
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Luật Đất đai năm 2013 quy định Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đất đai (Điều 22); việc thu hồi 

đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Theo quy định khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật Đất Đai. Thông tư số 

01/2021/TT-BTN&MT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

nội dung quan trọng là phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp thị xã nhằm 

mục đích xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho địa phương 

trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Bên cạnh đó 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp thị xã còn xác định diện tích các loại đất cần 

chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, quy 

mô, địa điểm công trình, dự án, vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục 

đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi trong 

năm kế hoạch.  

Để đáp ứng các yêu cầu và khắc phục kịp thời những hạn chế nảy sinh, 

tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cụ thể hoá một cách phù hợp trên địa bàn thị 

xã, đáp ứng những đòi hỏi về quản lý và sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh 

tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn nhằm quản lý sử dụng tài nguyên 

đất đai tiết kiệm và hiệu quả. 

Thực hiện Văn bản số 7682/UBND-NL2 ngày 16/11/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 4444/STNMT-ĐĐ2 ngày 03/11/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc nộp hồ sơ kế hoạch sử dụng đất, danh mục các 

công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022. Thời gian vừa 

qua, UBND thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ 

thuật địa chính thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh". 

1. Căn cứ pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất;  

- Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh 
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về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 

thị xã Kỳ Anh; Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kỳ Anh; 

- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh 

về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất năm 2022; 

- Thực hiện Văn bản số 7682/UBND-NL2 ngày 16/11/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 4444/STNMT-ĐĐ2 ngày 03/11/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc nộp hồ sơ kế hoạch sử dụng đất, danh mục các 

công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.; 

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2021 của 

thị xã Kỳ Anh; 

- Số liệu thống kê đất đai 2020 của thị xã Kỳ Anh.  

- Các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến đất đai. 

2. Mục đích của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất để triển khai thực hiện các công trình, dự 

án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã, bao gồm các công trình, dự án thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải thông qua HĐND tỉnh và các công 

trình dự án không thông qua HĐND tỉnh.  

- Cung cấp các thông tin cần thiết để Trung ương, tỉnh và thị xã có kế 

hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể của thị xã và từ đó thu hút 

các nhà đầu tư vào nắm bắt, tìm cơ hội đầu tư đúng hướng trên địa bàn thị xã. 

- Phân bổ các chỉ tiêu diện tích, loại đất đến địa bàn xã, phường trong việc 

triển khai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất cụ thể đến từng công trình, dự án  cho 

xã, phường. 

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút các dự án đầu tư, các khu trung tâm 

văn hóa - xã hội và dịch vụ góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

đô thị hóa theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội.  

3. Yêu cầu: 

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và kết quả thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kỳ Anh; 

- Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã 

hội của thị xã, phương án kế hoạch sử dụng đất cần xác định cụ thể diện tích đất 

nông nghiệp; đất phi nông nghiệp, trong đó làm rõ đất xây dựng trụ sở cơ quan, 

đất công trình sự nghiệp của cấp huyện; đất để xử lý chôn lấp chất thải nguy hại; 

đất cơ sở sản xuất kinh doanh; đất có mặt nước chuyên dùng; đất nghĩa trang, 

nghĩa địa do thị xã quản lý và đất phát triển hạ tầng. Đáp ứng yêu cầu công tác 



3 
 

 

quản lý Nhà nước về đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất; 

- Các công trình, dự án phải được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng 

đất thị xã Kỳ Anh năm 2022, gồm: các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử 

dụng đất, khu vực dự kiến thu hồi đất trong năm kế hoạch;  

- Lập Báo cáo thuyết minh và xây dựng hệ thống biểu mẫu kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của thị xã Kỳ Anh; 

4. Bố cục của báo cáo:  

Bao gồm 4 phần: 

Phần I - Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. 

Phần II - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

Phần III - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

Phần IV - Kêt luận, kiến nghị. 

PHẦN I 

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính 

 Thị xã Kỳ Anh là trung tâm kinh tế xã hội, có vị trí quan trọng là cửa ngõ 

phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên quốc lộ 1A có khu kinh tế và cảng nước 

sâu Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh. 

- Phía Bắc giáp huyện Kỳ Anh; 

- Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ (biển Đông); 

- Phía Nam giáp thị xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; 

- Phía Tây giáp huyện xã Kỳ Anh. 

Tổng diện tích tự nhiên 28.555,83 ha, có 11 đơn vị hành chính gồm 6 

phường và 5 xã (phường Hưng Trí, phường Kỳ Trinh, phường Kỳ Thịnh, 

phường Kỳ Phương, phường Kỳ Long, phường Kỳ Liên, xã Kỳ Hoa, xã Kỳ Hà, 

xã Kỳ Nam, xã Kỳ Ninh và xã Kỳ Lợi). 
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Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Địa hình Thị xã Kỳ Anh có độ dốc thoải dần từ Tây Nam xuống Đông 

Bắc, được chia thành 3 dạng địa hình khác nhau. Cụ thể là: 

- Vùng núi cao: Địa hình hiểm trở với dãy núi Hoành Sơn cao  từ 700 - 

900m, nằm dưới chân núi là các thung lũng hẹp và bị chia cắt nhiều, có cao độ  

tự nhiên từ (65,5 - 235,5)m.  

- Vùng trung du: Thuộc lưu vực sông Trí và sông Quyền, đây là vùng đồi 

thoải, địa hình dốc từ Tây Nam xuống Đông Bắc, bị chia cắt nhiều bởi các sông, 

suối và khe nhỏ, có cao độ tự nhiên từ (12,4 - 47,5)m. Khu vực này rất thích hợp 

xây dựng các hồ chứa nhỏ và đất xây dựng công trình. 

- Vùng Đồng bằng ven Biển: có cao độ tự nhiên từ -0,9 đến 8,5m. Các 

vùng cửa sông Cửa Khẩu, sông Vịnh và dọc sông Quyền là vùng ngập nước có 

cao độ từ -0,3m đến 0,95m. Mặt khác, đây là vùng canh tác lớn của huyện, có hệ 

thống đê biển bao bọc và các đê sông thuộc các xã Kỳ Trinh, Kỳ Long, Kỳ 

Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh. Đây là vùng có nguy cơ bị nhiễm mặn thường 

xuyên thiếu nước về mùa khô. 

- Vùng cồn cát ven biển: có cao độ tự nhiên từ 2,5 đến 10,0m. Ngoài ra 

còn có một số núi cao như: núi Đọ, núi Cao Vọng, núi Bò Càn, núi Cơn Trè đều 

có cao độ từ 32,5m đến 415,7m và một dãy cồn cát dài nằm về phía Đông Nam 

có cao độ từ 3,5m đến 20,2m. 

1.3. Khí hậu 

Thị xã Kỳ Anh nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc 

trưng của khí hậu miền Bắc có mùa đông lạnh và chia làm hai mùa rõ rệt 1 mùa 

lạnh và 1 mùa nóng. Nhìn chung, thị xã Kỳ Anh có một nền nhiệt độ trung bình 
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cao, nhiệt độ trung bình hàng năm tại thị xã Kỳ Anh là 25OC. 

