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1. Tên học phần: QUY HOẠCH PHÂN BỐ SỬ DỤNG ĐẤT                        Mã học phần: 76212 

2. Loại học phần: Lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 2  

 Lý thuyết: 30 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: không 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  

+ Hiểu được quy hoạch sử dụng đất là nhằm mục đích phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để kinh tế xã hội phát triển 

bền vững; 

+ Nắm được các vấn đề cơ bản về quy hoạch sử dụng đất đai và biết cách vận dụng để giải quyết hợp lý những mâu thuẫn 

trong sử dụng đất đai; 

+ Hiểu được phương pháp quy hoạch sử dụng đất đai trên quan điểm hợp lý và bền vững trong thực tế. 

- Về kỹ năng: Vận dụng phương pháp quy hoạch sử dụng đất đai, từ đó làm cơ sở cho sinh viên có khả năng lập kế hoạch sử 

dụng đất đai hiệu quả trong thực tế. 

- Về thái độ: nhận thức được các quan điểm quan trọng trong quy hoạch và sử dụng đất đai, sự tham gia và vai trò của các chủ 

thể trong quy hoạch sử dụng đất đai. 

 



 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần bao gồm những nội dung sau:  

- Tính chất – Mục tiêu – Phạm vi – Con người trong quy hoạch   

- Các vấn đề cơ bản cho quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai  

- Một số văn bản hướng dẫn về nội dung và phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở Việt Nam  

- Quy hoạch sử dụng đất đai theo hệ thống FAO (1993) 

- Thực hiện phương pháp tổng hợp cho quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai  

- Một số kết quả điển hình trong phương pháp chọn phương án cho quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện ở đồng bằng sông Cửu 

Long. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chương Nội dung chi tiết Số 

tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

 

I. TÍNH 

CHẤT – MỤC 

TIÊU – 

PHẠM VI – 

CON NGƯỜI 

TRONG QUY 

HOẠCH 

 

 

I.1. Thực trạng sử dụng đất 

đai 
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Nêu được thực trạng vấn đề sử dụng 

đất hiện nay trên thế giới và ở Việt 

Nam. 

Thuyết giảng Đọc tài liệu: số [1], 

trang 1-3;  

Tham khảo tài liệu số 

[4] trang 3-12; số [6] 

trang 7-18. 

I.2. Tính chất 

 
-Trình bày được định nghĩa quy hoạch 

sử dụng đất đai; 

- Làm rõ được yêu cầu cho tính hữu 

dụng của quy hoạch sử dụng đất đai; 

- Giải thích được quy hoạch sử dụng 

đất đai là sử dụng tốt nhất nguồn tài 

- Thuyết giảng và 

thảo luận. 

Đọc tài liệu: số [1], 

trang 3-6;  

Tham khảo tài liệu số 

[4] trang 13-15; số 

[6] trang 20-23; 

Chia nhóm thảo luận 



 

nguyên hạn hẹp. 

I.3. Mục tiêu 
Trình bày được mục tiêu của quy 

hoạch sử dụng đất đai. 

 

Nêu vấn đề 

và thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 

trang 6-7; 

Tham khảo tài liệu số 

[6] trang 27-28. 

I.4. Phạm vi 

 

 

Phân tích được các tiêu điểm chính 

trong quy hoạch: điều kiện tự nhiên, 

kiến thức và kỹ thuật của người làm 

quy hoạch, các tổ chức và kế hoạch 

phát triển có liên quan; 

Xác định cấp quy hoạch: cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã. 

Thuyết giảng và 

thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 

trang 7-11;  

Tham khảo tài liệu số 

[4] trang 16-32;  

I.5. Con người trong quy 

hoạch 

 

Phân tích được mối quan hệ của con 

người trong quy hoạch: người sử dụng 

đất đai, nhà lãnh đạo, và đội quy 

hoạch. 

Nêu vấn đề và thảo 

luận 

Đọc tài liệu: số [1], 

trang 12-17;  

Tham khảo tài liệu số 

[6] trang 28-30. 

Nhóm 1 Làm báo cáo 

chuyên đề về mối 

quan hệ của con 

người trong quy 

hoạch 

II. CÁC VẤN 

ĐỀ CƠ BẢN 

CHO QUY 

HOẠCH SỬ 

II.1. Quan điểm trong quy 

hoạch sử dụng đất đai 

II.1.1. Quy hoạch sử dụng 

đất đai và quy hoạch đô thị 

 

 

 

 

- Nhận xét được sự khác nhau giữa 

quy hoạch sử dụng đất đai và quy 

hoạch đô thị; 

- Hiểu được phương pháp tổng hợp 

Thuyết giảng và 

thảo luận 
Đọc tài liệu: số [1] 

trang 18-19.  



