nước ngầm được khai thác và phục vụ cấp nước sinh hoạt từ các tầng chứa nước lỗ hổng và 

khe nứt Đối với vùng nước ngầm triển vọng trung bình, tầng nông sẽ thu nhờ giếng đào sâu từ 4 -12 
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m, đường kính giếng đào từ 0,8 - 2 m hoặc các giếng khoan nông có độ sâu từ 8 -25 m, đường kính 

nhỏ ử48 - ử 60 lắp gần nước, bơm tay hoặc bơm điện. 

Đối với nước ngầm mạch sâu vùng triển vọng và vùng trung bình, công trình thu nước là 

giếng khoan sâu 45 ・60 m, đường kính lỗ khoan lớn ử90 ・ử325 đối với các công trình cấp nước 

tập trung quy mô lớn hoặc đường kính lỗ khoan ử48 ・ử90 đối với công trình cấp nước quy mô vừa 

và nhỏ. Các giếng khoan được lắp máy bơm điện hoặc bơm tay. 

 Công trình thu nước mưa 

Sử dụng phương pháp truyền thống như mái nhà, sân thu, sàn gạch, sàn bê tông, các vật liệu 

tấm lợp khác như tôn không gỉ, tấm nhựa... Cần lưu ý các vật liệu làm mái hứng phải đảm bảo tiêu 

chuẩn không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mưa và sức khỏe nhân dân. Nước từ các mái 

hứng chảy qua bộ phận lọc được chứa vào các bể có dung tích từ 5 ・10 m3. Bể phải có nắp đậy và 

thường xuyên làm vệ sinh tránh bọ gậy.  

Công trình xử lý nước 

Là những loại công trình với công nghệ xử lý (làm sạch) khác nhau làm cho nước lấy từ 

nguồn có chất lượng thỏa mãn yêu cầu của người sử dụng. Nếu nước nguồn tự nhiên đạt các tiêu 

chuẩn sử dụng thì có thể không cần xây dựng công trình xử lý nước. 

- Công trình xử lý nước mặt 

Nguồn nước mặt của các sông suối rất phong phú, nhưng hàm lượng phù sa và chất lơ lửng 

khá lớn đặc biệt vào mùa mưa lũ. Do đó, các công trình cấp nước sinh hoạt lấy nước từ các nguồn 

nước sông cần phải qua các dây chuyền xử lý cơ bản như qua hồ lắng sơ bộ hoặc lọc phá trước khi 

vào bể lọc chậm hoặc lọc nhanh. Cũng có thể sử dụng biện pháp .keo tụ. trước khi đưa vào lắng, lọc 

chậm hoặc lọc  nhanh. Một biện pháp xử lý nước trong thường hay được ứng dụng là sử dụng các 

giếng đào hoặc giếng đào thềm sông. 

Các nguồn nước mặt không đảm bảo yêu cầu vệ sinh về một số chỉ tiêu hóa học như hàm 

lượng oxy hòa tan, NO2 và chỉ tiêu vi sinh như coliform, cần xử lý nước bằng các biện pháp công 

trình như dàn mưa, bể trộn và dùng các hóa chất khử trùng. 

- Công trình xử lý nước ngầm 

Nguồn nước ngầm khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt là tầng chứa nước lỗ hổng Holocen 

và Pleistocen và tầng chứa nước khe nứt. Cả 2 tầng này đều có trữ lượng và chất lượng phân bố 

không đều và biến động mạnh. Thông thường các công trình xử lý nước cứng bằng làm thoáng, 

lắng lọc luôn được bố trí kết hợp và đồng bộ. Ngoài ra, xử lý hàm lượng ni tơ và coliform bằng hóa 

chất và thiết bị lọc cũng cần được bố trí cho các công trình khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt 

- Xử lý nước mưa 

Nước mưa tự nhiên không hoàn toàn sạch sẽ, đặc biệt là nước trận mưa có kèm theo gió bão 

và rơi trên những thiết bị thu hứng không được làm vệ sinh thường xuyên. Do đó, cần phải xử lý 

nước mưa để loại bỏ các chất bẩn do nước mưa tiếp xúc với không khí và gió bụi trong quá trình 

rơi. Ngoài ra, cần kết hợp với quy trình quản lý, khai thác như loại bỏ các trận mưa đầu mùa và thời 

gian đầu trận mưa, thường xuyên vệ sinh các dụng cụ thu hứng và vật liệu lọc nước mưa. 

Công trình truyền dẫn, điều hòa và phân phối nước 

Là các công trình, thiết bị đưa nước từ công trình thu tới công trình xử lý, dẫn và điều hòa 

nước đã xử lý tới nơi dùng qua mạng lưới đường ống phân phối nước, các thiết bị dùng nước. 

Đặc điểm của công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn là thường tập trung cấp nước vào các 

giờ cao điểm, không tiến hành cấp nước 24 giờ trong ngày như khu vực thành phố. Do đó, hệ thống 

cấp nước sinh hoạt nông thôn thường bố trí công trình trữ nước và điều tiết nước sạch bằng các bể 

chứa có dung tích từ 5 ・200 m3, các công trình điều áp ở đầu hệ thống đường ống phân phối nước 

là bể áp lực có dung tích từ 2 ・5 m3, tháp hoặc đài nước có dung tích 4 ・6 m3 hay các máy bơm 

đẩy. Các công trình cấp nước tập trung quy mô lớn, quy mô nhỏ đều sử dụng các hệ thống đường 

ống phân phối nước có các cấp đường kính khác nhau. Đường ống chính có đường kính lớn ử70 

・ử250. Đường ống nhánh phân phối có đường kính từ ử48 ・ử70 và đường ống cấp nước có đường 

kính từ ử20 ・ử30. Tại các đường ống cấp nước vào các hộ dân lắp đồng hồ đo lưu lượng. Các đồng 

hồ đo sẽ giúp cho việc quản lý và sử dụng nước tiết kiệm và dần từng bước chuyển dịch vụ cung 

cấp nước như các loại hình kinh doanh khác như kinh doanh điện. 
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Trong nhiều tình huống, ở nông thôn cần chú ý: 

- Có thể không cần công trình xử lý khi chất lượng nước nguồn đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu; 

- Có thể dùng nước ngay tại chỗ không cần các công trình chuyền dẫn phân phối; 

- Có thể hợp khối các công trình thu, công trình xử lý và chứa nước thành một cụm công 

trình hoặc một công trình đồng thời thực hiện cả chức năng thu, xử lý và chứa nước như giếng khơi, 

giếng thấm... 

5.3.2. Công trình xử lý nước 

a. Khi sắt trong nước ngầm 

Các công trình khử sắt được áp dụng chủ yếu đối với các vùng có nguồn nước ngầm chứa 

hàm lượng sắt lớn hơn 0,3 ・0,5 mg/l; 

Phương pháp khử sắt thông thường và phù hợp nhất với điều kiện nông thôn Việt Nam là 

phương pháp oxy hóa - nước từ các giếng khoan, giếng khơi sau khi đưa lên sẽ được làm thoáng 

bằng các dàn phun mưa hoặc bể trộn oxy sau đó được lắng lọc nhanh hoặc chậm trong công trình 

hợp khối. 

b. Xử lý nước mặt bằng phương pháp lắng 

Những khu vực ven sông thường lấy nước trực tiếp từ sông suối về để lắng cạn trong một 

thời gian nhất định rồi mới đem dùng. Có thể lắng tự nhiên hoặc lắng sau khi đánh phèn. Đây là 

phương pháp đơn giản nhất nhưng nhiều khi lắng chỉ mới là xử lý nước sơ bộ. 

Xử lý bằng phương pháp lắng còn được sử dụng đối với nước mưa. Sau khi đã bỏ đi lượng 

nước mưa ban đầu (khoảng 5.) của trận mưa nhỏ, nước được lắng và đưa sang bể chứa. Hiệu quả 

thường cao vì các cặn trong nước mưa thường là cặn thô nặng, thời gian lắng nhanh. 

c. Xử lý nước mặt bằng bể lọc chậm 

Với điều kiện của nông thôn Việt Nam hiện nay sử dụng bể lọc chậm là phù hợp nhất, có 

khả năng phát huy tối đa những ưu điểm trong việc xử lý nước. Nhưng nếu nước nguồn có hàm 

lượng cặn lớn hơn 50 mg/l thì phải có các biện pháp xử lý sơ bộ trước khi đưa vào bể lọc chậm. 

Những ưu điểm của bể lọc chậm là: quá trình xử lý không cần dùng thêm phèn hay hóa chất 

khác, thiết bị và vận hành quản lý đơn giản, hiệu quả làm sạch của bể lọc chậm rất cao (có thể loại 

trừ được 95 đến 99%, cặn bẩn và vi khuẩn trong nước). 

d. Xử lý nước mưa bằng bể lọc nhanh 

Khi xử lý nước mưa thường dùng lọc nhanh. Với cấp phổ vật liệu lọc hợp lý và tốc độ lọc 

lớn, ngăn lọc ở bể nước mưa thường nhỏ hơn so với ngăn chứa nước sạch. Tiết diện lọc được ấn 

định bởi lượng nước mưa lớn nhất thu hứng được. 

5.3.3. Công trình đưa dẫn - phân phối nước 

Với cấp nước nông thôn thường chủ yếu chỉ có bể chứa nước sạch, bể chứa nước mưa và 

các vòi lấy nước trực tiếp ngay tại công trình hoặc lấy nước vào dụng cụ chứa và vận chuyển về nhà 

bằng gánh, xe thồ... 

5.4. CÁC LOẠI HÌNH CẤP NƢỚC NÔNG THÔN 

5.4.1. Với nguồn nước ngầm 

a. Giếng khoan đường kính nhỏ lắp bơm tay 

ở những vùng có nguồn nước ngầm phong phú và chất lượng tốt thường khoan những giếng 

đường kính nhỏ với độ sâu phù hợp từ khoảng 20, 30 m đến 100, 500 m và lắp bơm tay đưa nước 

lên. Các giếng này được thi công bằng phương pháp xục bùn (sâu đến 30 m) hoặc khoan tay đến 

100 m, nếu sâu hơn phải dùng khoan máy, ống giếng thường là ống nhựa PVC ử42 và ử49 mm. Với 

những giếng chất lượng nước tốt, có thể dùng trực tiếp từ vòi hoặc đưa vào bể chứa để sử dụng 

(hình 7.1), cấu tạo cơ bản của công trình giếng khoan đường kính nhỏ bao gồm: bơm tay bằng gang 

hoặc thép, ống chống bằng nhựa PVC hoặc thép, ống lọc và ống lắng bằng nhựa PVC và nền giếng 

bằng bê tông gạch vỡ. 

b. Giếng khơi hay giếng thu nước ngầm mạch nông 

Giải pháp này được áp dụng ở những vùng có nguồn nước ngầm phong phú, khi phương 

pháp khoan tay không thực hiện được hoặc không đạt hiệu quả về chất lượng và kinh tế. Giếng khơi 

có đường kính từ 0,8 đến vài ba mét, được đào bằng phương pháp thủ công với chiều sâu 2,3 m đến 

10, 12 m. Thành giếng có thể xây bằng gạch, đá, đổ bê tông cốt thép hoặc cần bảo vệ vệ sinh, để lấy 
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nước hoàn toàn từ dưới đáy, thường xây và chít mạch kỹ chống nước mặt thấm ngang vào giếng. 