Thị xã Kỳ Anh có lượng mưa bình quân hàng năm đều trên 2000 mm. 

Với số giờ nắng nhiều, nhiệt độ cao, độ bốc hơi lớn trong mùa hè là 

những thuận lợi cho chế biến nông lâm sản và công nghiệp vật liệu xây dựng, 

khai khoáng. Tuy nhiên lượng mưa lớn tập trung vào một mùa đã làm cho đất 

đai thị xã Kỳ Anh vốn đã nghèo dinh dưỡng lại bị rửa trôi xói mòn làm giảm 

năng suất cây trồng. 

 Khí hậu nóng ẩm thường gây nhiều sâu bệnh và tạo điều kiện cho nấm 

mốc phát triển mạnh, ngược lại một số năm có mùa đông lạnh nhiệt độ thấp gây 

khó khăn cho sản xuất ở đầu vụ Đông Xuân dễ làm cho cây con bị chết rét, ảnh 

hưởng đến thời vụ. 

1.4. Thuỷ văn 

Thị xã Kỳ Anh có các con sông chính gồm: 

- Sông Trí: bắt nguồn từ núi Đông Chùa chảy qua các xã Kỳ Tây, xã Kỳ 

Lâm, xã Kỳ Hoa rồi đổ vào cửa Văn Yên xã Kỳ Hải.  

- Hồ Kim Sơn xã Kỳ Hoa, nằm trên khe Hố có diện tích lưu vực 25km2, 

diện tích mặt thoáng 175ha, dung tích lớn nhất khoảng 17 triệu m3. Hồ sông Trí 

(Kỳ Hoa) có diện tích lưu vực 56km2, diện tích mặt thoáng 48ha, dung tích 

khoảng 2,8 triệu m3, tưới cho 700ha. 

- Sông Quyền bắt nguồn từ dãy Hoành Sơn ở độ cao 1000m, sông có độ 

dài 34km. Diện tích lưu vực sông là 150 km2. 

- Sông Cầu Quèn: bắt nguồn từ phía Đông núi Động Trèo (xóm Hưng Lợi, 

Hưng Thịnh), chảy qua Quốc lộ 1A, qua phường Kỳ Trinh, nhập vào đoạn cuối 

sông Trí ở khu đầm Đồng Tiến.  

2. Các nguồn tài nguyên 

2.1. Tài nguyên đất 

Kết quả chỉnh lý bổ sung bản đồ đất của thị xã Kỳ Anh trên cơ sở kế thừa 

bản đồ đất toàn tỉnh có điều tra bổ sung  như sau: 

a. Nhóm đất cát: Diện tích 457,23 ha phân bố xã Kỳ Ninh, xã Kỳ Lợi, xã 

Kỳ Nam, phường Kỳ Phương, phường Kỳ Liên, phường Kỳ Long. 

b. Nhóm đất mặn: Diện tích 123,12 ha phân bố xã Kỳ Hà, xã Kỳ Ninh, xã 

Kỳ Lợi. 

c. Nhóm đất phèn mặn: 145,56 ha phân bố xã Kỳ Ninh, xã Kỳ Lợi, 

phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Hà. 

d. Nhóm đất phù sa: 12657,26 ha phân bố phường Kỳ Trinh, phường 

Hưng Trí, phường Kỳ Thịnh, phường Kỳ Phương. 
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f. Nhóm đất đỏ vàng: 9.570,24 ha phân bố xã  Kỳ Hoa, phường Kỳ Trinh, 

phường Kỳ Thịnh, phương Hưng Trí, phường Kỳ Liên, xã Kỳ Nam. 

h. Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axít: Đất mùn vàng đỏ trên đá macma 

axít 1.300,56 ha phân bố phường Hưng Trí, phường Kỳ Phương, xã Kỳ Nam, xã 

Kỳ Hoa.  

2.2. Tài nguyên nước 

Tài nguyên nước mặt của thị xã Kỳ Anh rất phong phú, hiện nay đang 

triển khai xây dựng các công trình thủy lợi nhằm cung cấp nguồn nước sinh 

hoạt, sản xuất và nước tưới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã. 

Sông, hồ chính cung cấp nguồn nước như: sông Trí, sông Quyền, sông 

Cầu Quèn, sông Rào Trổ, hồ Kim Sơn, hồ Sông Trí. 

Nước ngầm ở thị xã Kỳ Anh theo các số liệu đánh giá địa chất thuỷ văn 

của Cục Địa chất Việt Nam cho thấy vùng Kỳ Anh là vùng địa tầng có nước 

ngầm nghèo. Trữ lượng nước ngầm ở độ sâu trung bình và từ mạch nông rất 

nhỏ, chất lượng nước không tốt. Việc khai thác nước ngầm cũng hỗ trợ nguồn 

nước sử dụng nhất là vào mùa khô hạn, nguồn nước mặt khan hiếm. 

2.3. Tài nguyên rừng 

- Rừng ở Kỳ Anh vừa có giá trị về kinh tế và môi trường, vừa góp phần 

làm đẹp cảnh quan nên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung 

và du lịch nói riêng. 

- Thị xã Kỳ Anh có 9.749,39 ha đất rừng, chiếm 34,14% so với diện tích 

tự nhiên của thị xã. Trong đó: Đất rừng phòng hộ có 4.303,02 ha, đất rừng sản 

xuất 5.446,37 ha. 

2.4.Tài nguyên biển 

Thị xã Kỳ Anh có đường bờ biển dài 32 km, có cửa sông lớn là ngư 

trường lớn để khai thác hải sản. Theo kết quả nghiên cứu, biển Kỳ Anh có 

khoảng 267 loài cá thuộc 90 họ, trong đó có 60 loài có giá trị kinh tế cao, 20 loài 

tôm, nhiều loài nhuyễn thể như sò, mực... 

Tóm lại thị xã Kỳ Anh có tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản với điều kiện khí 

hậu, thuỷ văn, môi trường nước và đất đai phù hợp có khả năng phát triển nuôi 

trồng thuỷ sản đa dạng: mặn, lợ, ngọt. 

2.5.Tài nguyên nhân văn 

Thị xã Kỳ Anh có các lễ hội truyền thống như: Lễ hội đền Chế Thắng phu 

nhân và tục dâng bánh chưng thờ ngày Tết ở đền Hải Khẩu, xã Kỳ Ninh vào 

ngày 12 tháng 2 âm lịch; Lễ hội bơi thuyền ở xã Kỳ Ninh được tổ chức vào mùa 

Xuân. Những lễ hội này có ý nghĩa về mặt lịch sử văn hoá, có tác dụng giáo dục 

truyền thống yêu nước, động viên lao động sản xuất và hấp dẫn khách du lịch. 
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Ngoài ra còn có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống như: nghề đóng 

thuyền, nghề làm nón, với hàng trăm năm lịch sử đến nay vẫn tồn tại và phát triển. 

