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Tóm tắt: Vùng Tây Bắc là một trong ba vùng quản lý đặc biệt của Trung ương (đã có quyết định giải thể) là đối
tượng lãnh thổ trong Chương trình Tây Bắc. Đây là lãnh thổ lớn về diện tích, đa dạng về các điều kiện tự nhiên, sinh
thái, xã hội và nhân văn, tạo nên sự khác biệt về địa lý, sinh thái, kinh tế và xã hội. Vì thế, phát triển vùng Tây Bắc cần
thiết dựa trên đặc trưng lãnh thổ. Dựa trên các dữ liệu thứ cấp và hệ thống bản đồ cùng quan điểm lãnh thổ, hệ thống
và tiếp cận liên ngành. Nội dung bài viết này đề cập đến cơ sở khoa học phân hóa vùng Tây Bắc thành các hệ địa sinh
thái xã hội và kết quả đánh giá hiện trạng phát triển, xác định xu thế phát triển bền vững các hệ địa sinh thái xã hội
trong vùng Tây Bắc hướng tới các cấu trúc không gian - thời gian làm thành các chức năng chính của các tiểu vùng
sinh thái - xã hội làm nên các mối quan hệ đa chiều của phát triển bền vững.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh và 22 huyện miền núi phía Tây thuộc tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An là phạm vi
lãnh thổ nghiên cứu của Chương trình Tây Bắc (KHCN-TB/13-18). Đây là lãnh thổ có mức độ đa dạng cao về
các điều kiện tự nhiên, sinh thái, xã hội và nhân văn, tạo nên sự khác biệt về địa lý, sinh thái, kinh tế và xã hội,
tạo nên sự phân hóa thành các đơn vị lãnh thổ tự nhiên - xã hội đặc thù mà cho đến nay chưa có nghiên cứu nào
đề cập đến, đó là lý do để Chương trình Tây Bắc thúc đẩy đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây
dựng định hướng quy hoạch PTBV các tiểu vùng Tây Bắc”, mã số KHCN-TB.04T/13-18.
Vậy cơ sở khoa học và thực tiễn là gì? Đó là nội dung bài viết được đề cập trong tham luận khoa học này.
2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu
Nguồn dữ liệu bao gồm: (a) Nguồn tài liệu lý thuyết trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu;
(b) Nguồn dữ liệu thứ cấp được phân tích, xử lý theo chuỗi số liệu từ các niên giám thống kê cấp tỉnh trong vùng
Tây Bắc giai đoạn 2010 - 2017, các báo cáo QHTT lãnh thổ và quy hoạch các ngành cấp địa phương và cấp
vùng, cùng với các kết quả nghiên cứu triển khai trên địa bàn từ trước đến nay; (c) Nguồn dữ liệu thực địa từ các
cuộc điều tra, khảo sát của từng nhóm thành viên trong giai đoạn 2010 -2017, tập trung vào giai đoạn 2015 2017; (d) Nguồn dữ liệu bản đồ và ảnh viễn thám.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu chủ đạo gồm các phương pháp hệ thống, liên ngành dựa trên các nguyên tắc cơ
bản, tổng hợp của khoa học liên ngành địa lý - văn hóa - xã hội - môi trường, hướng tới các cấu trúc không gian thời gian làm thành các chức năng chính của các tiểu vùng sinh thái - xã hội, làm nên các mối quan hệ đa chiều
của phát triển bền vững.
2.3. Tổng quan về nghiên cứu vùng
Vùng là đối tượng xã hội được đề cập trong văn kiện của Đảng trong các kỳ đại hội, làm thành một chủ đề
“Công bằng trong phát triển giữa các vùng miền của Việt Nam” tại Hội thảo quốc gia “Văn kiện Đại hội lần
thứ XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
tháng 8/2016. Đồng thời, được đề cập trong Hội thảo quốc gia “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển
vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động” do Viện Nghiên cứu Phát triển vùng thuộc Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội Việt Nam tổ chức tháng 10/2016. Vùng là thực thể lãnh thổ được đề cập trong Luật Quy hoạch số
21/2017/QH14 là “một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
lân cận gắn với một số lưu vực sông hoặc có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử,
dân cư, kết cấu hạ tầng và có mối quan hệ tương tác tạo nên sự liên kết bền vững với nhau”.