Các vùng có chiều dày tầng chứa nước lớn, không cần đào tới hết tầng chứa nước. Nước sẽ được 

lấy vào từ đáy giếng. ở đáy giếng thường được cấu tạo một lớp vật liệu đỡ gồm cát sỏi, đá với kích 

thước tăng dần từ dưới lên trên. Tổng chiều dày của lớp vật liệu lọc ngược này thường từ 0,3 đến 

0,6 m. 

Khi tầng chứa nước mỏng, thường đào xuyên tới lớp đất không thấm nước. Nước chảy vào 

giếng sẽ được lấy vào từ xung quanh thành giếng. Phần nhận nước thường xây gạch lỗ, châm lỗ ở 

các mạch xây hoặc bê tông rỗng, bê tông lỗ.  

Trong nhiều trường hợp giếng được cấu tạo để nước vào từ thành và đáy. Thành giếng được 

xây bằng gạch toàn khối hoặc đánh tụt, thông thường nhất là lắp ghép từ các khoanh gạch hay là các 

khoanh bê tông (đường kính lớn). Chiều sâu giếng phụ thuộc vị trí độ sâu tầng chứa nước. 

Các phương pháp lấy nước cũng phụ thuộc nhiều vào độ sâu và điều kiện kinh tế. Nếu mực 

nước tĩnh nhỏ hơn 8m có thể lắp bơm tay hút nước bình thường hoặc bơm điện, nếu yêu cầu số 

lượng nước lớn hơn. Khi mực nước giếng quá thấp có thể dùng bơm TARA hoặc tời, tó có gầu múc 

hoặc bằng tay. 

Nước giếng khơi ở vùng đồng bằng thường bị ảnh hưởng thời tiết, nhiễm bẩn bề mặt, nhiều 

vùng bị nhiễm sắt cao hoặc bị nước cứng. Muốn sử dụng loại nước này phải có bể lọc chậm kèm 

theo. 

Để bảo vệ không cho nước bề mặt, nước thải chảy dọc theo thành giếng xuống làm bẩn 

nguồn nước. Xung quanh cổ giếng phải chèn đất sét mềm cách ly. Sàn giếng có thể xây gạch bê 

tông, giếng được xây bờ có nắp đậy bằng bê tông cốt thép, cần có rãnh thoát nước để giữ vệ sinh. 

Trong các giải pháp lấy nước ngầm nông, còn có thể sử dụng các công trình thu nước hình 

tia, với những vùng chiều dày chứa nước nhỏ. Công trình thu nước được cấu tạo từ các ống ngang 

có khoan lỗ, sắp xếp ở dạng tia và giếng thu nước. Giếng khơi với các tia nước có thể lấy được một 

lưu lượng nước lớn hơn nhiều để cấp nước cho trung tâm xã hoặc thị tứ. 

Giếng khơi thường phục vụ một gia đình hoặc một nhóm gia đình. 

c. Giếng mạch lộ 

Những vùng núi, ven núi, vùng bán sơn địa đôi khi có những điểm nước ngầm chảy thành 

dòng ra ngoài. Người ta thường gọi là giếng mạch lộ, giếng tiên hay giọt nước. Chất lượng ở nguồn 

nước này thường rất tốt, lưu lượng ổn định. Những giếng này được xây lại bằng gạch đá, bê tông để 

bảo vệ và giữ vệ sinh, sau đó được lắp các thiết bị lấy nước hoặc dẫn tới nơi sử dụng  

Đây là giải pháp rất hiệu quả có thể cấp nước tập trung cho một số gia đình hoặc một cụm 

dân cư nhỏ (khoảng 500 người). Có hai cách sử dụng phổ biến với nguồn này: 

- Nguồn nước mạch lộ thấp hơn khu dân cư, khi đó nguồn nước sẽ được xây chắn lại và bảo 

vệ như một giếng khơi. Những người sử dụng sẽ đến múc, gánh nước về nhà. Nếu có thể lắp bơm 

điện hút lên và đẩy lên cao, tới nơi sử dụng. 

- Nguồn nước mạch lộ cao hơn khu dân cư, khi đó nguồn nước sẽ xây lại như một bể nước, 

từ đó đặt ống dẫn nước tự chảy tới nơi sử dụng. 

5.4.2. Với nguồn nước mặt 

ở những vùng không có nước ngầm hoặc nước ngầm bị nhiễm mặn hoặc các giải pháp nước 

ngầm không đạt hiệu quả kinh tế về xây dựng và quản lý thì áp dụng các giải pháp dùng nước mặt. 

Để xử lý nước mặt với mục đích dùng cho sinh hoạt, ăn uống thích hợp nhất là dùng cụm công trình 

với bể lọc chậm. 

a. Cụm bơm tay - lọc chậm 

Cụm này áp dụng để xử lý nước mặt (sông, hồ, đập ...) cho nhu cầu sinh hoạt, khi nước 

nguồn có hàm lượng cặn nhỏ hơn hay bằng 50 mg/l, độ mầu nhỏ hơn  

Nước được đưa từ nguồn lên bể lọc chậm bằng bơm tay (thường loại bơm tay có lưu lượng 1 

l/s) nước sau bể lọc tràn sang ngăn chứa nước sạch. Tốc độ lọc chậm là 0,15 ・0,4 m/h. Vật liệu lọc 

là cát mịn có kích thước d = 0,15 ・0,7 mm với chiều dày 0,4 ・0,5 m. 

b. Cụm sơ lắng - lọc chậm 

Khi nước sông hồ suối có nhiều phù sa hoặc cân nặng với hàm lượng cặn vượt quá 50 mg/l, 

để đảm bảo cho bể lọc chậm làm việc có hiệu quả thường phải có công trình sơ lắng  
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Hồ sơ lắng chỉ cần đào đắp bảo vệ vệ sinh, hướng dòng, không nhất thiết phải xây. Có thể 

tận dụng ao hồ để sơ lắng nước sông. Cần lưu ý đảm bảo đủ dung tích hồ, tức là thời gian lắng cần 

thiết. Hồ sơ lắng còn có tác dụng dự trữ nước để cung cấp cho một số ngày. 

c. Cụm lọc phá (sơ bộ) - lọc chậm 

Trong nhiều trường hợp nước nguồn đục, sơ lắng vẫn chưa giảm được hàm lượng cặn tới 

giới hạn yêu cầu (50 mg/l) hoặc khu vực không có điều kiện xây dựng công trình sơ lắng, thì dùng 

bể lọc phá - tức là lọc sơ bộ trước khi đưa nước qua bể lọc chậm. Nhiệm vụ của bể lọc phá là giảm 

hàm lượng cặn của nước nguồn tới 50 mg/l. Khi bể lọc phá làm việc có hiệu quả cao, có thể tăng 

tốc độ ở bể lọc chậm (trong phạm vi từ 0,15 ・0,4 m/h) để giảm diện tích lọc và khối tích công 

trình. Bể lọc phá được áp dụng để lọc nước khi có hàm lượng cặn tới 250 mg/l  

d. Cụm giếng thấm (hoặc hào thấm) - lọc chậm 

ở nhiều vùng không có nguồn nước ngầm, kể cả nước ngầm nông không gần sông hoặc bị 

nhiễm mặn, phải dùng ao tù hoặc kênh mương thủy lợi được dẫn từ xa tới. Chất lượng nước thường 

rất xấu, nhiều khi xử lý bằng lọc chậm không giải quyết được. Khi đó có thể xây dựng các giếng 

thấm hoặc hào thấm để xử lý sơ bộ trước khi qua bể lọc chậm. Về bản chất, đây là lọc chậm theo 

chiều ngang. Với hào thấm đó là dây chuyền lọc ngang với công suất lớn. 

Nước sau khi thấm sẽ được tập trung vào giếng bịt đáy và được bơm tay đưa nước đã lọc lần 

thứ 1 vào bể lọc chậm để lọc lần thứ 2 sẽ nhận được nước có chất lượng tương đối đảm bảo. 

Với hào thấm và hố thấm ngang khi bố trí, chiều cao lớp cát nhất thiết phải cao hơn mặt 

nước cao nhất. Tránh trường hợp sau một thời gian làm việc dưới tác dụng của dòng nước lớp vật 

liệu lọc bị nén xuống, hình thành các khe hở giữa lớp cát vào thành trên của hào thấm. Do cấu tạo 

như một bể lọc chậm có cấp phối phù hợp và tính toán cho các trường hợp chu kỳ lọc dài, thông 

thường thời gian làm việc nên tính toán là khoảng một năm  

5.4.3. Với nguồn nước mưa 

Nước mưa là nguồn tài nguyên tái tạo, chất lượng tương đối tốt, không gây nguy hại đối với 

môi trường. ở các vùng núi cao xa nguồn nước, ở các vùng ven biển hoặc hải đảo thiếu nước ngọt, 

nước mưa sẽ là nguồn chủ yếu và duy nhất để cung cấp nước cho sinh hoạt ăn uống, cần phải xây 

bể chứa dự trữ nước cho từng gia đình riêng lẻ. 

Về mùa mưa, nước mưa được thu hứng từ mái nhà, sân thượng, cành cây qua máng dẫn vào 

các bể chứa, lu hoặc chum vại. Ưu điểm của các giải pháp cấp nước từ nguồn nước mưa là có thể sử 

dụng vật liệu địa phương, từng hộ gia đình có thể tự xây dựng được. Tuy nhiên đây chỉ là phương 

pháp phụ trợ và đòi hỏi phải có kinh phí đầu tư rất lớn. 

ở những nơi diện tích mái nhà và các công trình không đủ thì cần xây dựng thêm các sân thu 

nước mưa. Nước mưa đầu mùa và lượng nước mưa đầu tiên (ở 5 phút đầu) của các trận mưa rào 

thường nhiễm bẩn, cần phải xả đi. Nên có ngăn lọc để xử lý và có các thiết bị bảo vệ vệ sinh cho bể 

chứa. Bể chứa có thể xây ngầm hoặc nửa nổi nửa chìm bằng gạch hoặc bằng đá, nắp bể bằng bê 

tông cốt thép (hoặc xây cuốn bằng gạch). Bể được chia làm 2,3 ngăn để tiện cho việc sử dụng và 

thau rửa  

5.4. CÁC GIẢI PHÁP CẤP NƢỚC TẬP TRUNG 

Những giải pháp nêu trên nhằm áp dụng cho các hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình (khoảng 

từ 25 đến 500 người). Đối với các thị trấn, thị tứ, các khu trung tâm xã tập trung đông người với 

mật độ cao, giải pháp cấp nước tập trung là giải pháp hiệu quả cao về kỹ thuật và kinh tế. Có 2 dạng 

cấp nước tập trung phù hợp với nông thôn: hệ thống dẫn nước tự chảy và hệ thống bơm dẫn nước có 

áp. 