Thị xã Kỳ Anh còn có nguồn tài nguyên nhân văn giàu chất dân gian như 

các làn điệu dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức khai thác các di 

tích lịch sử văn hoá và cách mạng này để phục vụ du lịch vẫn còn hạn chế. 

3. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội  

3.1. Về lĩnh vực kinh tế 

3.1.1. Nông nghiệp 

Tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp (theo giá so sánh) là 

499,818 tỷ đồng, tăng 7,25% so với năm 2020, đạt 104,34% kế hoạch; trong đó: 

nông nghiệp đạt 226,617 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 25,335 tỷ đồng, thủy sản đạt 

247,866 tỷ đồng.  

Tổng sản lượng lương thực ước đạt 7.866 tấn, tăng 11,46% so với năm 

2020, bằng 109,25% so với kế hoạch. Sản xuất lúa vụ Xuân, vụ Hè Thu được 

mùa toàn diện với năng suất đạt 47,37 tạ/ha, tăng 4,77 tạ/ha; sản lượng đạt 

7.719,4 tấn, tăng 746 tấn. Diện tích các loại cây trồng khác đều đạt  kế hoạch đề 

ra.  

Chăn nuôi gia súc, gia cầm giảm nhẹ do tác động của dịch bệnh. Tình 

hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã cơ bản được kiểm soát sớm, góp phần 

thúc đẩy công tác tái đàn an toàn.  

Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khá, sản lượng ước 

đạt 8.472 tấn, tăng 5,2% so với năm 2020, đạt 110,7% kế hoạch. Hiện có 54/57 

tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 94,73%. Chỉ đạo, kiểm tra, 

hướng dẫn người dân chăm sóc và xử lý kịp thời dịch bệnh đốm trắng trên tôm. 

Sản xuất muối đạt 11/20 ha, đạt 55% kế hoạch, sản lượng đạt 870 tấn. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 

được quan tâm triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt; không để xảy ra các điểm 

cháy trên địa bàn. Xây dựng, điều chỉnh phương án, kế hoạch phòng chống thiên 

tai trong điều kiện dịch COVID-19; chủ động các biện pháp phòng, chống, khắc 

phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

3.1.2. Xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh 

Công tác xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, Chương trình OCOP 

được tập trung chỉ đạo. Xã Kỳ Ninh được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 

đã có 05 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 15 vườn mẫu đạt chuẩn . Chương trình 

quảng bá, xúc tiến thương mại được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi 

số trong Chương trình OCOP, trong năm thị xã có 08 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 

4 sao . 
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Phong trào làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng 

theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt 100% kế hoạch.  

Kết quả xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị: theo Thông tư số 

02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Hiện nay, có 03 phường (Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long) đã được UBND thị xã 

công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị; theo Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh: UBND thị xã đã ban hành Quyết định 

giao kế hoạch xây dựng đô thị văn minh năm 2021 gồm 31 tiêu chí ; các phường 

đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tuy chưa tổ chức kiểm tra 

nghiệm thu nhưng dự kiến đạt 25/31 tiêu chí theo kế hoạch; lũy kế đến nay đạt 

48 tiêu chí. Về xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, năm 2021 UBND thị xã 

giao thực hiện 13 tuyến , UBND các phường đã triển khai vận động nhân dân 

thực hiện tốt, đến nay các tuyến cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đạt 13/13 tuyến 

theo kế hoạch. 

3.1.3. Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ: 

Sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi và tăng trưởng. Giá trị sản xuất 

Công nghiệp - Xây dựng  ước đạt 72.824,770 tỷ đồng, đạt 104,97% kế hoạch, 

tăng 20,58% so với năm 2020; sản lượng thép ước đạt 5,510 triệu tấn, tăng 

25,23% so với năm 2020; sản lượng điện là 10,546 tỷ KWh giảm 7,26%  so với 

năm 2020.  

Hoạt động thương mại, dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 

tổng giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ và Du lịch đạt 3.968 tỷ đồng, bằng 

95,25% kế hoạch, giảm 1,2% so với năm 2020. Bảo đảm cân đối cung cầu, đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp lễ Tết và bình ổn giá hàng hoá 

thiết yếu trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Phối hợp đề xuất hỗ trợ Công ty 

TNHH Xử lý và tái chế tro xỉ Viết Hải thực hiện 01 đề án Khuyến công quốc 

gia.   

3.1.4. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị.  

Triển khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Kỳ Anh 

đến năm 2035 và điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu . Thực hiện nhiệm 

vụ tỉnh giao, đã hoàn thành xây dựng 03 Đề án trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng 

nhân dân tỉnh: Đề án “Huy động nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh gắn với 

Khu kinh tế Vũng Áng trở thành thành phố vào năm 2025”; Đề án “Di dời các 

hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi”; Đề án “Bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại 

Khu kinh tế Vũng Áng”. 
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Triển khai các bước xây dựng Đề án thành lập phường Kỳ Ninh và 

phường Kỳ Nam. Xây dựng và triển khai Dự án “Di dời khẩn cấp các hộ dân ra 

khỏi vùng sạt lở thôn Hải Phong 1&2, xã Kỳ Lợi”. Xây dựng, sữa chữa 19 nhà 

văn hóa thôn, tổ dân phố, trong đó: xây dựng mới 07 nhà  (04 nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh trú bão lũ), sửa chữa 12 nhà.  

Xây dựng Đề án “Chính sách hỗ trợ xi măng, các loại vật tư, chi phí khác 

làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường, kênh mương nội 

đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn thị xã 

Kỳ Anh giai đoạn 2022-2025” trình HĐND thị xã. Đã xây dựng 17,66km 

đường; 8,87km rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đạt 100% kế hoạch 

tỉnh giao. Phục hồi nâng cấp mặt đường đạt 0,95km, vượt kế hoạch tỉnh giao. 

Mở rộng mặt đường 10,322km/28,446km. 

Công tác quản lý xây dựng trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, đã ban 

hành Chỉ thị và Phương án ngăn chặn xây dựng cơi nới trái phép trên địa bàn. 

Cấp 469 giấy phép xây dựng; xử lý 38 công trình xây dựng trái phép. 

3.1.5. Về thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và phát triển doanh 

nghiệp 

Dịch Covid-19 xảy ra năm 2019 cho đến nay đã ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của tất cả các ngành trên địa bàn thị xã, dẫn đến thu 

ngân sách Nhà nước giảm mạnh so với năm 2020. Trước tình hình đó, UBND 

thị xã đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách, thu 

nợ đọng thuế, tiết giảm chi tiêu hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công, tạo điều kiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 30/11/2021 đạt 320,515 tỷ 

đồng, đạt 162,6% kế hoạch tỉnh, 117% kế hoạch thị xã, bằng 173% so với cùng 

kỳ năm 2020. Thu nội địa phần ngân sách thị xã hưởng đạt 169,112 tỷ 

đồng/153,188 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch HĐND thị xã giao (trong đó các 

khoản thu về đất phần thị xã hưởng đạt 78,562 tỷ đồng). 