 

DỤNG BỀN 

VỮNG 

NGUỒN TÀI 

NGUYÊN 

ĐẤT ĐAI 

 

II.1.2. Phương pháp tổng 

hợp 

 

6 là sự hợp tác có tham gia và toàn diện 

giữa tất cả các cơ quan và các nhóm ở 

cấp quốc gia, tỉnh và địa phương – tất 

cả “các bộ phận”, đối tác hay các chủ 

thể. 

II.2. Những vấn đề cần 

quan tâm trong quy hoạch 

sử dụng đất đai 

II.2.1. Chức năng của đất 

đai  

II.2.2. Sở hữu đất đai, 

quyền sử dụng đất đai và 

thị trường đất đai. 

 

II.2.3. Người sử dụng đất 

đai và các chủ thể khác 

II.2.4. Những chất lượng và 

giới hạn của đất đai cho các 

sử dụng khác nhau 

II.2.5. Những chỉ thị cho 

tính bền vững. 

 

- Trình bày được định nghĩa và 

chức năng của đất đai; 

- Phân biệt rõ giữa người làm chủ 

đất đai, người yêu cầu có đất đai, 

người trực tiếp sử dụng đất đai, những 

người có ảnh hưởng đến đất đai; 

- Nhận biết rõ người sử dụng đất đai 

và các chủ thể khác; 

- Xác định được những chất lượng 

và giới hạn của đất đai cho các sử 

dụng khác nhau; 

- Nhận biết những chỉ thị bền vững: 

tự nhiên – sinh học hay kinh tế - xã 

hội. 

Nêu vấn đề và thảo 

luận 
Đọc tài liệu: số [1] 

trang 20-25. 

Nhóm 2 làm báo cáo 

chuyên đề về Sở hữu 

đất đai, quyền sử 

dụng đất đai và thị 

trường đất đai. 

III. MỘT SỐ 

VĂN BẢN 

HƯỚNG 

DẪN NỘI 

DUNG VÀ 

PHƯƠNG 

PHÁP LẬP 

QUY 

HOẠCH, KẾ 

III.1. Luật đất đai sửa đổi 

2013. 

III.1.2. Địa giới hành chính 

và điều tra cơ bản về đất đai 

III.1.3. Quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 
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- Hiểu được địa giới hành chính và 

điều tra cơ bản về đất đai; 

-Trình bày các quy định về quy hoạch 

sử dụng đất trong luật đất đai sửa đổi 

2013.. 

Thuyết giảng, trực 

quan và thảo luận. 

Đọc tài liệu: số [5] 

Chương 4. 

III.2. Thông tư số - Phân biệt các loại hình sử dụng Thuyết giảng và Đọc tài liệu số [2]  



 

HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

ĐAI Ở VIỆT 

NAM  

 

19/2009/TT –BTNMT 
Quy định chi tiết việc lập, 

điều chỉnh và thẩm định  

quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

III.2.1. Những qui định 

chung 

III.2.2. Trình tự, nội dung 

lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp quốc gia 

III.2.3. Trình tự, nội dung 

lập qui hoạch sử dụng đất 

cho Tỉnh, Huyện 

III.2.4. Trình tự, nội dung 

lập qui hoạch sử dụng đất 

cho Xã 

III.2.5. Nội dung thẩm định 

qui hoạch sử dụng đất 

III.2.6. Công bố qui hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 

III.2.7. Tổ chức thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đất, hồ sơ, biểu, mẫu và bản đồ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Liệt kê được trình tự, nội dung lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

quốc gia; 

- Liệt kê được trình tự, nội dung lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, huyện; 

- Liệt kê được trình tự, nội dung lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; 

- Trình bày nội dung thẩm định qui 

hoạch sử dụng đất; 

- Liệt kê được những tài liệu công 

bố và cách lưu trữ hồ sơ quy hoạch; 

Kể tên các cơ quan, tổ chức thực hiện 

thông tư. 

thảo luận. Nhóm 3,4,5 làm báo 

cáo chuyên đề về quy 

trình lập quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh, huyện, xã 

IV. QUY 

HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

ĐAI THEO 

HỆ THỐNG 

FAO (1993) 

IV.1. Tổng quát 

IV.1.1. Các bước thực hiện 

IV.1.2. Cần thiết cho sự 

uyển chuyển 

3 

 

 

 

- Liệt kê được các bước thực hiện; 

- Xác định được trong những trường hợp 

nào cần phải uyển chuyển thay đổi. 

Thuyết giảng và 

thảo luận. 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 78-81;  

Tham khảo tài liệu số 

[6] trang 59-60 

IV.2. Chi tiết các bước thực 

hiện theo hệ thống FAO 

Trình bày chi tiết các bước thực hiện 

theo hệ thống FAO. 