Hệ thống cấp nước tự chảy 

Từ các nguồn nước được lựa chọn ở trên các vị trí cao (nguồn mạch lộ, đắp đập ngăn các 

khe suối), sau khi được tập trung xử lý ở các công trình đầu mối (sơ lắng hoặc lọc chậm, các thiết bị 

van bể giảm áp v.v...) nước được dẫn xuống các khu dân cư ở phía dưới bằng các đường ống dẫn 

kín (các đường ống thép, ống nhựa HDPE) hoặc dẫn hở (kênh mương máng tre...). Nước sẽ đưa về 

từng gia đình, từng cụm dân cư qua các vòi, vào các bể chứa công cộng để sử dụng. 



 

 

Bài giảng Quy hoạch Phát triển Nông thôn                                         =68=                                                           Đại học Kinh tế & QTKD TN 

T.S Nguyễn Văn Công                                                                                           

Đây là công trình lớn, đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn nhưng khả năng phục vụ lớn, có thể cấp 

nước cho 500 người đến vài ngàn người. Nhiều hệ thống đã bắt đầu được xây dựng và thích hợp với 

các vùng núi cao, vùng trung du, những nơi có nguồn nước ở trên cao. 

Hệ thống bơm dẫn nước có áp 

Biện pháp cấp nước tập trung này giống như trường hợp cấp nước đô thị. 

Nguồn nước sông, hồ, suối hoặc giếng khoan lớn, sau khi xử lý được bơm đẩy có áp vào 

đường ống chuyền dẫn phân phối tới các điểm cần sử dụng. Tuy nhiên, quy mô và tiêu chuẩn dùng 

nước thấp hơn hệ thống cấp nước đô thị tiêu chuẩn dùng nước từ 60 đến 100 l/người-ngày, mạng 

lưới phân phối có thể kiểu cành cây hoặc kiểu lưới vòng, đợt đầu theo giờ trong ngày (gián đoạn) và 

được dẫn đến các trung tâm công cộng, khoảng 50% được đưa vào gia đình (nếu có yêu cầu và khả 

năng tự trả kinh phí). 

Đây là những giải pháp công trình đòi hỏi kinh phí lớn có thể cấp nước cho 2000 đến 10.000 

người. Với kinh phí đầu tư lớn hệ thống cần sự trợ giúp một phần của Nhà nước (khoảng 20 

・40%), phần kinh phí còn lại: Cộng đồng và cá nhân được hưởng nước sạch đóng góp. 

Việc tính toán thiết kế và thi công phải qua khảo sát nghiên cứu kỹ lưỡng, giám sát chặt chẽ 

phải do các cán bộ kỹ thuật chuyên môn trong ngành nước đảm nhận.  

2 -Cải tạo và nâng cấp các công trình hiện có: 

Các công trình đã có nhưng hiệu quả sử dụng thấp hoặc không sử dụng được vì chất lượng 

nước xấu, công trình bị hư hỏng cần phải cải tạo sửa chữa hoặc nâng cấp để nâng cao hiệu quả phục 

vụ. 
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Chƣơng 6 

QUY HOẠCH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN 

 

6.1. TỔNG QUAN VỀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 

6.1.1. Các yếu tố gây mất VSMTNT 

Các nguồn gây ô nhiễm môi trường ở nông thôn đồng bằng sông Hồng đã được xác định 

qua các khảo sát gần đây như sau: 

1. Hố xí không hợp vệ sinh trong các khu dân cư; 

2. Chuồng trại, chăn nuôi gia đình; 

3. Nước thải; 

4. Rác thải sinh hoạt và sản xuất; 

5. Nạn sử dụng hóa chất bừa bãi trong sản xuất nông nghiệp. 

Bên cạnh đó các làng nghề phát triển mạnh cũng góp thêm phần gây ô nhiễm cho các khu 

dân cư, như làng nghề nấu rượu (làng Vân) làng sứ Bát Tràng, v.v... Đặc biệt cần nhắc tới là có tới 

60 -70% số hộ gia đình trong các khu dân cư nông thôn còn sử dụng các loại hố xí chưa đạt tiêu 

chuẩn về vệ sinh. Các công trình vệ sinh chưa đạt yêu cầu này là những nguồn gây ô nhiễm môi 

trường, lại thêm nạn sử dụng phân tươi để bón ruộng làm tình hình ô nhiễm càng thêm trầm trọng.  

6.1.2. Các giải pháp khắc phục 

a. Về quy hoạch hạ tầng kĩ thuật 

Các điều kiện cần thiết trong quy hoạch hạ tầng kĩ thuật dân cư để đảm bảo vệ sinh môi 

trường như sau: 

+ Vạch ra được phương hướng xử lý phân rác; 

+ Chọn mô hình xử lý phân rác; 

+ Chọn mô hình xử lý rác thải; 

+ Thanh toán nạn dùng phân tươi bằng cách ủ, dùng bể biogas kết hợp với việc giải quyết 

chất đốt cho nấu ăn; 

+ Cải thiện vệ sinh nông thôn bằng cách sử dụng hố xí hai ngăn, hố xí dội nước v.v... 

Đặc biệt chợ nông thôn là nơi tạo ra nguồn rác khá lớn. Do vậy tại tất cả các địa điểm họp 

chợ đều cần có quy hoạch thu gom xử lý rác và chất thải. 

b. Về sản xuất nông nghiệp: Cần tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ 

Sản xuất nông nghiệp là hoạt động kinh tế chính của các vùng nông thôn nhưng nó đã liên 

quan chặt chẽ với việc bảo đảm vệ sinh môi trường của khu vực. Vì vậy cần thường xuyên tuyên 

truyền, giáo dục nông dân có ý thức trong việc áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng trừ sâu bệnh 

hạn chế tối đa việc sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật và quy trình sử dụng phân bón thích hợp, đi 

đôi với việc khuyến khích nhà nông tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật trong trồng 

trọt và chăn nuôi; sử dụng tối đa nguồn phân xanh, phân hữu cơ tại chỗ. Như vậy, vừa hạn chế việc 

sử dụng hóa chất trong nông nghiệp để có những sản phẩm sạch, không gây độc hại cho sức khỏe 

người sử dụng, vừa tăng độ màu mỡ của đất, tránh nguy cơ bạc màu, dẫn đến hoang hóa. Và kết quả 

là tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ, đó là giải pháp ưu việt, đảm bảo phát triển bền vững. 

 

6.2. QUY HOẠCH VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

6.2.1. Vấn đề phân người 

Một trong những nguồn gây ô nhiễm quan trọng là chất thải con người, do đó nếu thiếu quy 

hoạch vệ sinh môi trường là nguyên nhân chính gây bệnh tật, ốm đau và có thể gây tử vong. Chúng 

không những gây ô nhiễm nguồn nước, độc cho thực vật... mà còn gây thiệt hai cho nên kinh tế 

thông qua giảm tỉ lệ khách du lịch  

Vấn đề khó khăn nhất về vệ sinh môi trường ở nông thôn Việt Nam (điển hình là đồng bằng 

Bắc Bộ) là chưa bỏ được tập quán sử dụng phân người, phân tươi trong sản xuất nông nghiệp, vậy 

muốn dùng thì phải xử lý theo cách nào để bảo đảm môi trường nông thôn được trong lành. 

Muốn đạt được kết quả mong muốn, cần kết hợp nhiều chương trình giáo dục, truyền thông 

với các phong trào vận động quần chúng để thúc đẩy quá trình cải thiện điều kiện vệ sinh nông 

thôn. Đây là một vấn đề cấp bách, rất cần sự tham gia của nhà tổ chức, đặc biệt là cấp ủy và chính 
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quyền địa phương. Bởi vệ sinh nông thôn là việc chung của cộng đồng làng xã, cũng là một yếu tố 

thể hiện trình độ dân trí. Biện pháp giải quyết tốt nhất vấn đề phân ở các khu dân cư nông thôn đồng 

bằng sông Hồng là nghiên cứu, lựa chọn các loại mô hình nhà tiêu, hầm biogas. Lý do đơn giản là 

đảm bảo vệ sinh, lại đơn giản dễ làm, dễ phổ biến và vận động các hộ gia đình tự làm. 

Tại các khu dân cư nông thôn đất chật, người đông, chất thải sinh hoạt và sản xuất hàng 

ngày cứ tiếp tục tăng lên, do đó ô nhiễm môi trường cũng ngày càng một tăng nhanh. Qua kết quả 

nghiên cứu của ngành Y tế cho thấy: 

+ Tất cả các nguồn nước mặt, chỉ trừ vùng sâu, vùng xa, ít người sinh sống, còn đều đã bị ô 

nhiễm do vi sinh vật ở mức độ khác nhau; 

+ Bên cạnh sự ô nhiễm vi sinh vật (do phân người), lại đang xuất hiện sự ô nhiễm hóa chất 

(phân hóa học, các loại thuốc bảo vệ thực vật, các kim loại nặng trong nước thải công nghiệp); 

+ Trong cơ cấu bệnh tật, thì tỉ lệ mắc bệnh cao nhất vẫn là các bệnh nhiễm trùng đường tiêu 

hóa (tả, lị, thương hàn, bại liệt và kí sinh trùng...), phần lớn bị lây lan theo phân người. Phân người 

thành bụi, qua tay người, qua thực phẩm, qua thực vật, côn trùng và nước tác động đến con người, 

gây ra nhiễm trùng và sinh bệnh. 

Quá trình này xảy ra từ từ, không nhanh chóng, ồ ạt và chính vì vậy dễ làm cho chúng ta mất 

cảnh giác, lơ là với những dấu hiệu ban đầu. Đến khi nó xuất hiện rõ những triêu chứng ảnh hưởng 

đến sức khoẻ, thì phải chạy chữa rất tốn kém và nhiều khi dẫn đến tử vong. 

Trong điều kiện hiện nay sự ô nhiễm phân rác ở nông thôn phải được xử lý ngay là điều cấp 

thiết và là nhiệm vụ của tất cả mọi người; nhưng việc xử lý theo phương pháp nào cho hợp lí là điều 

cần thiết và cấp bách và phải đảm bảo các yêu cầu như sau: 

1. Làm cho phân rác trở thành vô hại, để phục vụ sản xuất và sinh hoạt là biện pháp hữu 

hiệu nhất; 

2. Xử lý phân rác phải hợp vệ sinh, để rác không tiếp tục gây tác hại đến môi trường trên cơ 

sở sử dụng các loại hố xí hợp vệ sinh, các loại hầm biogas thích hợp với túi tiền của người nông 

dân. 

6.2.2. Vấn đề rác thải 

Ngày nay đời sống của nhân dân trong các làng xã đang dần dần được cải thiện là nguyên 

nhân của sự phát triển sản xuất và các loại hình dịch vụ. Số lượng nhà cửa được xây dựng khang 

trang ngày càng nhiều, đời sống khá hơn, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, rác thải sinh hoạt cũng nhiều 

hơn, trái lại diện tích vườn, ao lại bị giảm. Đất dành cho cây xanh, mặt nước trở nên hiếm hoi, khiến 

cho nhiều khu dân cư nông thôn cũng có mật độ xây dựng dày đặc như đô thị. Rác thải, do vậy cần 

được thu gom và xử lý tập trung. 

Với các làng xã ven đô, các làng nghề phi nông nghiệp, các khu dân cư không còn vườn trên 

đất thổ cư... cần có giải pháp khuyến khích phát triển dịch vụ thu gom rác thải (như kiểu dịch vụ 

kinh doanh nước sạch ở nông thôn, đang được khuyến khích phát triển). 