Tổng chi ngân sách 460,357/465,163 tỷ đồng, đạt 99% (bao gồm cả chi 

chuyển nguồn và bổ sung mục tiêu của ngân sách tỉnh) . Chi chuyển giao giữa 

các cấp ngân sách đạt 89,991 tỷ đồng. 

Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng thị xã Kỳ Anh trở 

thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 trình Ủy ban nhân tỉnh, Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Trong năm 2021, thành lập mới 137 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện với tổng vốn đăng ký 1.120 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch. Được sự quan 

tâm chỉ đạo của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, trên địa bàn thị xã có 5 dự 
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án được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký 11.280 tỷ đồng ; 

khánh thành, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản 

tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát với tổng mức gần 1.300 tỷ đồng; 

chuẩn bị khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II với tổng mức gần 

2,5 tỷ USD, Nhà máy sản xuất Cell Pin của tập đoàn Vingroup; chuẩn bị các 

điều kiện để kêu gọi các dự án đầu tư với các nhà đầu tư chiến lược hàng đầu 

trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô, đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, 

hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ tại khu kinh tế và các khu du lịch biển. 

3.1.6. Về công tác quản lý tài nguyên, môi trường; bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và GPMB 

a. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND ngày 01/12/2020 về việc ban hành quy định một số nội dung của Luật đất 

đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong năm đã 

tiếp nhận, thẩm định 55 trường hợp đề nghị công nhận lại đất ở cho thửa đất có 

vườn ao liền đất ở có nguồn gốc làm nhà ở trước ngày 18/12/1980, ban hành Quyết 

định công nhận lại đất ở cho 34 trường hợp. 

Lập Quy hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021. Hướng dẫn điều tra, rà soát quỹ đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích do UBND xã, phường quản lý . Tổ chức rà soát, xử lý các 

tồn đọng về đất đai; kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý các nội dung vượt thẩm 

quyền . Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả về giao dịch đất đai đảm bảo 

đúng quy trình, quy định . 

Tập trung thẩm định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

các dự án ; xây dựng giá đất cụ thể phục vụ giải phóng mặt bằng và chuyển mục 

đích sử dụng đất vượt hạn mức ; phối hợp giao đất, cấp GCNQSD đất cho các tổ 

chức trên địa bàn ; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất . 

Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo việc thực hiện thu gom rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn và tại các khu cách ly tập trung sau khi hết thời gian cách ly. 

Thường xuyên đôn đốc thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại các hộ gia 

đình đối với 11/11 xã, phường. Xây dựng kế hoạch tổ chức thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải độc hại . Đôn đốc các xã, phường xây dựng các tiêu chí để đạt 

phường văn minh đô thị, duy trì tiêu chí môi trường nông thôn mới và xây dựng 

nông thôn mới nâng cao. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ trong năm 

như: Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn...   
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b. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và giải 

quyết các tồn đọng. 

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU ngày 

30/3/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án và xử lý tồn 

đọng, vướng mắc trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.  

Năm 2021, triển khai thực hiện thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, GPMB đối với 35/70 dự án. Đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho 

chủ đầu tư 11 dự án, bàn giao diện tích một phần được 08 dự án; hoàn thành bàn 

giao mặt bằng 04 hạng mục và cơ bản hoàn thành 03 hạng mục của dự án Nhà máy 

Nhiệt điện Vũng Áng II; bàn giao mặt bằng 71/71 vị trí móng cột và 56/63 khoảng 

cột ở dự án đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng. Đã chi trả tiền 

2.182 lượt hộ, với số tiền 325,618 tỷ đồng; vận động cất bốc 1.770 ngôi mộ; tổ 

chức bốc thăm cho 415 hộ đủ điều kiện cấp đất tái định cư; di dời 371 hộ dân lên 

khu tái định cư.  

Đã hoàn ứng, quyết toán 159 hạng mục, của 20 dự án, với số tiền 1.022,5 tỷ 

đồng. Trong đó, các dự án tồn đọng từ 2017 trở về trước đã hoàn ứng, quyết toán 

99 hạng mục, của 10 dự án, với số tiền 724,5 tỷ đồng, lũy kế đến nay 4.446,8 

tỷ/4.492,8 tỷ, đạt 99%. (cụ thể dự án Formosa hoàn thiện hồ sơ quyết toán được 90 

hạng mục với số tiền 696 tỷ đồng, lũy kế 2.954 tỷ/2.964 tỷ đồng đạt 99%; Dự án 

cấp nước KKT Vũng Áng hoàn thiện hồ sơ quyết toán được 02 hạng mục với số 

tiền 7,2 tỷ đồng, lũy kế 375,4 tỷ/375,9 tỷ đạt 99,7%; Các dự án của các nhà đấu tư 

21,3 tỷ đồng, lũy kế 1.117 tỷ/1.151 tỷ đạt 96%). 

Tập trung cao trong công tác xử lý các vụ việc tồn đọng, đã tham mưu hoàn 

thành thành xử lý việc thi công đường làm nứt nhà của các hộ dân tại xã Kỳ Nam; 

HĐND tỉnh ban hành chủ trương cấp GCNQSD đất cho các hộ Đông Yên tại khu 

tái định cư xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương; cơ bản hoàn thành việc rà soát kết 

luận thanh tra 66 về đất tái định cư của dự án Fomosa; bồi thường, hỗ trợ dự án 

Tôm Việt Anh tại Kỳ Nam.  

3.2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội 

3.2.1. Công tác Giáo dục - Đào tạo 

Tham mưu xây dựng Nghị quyết về “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo thị xã Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục 

triển khai thực hiện tốt Đề án 1152/ĐA-UBND của UBND thị xã về “Sắp xếp hệ 

thống trường mầm non, tiểu học, THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. 

Tổ chức tuyển dụng được 85 viên chức giáo viên các cấp học (MN: 35, TH: 39, 

THCS: 11). 
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Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục đạo 

đức và kỹ năng sống cho học sinh được đặc biệt chú trọng. Phổ cập giáo dục cho 

trẻ em 5 tuổi đạt vững chắc, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục 

THCS đạt mức độ 3. Có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm 

non; 99,7% hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; 99,5% tốt nghiệp THCS; 

các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia luôn đứng vào nhóm các đơn vị dẫn 

đầu của tỉnh . Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 và 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; có trên 99,5% học sinh đậu tốt nghiệp THPT 

và có trên 60% học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, thị xã Kỳ Anh 

xếp trong tốp đầu của tỉnh. Hệ thống trường học tư thục phát triển đáp ứng yêu 

cầu. Công tác xây dựng trường học trọng điểm, trường chuẩn Quốc gia gắn liền 

công tác kiểm định chất lượng giáo dục được quan tâm đúng mức. Dự kiến đến 

hết năm 2021 có thêm 01 trường học được công nhận trường chuẩn Quốc gia 

(TH&THCS Kỳ Nam), lũy kế có 22/30 trường đạt chuẩn Quốc gia. Linh hoạt 

triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 phù hợp với diễn biến dịch COVID-19. 