Thuyết giảng, trực 

quan và thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 81-123; 

Tham khảo tài liệu số 

[6] trang 61-65 

V. THỰC 
V. 1. Mục đích 

 Trình bày được mục đích của phương 
Thuyết giảng và 

thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 124;  



 

HIỆN 

PHƯƠNG 

PHÁP TỔNG 

HỢP CHO 

QUY 

HOẠCH SỬ 

DỤNG BỀN 

VỮNG 

NGUỒN TÀI 

NGUYÊN 

ĐẤT ĐAI 
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pháp tổng hợp cho quy hoạch sử dụng 

bền vững nguồn tài nguyên đất đai. 

V.2. Phát triển khung để 

xây dựng những quyết định 

Giải thích được mô hình hệ thống hỗ 

trợ quyết định cho quy hoạch sử dụng 

đất đai. 

 

 

Thuyết giảng và 

thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 125-126. 

V.3. Phát triển cơ sở dữ 

liệu thống kê và định vị 

Xác định được các cơ sở dữ liệu có 

liên quan. 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 127-129. 

V.4. Phát triển những 

phương tiện để thống nhất 

và kết nối cơ sở dữ liệu theo 

không gian và thời gian 

Trình bày cách phát triển những 

phương tiện để thống nhất và kết nối 

cơ sở dữ liệu theo không gian và thời 

gian 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 129-130. 

V.5. Phân tích đa mục tiêu 

và kỹ thuật tối ưu hóa dữ liệu 

Giải thích được tại sao phải phân tích 

đa mục tiêu 

Thuyết giảng, trực 

quan và thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 131-132 

Nhóm 6 làm báo cáo 

chuyên đề về ứng 

dụng phân tích đa 

mục tiêu cho quy 

hoạch sử dụng đất. 

VI. MỘT SỐ 

KẾT QUẢ 

ĐIỂN HÌNH 

TRONG 

PHƯƠNG 

PHÁP CHỌN 

PHƯƠNG 

ÁN CHO 

QUY 

HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

VI.1. Phần giới thiệu 
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Trình bày được nội dung, yêu cầu cần 

quy hoạch. 

Nêu vấn đề và thảo 

luận 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 134. 

VI.2. Giới thiệu về vùng 

nghiên cứu 

Nêu rõ điều kiện tự nhiên, kinh tế xã 

hội. 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 135. 

VI.3. Kết quả xây dựng 

quy hoạch sử dụng đất đai 

sản xuất nông – lâm – ngư 

nghiệp huyện Cù Lao 

Dung, Sóc Trăng giai đoạn 

2003-2010 

Liệt kê được những nội dung nào cần 

phải có trong khi tiến hành thực hiện 

quy hoạch. 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 136-145. 

VI.4. Phương án quy hoạch 

sản xuất nông - ngư và 

Xác định được phương án tối ưu cho 

vùng. 

Đọc tài liệu: số [1] 

trang 146-168. 



 

ĐAI CẤP 

HUYỆN Ở 

ĐỒNG 

BẰNG 

SÔNG CỬU 

LONG 

nông thôn huyện Cù Lao 

Dung, Sóc Trăng. 

VI.5. Hiệu quả của quy 

hoạch 

Đánh giá hiệu quả của quy hoạch. Đọc tài liệu: số [1] 

trang 169-172. 

 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. Lê Quang Trí. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. Đại Học Cần Thơ, 2005. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 

[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009. Thông tư số 19/2009/TT -BTNMT hướng dẫn việc tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

[3]. Tôn Thất Chiểu – Lê Thái Bạt – Nguyễn Khang – Nguyễn Văn Tân. 1999. Sổ tay điều tra phân loại đánh giá đất. Nhà Xuất 

bản Nông Nghiệp. 
[4]. Lương Văn Hinh, 2003. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

[5]. Luật đất đai sửa đổi 2013. 

[6]. Nguyễn Hữu Ngữ, 2010. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số:  40% điểm học phần 

- Thảo luận (hệ số: 1): chia từng nhóm báo cáo vấn đề đã học theo kế hoạch, thời gian 20 phút/nhóm.  

- Thi giữa học phần (hệ số: 2): hình thức thi tự luận, nội dung chương I,II,III, thời gian kiểm tra 50’, thời điểm: cuối chương 3. 

8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60%  điểm học phần  

Hình thức thi trắc nghiệm + tự luận, thời gian thi 60 phút. 

9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 



 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A
+
  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B
+
 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C
+
      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D
+
    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên: sinh viên vắng mặt trong buổi báo cáo nếu không có lý 

do chính đáng sẽ không có điểm. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

              

  
 

 

 

Giảng viên 1: Phan Ngọc Duyên  
                     Giảng viên 2: Nguyễn Nhất Trang 

 

              

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