55

Cơ sở phân vùng lãnh thổ Tây Bắc

Về mặt khoa học, vùng là một thực thể lãnh thổ có nhiều ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn phát triển [7]:
(1) Đại diện cho một hệ thống lãnh thổ mang tính phát triển độc lập; (2) Mang tính tự trị tương đối về mặt chính
trị - xã hội; (3) Là một đơn vị phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi đơn vị lãnh thổ cấp vùng - tiểu vùng,… có thể ứng
với một hình thức (mô hình) tổ chức huy động và sử dụng nguồn lực để đảm bảo phát triển nhằm: (1) Đảm bảo
sự tăng trưởng kinh tế; (2) Tiến hành sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế; (3) Đảm bảo đại bộ phận dân số sẽ có
cuộc sống của tươi đẹp hơn; (4) Có sự thay đổi về trình độ tư duy, quan điểm phát triển kinh tế; (5) Đảm bảo có
sự mở cửa nền kinh tế của các ngành - lĩnh vực kinh tế trọng yếu trong lãnh thổ; (6) Đảm bảo quá trình tiến hóa
theo thời gian và do các nhân tố nội tại (bên trong) quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển [5]. Sức mạnh
phát triển của mỗi vùng là sức mạnh phát triển của quốc gia, do đó, OECD yêu cầu tạo điều kiện phát triển vùng
như là đối tượng quản lý và là đối tượng bảo vệ trong hệ thống lãnh thổ quốc gia.
Với mục tiêu định hướng phát triển bền vững, các đơn vị lãnh thổ trong vùng Tây Bắc được phân chia phải
phù hợp với quy luật của hệ thống tự nhiên, có khả năng điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội gắn với: (i)
Điều kiện của từng địa phương, (ii) Trình độ, mức độ khai thác tự nhiên; (iii) Tập quán của các dân tộc cư trú;
(iv) Thể chế quản lý, chính sách nhằm phát triển hài hòa giữa các vấn đề: tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh thái
môi trường [9].
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn phân chia hệ địa sinh thái xã hội vùng Tây Bắc
Bốn vấn đề được xem xét trong tiếp cận nghiên cứu các hệ địa sinh thái - xã hội: Một là, dựa trên quan điểm
địa lý với: (1-) Phân tích không gian của tự nhiên và các hiện tượng con người, được xem là lĩnh vực nghiên cứu
về sự phân bố; (2) Nghiên cứu khu vực hay là nghiên cứu địa phương; (3) Nghiên cứu về mối quan hệ giữa con
người và đất (tài nguyên thiên nhiên và môi trường); (4) Nghiên cứu các vấn đề chuyên ngành địa lý - môi
trường [4]. Hai là, dựa trên quan điểm sinh thái xã hội: hệ sinh thái - xã hội là một biến thể của hệ sinh thái nhân
văn, nhấn mạnh yếu tố xã hội với nội hàm là một hệ thống phức tạp và thống nhất bao gồm cả con người và tự
nhiên thành với một đơn vị sinh - vật - địa và các yếu tố xã hội, thể chế kèm theo [3]. Ba là, dựa trên quan điểm
hệ thống cho rằng, hệ xã hội và hệ tự nhiên là các hệ thống mở, liên tục tác động qua lại lẫn nhau thông qua các
dòng vật chất, năng lượng và thông tin, làm thành hệ thống sinh thái nhân văn theo quy luật vận động thống nhất
tự nhiên - xã hội [1]. Bốn là, dựa trên quan điểm xã hội học, A. Hawley (1950) [2] đã chỉ ra sự thích ứng với môi
trường là một hiện tượng mang tính tập thể và sự thích ứng chỉ được thực hiện thông qua tổ chức xã hội, đó là
cộng đồng - một tổng hợp thể xã hội hoặc đã được tổ chức lại, hoặc đang trong quá trình trở nên được tổ chức lại
và đưa ra cảnh báo: nguồn gốc của hầu như mọi trục trặc xã hội có thể là sự rối loạn chức năng hay không thực
hiện chức năng của các tổ chức.
Sự liên kết địa sinh thái - xã hội dưới dạng chuỗi kết hợp sau:
Vốn con người
(vốn xã hội)