3.2.2. Văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông. 

Tập trung các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các 

ngày lễ, kỷ niệm, đặc biệt tập trung tuyên truyền về thành công Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ 

chức thành công các chương trình, sự kiện quan trọng . Chỉ đạo, đôn đốc triển 

khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả tích 

cực . Phát huy có hiệu quả văn hóa đọc . Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực văn hóa và thông tin được tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả . 

Hoạt động Cổng thông tin điện tử thị xã được vận hành tốt, đăng tải 2.857 

tin, bài, phóng sự, thu hút trên 1 triệu lượt truy cập. Triển khai lắp đặt truyền 

thanh thông minh tại xã Kỳ Nam, phường Kỳ Thịnh.  

3.2.3. Y tế - Dân số - KHHGĐ và phòng chống dịch Covid-19 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 

Đến nay tình hình dịch trên địa bàn tuy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng cơ bản 

vẫn được kiểm soát, từng bước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt . Phối hợp 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; làm tốt công tác cách ly y tế tập 

trung tại Khu cách ly Mitraco và Khu cách ly Nhà F tại Formosa, đảm bảo an 

toàn tuyệt đối phòng, chống dịch, đặc biệt là phục vụ hoạt động của Khu kinh tế 

Vũng Áng. Đến ngày 30/11/2021 đã tiến hành theo dõi và phân loại cách ly đối 

với 23.257 người đến, về từ vùng có dịch và có liên quan yếu tố dịch tễ ; tổng đã 
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tiêm vắc xin cho: đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 cho 2.369 

người, đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin cho 51.550 người, trong đó 

đã tiêm mũi 1 chưa tiêm mũi 2: 12.100 người, tiêm đủ 2 mũi cho 39.450 người. 

Chỉ đạo hoàn thành xây dựng bản đồ các khu vực dân cư phòng chống 

dịch, thành lập các Tổ COVID cộng đồng . Hoàn thành khai báo y tế toàn dân, 

khai báo y tế điện tử đạt 38,5%. Thiết lập 579 điểm đăng ký kiểm dịch điện tử 

QR CODE toàn thị xã. 

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số. Tổ chức 

thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn. 

Đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh và các dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn , chất lượng khám chữa bệnh ngày 

càng được nâng cao. Tổng số trẻ sinh cập nhật đến 30/11/2021 là 1.015 trẻ, con 

thứ 3 là 446 trẻ, chiếm 43%. 

3.2.4. Lao động, việc làm, an sinh xã hội 

Thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công với 

cách mạng, bảo trợ xã hội, trẻ em đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy 

định. Trong năm 2021 đã tiến hành chi trả trợ cấp cho 49.889 lượt đối tượng với 

số tiền 47.506,749 triệu đồng ; tổ chức trao 14.812 suất quà với số tiền 

4.985,116 triệu đồng trong dịp Tết nguyên đán và Ngày Thương binh liệt sỹ 

27/7. Đến nay đã xây dựng được 84/86 nhà ở kiên cố cho hộ người có công, hộ 

nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai . Tổ chức tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo: 3,46%, giảm 1,18% so với năm 2020. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa 

bàn được quan tâm chú trọng; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19; phối hợp tổ chức 15 phiên giao dịch, tư vấn việc 

làm; giải quyết việc làm mới cho 1.257 lượt người lao động, trong đó lao động 

trong nước 733 người, xuất khẩu lao động 524 người, đạt 96,7% kế hoạch. 

3.3. Lĩnh vực Nội vụ - Thanh tra - Tư pháp 

 3.3.1. Nội vụ 

 Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,91%, đã 

bầu đúng, bầu đủ số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được ấn 

định . 

 Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý 

công việc; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến giải quyết đúng hạn đạt 100% ; chú 
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trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ 

tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ, văn minh công sở trong cơ quan đơn 

vị. Công tác CCHC năm 2021 có nhiều điểm nổi bật; đặc biệt chú trọng công tác 

kiểm tra, chấn chỉnh, đánh giá các xã, phường về việc khắc phục các tồn tại hạn 

chế CCHC năm 2020 và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm 

vụ. 

 Tổ chức kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị sự 

nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả , quyết định điều động và bổ nhiệm 

đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình; đề nghị tiếp nhận công chức, tổ 

chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp và viên chức ngành giáo dục 

được Nhân dân đánh giá cao .  

Thực hiện giải quyết chế độ tinh giản biên chế , xếp lương cho cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đảm bảo kịp thời đúng quy định; thi 

hành Kỷ luật đối với 06 cán bộ, công chức cấp xã. Phong trào thi đua yêu nước 

được phát động sâu rộng; công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng 

đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm.. 

3.3.2. Thanh tra 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và phòng 

chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực; tổ chức 02 cuộc tập huấn về 

hướng dẫn nghiệp vụ. Hoàn thành cơ bản các nội dung trong Kế hoạch Thanh 

tra năm 2021, tổ chức thanh tra 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch: Thanh tra việc 

việc giao đất trái thẩm quyền;; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật 

trong lĩnh vực giáo dục và quản lý ngân sách tại Trường Tiểu học Kỳ Trinh và 

Mầm non Kỳ Hoa. 

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; trong kỳ đã tiếp 118 lượt 

với 157 công dân; tiếp nhận xử lý 58 đơn . Tập trung rà soát, giải quyết các đơn 

thư tồn đọng, kéo dài liên quan Kết luận Thanh tra (KL 66, KL 11), các Quyết 

định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh; quan tâm thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu 

theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP với 289 đối tượng. 

 3.3.3. Tư pháp 

 Năm 2021, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tư pháp được thực hiện 

có hiệu quả. Hoàn thành số hóa hộ tịch giai đoạn 2 đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lượng theo kế hoạch. Tham mưu xử lý 32 vụ việc vi phạm hành chính trên địa bàn 

về lĩnh vực an ninh trật tự, y tế, đất đai - xây dựng; cho ý kiến pháp lý đối với 01 hồ 

sơ đưa vào trường giáo dưỡng, 05 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công 
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tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng 

quy định.  

Chứng thực 459 trường hợp bản sao từ bản chính; 27 trường hợp chứng thực 

chữ ký người dịch; 26 trường hợp chứng thực chữ ký; đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài 02 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 02 trường hợp; 

đăng ký 04 trường hợp ghi chú kết hôn; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 01 

trường hợp; 46 trường hợp cải chính hộ tịch. 