Khi lập dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, cần dự kiến vị trí khu tập trung xử lý rác. Vị trí 

khu xử lý rác cần tiện đường giao thông để vận chuyển thuận lợi, ở cuối hướng gió chính, xung 

quanh có trồng cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm. Rác được thu gom và phân loại. Rác có nguồn gốc 

động vật, thực vật thì ủ mục làm phân hoặc đem chôn, các loại rác không tiêu hủy được, cần phân 

loại, tận dụng để tái chế, loại không tận dụng được thì đem đốt. 

6.2.3. Vấn đề nước thải 

Trước đây, khi mật độ xây dựng còn thưa, hầu hết các hộ đều có vườn, ao nên việc thoát 

nước thải diễn ra tự nhiên, do tự thấm và tự chảy ra vườn, xuống ao... Nhưng nay, hầu hết các làng 

xã truyền thống đều có mật độ cư trú cao, diện tích ao, vườn bị thu hẹp và nhiều hộ thậm chí chỉ 

còn dăm chục mét vuông, vừa đủ xây một ngôi nhà, do vậy, chảy từ nhà nọ sang nhà kia, gây nên 

tình trạng mất vệ sinh và mất mĩ quan. 

Mặt khác, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, mưa nhiều, độ ẩm cao, lại nằm trong vùng bằng 

phẳng, khó thoát nước, các khu dân cư nội đồng, các làng xóm ven sông, ven biển càng chịu nhiều 

ảnh hưởng của sự ô nhiễm, do nước thải tù đọng gây ra. Chính vì vậy, khi quy hoạch xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, đặc biệt trong vùng nội đồng và ven biển, cần hết sức chú ý 
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đến yêu cầu thoát nước và vệ sinh môi trường, không chỉ trong từng khuôn viên hộ gia đình mà cả 

trên toàn bộ khu dân cư (đường làng, ngõ xóm và các nơi công cộng). 

Dọc theo các tuyến đường làng, xã và ngõ xóm đều cần có cống, rãnh thoát nước để thu 

nước thải từ các gia đình, chảy ra hồ, ao sinh học. Hệ thống cống, rãnh này có thể bố trí trên lề 

đường (rãnh có nắp đan), hay cống ngầm dưới lòng đường, tùy theo điều kiện cụ thể về chiều rộng 

đường và mật độ nhà cửa. 

Vị trí và số lượng các ao hồ xử lý nước thải này, cần được nghiên cứu trong mối tương quan 

với hệ thống tưới tiêu của nông nghiệp. Cần hạn chế quá nhiều hồ ao nhỏ, mực nước chết thấp, khả 

năng chứa nước ít, mặt thoáng bị che khuất dễ phát sinh các loại vi khuẩn gây bệnh. 

Giải pháp thoát nước thải cho các khu dân cư 

+ Trong khuôn viên hộ gia đình nước thải được dẫn ra ao, vườn theo mô hình sinh thái vườn 

- ao - chuồng (VAC). 

+ Ngoài khuôn viên hộ gia đình (đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng) cần xây dựng hệ 

thống thoát nước thải theo dạng mương có nắp đan hay cống tròn đúc sẵn, dẫn ra ao hồ chung. 

+ Nếu là nước thải sản xuất có thể xử lý, lắng lọc sơ bộ, rồi dùng phương pháp hồ sinh học 

để đảm bảo điều kiện vệ sinh, trước khi thải ra mương tưới hoặc sông, hồ. 

6.2.4. Tái sử dụng nước thải và rác thải 

Việc tái sử dụng nước thải và rác đã và đang được sự quan tâm của rất nhiều tầng lớp không 

những ở thành phố mà cả ở những vùng nông thôn nơi có một khối lượng rác thải và nước thải đáng 

kể. Nguyên tắc chung là nước thải được tái sử dụng làm nước tưới sau khi thông qua xử lý bằng các 

phương pháp cơ bản như cơ học, lý học, lý hóa học và đặc biệt là phương pháp sinh học thông qua: 

cánh đồng lọc, bể lọc sinh học ... Còn rác thải được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ phục vụ cho 

nông nghiệp thông qua biện pháp ủ phân. 

Đặc biệt chú trọng của việc tái sử dụng rác thải và nước thải ở nông thôn là việc tái sử dụng 

các chất thải trực tiếp từ cơ thể con người bao gồm nước tiểu và phân. Một số người nhầm lẫn cho 

rằng nguồn chất thải này không thể tái sử dụng được vì chúng là một nguồn gây ô nhiễm. Việc sử 

dụng chất thải từ con người làm phân bón có ý nghĩa hơn so với việc chôn lấp và từ lâu đã được biết 

đến ở nhiều nước trên thế giới. Việc tái sử dụng chất thải làm phân bón có các vai trò sau: 

+ Ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm; 

+ Tăng độ màu mỡ cho đất; 

+ Tăng năng suất cây trồng và tạo ra một nền nông nghiệp sạch; 

+ Có hiệu suất kinh tế cao, không tốn tiền mua phân bón vô cơ. 

Nước tiểu 

Qua nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng hầu hết các chất dinh dưỡng cần cho sinh trưởng 

của thực vật đều được tìm thấy trong nước tiểu của con người. Trung bình người lớn thải ra 400 l 

nước tiểu trong một năm, trong đó bao gồm: 4 kg Nitơ, 0,4 kg Phospho và 0,9 kg Kali, đây là những 

chất dinh dưỡng lý tưởng cho thực vật và việc sử dụng những chất này tốt hơn so với việc sử dụng 

phân bón vô cơ.  

Một điều đáng lưu ý khi vận chuyển các loại phân này hay gây mùi khó chịu và làm mất các 

chất dinh dưỡng do đó chúng ta cần có quá trình vận chuyển và bảo quản cẩn thận để tránh thất 

thoát các chất dinh dưỡng. 

Phân 

Đặc tính của chất thải loài người là chứa nhiều chất hữu cơ không tiêu hóa như chất xơ. 

Trung bình một người thải ra 25 ・50 kg phân trong một năm, trong đó bao gồm: 0,55 kg Nitơ, 0,18 

kg Phospho và 0,37 kg Kali. So với nước tiểu hàm lượng các chất dinh dưỡng này tuy nhỏ nhưng 

chúng lại có một ý nghĩa rất lớn đối với đất đai. Chúng có vai trò làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, 

tăng khả năng giữ nước, hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng khả năng mùn hóa và tăng cường hoạt động 

của vi sinh vật  

Một điều đáng lưu ý nguồn phân thải trực tiếp từ con người không nên sử dụng ngay mà 

phải được ủ trong khoảng thời gian từ 6 tháng cho đến 1 năm dể tránh ô nhiễm môi trường trước khi 

đem đi sử dụng. 
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Chƣơng 7 

HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH 

 

7.1. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Đối với sự phát triển của một vùng nói chung và vùng nông thôn nói riêng, quá trình đầu tư 

cho phát triển là một tất yếu nhằm đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Hiệu quả kinh tế - 

xã hội của đầu tư phát triển phụ thuộc không những vào sự đúng đắn trong việc phân bổ các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên (đất đai, nguồn nước, khoáng sản...) hay xã hội (nhân lực, tài chính) vào các 

chương trình phát triển một cách hợp lý mà còn phụ thuộc vào các giải pháp thực thi của các 

chương trình (hay dự án) đầu tư phát triển đó. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi việc đầu tư 

phát triển được thực hiện theo một quy hoạch phát triển thống nhất và hợp lý. Do vậy, cần thiết phải 

lập quy hoạch phát triển nông thôn nhằm xác định các bước đầu tư, khai thác nguồn tài nguyên 

thiên nhiên và nguồn nhân lực sẵn có của địa phương một cách hợp lý dựa trên quan điểm bền 

vững. 

Như đã nêu ở trên hiệu quả kinh tế xã hội của một dự án quy hoạch là sự tác động của dự án 

đến tốc độ phát triển của các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của vùng quy 

hoạch theo hướng phát triển bền vững. Hiệu quả kinh Từ xã hội của dự án quy hoạch được xác định 

thông qua việc đánh giá hiệu quả của việc thực hiện tổng thể dự án đầu tư phát triển theo một trình 

tự quy hoạch đã được lập so với việc đầu tư không theo quy hoạch lên mức độ phát triển các lĩnh 

vực kinh tế xã hội nêu trên. Vì vậy, hiệu quả kinh tế xã hội của một dự án quy hoạch phát triển nông 

thôn thường được thể hiện ở các khía cạnh sau: 

Theo WB , cơ sở để đánh giá mức độ phát triển là các chỉ tiêu đánh giá như:  

- Các chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng kinh tế; 

- Các chỉ tiêu đánh giá về cơ cấu kinh tế xã hội; 

- Các chỉ tiêu đánh giá về phát triển xã hội; 

- Các chỉ tiêu đánh giá về phát triển nguồn nhân lực. 

7.1.1. Hiệu quả kinh tế của dự án quy hoạch được phản ánh thông qua ảnh hưởng của 

dự án quy hoạch đến sự tăng trưởng kinh tế 

Hiệu quả kinh tế của dự án quy hoạch được phản ánh thông qua ảnh hưởng của dự án quy 

hoạch đến sự tăng trưởng kinh tế của khu vực quy hoạch. Thước đo của sự tăng trưởng kinh tế là 

các đại lượng như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng thu nhập quốc dân (GNP), sản phẩm quốc 

dân thuần (NNP) và một số chỉ tiêu thu nhập khác . 

Sự khác nhau của các chỉ tiêu này giữa đầu tư phát triển theo quy hoạch và đầu tư phát triển 

không theo quy hoạch chính là hiệu quả kinh tế của dự án quy hoạch. 

Trong thực tế nếu một vùng nào đó được đầu tư phát triển mà không theo một trình tự quy 

hoạch hợp lý. Các dự án đầu tư phát triển thường chỉ xét hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư trên 

cơ sở đơn lẻ từng dự án. Điều này thường mắc phải các mâu thuẫn cả trong phân phối sử dụng 

nguồn tài nguyên (nước, đất đai, nguồn nhân lực v.v...) lẫn trong trình tự đầu tư, quy mô đầu tư, 

giữa một bộ phận cục bộ và toàn vùng. 

* Các chỉ số về tăng trưởng kinh tế 

Có 2 chỉ số cơ bản biểu thị sự tăng trưởng kinh tế: Tổng thu nhập và thu nhập bình quân 

theo đầu người. 

1/ Tổng thu nhập: 

Tổng thu nhập phản ánh một cách khái quát nhất quy mô sản lượng hàng hoá, dịch vụ đã 

làm ra trong năm mà nhân dân một nước có thể thu được. Người ta hay dùng chỉ tiêu tổng sản phẩm 

quốc dân (GNP), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hay thu nhập quốc dân thuần (NI) để phản ánh 

tổng thu nhập của một nước. Tuy nhiên chỉ số mức tăng thêm của tổng thu nhập (GNP) hay (GDP) 

chỉ là một thước đo thô, chưa nói lên được hết ý nghĩa của sự tăng trưởng. 