+

Vốn văn hóa
(nhân văn - tự nhiên)

Điều chỉnh
xã hội
(giá cả, chính sách)

Hoạt động
nhân sinh +
tự nhiên
sản phẩm
phát sinh

+

Vốn tự nhiên
(sinh học, phi sinh học)

Điều chỉnh
địa sinh thái
(khí hậu, nhiễu - biến động) tập quán, tri thức)

Gói sản phẩm và dịch vụ
Cho cộng đồng + cho các thành tố khác trong HST
Quản trị (các quy định riêng, luật chung) quyết định chia thành:
Sản vật và dich vụ cá nhân
(thực phẩm, gỗ, săn bắt, nhiên liệu).

Sản vật chung và dịch vụ công cộng
(cấp nước, cảnh quan, ĐD sinh học, đất).

Hình 1. Chuỗi cung ứng kết hợp nông, lâm nghiệp trong hệ sinh thái - xã hội
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Một hệ địa sinh thái - xã hội [10] có những đặc trưng sau:
1) Tính rõ ràng bởi mối tương tác mật thiết, bền vững và chống chịu của các nhân tố sinh học - vật lý - địa lý
và xã hội;
2) Được thiết lập bởi các quy mô không gian, thời gian xác định; có tính tổ chức với các cấu trúc và chức
năng đặc trưng [7]; liên kết theo cấp độ thứ tự tầng bậc từ trên xuống và từ dưới lên.
3) Được đặc trưng bởi một tập hợp các nguồn lực quan trọng (tự nhiên, tài nguyên, kinh tế, xã hội và văn
hóa) với các dòng liên kết có tính điều chỉnh của các yếu tố sinh thái và xã hội;
4) Là những hệ thống phức hợp động với các khả năng thích ứng liên tục.
Việc phân chia các tiểu vùng Tây Bắc cần được tiến hành trước tiên trên cơ sở phân hóa tự nhiên, trên nền
các đơn vị địa lý tự nhiên sẽ tích hợp với các khía cạnh về xã hội, kinh tế, nhân văn và sinh thái, môi trường dựa
trên sự kết nối, giao hòa con người với thiên nhiên hàng nghìn năm nay, tạo nên sự hòa thuận giữa địa và nhân
trong triết lý Nhân thuận - Địa hòa. Đó là cơ sở tư duy logic của việc phân chia các đơn vị địa sinh thái xã hội
vùng Tây Bắc.
Sự đa dạng về cấu trúc tự nhiên và cấu trúc nhân văn vùng Tây Bắc tạo nên sự phân hóa cấu trúc tự nhiên nhân văn với tên gọi là các đơn vị sinh địa tự nhiên được kết hợp với các tác nhân và thiết chế xã hội liên quan,
hình thành những hệ địa sinh thái xã hội (Geo-Ecological Social Systems), có khả năng thích nghi với sự biến
đổi của tự nhiên và thích ứng với hoạt động nhân văn trong suốt nghìn năm tồn tại và phát triển xã hội cộng đồng
Tây Bắc.
3.2. Kết quả phân chia các hệ địa sinh thái - xã hội trong vùng Tây Bắc
Trên cơ sở lý luận về hệ địa sinh thái - xã hội, các tiêu chí phân chia các hệ địa sinh thái - xã hội vùng Tây
Bắc theo các dấu hiệu tương tác (thuận - nghịch) các cấu phần - bản chất của phân hóa lãnh thổ của hệ địa sinh
thái - xã hội.
Bảng 1. Các tiêu chí phân chia các hệ địa sinh thái - xã hội vùng Tây Bắc
Địa lý
Phân mạng lưu vực
sông suối.
Phân hóa địa hình theo
chiều ngang và chiều
cao.
Phân hóa sinh khí hậu.