 3.4. Về Quốc phòng - An ninh 

a. Quốc phòng: 

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu từ thị xã đến cơ sở. Tổ chức tập 

huấn, huấn luyện cho lực lượng Dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển giao quân (đạt 100% chỉ tiêu - 

52/52 công dân). Chỉ đạo các xã, phường: Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Nam tổ 

chức diễn tập KVPT đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chỉ 

đạo, tổ chức huấn luyện, hội thao cho dân quân 11/11 xã, phường, 100% đơn vị 

tự vệ, các đơn vị binh chủng và lực lượng quân nhân dự bị. Thực hiện kiện toàn 

Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp hoạt động có hiệu quả, trong năm đã cử 15 

đồng chí đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh do tỉnh tổ chức. 

b. An ninh: 

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU 

ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-

2025”. Xây dựng Đề án “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần 

giữ vững ổn định chính trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai 

đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo” trình HĐND thị xã. 

Tình hình ANTT trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững, chính trị ổn 

định, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quản lý chặt chẽ hoạt 

động của người nước ngoài; triển khai các giải pháp thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an xã, phường 

được bố trí kịp thời, phát huy hiệu quả và thường trực chiến đấu cao. 

Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao: đã bắt 

giữ 314 vụ, 491 đối tượng thu giữ gần 20kg ma tuý, 70 lô hàng hoá không rõ 

nguồn gốc xuất xứ trị giá 450 triệu đồng. Trong đó đã ra quyết định khởi tố 73 

vụ, 160 bị can, kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 77 vụ, 153 

bị can.  
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Hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD cho 49.722/62.492 công dân, đạt 79,6%. 

Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 2.839 trường hợp vi phạm 

Luật Giao thông đường bộ và xử phạt số tiền 1.796.915.000 đồng. 

PHẦN II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là cơ sở quan 

trọng để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Cơ sở để đánh giá là việc thực hiện 

của các công trình dự án đã được phê duyệt tại các Quyết định số 4500/QĐ-

UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kỳ Anh, Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 

26/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 thị xã Kỳ Anh và mức độ hoàn thành trong năm 2021; 

Theo Kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021 có 164 

công trình, dự án với tổng diện tích là 2988,26 ha. Kết quả thực hiện như sau: 

- Có 30/164 danh mục công trình, dự án đã thực hiện (trong đó có một số 

công trình thực hiện 1 phần diện tích) với tổng diện tích đã thực hiện là 

180,73ha, đạt 18,29%. 

STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

I Đất an ninh   1,24    

1 Dự án XD Trụ sở công an phường  CAN 0,24 
TDP 3, P. Hưng 

Trí 
QĐ 4500 

2 
Dự án mở rộng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ 
động Công an tỉnh Hà Tĩnh 

CAN 1,00 
TDP Long Sơn, 

P. Kỳ Long 
QĐ 4500 

II  Đất cơ sở giáo dục, đào tạo   1,25  
  

1 
Dự án mở rộng Trường mầm non Kỳ 
Nam 

DGD 0,35 
Con Mối, Thôn 
Tân Thành, X. 

Kỳ Nam 
QĐ 4500 

2 Dự án XD Trường mầm non  DGD 0,90 
TDP Hưng 

Thịnh, P. Hưng 
Trí 

QĐ 4500 

III Đất giao thông   59,56    

1 

Dự án đầu tư XD công trình đường từ 
Khu TĐC Kỳ Phương đến nhà máy 
nhiệt điện Vũng Áng III và KCN phụ 
trợ, KKT Vũng Áng (Đoạn còn lại) 

DGT 0,30 P. Kỳ Phương QĐ 4500 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

2 
Dự án Đường trục ngang KĐT Kỳ 
Long - KCN đa ngành (giai đoạn 2) 

DGT 0,20 P. Kỳ Thịnh QĐ 4500 

3 Dự án Xây dựng âu tránh trú bão DGT 13,00 
Thôn Hải Hà, X. 

Kỳ Hà 
QĐ 4500 

4 
Dự án Đường vào Khu nhà máy chính 
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 

DGT 1,70 
Thôn Hải Phong, 

X. Kỳ Lợi 
QĐ 4500 

5 
Các tuyến đường vào đường trục trung 
tâm KĐT du lịch Kỳ Nam 

DGT 0,10 X. Kỳ Nam QĐ 4500 

6 
Dự án Nâng cấp tuyến đường từ ngõ 
32 đường Hoàng Xuân Hãn đến ngõ 
391 đường Lê Đại Hành  

DGT 0,50 P.  Hưng Trí QĐ 4500 

7 
Dự án Nâng cấp tuyến đường từ ngõ 
391 đường Lê Đại Hành qua trường 
TH Hoa Sen đi chợ mới Kỳ Anh 

DGT 0,50 P.  Hưng Trí QĐ 4500 

8 
Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Biểu 
đoạn từ ngã 3 chợ Chùa đến UBND 
phường Kỳ Trinh 

DGT 0,05 P.  Kỳ Trinh QĐ 4500 

9 
Dự án Nâng cấp đường giao thông tổ 
dân phố Hưng Lợi, Hưng Nhân 

DGT 0,20 P.  Hưng Trí QĐ 4500 

10 
Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Lý 
Tự Trọng đoạn từ QL 1A đến công 
viên Nguyễn Trọng Bình 

DGT 0,08 P.  Hưng Trí QĐ 4500 

11 
Dự án Bến số 4 - Cảng tổng hợp Quốc 
tế Hoành Sơn 

DGT 5,20 X. Kỳ Lợi QĐ 4500 

12 
Khu neo đậu tránh trú bão Cửa khẩu 
Kỳ Hà 

DGT 37,73 X. Kỳ Hà QĐ 3529 

IV Đất công trình năng lượng   93,00  
  

1 
Dự án Bãi đổ đất hữu cơ Nhà máy 
Nhiệt điện Vũng Áng 2 

DNL 8,30 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

2 
Dự án Nhà Máy nhiệt điện Vũng Áng 
2 

DNL 36,30 
Thôn Hải Phong, 

X. Kỳ Lợi 
QĐ 4500 

3 
Khu vục hệ thống nước làm mát, trạm 
bơm, cầu cảng 

DNL 4,60 
Thôn Hải Phong 

X. Kỳ Lợi 
QĐ 4500 

4 
Hệ thống nước làm mát, trạm bơm, cầu 
cảng thuộc DA Nhà máy Nhiệt điện 
Vũng Áng II 

DNL 0,90 
Thôn Hải Phong, 

X. Kỳ Lợi 
QĐ 3529 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

5 
Dự án Bãi thi công và các hạng mục 
phụ trợ nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 
2 (3 khu đất) 

DNL 42,90  X. Kỳ Lợi QĐ 4500 

V Đất bãi thải, xử lý chất thải   2,01 
   

1 
Dự án Đường ống xả nước làm mát 
kéo dài VA1 

DRA 2,01 
Thôn Hải Phong 

X. Kỳ Lợi 
QĐ 4500 

VI Đất ở tại nông thôn   0,34 
   

1 Đất ở nông thôn (xen dắm) ONT 0,28 

Thôn Hoa Trung, 
Hoa Đông, Hoa 
Thắng, Hoa Tân, 

X. Kỳ Hoa 

QĐ 4500 

1 Đất ở tại nông thôn ONT 0,06 
Thôn Hải Hà, Xã 

Kỳ Ninh 
QĐ 4500 

VII Đất ở tại đô thị   7,73 
   

1 Đất ở đô thị (Vùng Cầu Bàu 1) ODT 2,75 
TDP Tân Hà, 
Tân Tiến, P. 