2/ Thu nhập quốc dân trên đầu người: 

Chỉ số thu nhập bình quân đầu người nói lên rằng khả năng nâng cao phúc lợi vật chất cho 

nhân dân cư một nước không chỉ là gia tăng sản lượng của nền kinh tế, mà còn liên quan đến vấn đề 

dân số - con người. Nó tỷ lệ thuận với quy mô sản lượng và tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ 
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nghịch với dân số và tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm. Do vậy chỉ số thu nhập bình quân đầu 

người là một chỉ số thích hợp hơn để phản ánh sự tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy nó vẫn chưa nói 

lên mặt “chất” mà sự tăng trưởng kinh tế đưa lại. Tăng trưởng không phải là tất cả, không đồng 

nghĩa với sự tự do, hạnh phúc của mọi người, sự văn minh của xã hội. 

Thu nhập quốc dân trên đầu người là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến nhằm đánh giá mức độ 

tăng trưởng các nước và được tính theo công thức: 

 

 

 

Thu nhập tổng sản phẩm trong xã hội/người: Có hai đại lượng 

GNP/ người 

GDP/ người. Đại lượng này thế giới hay dùng 

Hai đại lượng này là công cụ để đánh giá mức độ phát triển bằng tài chính và dựa vào các 

chỉ tiêu GDP/người để phân chia thành những nước có mức độ khác nhau: nước giầu, nước nghèo. 

Những nước có thu nhập lớn hơn 1000 đô la được coi là nước giàu, nước phát triển như Anh, Nhật, 

Mỹ. Những nước có thu nhập nhỏ hơn 200 đô la được coi là nước nghèo. 

Trên thế giới người ta còn chia ra những nước chậm phát triển và những nước phát triển. 

Khi đánh giá về sự phát triển của một nước, ngoài căn cứ vào thu nhập quốc dân trên người 

bằng tài chính, người ta còn căn cứ nguồn lợi nhuận được phân phối của một nước cho một người 

dân. Nếu nguồn lợi nhuận đó mà không đồng đều thì nhất là nông dân vẫn còn đói nghèo trong xã 

hội lạc hậu. Chỉ nhìn vào chỉ tiêu phát triển về tài chính thì chưa thể đánh giá được sự phát triển của 

một đất nước mà phải xem xét toàn diện sự đói nghèo trong xã hội 

*  Phương pháp xác định sự tăng trưởng kinh tế 

Trong một quốc gia thường có nhiều hoạt động kinh tế khác nhau, một số người lo sản xuất 

hàng hoá, phân phối và tiêu dùng, một số người khác lại tập trung vào thực hiện những dịch vụ nhất 

định đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần cho con người như thương mại, du  lịch... Đó  

chính là những hoạt động cấu thành nên nền kinh tế của một quốc gia. Những hoạt động này có thể 

liên quan đến các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, buôn bán, 

du lịch... Tất cả những hoạt động này đều đóng góp vào tốc độ tăng trưởng nền kinh tế của một 

quốc gia. Các hoạt động cấu thành nền kinh tế có thể quy tụ lại trong 3 nhóm ngành chủ yếu là: 

Nhóm ngành I: Nông nghiệp (bao gồm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) 

Nhóm ngành II: Công nghiệp (bao gồm các loại hình công nghiệp và xây dựng)  

Nhóm ngành III: Dịch vụ (bao gồm các loại hình dịch vụ, thương mại và du lịch) 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được đánh giá bằng tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân hàng 

năm, người ta biểu thị tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng giá trị phần trăm để tiện cho việc so sánh 

những thay đổi diễn ra qua các năm. 

Cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế ta có thể áp dụng công thức sau: 
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Trong đó: 

 Rn là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của năm thứ n tính bằng %  

 (GDP)n  là tổng sản phẩm quốc dân trong năm thứ n  

 (GDP)n-1 là tổng thu nhập quốc dân của năm trước 

Ví dụ: GDP của một nước năm 1995 là 100.000$; năm 1996 là 104.000$. Khi đó tốc độ tăng 

trưởng kinh tế năm 1996 là: (104.000$ −100.000$)/100.000 x 100 =4% 

Để đánh giá một cách chính xác sự phát triển nền kinh tế của một nước thì phải tính tốc độ 

tăng trưởng của GNP bình quân trên đầu người, hoặc tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người (GDP 

trên đầu người). Đó là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến để so sánh mức độ phát triển của các nước 

khác nhau. 

Nếu sự tăng trưởng của nền kinh tế chỉ bằng sự gia tăng dân số thì điều kiện kinh tế của đất 

nước không được cải thiện. Nếu sự gia tăng dân số cao hơn sự tăng trưởng kinh tế thì thực trạng của 

đất nước sẽ dần dần bị xấu đi. Chỉ có sự tăng trưởng kinh tế lớn hơn sự gia tăng dân số thì mới có 

Thu nhập quốc dân trên đầu người = Thu nhập quốc dân 

                                                                 Tổng số dân 
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sự cải thiện và phát triển.  

Để đánh giá chính xác sự phát triển nền kinh tế của một nước thì phải tính tốc độ tăng 

trưởng của GDP bình quân trên đầu người. Cũng ví dụ như trên, giả sử GDP của một nước tăng 

4%/năm nhưng tốc độ tăng dân số cũng bằng 4%/năm thì GDP bình quân đầu người vẫn như cũ, tức 

là nước đó không có sự phát triển kinh tế mặc dù nền kinh tế vẫn tăng trưởng với tốc độ 4%/năm. 

Nếu tốc độ tăng trưởng dân số của một nước chỉ bằng 2%, trong khi tốc độ tăng trưởng GNP 

(GDP) bằng 4% thì tốc độ phát triển kinh tế (GDP trên đầu người) của nước đó sẽ bằng 2%. Ngược 

lại nếu tăng trưởng GNP vẫn như vậy (4%) mà tăng trưởng dân số lại vượt quá 4% thì tốc độ phát 

triển sẽ bị giảm xuống và đất nước đó đang bị nghèo đi vì tốc độ tăng dân số quá cao. 

Đó cũng là lý do tại sao mỗi đất nước cần phải điều chỉnh sự gia tăng dân số. Nếu sự tăng 

trưởng của nền kinh tế chỉ bằng sự gia tăng dân số thì điều kiện kinh tế của nước đó không được cải 

thiện. Nếu sứ gia tăng dân số lớn hơn sự tăng trưởng kinh tế thì tình trạng của đất nước sẽ dần dần 

bị xấu đi. Chỉ có sự tăng trưởng kinh tế lớn hơn sự gia tăng dân số thì mới có sự cải thiện và phát 

triển. Tương tự như cách tính công thức (1), ta có thể tính tốc độ tăng trưởng của chỉ số GDP/đầu 

người để xem xét mức độ phát triển kinh tế của một nước trên cơ sở cân đối với tốc độ tăng dân số 

của nó đó. 

7.1.2. Hiệu quả dự án quy hoạch là sự quyết định cơ cấu kinh tế - xã hội của vùng 

Sự phát triển kinh tế xã hội còn biểu hiện trong biến đổi về cơ cấu của các ngành, các lĩnh 

vực sản xuất và các khu vực xã hội. Vì vậy, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án quy hoạch cũng phải 

được xem xét đánh giá dựa trên cơ sở sự biến đổi về cơ cấu của các ngành, các lĩnh vực sản xuất và 

các khu vực xã hội. Việc đánh giá sự biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội thông qua các chỉ tiêu như chỉ 

số cơ cấu ngành trong GDP, chỉ số về cơ cấu hoạt động ngoại thương (X-M), chỉ số về mức tiết 

kiệm đầu tư (I), chỉ số cơ cấu nông thôn - thành thị và chỉ số về sự liên kết kinh tế. 

Thông qua quy hoạch phát triển nông thôn, định hướng về cơ cấu đầu tư được thực hiện. 

Các nhà hoạch định chính sách đầu tư dựa trên cơ sở tối ưu về cơ cấu kinh tế xã hội theo hướng 

phát triển bền vững được hoạch định. Do vậy, cơ cấu kinh tế - xã hội được xác lập dựa trên cơ sở 

định hướng các lĩnh vực đầu tư. 

* Các chỉ số về cơ cấu kinh tế - xã hội 
Sự phát triển kinh tế xã hội còn biểu hiện trong biến đổi về cơ cấu của các ngành, các lĩnh 

vực sản xuất và các khu vực xã hội theo các chỉ số: 

1/ Chỉ số cơ cấu ngành trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

Chỉ số này phản ánh tỷ lệ của các nhóm ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ trong 

GDP. Nền kinh tế càng phát triển thì tỷ lệ sản lượng của công nghiệp và dịch vụ ngày càng cao 

trong GDP, còn tỷ lệ của nông nghiệp giảm đi tương đối. 

2/ Chỉ số về cơ cấu hoạt động ngoại thương (X - M) 

Tỷ lệ của giá trị sản lượng xuất khẩu và nhập khẩu thể hiện sự mở cửa của nền kinh tế đối 

với thế giới. Một nền kinh tế phát triển thường có mức xuất khẩu ròng trong GDP tăng lên. Thu 

nhập ròng từ (X - M) tăng lên, nghĩa là hiệu số giữa xuất khẩu X và nhập khẩu M tăng. 

3/ Chỉ số về mức tiết kiệm - đầu tư (I) 

Tỷ lệ tiết kiệm - đầu tư trong tổng GNP thể hiện rõ hơn về khả năng tăng trưởng kinh tế 

trong tương lai. Đây là một nhân tố cơ bản của sự tăng trưởng. Những nước có tỷ lệ đầu tư cao (từ 

20 - 30% GNP) thường là các nước có mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên tỷ lệ này còn phụ thuộc vào 

quy mô của GNP và tỷ lệ giành cho tiêu dùng (C) theo cơ cấu: 

I = GNP - C + X - M 

4/ Chỉ số cơ cấu nông thôn và thành thị 

Sự biến đổi rõ nét ở bộ mặt xã hội của quá trình phát triển là mức độ thành thị hoá các khu 

vực trong nước. Người ta biểu thị nội dung này ở tỷ lệ lao động và dân cư sống ở thành thị trong 

tổng số lao động và dân số. Sự tăng lên của dân cư và lao động sống và làm việc ở thành thị là một 

tiến bộ do công nghiệp hoá đưa lại, nó nói lên sự văn minh trong đời sống của nhân dân trong nước. 

5/ Chỉ số về sự liên kết kinh tế 

Chỉ số này biểu hiện ở mối quan hệ trong sản xuất và giao lưu kinh tế giữa các ngành và các 

khu vực trong nước. Sự chặt chẽ của mối liên kết được đánh giá thông qua trao đổi các yếu tố đầu 
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vào - đầu ra trong các ma trận liên ngành, liên vùng. Điều đó thể hiện sự tiến bộ của nền sản xuất 

trong nước bằng việc đáp ứng được ngày càng nhiều các yếu tố sản xuất do trong nước khai thác. 

7.1.3. Hiệu quả dự án quy hoạch phát triển nông thôn thể hiện ở khía cạnh ảnh hưởng 

của dự án đến sự tiến bộ xã hội và phát triển nguồn nhân lực 

Sự tiến bộ xã hội chung quy là sự tiến bộ (biến đổi) yếu tố con người. Sự tiến bộ xã hội 

được thể hiện qua các chỉ tiêu như: tuổi thọ bình quân trong dân số, mức tăng dân số hàng năm, số 

calo bình quân đầu người, trình độ học vấn trong dân số và các chỉ số phát triển khác. 