Nguồn vốn tự nhiên,
tài nguyên thiên nhiên.
Diễn thế tự nhiên
(chuỗi chuyển đổi
năng lượng - vật chất thông tin).
Môi trường và tai biến
thiên nhiên.
Cấu trúc - chức năng
hệ tự nhiên - lãnh thổ.

Sinh thái (ST)

Kinh tế (KT)

Xã hội (XH)

Phân chia nguồn cung
cấp ẩm cho các hệ sinh
thái (HST).

Phân bố nguồn lực KT
theo các lưu vực sông suối.

Nơi sinh cư, sinh tồn
cộng đồng theo các thung
lũng.

Phân bố các HST theo
chiều ngang và chiều cao.

Phân bố các trục và cực
phát triển kinh tế tương
ứng với thung lũng sông
chính.

Phân vùng và phân tầng
văn hóa - xã hội cộng
đồng.

Các vùng, hành lang KT
dựa trên nguồn lực tự
nhiên - xã hội.

Khu biệt nơi cư trú,
phương thức canh tác của
các tộc người.

Động lực phát triển (tiến thoái) các HST.

Vốn KT - sinh kế, vốn tài
chính (cơ hội - thách
thức).

Nguồn vốn con người
(thế mạnh - hạn chế), vốn
xã hội.

Diễn thế sinh học (chuỗi
thức ăn).

Diễn thế KT (chuỗi giá
trị hàng hóa các cấp quốc
tế - quốc gia - vùng - địa
phương).

Diễn thế nhân sinh (chuỗi
giá trị XH).

Khả năng thích ứng và
thích nghi của các HST.

Khả năng chuyển đổi
nguồn lực phát triển KT
(quan hệ, cơ cấu sản
xuất).

Khả năng thích ứng, thích
nghi về tập tục sống và
tập quán SX - tri thức tộc
người.

Cấu trúc - chức năng
HST.

Cấu trúc- chức năng hệ
KT

Cấu trúc - chức năng hệ
XH.

Phân biệt các HST theo
điều kiện nhiệt - ẩm.
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Kết quả phân hóa 11 hệ địa sinh thái xã hội (địa STXH) trong vùng Tây Bắc như sau:
Bảng 2. Các tiểu vùng địa sinh thái xã hội vùng Tây Bắc
STT

Tên hệ địa Sinh thái xã hội

Phạm vi ranh giới hệ địa Sinh thái xã hội

1

Hệ địa STXH phát triển kinh tế cửa
khẩu gắn với BVMT phía Đông
Bắc vùng Tây Bắc.

Tỉnh Lạng Sơn, các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ
Lang, Phục Hòa, Thạch An (Cao Bằng).

2

Hệ địa STXH phát triển kinh tế
sinh thái gắn với bảo vệ nguồn tài
nguyên ĐDSH khu vực núi Ngân
Sơn trên địa bàn Cao Bằng - Bắc
Kạn.

Các huyện Hà Quảng, Bảo Lộc, Thông Nông, Nguyên Bình,
Hòa An, Trà Lĩnh, TP Cao Bằng (Cao Bằng); Ngân Sơn, Bạch
Thông, Na Rì, TX. Bắc Kạn (Bắc Kạn).

3

Hệ địa STXH phát triển du lịch
sinh thái gắn với BVMT, phong
ngừa tai biến thiên nhiên trên các
cao nguyên đá vôi phía Bắc vùng
Tây Bắc.

Các huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên
Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, TP. Hà Giang, Vị Xuyên, Hoàng Su
Phì, Xí Mần (Hà Giang), Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà
(Lào Cai).

4

Hệ địa STXH phát triển kinh tế
nông - công nghiệp gắn với bảo vệ
rừng lãnh thổ đồi, núi thấp và phụ
cận.

Các huyện Ba Bể, Chợ Đồn (Bắc Kạn), các huyện của tỉnh
Tuyên Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang), Bảo Yên (Lào
Cai), Lục Yên (Yên Bái), Đoan Hùng (Phú Thọ).

Hệ địa STXH phát triển kinh tế
tổng hợp gắn với bảo vệ lưu vực
Sông Hồng.