Hưng Trí 
QĐ 4500 

2 Đất ở đô thị (Vùng Cửa Nương) ODT 1,00 
TDP Hưng Phú, 

P. Hưng Trí 
QĐ 4500 

3 Đất ở đô thị (Vùng đồng Tùng) ODT 0,93 
TDP Hoàng 
Trinh, P. Kỳ 

Trinh 
QĐ 4500 

4 
Nhà ở cán bộ Công nhân viên Nhà máy 
Nhiệt điện Vũng Áng II (Đất ở 2,14 
ha; Đất hạ tầng 0,91 ha) 

ODT 3,05  P. Kỳ Long QĐ 4500 

VIII Đất trụ sở cơ quan   0,60    

1 
Dự án XD Trạm quan trắc nước thải tự 
động, liên tục tại Cty TNHH Gang 
thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh 

TSC 0,60 
Cạnh tường rào 
Fomosa,  P. Kỳ 

Phương 
QĐ 4500 

IX 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm 
sứ 

  2,40    

1 Dự án Đất san lấp mỏ núi Động Ván SKX 2,40 P. Hưng Trí QĐ 4500 

X Đất khu công nghiệp   12,60    

1 
Nhà máy sản xuất ô tô và linh phụ kiện 
kết hợp cảng biển tại Khu kinh tế Vũng 
Áng 

SKK 12,60 

P. Kỳ Thịnh, P. 
Kỳ Long, P. Kỳ 
Phương, X. Kỳ 

Lợi 

QĐ 3529 

  - Đất khu công nghiệp   12,60  Đã TH 1 
phần 

  Tổng : 30 CTDA   180,73    
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 - Có 13/164 danh mục công trình, dự án chưa thực hiện do không khả thi 

hoặc trùng dự án nay đưa ra khỏi kế hoạch, với tổng diện tích 330,84 ha, chiếm 

7,93%. 

STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

I Đất an ninh   0.24      

1 
Dự án XD Trụ sở công an phường 
Kỳ Trinh 

CAN 0.24  P. Kỳ Trinh 
Do trùng 
CTDA 

II Đất nông nghiệp khác   2.88     

1 
Dự án trang trại sản xuất rau và dịch 
vụ nông nghiệp của HTX Tân Hảo 

NKH 2.88 
Thôn Tân Thắng, 

X. Kỳ Ninh 
Chưa khả 

thi 

III Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   319.00      

1 
Dự án Nhà máy sản xuất Bún ngô 
của Công ty cổ phần Đỗ Lạng Sơn 

SKC 3.00 P. Kỳ Thịnh 
Chưa khả 

thi 

2 
Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây 
dựng thế hệ mới 

SKC 15.00 
P. Kỳ Thịnh, P. 

Kỳ Long 
Chưa khả 

thi 

3 
Dự án đầu tư tổ hợp chế biến sâu 
Titan, Zircon và Rutile nhân tạo Khu 
kinh tế Vũng Áng 

SKC 40.00 

P. Kỳ Thịnh, P. 
Kỳ Phương, P. 

Kỳ Long, X. Kỳ 
Lợi 

Chưa khả 
thi 

4 

Dự án Cảng trung tâm tiếp nhận và 
phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG) nhập khẩu tại Hà Tĩnh và 
ASEAN 

SKC 261.00 
X. Kỳ Lợi, P. Kỳ 

Thịnh 
Chưa khả 

thi 

IV Đất thương mại, dịch vụ   2.20     

1 
Dự án Cửa hàng xăng dầu của Cty 
TNHH Hướng Thiện  

TMD 2.14 
Đường tránh 

QL1, P. Kỳ Trinh 
Chưa khả 

thi 

2 Dự án Trụ sở HTX tổng hợp TMD 0.06 
Thôn Tân Thành, 

X. Kỳ Nam 
Chưa khả 

thi 

V Đất ở tại nông thôn   3.77   

1  
Chuyển mục đích CLN, BHK (cùng 
thửa với đất ở sang đất ở nông thôn) 

ONT 1.25 Toàn thị xã 
Chưa khả 

thi 

2  Đất ở nông thôn ONT 1.52 

Thôn Vĩnh 
Thuận, Tân Tiến, 

Hải Hà, xã Kỳ 
Ninh 

Chưa khả 
thi 

3  
Chuyển mục đích đất BHK, đất CLN 
(liền kề đất ở) sang đất ở 

ONT 1.00 
X. Kỳ Nam, X. 
Kỳ Hà, X. Kỳ 

Ninh, X. Kỳ Hoa 

Chưa khả 
thi 

VI Đất ở tại đô thị   2.75     

1  
Chuyển mục đích CLN,BHK (cùng 
thửa với đất ở sang đất ở đô thị) 

ODT 2.25 Toàn thị xã 
Chưa khả 

thi 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

2  
Chuyển mục đích đất BHK, đất CLN 
(liền kề đất ở) sang đất ở 

ODT 0.50 

P. Hưng Trí, P. 
Kỳ Trinh, P. Kỳ 

Thịnh, P. Kỳ 
Long, P. Kỳ Liên, 

P. Kỳ Phương 

Chưa khả 
thi 

TỔNG  13 CTDA   330.84     

 - Có 121/164 danh mục công trình, dự án chưa thực hiện đề xuất chuyển 

sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích 2.476,69 ha, chiếm 

73,78%. 

STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

I Đất quốc phòng   45,12     

1 
Dự án XD Doanh trại đại đội cơ 
động đặc nhiệm BCH Bộ đội Biên 
phòng 

CQP 1,95 
TDP Nhân 

Thắng,  P. Kỳ 
Phương 

QĐ 4500 

2 
Dự án Xây dựng căn cứ chiến đấu 
Ban CHQS thị xã Kỳ Anh 

CQP 5,52 
P.Hưng Trí, X. 