Thông qua quy hoạch phát triển, các nhà hoạch định chính sách đầu tư giành một phần thích 

đáng cho việc đầu tư cho sự tiến bộ xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng v.v... Nhờ vậy có thể gắn kết sự phát triển kinh tế với sự phát triển xã hội thông qua việc cải 

thiện các chỉ số phát triển xã hội. 

Sự điều chỉnh đầu tư phát triển sẽ cho phép chú ý đến các dự án đào tạo giáo dục và dạy 

nghề. Đây là hướng đi rất quan trọng nhằm nâng cao khả năng phát triển nguồn nhân lực của vùng. 

ở Việt Nam, có 80% lao động tập trung ở vùng nông thôn. Vì vậy, việc đầu tư đúng mức cho giáo 

dục sẽ nâng cao trình độ, tay nghề của lực lượng lao động chủ yếu hiện nay. Thông qua quy hoạch 

phát triển, cơ cấu đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực được điều chỉnh hợp lý, tránh sự mất cân đối 

trong đầu tư giữa các lĩnh vực khác nhau. Nhờ vậy sự phát triển trở nên đồng đều và bền vững. ở 

đây cần nhớ rằng, sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội là hai phạm trù tương đối độc lập. Một 

vùng có thể có sự tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa chắc vùng đó đã có được sự phát triển về mặt 

xã hội tương xứng với sự tăng trưởng kinh tế đó. Hay nói cách khác, tăng trưởng kinh tế là một 

phương tiện cơ bản để có thể có được sự phát triển nhưng bản thân nó chỉ là một đại diện, chưa 

phản ánh đầy đủ sự tiến bộ xã hội [ Tăng trưởng chưa hoàn toàn là phát triển, song tăng trưởng lại 

là một nội dung cơ bản để có được phát triển. 

* Các chỉ số về phát triển xã hội 

Để làm rõ sự tiến bộ xã hội do tăng trưởng đưa lại, người ta sử dụng các chỉ số nói lên sự 

tiến bộ xã hội, mà xoay quanh là sự biến đổi của con người, bao gồm các chỉ số sau: 

1/ Tuổi thọ bình quân trong dân số 

Sự tăng lên của tuổi thọ bình quân trong dân số ở mỗi thời kỳ nhất định phản ánh một cách 

tổng hợp về tình hình sức khoẻ của dân cư trong nước. Trong đó bao hàm sự văn minh trong đời 

sống, sự trong sạch về môi trường và mức sống sinh hoạt vật chất, tinh thần được nâng cao. Hầu hết 

các nước có mức sống thấp do kinh tế kém phát triển, môi trường ô nhiễm đều có tuổi thọ bình 

quân thấp (dưới 50). Ở các nước phát triển chỉ số đó đều trên 70 tuổi. Theo báo cáo của Chương 

trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Việt Nam đã đạt được tuổi thọ trung bình là 67 tuổi. Nếu 

xếp bậc theo chỉ số phát triển con người (HDI) thì Việt Nam đứng hàng thứ 122 trong tổng số 174 

nước, cao hơn 26 bậc so với mức xếp hạng về giá trị GDP trên đầu người. Điều này chứng tỏ Việt 

Nam đã thành công trong việc chuyển hoá thành quả của sự tăng trưởng kinh tế thành chất lượng 

cao hơn tương ứng cho cuộc sống của người dân 

2/ Mức tăng dân số hàng năm 

Mức tăng dân số tự nhiên hàng năm là một chỉ số đi liền với chỉ số tăng thu nhập bình quân 

đầu người. Trên thực tế cho thấy hiện tượng mức tăng dân số cao luôn đi đôi với sự lạc hậu và đói 

nghèo. Các nước phát triển đều có mức tăng dân số tự nhiên thấp (dưới 2 hoặc 1%), còn các nước 

kém phát triển đều ở mức từ 2 - 3% thậm chí trên 3%. 

3/ Số calo bình quân đầu người (calo/người/ngày) 

Chỉ số này phản ánh mức cung ứng các loại nhu cầu thiết yếu với mọi người dân về lương 

thực thực phẩm hàng ngày được quy đổi thành calo. Nó cho thấy một nền kinh tế giải quyết được 

nhu cầu cơ bản như thế nào. Với nền kinh tế đã phát triển thì chỉ tiêu này ít có ý nghĩa, hơn nữa nó 

có những hạn chế trong cách tính toán. 

4/ Trình độ học vấn (tỷ lệ người biết chữ ) trong dân số 

(Ngược lại tỷ lệ người mù chữ trong dân số) 

Cùng đi với chỉ số này còn dùng chỉ số tỷ lệ trẻ em đến trường trong độ tuổi đi học, hay 

trình độ phổ cập văn hoá của người lao động trong dân số. Các chỉ số này phản ánh trình độ phát 

triển và sự biến đổi về chất của xã hội. Xã hội hiện đại đã coi việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo là 
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lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ dại hạn. Tỷ lệ người biết chữ và trẻ em đi học cao 

đồng nghĩa với sự văn minh xã hội, và nó thường đi đôi với nền kinh tế có mức tăng trưởng cao. Do 

vậy nó là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội của một nước. 

5/ Các chỉ số khác về phát triển kinh tế xã hội 

- Ngoài các chỉ số cơ bản nêu trên người ta còn dùng các chỉ số đánh giá sự phát triển xã hội 

ở mặt bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ như: số giường bệnh, số bệnh viện, viện an dưỡng, số y bác sĩ 

tính bình quân cho nghìn hoặc triệu dân. Về giáo dục và văn hoá thì có: tổng số các nhà bác học 

giáo sư, tiến sĩ số lớp và trường học, viện nghiên cứu, nhà văn hóa, bảo tàng, thư viện… tính bình 

quân cho nghìn hoặc triệu dân. 

- Sự công bằng xã hội cũng được coi là tiêu chuẩn đánh giá sự tiến bộ của xã hội hiện đại. 

- Các tiêu thức về sự độc lập hay phụ thuộc về kinh tế, chính trị của quốc gia, sự tự do dân 

chủ của công dân, sự tiến bộ trong thể chế chính trị xã hội cũng được coi như một nội dung quan 

trọng để đánh giá sự phát triển của một nước. 

7.1.4. Hiệu quả của quy hoạch phát triển nông thôn còn thể hiện ở khía cạnh đảm bảo sự 

phát triển bền vững 

Một trong các yếu tố tạo nên sự phát triển kém bền vững là việc sử dụng nguồn tài nguyên 

thiên nhiên của vùng không hợp lý. Việc khai thác quá mức đất đai, phá rừng cho mục đích lấy gỗ 

hay sự canh tác không hợp lý đất dốc thường dẫn đến sự thoái hóa đất đai, xói mòn v.v... là một ví 

dụ dẫn tới sự kém bền vững về môi trường.  

Đất đai trở nên cằn cỗi, đòi hỏi người dân phải đầu tư nhiều cho phân bón, canh tác làm cho 

hiệu quả sản xuất trở nên kém hơn. Đây là yếu tố dẫn tới sự kém hấp dẫn trong đầu tư sản xuất, là 

hậu quả của sự kém bền vững về mặt kinh tế. 

Người dân mất dần đất đai canh tác, dẫn tới hậu quả là thiếu việc làm. Đây là yếu tố dẫn tới 

sự kém bền vững xã hội nhân văn. 

Tất cả các yếu tố trên đây có thể tránh được bằng việc lập quy hoạch phát triển phù hợp với 

từng vùng nhằm đảm bảo tính bền vững trong tổng thể của sự phát triển. Đây cũng là hiệu quả kinh 

tế xã hội của quy hoạch phát triển nông thôn. 

* Các chỉ số thể hiện cải thiện môi trường 

Đó là các chỉ số phản ánh sự bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường sống của 

cộng đồng dân cư, làm giàu và phong phú thêm môi trường sinh thái. 

Một số chỉ số cơ bản về bảo vệ môi trường gồm: Môi trường thiên nhiên; Môi trường đô thị 

và công nghiệp; Môi trường nông thôn. 

1/ Môi trường thiên nhiên:Sử dụng đi đôi với bảo vệ và tái tạo sức sản xuất của các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng, biển...; bảo vệ đa dạng sinh học, chống suy thoái tài 

nguyên. 

2/ Môi trường đô thị và công nghiệp: Quan tâm đến vấn đề xử lý các loại chất thải: khí thải, 

nước thải, chất thải rắn; chống ô nhiễm và tiếng ồn... 

3/ Môi trường nông thôn: Cần quan tâm đến 3 vấn đề: Việc sử dụng các hoá chất trong nông 

nghiệp; Vấn đề ô nhiễm do hoạt động tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Vấn đề nước sạch và vệ sinh 

nông thôn. 

 

7.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

7.2.1. Khái niệm về thẩm định dự án 

Việc đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp cũng như tính hiệu quả của dự án nhằm giúp cho 

người ra quết định dự án có được thực thi hay không là rất cần thiết đối với các dự án nói chung và 

dự án quy hoạch phát triển nông thôn nói riêng. Đây là một quá trình xem xét, thẩm tra độc lập, tách 

biệt với quá trình soạn thảo, lập quy hoạch. Quá trình này gọi là quá trình thẩm định dự án quy 

hoạch. 

Quá trình thẩm định dự án bao gồm việc thẩm tra, đánh giá của các cơ quan chức năng nhằm 

đánh giá tính hợp pháp, tính hợp lý, tính khoa học và hiệu quả của các dự án. Kết quả của quá trình 

thẩm định sẽ giúp cho các nhà đầu tư có những quyết định đầu tư hay cho phép thực thi dự án hay 

không. 



 

 

Bài giảng Quy hoạch Phát triển Nông thôn                                         =77=                                                           Đại học Kinh tế & QTKD TN 

T.S Nguyễn Văn Công                                                                                           

7.2.2. Mục đích của việc thẩm định dự án quy hoạch 

Việc thẩm định dự án quy hoạch nhằm xác định lại các cơ sở khách quan và chủ quan mà dự 

án quy hoạch dựa vào nhằm đề xuất các phương án quy hoạch. Việc thẩm định dự án quy hoạch 

phải tập trung vào các khía cạnh sau đây: 

* Sự phù hợp của dự án quy hoạch 

Bất kỳ một dự án quy hoạch nào, trước khi đưa ra thực thi đều cần thiết phải xác định sự 

phù hợp của các phương án quy hoạch đề xuất của vùng cụ thể so với các quy hoạch vùng lãnh thổ 

hay quy hoạch phát triển ngành. Một quy hoạch được cho là phù hợp khi phương án quy hoạch phát 

triển được đề xuất không mâu thuẫn với các quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ rộng hơn nó hay 

các quy hoạch phát triển các ngành chiến lược. 