TP. Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai),
Văn Yên, Trấn Yên, TP. Yên Bái, Yên Bình (Yên Bái), Hạ
Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Phú Ninh, Phú Thọ, Lâm Thao, Việt
Trì, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy (Phú Thọ).

6

Hệ địa STXH phát triển du lịch
sinh thái núi cao Hoàng Liên Sơn
gắn với BVMT và phòng chống
thiên tai.

Các huyện Bát Xát, Sa Pa (Lào Cai), Tam Đường, Phong Thổ,
Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ,
Trạm Tấu, Văn Chấn (Yên Bái), Mường La (Sơn La).

7

Hệ địa STXH phát triển kinh tế
năng lượng gắn với bảo vệ lưu vực
Sông Đà.

Các huyện Phong Thổ, TX. Lai Châu, Sìn Hồ (Lai Châu),
Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên (Sơn La), Đà Bắc,
Kỳ Sơn, Hòa Bình, Cao Phong (Hòa Bình).

8

Hệ địa STXH BVMT vùng núi
thượng nguồn Sông Đà cùng với
phát triển năng lượng, lâm nghiệp
sinh thái bền vững.

Các huyện Mường Tè (Lai Châu), Mường Nhé, Mường Lay,
Tủa Chùa, Mường Chà (Điện Biên).

9

Hệ địa STXH phát triển kinh tế
nông - lâm gắn với BVMT lưu vực
sông Mã.

Các huyện Tuần Giáo, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên, Điện
Biên Đông (Điện Biên), Thuận Châu, Sơn La, Sốp Khộp, Sông
Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu (Sơn La).

Hệ địa STXH phát triển kinh tế
sinh thái tổng hợp trên cơ sở bảo
vệ ĐDSH lãnh thổ Hòa Bình - Tây
Thanh Hóa.

Các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn,
Lạc Thủy, Yên Thủy (Hòa Bình), một phần huyện Mộc Châu
(Sơn La), Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh,
Như Xuân, Thường Xuân, Như Thanh, Bá Thước, Quan Hóa,
Quan Sơn, Mường Lát (Thanh Hóa).

Hệ địa STXH bảo vệ và nâng cao
giá trị đa dạng sinh thái gắn với
phát triển kinh tế sinh thái lâm nông phía Tây Nghệ An.

TX. Thái Hòa, các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn,
Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tân Kỳ,
Anh Sơn, Thanh Chương (Nghệ An).

5

10

11

Kết quả phân tích tài liệu thống kê và các nguồn tài liệu thứ cấp, hiện trạng phát triển 11 đơn vị hệ địa sinh
thái xã hội trên địa bàn vùng Tây Bắc theo các giá trị GDP của các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
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nông, lâm, thủy sản; dịch vụ và tổng GDP dựa trên mức độ phát triển so với mức trung bình mỗi hệ địa sinh thái
xã hội trong vùng Tây Bắc. Kết quả đánh giá mức độ phát triển theo đóng góp vào GDP chung toàn vùng theo
tiêu chí dưới đây.
Bảng 3. Tiêu chí xếp loại mức phát triển của mỗi hệ địa sinh thái xã hội
GDP trung bình/Hệ địa
sinh thái xã hội

Mức đóng góp TB
(triệu đồng)

Mức đánh giá

Công nghiệp

4.561,5

PTC (Phát triển cao) > 1,5 lần mức TB

Nông - Lâm nghiệp Thủy sản

4.845,9

-1,5 lần ≤ PTTB ≤ + 1,5 lần mức TB

Dịch vụ

8.606,9

KPT (Kém phát triển) < 1,5 lần mức TB

Kết quả đánh giá sự phát triển của các hệ địa sinh thái xã hội thể hiện trong Bảng 4.
Bảng 4. Kết quả xếp loại mức độ phát triển các hệ địa STXH trong vùng Tây Bắc
GDP
Công
nghiệp