* Tính hợp pháp của dự án quy hoạch 

Tất cả các dự án nói chung và dự án quy hoạch phát triển nói riêng đều phải thẩm định nhằm 

xem xét tính hợp pháp trên cơ sở các định chế của nhà nước được cụ thể hóa theo các điều luật khác 

nhau của từng lĩnh vực. Điều này nhằm đảm bảo cho lợi ích của vùng cụ thể không bị mâu thuẫn 

với lợi ích của cộng đồng rộng hơn và các dự án đầu tư phát triển đều nằm trong khuôn khổ của luật 

pháp. Một dự án quy hoạch được coi là hợp pháp khi các phương án, các đề xuất không vi phạm các 

điều luật hiện hành. 

* Tính hợp lý của dự án quy hoạch 

Các dự án quy hoạch đều có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến khu vực kề cận. Sự thẩm 

định là nhằm để đánh giá các ảnh hưởng tiêu cực (nếu có) đến môi trường (cộng đồng, xã hội môi 

trường tự nhiên) các khu vực lân cận sau khi các bước đầu tư của quy hoạch được thực hiện. Sự hợp 

lý này bao gồm sự hợp lý về phương án sử dụng đất đai, phương án sử dụng và bảo vệ nguồn nước, 

phương án phát triển nguồn nhân lực, phương án sử dụng nguồn nguyên vật liệu địa phương v.v... 

Một dự án quy hoạch được coi là hợp lý khi các phương án sử dụng và phát triển nguồn tài nguyên 

địa phương (đất đai, nguồn nước, tài chính, con người v.v...) là tối ưu. 

* Tính hiệu quả của các phương án quy hoạch 

Đây là phần có ý nghĩa nhất của việc thẩm định dự án quy hoạch. Hiệu quả dự án quy hoạch 

được xem xét theo các phương diện về: lợi ích tài chính, lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, lợi ích về cải 

tạo và bảo vệ môi trường. Các tiêu chí để đánh giá các khía cạnh trên đây đã được trình bày cụ thể ở 

các phần trước đây. Một dự án được coi là hiệu quả khi các chỉ tiêu về lợi ích trên được thỏa mãn 

theo các tiêu chuẩn về các dự án phát triển nông thôn. Nghĩa là phải đảm bảo lãi suất vốn đầu tư, có 

khả năng trả nợ, góp phần nâng cao các chỉ tiêu xã hội của vùng và cải thiện điều kiện môi trường 

hay không làm suy thoái môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. 

7.2.3. Các nội dung của thẩm định dự án quy hoạch 

Tùy thuộc vào tính chất, quy mô và loại hình dự án, yêu cầu các nội dung thẩm định có khác 

nhau. Đối với các dự án quy hoạch nói chung và quy hoạch phát triển nông thôn nói riêng, nội dung 

cơ bản cần thẩm định như sau: 

* Thẩm định các điều kiện pháp lý 

Đối với các dự án quy hoạch cần phải thẩm định các khía cạnh thủ tục về hồ sơ trình duyệt, 

tư cách pháp nhân và năng lực của cơ quan lập quy hoạch v.v... 

* Thẩm định mục đích và mục tiêu của dự án quy hoạch 

Đây là nội dung quan trọng đối với việc thẩm định một dự án quy hoạch nói chung và quy 

hoạch phát triển nông thôn nói riêng. Nội dung của thẩm định mục tiêu bao gồm: 

- Thẩm định về các mục tiêu của dự án quy hoạch có phù hợp với chương trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội chung của toàn quốc, của vùng, hay của địa phương hay không; 

- Thẩm định hệ thống các mục tiêu mà dự án quy hoạch đã nêu ra và các căn cứ để lựa chọn 

các mục tiêu ấy đã khoa học, chính xác và đầy đủ chưa; 

- Thẩm định những ảnh hưởng của các mục tiêu của dự án đến các nhóm lợi ích khác nhau, 

các yếu tố đòi hỏi của xã hội. 

* Thẩm định về khả năng thực thi của các phương án quy hoạch 
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Các nội dung thẩm định về khả năng thực thi của dự án quy hoạch bao gồm thẩm định về thị 

trường các sản phẩm chính (nếu có), về các giải pháp công nghệ kỹ thuật để triển khai các bước đầu 

tư, về nguồn tài chính v.v... 

- Về thị trường các sản phẩm chính: Thực chất nội dung của một dự án quy hoạch phát triển 

nông thôn là việc xây dựng phương án tối ưu trong sử dụng nguồn lực (đất đai, nước, nhân lực và 

tài chính v.v...) tại địa phương nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của vùng. Trong 

đó quy hoạch sử dụng đất đai (các sản phẩm chính từ phương án quy hoạch sử dụng đất đai) là yếu 

tố chủ đạo trọng quy hoạch phát triển nông thôn. Do vậy cần thiết phải xem xét các yếu tố thị 

trường của các sản phẩm chính. Nội dung của việc thẩm định về khía cạnh thị trường của các sản 

phẩm chính bao gồm việc: 

+ Xem xét nhu cầu của sản phẩm trên thị trường hiện tại, dự báo nhu cầu trong tương lai; 

+ Xem xét khả năng chiếm lĩnh thị trường và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; 

+ Xem xét thể thức mua sắm vật tư, trang thiết bị, dịch vụ v.v... phục vụ cho sản xuất và bán 

sản phẩm. 

- Về công nghệ kỹ thuật: Bao gồm việc xem xét các vấn đề về kỹ thuật, môi trường v.v... liên 

quan đến quy mô dự án, các giải pháp công nghệ, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, sự tin cậy của các hệ 

thống kỹ thuật được sử dụng, sự phù hợp của Kừ hoạch, khả năng của các yếu tố sản xuất, cơ sở hạ 

tầng và các phương án duy tu bảo dưỡng công trình v.v... 

- Về tài chính: Xem xét lại độ tin cậy của kế hoạch tài chính và sự thích hợp của các thể thức 

kế toán, kiểm tra khả năng sinh lời của dự án. Cụ thể như sau: 

+ Hiệu quả về tài chính của đơn vị, của người được hưởng lợi ích từ dự án; 

+ Tác động đối với ngân sách nhà nước; 

+ Khả năng quản lý và tạo ra sự tự chủ tài chính của đơn vị thực hiện dự án; 

+ Các tiêu chuẩn tài chính đề ra cho dự án cùng thời gian thực hiện và vận hành có thích 

hợp hay không; 

+ Các điều kiện vay liên quan đến tài chính. 

+ Các chỉ số kinh tế như chỉ số nội hoàn IRR, chỉ số thu nhập thuần NPV, chỉ số lợi ích trên 

chi phí B/C v.v... 

 

* Thẩm định về kinh tế xã hội 

Mục tiêu của việc thẩm định về các khía cạnh kinh tế xã hội là xem xét ảnh hưởng của dự án 

lên các khía cạnh phát triển kinh tế xã hội của vùng quy hoạch. 

Đối với khía cạnh kinh tế, nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét tính hợp lý trong sử 

dụng nguồn tài nguyên địa phương, xem xét khía cạnh lợi ích kinh tế do dự án mang lại cho địa 

phương. 

Đối với khía cạnh xã hội, cần xem xét dự án về khía cạnh tạo công ăn việc làm cho nhân dân 

địa phương, khía cạnh di dân tái định cư và mức độ xáo trộn, ảnh hưởng của dự án đến đời sống 

nhân dân nói chung. 

Các tiêu chuẩn trong thẩm định về kinh tế xã hội bao gồm các yếu tố cần xem xét là: 

+ Các chỉ tiêu về nâng cao mức sống của người dân địa phương như: mức gia tăng sản phẩm 

quốc dân, mức gia tăng tích lũy vốn, mức gia tăng đầu tư, tốc độ phát triển và tăng trưởng; 

+ Tỷ lệ xóa đói giảm nghèo; 

+ Giảm tỷ lệ thất nghiệp; 

+ Tỷ lệ đóng góp cho ngân sách địa phương. 

+ Tăng thu và tiết kiệm ngoài tệ v.v... 

* Thẩm định về tác động của việc thực hiện dự án quy hoạch đến môi trường 

Các yếu tố cần xem xét trong việc thẩm định việc thực hiện dự án quy hoạch đến môi trường 

bao gồm việc thẩm định các khía cạnh: 

+ Đánh giá về mức độ sử dụng hữu hiệu, bảo vệ và tái tạo nguồn tài nguyên địa phương 

như: cải tạo, bảo vệ đất, nước, không khí, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, đáp ứng mục tiêu 

phát triển bền vững; 

+ Tôn tạo cảnh quan môi trường sinh thái, giữ gìn di sản văn hóa dân tộc. 
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* Thẩm định về kế hoạch triển khai thực hiện dự án 

Bao gồm việc: 

+ Thẩm định về trình tự các bước thực hiện dự án quy hoạch; 

+ Thẩm định về kế hoạch cung cấp các điều kiện thực hiện dự án như đất đai, 

nguồn lao động, vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng v.v... 

+ Xem xét kế hoạch các biện pháp thực hiện dự án; 

+ Xem xét kế hoạch và điều kiện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 

7.3. CÁC BƢỚC THỰC THI DỰ ÁN QUY HOẠCH 

Triển khai thực hiện dự án nói chung và các dự án quy hoạch nói riêng là giai đoạn quan 

trọng trong chu trình dự án. ở giai đoạn này sau khi được phê duyệt, các dự án quy hoạch đã có cơ 

sở pháp lý để tiến hành triển khai thực thi dự án. Khi dự án quy hoạch được phê duyệt, đây sẽ là cơ 

sở pháp lý cho việc thẩm định, xem xét phê duyệt việc thực hiện các dự án độc lập nằm trong vùng 

quy hoạch xác định. Việc thực thi dự án quy hoạch phải được tiến hành theo trình tự các bước đã 

được vạch sẵn trong nội dung dự án quy hoạch. Quá trình thực thi dự án nói chung và dự án quy 

hoạch nói riêng phải tiến hành các công việc sau: 

7.3.1. Chuẩn bị dự án 

* Lập kế hoạch về thứ tự ưu tiên đầu tư của các hạng mục trong dự án 

Việc lập thứ tự ưu tiên là rất quan trọng vì nguồn vốn phục vụ cho đầu tư các hạng mục của 

dự án quy hoạch thường không có đủ ngay một lúc. Mặt khác nếu huy động toàn bộ nguồn vốn tức 

thời sẽ không kinh tế vì thực tế có nhiều hạng mục chỉ phát huy tác dụng khi các dự án bổ trợ khác 

đã hoàn thành. Vì vậy, việc sắp xếp các hạng mục theo thứ tự ưu tiên là rất quan trọng nhằm đảm 

bảo các hạng mục đầu tư phát huy tối đa hiệu quả ngay sau khi được đầu tư. Việc lập thứ tự ưu tiên 

đầu tư cho các hạng mục cần tuân thủ theo nguyên tắc tuần tự, tránh trùng lặp hay dàn trải. 

* Lập kế hoạch về chuẩn bị hồ sơ dự án 

Hồ sơ dự án bao gồm việc khảo sát kỹ thuật, lập báo cáo đầu tư hay lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi, thiết kế kỹ thuật - thi công v.v... Tùy theo thứ tự và tiến độ đầu tư dự kiến, các cơ quan có 

thẩm quyền (ban quản lý dự án, các cơ quan chuyên môn v.v...) tiến hành lập hồ sơ mời thấu tư vấn, 

chấm thầu và đấu thầu để chọn lựa các đơn vị tư vấn có tiềm năng nhất tham gia vào việc chuẩn bị 

hồ sơ dự án. 