Hệ 1

Hệ 2

Hệ 3

Hệ 4

Hệ 5

Hệ 6

Hệ 7

Hệ 8

Hệ 9

Hệ 10

Hệ 11

KPT

KPT

KPT

PTTB

PTC

PTTB

PTC

KPT

PTTB

PTC

KPT

Nông Lâm
PTTB
nghiệp Thủy sản

KPT

PTTB

PTC

PTC

PTTB

KPT

KPT

PTTB

PTTB

KPT

Dịch vụ PTTB

KPT

PTTB

PTC

PTTB

PTTB

PTTB

KPT

KPT

PTTB

KPT

Σ GDP

KPT

KPT

PTC

PTC

PTTB

PTC

KPT

PTTB

PTTB

KPT

PTTB

Để định hướng phát triển bền vững các hệ địa STXH, áp dụng công thức phát triển:
Hiện trạng phát triển

⇒

Định hướng PTBV ngành
Hiện trạng PT ngành

⇒ Định hướng PT lãnh thổ

Trong đó, viết tắt các ngành, lĩnh vực phát triển là:
CN: Công nghiệp

NN: Nông nghiệp

LN: Lâm nghiệp

DV: Dịch vụ

DL: Du lịch

ST: sinh thái

NL: Năng lượng

TH: Tổng hợp

CK: Cửa khẩu

KT: Kinh tế

XH: Xã hội

TP: Thực phẩm

LT: Lương thực

LSNG: Lâm sản ngoài gỗ

ĐDSH: Đa dạng sinh học

Bảng 5. Định hướng phát triển các hệ địa sinh thái xã hội trong vùng Tây Bắc
Định hướng phát triển
[1] Hệ địa STXH
triển kinh tế cửa
gắn với BVMT
Đông Bắc vùng
Bắc.

phát
khẩu
phía
Tây

[2] Hệ địa STXH phát
triển kinh tế sinh thái
gắn với bảo vệ nguồn tài
nguyên ĐDSH khu vực
núi Ngân Sơn trên địa

Hệ Địa STXH PT

⇒

Hệ Địa STXH KPT

𝐊𝐓𝐂𝐊−𝐍𝐍𝐒𝐓−𝐂𝐍𝐓𝐇
𝐃𝐕−𝐍𝐍−𝐂𝐍

⇒ Hệ Địa STXH PTC

⇒ 𝐍𝐍𝐒𝐓−𝐃𝐋𝐃𝐕−𝐂𝐍𝐊𝐊
⇒ Hệ Địa STXH PT
𝐍𝐍−𝐃𝐕−𝐂𝐍
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bàn Cao Bằng - Bắc
Kạn.
[3] Hệ địa STXH phát
triển du lịch sinh thái
gắn với BVMT, phong
ngừa tai biến thiên nhiên
trên các cao nguyên đá
vôi phía Bắc vùng Tây
Bắc.
[4] Hệ địa STXH phát
triển kinh tế nông - công
nghiệp gắn với bảo vệ
rừng lãnh thổ đồi, núi
thấp và phụ cận.
[5] Hệ địa STXH phát
triển kinh tế tổng hợp
gắn với bảo vệ lưu vực
Sông Hồng.
[6] Hệ địa STXH phát triển
du lịch sinh thái núi cao
Hoàng Liên Sơn gắn với
BVMT và phòng chống
thiên tai.
[7] Hệ địa STXH phát
triển kinh tế năng lượng
gắn với bảo vệ lưu vực
Sông Đà.
[8] Hệ địa STXH BVMT
vùng núi thượng nguồn
Sông Đà cùng với phát
triển năng lượng, lâm
nghiệp sinh thái bền
vững.
[9] Hệ địa STXH phát
triển kinh tế nông - lâm
gắn với BVMT lưu vực
sông Mã.
[10] Hệ địa STXH phát
triển kinh tế sinh thái
tổng hợp trên cơ sở bảo
vệ ĐDSH lãnh thổ Hòa
Bình - Tây Thanh Hóa.
[11] Hệ địa STXH bảo
vệ và nâng cao giá trị đa
dạng sinh thái gắn với
phát triển kinh tế sinh
thái lâm - nông phíaTây
Nghệ An.

Hệ Địa STXH KPT

Hệ Địa STXHPTC
Hệ Địa STXHPTC

⇒

𝐃𝐕𝐃𝐋−𝐍𝐍𝐒𝐓−𝐂𝐍𝐓𝐇

⇒ Hệ Địa STXH PT

𝐍𝐍−𝐃𝐕𝐃𝐋

⇒

𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐂𝐍𝐊𝐊 − 𝐃𝐋𝐃𝐕
𝐍𝐍 − 𝐃𝐕 − 𝐂𝐍

⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓𝐂

⇒

𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐂𝐍𝐓𝐇 − 𝐃𝐕𝐓𝐇
𝐍𝐍 − 𝐂𝐍 − 𝐃𝐕

⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓𝐂

Hệ Địa STXH PT ⇒
Hệ Địa STXH PTC

𝐃𝐋 − 𝐃𝐕 − 𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐂𝐍
𝐃𝐕𝐃𝐋 − 𝐍𝐍

⇒

𝐂𝐍 − 𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐃𝐕𝐓𝐇
𝐂𝐍 − 𝐃𝐕 − 𝐍𝐍

Hệ Địa STXH KPT ⇒

Hệ Địa STXH PT ⇒
Hệ Địa STXH PT ⇒

Hệ Địa STXH KPT ⇒

𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐂𝐍𝐍𝐋
𝐍𝐍 − 𝐂𝐍𝐍𝐋
𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐂𝐍
𝐍𝐍 − 𝐂𝐍𝐍𝐋

⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓𝐂
⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓𝐂

⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓

⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓𝐂

𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐃𝐕𝐃𝐋 − 𝐂𝐍
𝐂𝐍 − 𝐍𝐍 − 𝐃𝐕

⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓𝐂

𝐃𝐕𝐃𝐋 − 𝐍𝐍𝐒𝐓 − 𝐂𝐍𝐍𝐋
𝐃𝐕 − 𝐍𝐍 − 𝐂𝐍𝐍𝐋

⇒ Hệ Địa STXH 𝐏𝐓
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4. KẾT LUẬN
Kết quả phân chia 11 hệ địa sinh thái xã hội trong vùng Tây Bắc theo các tiêu chí phân chia tự nhiên - sinh
thái - kinh tế - xã hội đã chứng minh mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố của hệ tự nhiên và hệ xã hội trong một
lãnh thổ nhất định, đồng thời, thể hiện đặc thù phân hóa hết sức đa dạng của vùng Tây Bắc, đáp ứng đầy đủ yêu
cầu của một vùng lãnh thổ quy định trong Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.
Việc phân chia các hệ địa sinh thái xã hội vùng Tây Bắc là cơ sở khoa học quan trọng để đánh giá tiềm năng,
lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, văn hóa của mỗi hệ địa sinh thái xã
hội phục vụ định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sử dụng hợp lý lãnh thổ và bảo vệ môi
trường cho toàn vùng Tây Bắc.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có:
- 03 hệ địa sinh thái xã hội từ phát triển cao sẽ được định hướng phát triển cao, ổn định là các hệ địa sinh thái
xã hội 4; 5 và 7.
- 04 hệ địa sinh thái xã hội từ phát triển sẽ được định hướng trở thành hệ địa sinh thái xã hội phát triển cao,
đó là các hệ địa sinh thái xã hội số 1; 6; 9 và 10.
- 04 hệ địa sinh thái xã hội từ kém phát triển sẽ được định hướng thành các hệ địa sinh thái xã hội phát triển,
đó là các hệ địa sinh thái xã hội số 2; 3; 8; 11.
Các hệ địa sinh thái xã hội từ thứ tự phát triển hiện trạng hiện nay (ký hiệu ở mẫu số) được định hướng theo
thứ tự ưu tiên (trên tử số) để đảm bảo phát triển bền vững.
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A STUDY OF TERRITORIAL ZONING IN THE NORTHWESTERN MOUNTAINOUS REGION
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Abstract: The Northwestern mountainous region that covers a large area in the Northwest of Vietnam is a
key research area in Tay Bac Government program. This region is diverse in natural, ecological, social and
human conditions. The Northwest mountainous region is further divided into sub-regions, so-called "geoecological-social systems". These systems have been an area of research for sustainable development of the
whole region.
Keywords: Mountainous Region, sustainable development, geo-ecological-social ecosystem.