Sau khi hồ sơ dự án đã hoàn thành cần tiến hành thẩm định hồ sơ dự án theo các giai đoạn 

chuẩn bị hồ sơ dự án. Nếu thấy đạt yêu cầu cần thiết, tiến hành thông qua các thủ tục phê duyệt. 

* Lập kế hoạch về huy động nguồn 

Nguồn ở đây bao gồm nguồn tài chính và nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình xây dựng 

các hạng mục của dự án quy hoạch. Về nguồn tài chính cần xác định danh mục các bên tham gia dự 

án đóng góp, thời gian huy động vốn. Thúc đẩy các bên đóng góp đúng yêu cầu về số lượng và thời 

hạn quy định nhằm đảm bảo sự sẵn sàng của nguồn kinh phí yêu cầu cho các hạng mục của dự án 

theo kế hoạch. 

Đối với nguồn nhân lực (bao gồm lao động tuyển dụng và đội ngũ chuyên gia) cần lập kế 

hoạch nhu cầu cung ứng và lên danh mục các bên tham gia cung ứng nhằm cân đối cung cầu về 

nguồn nhân lực cho các dự án. 

* Lập kế hoạch về chọn thầu thi công các hạng mục 

Sau khi hồ sơ kỹ thuật các hạng mục của dự án đã được phê duyệt tùy theo yêu cầu về tính 

chất công việc, cần thiết phải tiến hành các thủ tục lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu trong thi công xây 

dựng các hạng mục của dự án. 

7.3.2. Theo dõi giám sát dự án 

Thực hiện dự án thường là bước khó khăn nhất trong chu trình dự án  Khi dự án được thực 

hiện thì cần thiết phải có sự giám sát, kiểm tra tiến trình thực hiện dự án theo kế hoạch. 

Nhiệm vụ giám sát có thể được giao cho một cá nhân hay một nhóm chuyên gia đảm trách. 

Nhiệm vụ của nhóm, hay cá nhân giám sát là thu thập các thông tin chính xác liên quan đến hoạt 

động của dự án, phát hiện các vấn đề khó khăn ách tắc, đề xuất những thay đổi về chính sách chế độ 

cần thiết nhằm tháo gỡ các ách tắc này đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án. Công việc này sẽ giúp 
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cho các đơn vị quản lý dự án khắc phục các vấn đề mới nảy sinh và giảm bớt các chi phí phát sinh 

do quá trình thực hiện chậm trễ. Trong quá trình giám sát cần chú ý các vấn đề sau: 

* Yếu tố tài chính 

Nguồn vốn là vấn đề quan trọng, là điểm cốt lõi của việc thực hiện thành công các dự án nói 

chung. Do vậy việc quản lý dự án phải đảm bảo nguồn vốn cho các hạng mục của dự án phải luôn 

sẵn sàng theo yêu cầu của từng thời điểm thực hiện dự án.  

Ngoài ra, thủ tục thanh quyết toán cũng cần phải được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm 

bảo nguồn tài chính được giải ngân theo đúng quy định của pháp luật và kịp thời. 

* Yếu tố kỹ thuật 

Yếu tố kỹ thuật đòi hỏi theo yêu cầu từng loại hình và quy mô dự án. Việc giám sát các yếu 

tố kỹ thuật phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật yêu cầu nhằm đảm bảo cho dự 

án thực hiện thành công, đạt chất lượng yêu cầu, đáp ứng được hiệu quả lâu dài của dự án. Yếu tố 

kỹ thuật còn đảm bảo cho dự án đạt được các mục tiêu đề ra. 

Giám sát các hoạt động của dự án thường được thực hiện thông qua việc so sánh biểu đồ về 

tiến độ thực hiện của dự án và kết quả thực hiện thực tế tại hiện trường. 

Các khía cạnh khác, việc giám sát được thực hiện thông qua các báo cáo hiện trường và ý 

kiến các nhà chuyên môn, các nhân vật có trách nhiệm đối với các hoạt động của dự án. 

7.3.3. Báo cáo kết quả 

Các hoạt động giám sát cần thiết phải được cụ thể hóa thông qua việc lập báo cáo kết quả 

thực hiện của dự án theo từng thời kỳ. Các báo cáo này được lập theo chế độ thường xuyên (hàng 

tháng, hàng quý, hàng năm v.v...). Yêu cầu của báo cáo phải được lập một cách đơn giản dễ hiểu để 

các bộ phận có liên quan từ lãnh đạo đến người dân có thể hiểu một cách dễ dàng và nhận biết rõ 

vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực thi dự án. 

Mục đích của việc báo cáo kết quả là để theo dõi tiến trình thực hiện dự án có phù hợp với 

mục tiêu đề ra cũng như nắm bắt các vấn đề mới nảy sinh và cần phải điều chỉnh như thế nào để đạt 

được mục tiêu đề ra của dự án. 

7.3.4. Đánh giá kết quả, nghiệm thu việc thực hiện dự án quy hoạch 

Một dự án quy hoạch, sau khi được thực hiện, sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh 

tế xã hội của vùng. Đánh giá việc thực hiện dự án quy hoạch có thể dựa vào các mục tiêu đã nêu 

của dự án và khả năng thỏa mãn các mục tiêu này sau khi dự án đã triển khai thực hiện. 

Khi đánh giá toàn bộ các kết quả của dự án, cần phải cân nhắc cả cái được và chưa được 

định trước để tìm ra những thay đổi trong hệ thống xã hội xảy ra do những đầu vào và đầu ra trong 

cả quá trình thực hiện dự án. Những đánh giá này rất quan trọng. Do vậy, cần thiết phải tiến hành 

đánh giá xa hơn trong tương lai. Bởi vì nhiều dự án sau khi được thực hiện sẽ có các tác động về lâu 

dài sẽ làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội của vùng. Mặt khác, sự tác động của các dự án cũng 

thay đổi theo sự thay đổi về thể chế, chính sách của nhà nước và cộng đồng. Hay nói cách khác, sự 

tác động còn bị chi phối bởi sự tác động của môi trường chính trị, kinh tế và xã hội. Do vậy, các nhà 

thẩm định, các nhà hoạch định chính sách phải luôn theo dõi đánh giá để kịp thời điều chỉnh các 

mục tiêu đã vạch ra. 

Việc đánh giá kết quả dự án cần bao gồm các nội dung sau: 

- Đánh giá mục tiêu và các tiêu chí để xác định và thực hiện mục tiêu; 

- Đánh giá lại các thông tin liên quan đến việc thực hiện mục tiêu; 

- Đánh giá lại số liệu điều tra, khảo sát phục vụ cho các giai đoạn chuẩn bị dự án và các 

hạng mục của dự án; 

- Đánh giá lại các tiêu chí dùng trong đánh giá hiệu quả dự án; 

- So sánh kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu; 

- Phân tích trên quan điểm hệ thống nhằm tìm ra các nhân tố tích cực và tiêu cực tác động 

đến dự án; 

- Trao đổi các ý kiến đánh giá giữa các nhà quản lý, kiến nghị các giải pháp sửa chữa nếu 

cần nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả dự án; 

- Đánh giá môi trường trong đó dự án tồn tại (tự nhiên, chính trị, xã hội, chính sách, thể chế 

v.v...). 
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Khi dự án tỏ ra thất bại, cũng cần thiết phải đánh giá đúng nguyên nhân thất bại của dự án 

nhằm tránh lặp lại các thất bại này là điều cần thiết. Để đánh giá nguyên nhân thất bại của dự án, 

cần xem xét sự thất bại theo các hướng sau: 

- Sự tham gia của các bên liên quan; 

- Xác định không chính xác các công việc cần làm; 

- Sử dụng các thông tin không tin cậy; 

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên không hợp lý; 

- Chưa đánh giá hết các rủi ro; 

- Không đủ người có năng lực quản lý các phần việc của dự án; 

- Mục tiêu và các bước tiến hành dự án không phù hợp với thực tế; 

- Thiếu điều tra nghiên cứu thị trường các sản phẩm chính; 

- Môi trường thể chế, chính sách thay đổi quá nhiều v.v... 

Trên đây là các gợi ý khi đánh giá nguyên nhân thất bại của việc thực hiện dự án quy hoạch. 

Việc xác định chính xác nguyên nhân thất bại của dự án có thể giúp các nhà đầu tư, các nhà hoạch 

định chính sách có thể sửa chữa khôi phục dự án, hay rút ra những kinh nghiệm quý báu trong các 

dự án tiếp theo. 

7.4. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN 

Quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nông 

thôn thường được tiến hành trong khuôn khổ của một quá trình nghiên cứu tổng hợp từ vĩ mô đến vi 

mô, từ tổng quát đến chi tiết. Quá trình này bao gồm các bước được thực hiện theo trình tự sau: lập 

kế hoạch dài hạn, quy hoạch phát triển, chương trình hoạt động và cuối cùng là các dự án cụ thể.  

Như vậy, để đạt được mục tiêu của quy hoạch, cần thiết phải thực hiện các dự án cụ thể. 

Điều cần quan tâm nhằm đảm bảo cho việc thực thi các dự án quy hoạch phát triển nông thôn là 

việc thực thi các dự án cụ thể. Một dự án cụ thể phải là một thành phần của một chương trình thuộc 

quy hoạch. Việc thực thi đúng các dự án cụ thể theo đúng quy hoạch là một vấn đề tối quan trọng 

nhằm đạt được mục tiêu đề ra của quy hoạch. Do vậy việc quản lý và giám sát quy hoạch phát triển 

nông thôn là nhằm đảm bảo cho việc thực thi các dự án cụ thể đúng lộ trình và nằm trong các dự án 

tổng thể đã được vạch ra trong quy hoạch. 

Sau khi quy hoạch được hoàn thành và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc thực 

hiện bất kỳ một dự án (dự án cụ thể) phát triển nông thôn nào cũng cần thiết phải được xem xét 

đánh giá về sự phù hợp của các dự án này đối với quy hoạch nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của 

quy hoạch là đáp ứng sự phát triển liên tục và bền vững của con người trên các mặt kinh tế, văn 

hóa, xã hội, môi trường và nâng cao giá trị cuộc sống. 

Việc quản lý và giám sát việc thực hiện dự án quy hoạch phát triển nông thôn bao gồm các 

nội dung cụ thể sau: 

+ Giám sát tính phù hợp của chương trình (hay dự án cụ thể) so với nội dung của quy hoạch 

phát triển cấp cao hơn. Các nội dung này bao gồm mục tiêu, quy mô, vị trí, trình tự thời gian v.v... 

của dự án cụ thể; 

+ Giám sát tính hợp hiến của các dự án cụ thể. 

Việc quản lý và giám sát quy hoạch phát triển phải được thể hiện ở khâu cấp 

phép hay phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch. 

Tóm lại: việc quản lý và giám sát quy hoạch sẽ giúp cho các dự án quy hoạch được thực thi 

đúng với nội dung quy hoạch nhằm đạt được mục tiêu đặt ra của quy hoạch phát triển nông thôn. 

 

 