Kỳ Hoa 
QĐ 4500 

3 Thao trường bắn CQP 14,02 

Núi Động 
Trèo, thôn Hoa 
Đông, X. Kỳ 

Hoa 

QĐ 3529 

4 Khu vực huấn luyện, diễn tập CQP 20,00 

Nam núi Chóp 
Mào, thôn Hoa 

Sơn, X. Kỳ 
Hoa 

QĐ 3529 

5 Bãi anten (Lữ đoàn 134) CQP 1,17 
Thôn Hoa 

Thắng, X. Kỳ 
Hoa 

QĐ 3529 

6 
Thao trường huyến luyện (Lữ đoàn 
134) 

CQP 2,46 
Thôn Hoa 

Thắng, X. Kỳ 
Hoa 

QĐ 3529 

II Đất an ninh   0,55    

1 
Dự án mở rộng đồn Công An phía 
Nam huyện 

CAN 0,30 
TDP Liên Sơn, 

P. Kỳ Liên 
QĐ 4500 

2 Xây dựng trụ sở công an xã CAN 0,25 
Thôn Nam Hà, 

X. Kỳ Hà 
QĐ 3529 

III Đất cụm công nghiệp   4,50    

1 Dự án Cụm công nghiệp Kỳ Ninh SKN 4,50 
Thôn Tam Hải, 

X. Kỳ Ninh 
QĐ 4500 

IV Đất khu công nghiệp   1469,51    



21 
 

 

STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

1 
Nhà máy sản xuất ô tô và linh phụ 
kiện kết hợp cảng biển tại Khu kinh 
tế Vũng Áng 

SKK 1428,51 

P. Kỳ Thịnh, P. 
Kỳ Long, P. 

Kỳ Phương, X. 
Kỳ Lợi 

QĐ 3529 

  - Đất khu công nghiệp   1180,81    

  - Đất cây xanh   5,73    

  
- Khu trung tâm Logistis Sơn 
Dương 

  159,84    

  - Khu bến cảng   34,00    

  - Đất giao thông    48,13    

2 
Nhà máy sản xuất cọc ly tâm và kết 
cấu kiện bê tông đúc sẵn  

SKK 16,00 P. Kỳ Trinh QĐ 3529 

3 
Khu tổ hợp Cao su SRC - Hoành 
Sơn tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị 
xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh  

SKK 25,00 
Lô CN13, P. 
Kỳ Phương 

QĐ 3529 

V Đất cơ sở giáo dục, đào tạo   1,06    

1 
Dự án XD Trường mầm non Kỳ 
Trinh 

DGD 0,80 
TDP Quyền 

Thượng, P. Kỳ 
Trinh 

QĐ 4500 

2 Mở rộng trường mầm non Hoa Mai DGD 0,26 P. Hưng Trí QĐ 3529 

VI Đất giao thông   185,88    

1 
Dự án Đường từ Quốc Lộ 1A đi 
cảng Sơn Dương giai đoạn 2 

DGT 6,40 P. Kỳ Long QĐ 4500 

2 
Dự án Đường trục chính trung tâm 
nối Quốc lộ 1B đến cụm Cảng 
nước sâu Sơn Dương tỉnh Hà Tĩnh 

DGT 24,29 P. Kỳ Thịnh QĐ 4500 

3 
Dự án đường Vành đai phía Nam 
Khu kinh tế Vũng Áng 

DGT 31,98 
P. Kỳ Thịnh, P. 

Kỳ Long, P. 
Kỳ Liên 

QĐ 4500 

4 

Dự án Đường từ công viên Hồ Mộc 
Hương đi khu sản xuất chăn nuôi  
Mũi Động, phường Kỳ Trinh (dài 
1,4km, rộng 10m) 

DGT 0,70 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

5 
Đường trục chính từ QL 1A đến 
trung tâm khu kinh tế Vũng Áng 
(dài 2,8km; rộng 36m) 

DGT 5,30 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

6 
Dự án Tuyến đường từ Quốc lộ 1A 
đi Hồ Mộc Hương 

DGT 1,54 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

7 
Dự án Đường từ Khu công nghiệp 
đa ngành đi khu công nghệ cao 
Khu kinh tế Vũng Áng 

DGT 33,83 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

8 
Dự án XD hạ tầng Khu tái định cư 
xã Kỳ Lợi giai đoạn 2 (diện tích 
QH 7,93ha) 

DGT 1,20 
P. Kỳ Trinh, P. 

Hưng Trí 
QĐ 4500 

9 

Dự án Đường kết nối đô thị trung 
tâm thuộc dự án Phát triển các đô 
thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ 
Anh 

DGT 9,50 
P. Kỳ Trinh, P. 

Hưng Trí 
QĐ 4500 

10 
Dự án Khu dịch vụ hậu cảng và 
Đầu mối Logictic của QH chi tiết 
bến cảng Vũng Áng - Sơn Dương 

DGT 0,20 X. Kỳ Lợi QĐ 4500 

11 
Dự án kỹ thuật khu vực hậu cảng 
Vũng Áng (giai đoạn 1) 

DGT 28,65 X. Kỳ Lợi QĐ 4500 

12 
Dự án Đường ven biển đoạn qua xã 
Kỳ Ninh 

DGT 6,15 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

13 

Dự án Mở rộng đường trục ngang 
KĐT Trung tâm - KĐT du lịch Kỳ 
Ninh giai đoạn 1 (thuộc quy hoạch 
đường 62m) 

DGT 0,25 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

14 
Dự án Nâng cấp đường ven biển 
Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng 

DGT 10,00 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

15 
Dự án Đường trục trung tâm đi 
quảng trường khu du lịch biển Kỳ 
Ninh 

DGT 0,75 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

16 Cảng cá Cửa khẩu Kỳ Ninh DGT 25,00 X. Kỳ Ninh QĐ 3529 

17 
Mở rộng đường giao thông nông 
thôn thôn Bắc Hà 

DGT 0,14 
Thôn Bắc Hà, 

X. Kỳ Hà 
QĐ 3529 

VII Đất thủy lợi   17,04    

1 

Dự án hệ thông kênh tách nước 
phân lũ cho các xã phía nam huyện 
Kỳ Anh (giai đoạn 2 và 3 từ cầu 
Tây Yên - Hoà Lộc) 

DTL 10,43 P. Kỳ Thịnh QĐ 4500 

2 
Dự án xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ 
Nam 

DTL 2,00 X. Kỳ Nam QĐ 4500 

3 
Dự án XD kè kết hợp đường 2 bên 
bờ kè sông Trí 

DTL 3,41 
P. Hưng Trí, X. 

Kỳ Hoa 
QĐ 4500 

4 
Sữa chữa, nâng cao an toàn đập Hồ 
Lối Đồng 

DTL 1,20 P. Kỳ Trinh QĐ 3529 

VIII Đất công trình năng lượng   314,08    

1 
Dự án cải tạo mạch vòng 35KV 
giữa TBA 110KV Kỳ Anh và 1BA 
110KV Cẩm Xuyên 

DNL 0,01 P. Hưng Trí QĐ 4500 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

2 
Dự án XD đường giây, TBA chống 
quá tải và giảm tổn thất điện năng 
lưới điện các địa phương 

DNL 0,05 
P. Kỳ Long, X. 

Kỳ Hoa, P. 
Hưng Trí 

QĐ 4500 

3 
Dự án tổ hợp Điện khí LNG Vũng 
Áng 3 

DNL 164,00 P. Kỳ Phương QĐ 4500 

4 
Dự án bãi thải xỉ Nhà máy nhiệt 
điện Vũng Áng 2 

DNL 49,00 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

5 
Dự án XD Đường dây, trạm biến 
áp chống quá tải và giảm tổn thất 
điện năng 

DNL 0,05 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

6 
Dự án XD Đường dây 500kV Vũng 
Áng - Quảng Trạch, đoạn đi qua 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Mạch 3) 

DNL 10,27 

X. Kỳ Lợi, X. 
Kỳ Nam, P. Kỳ 

Trinh, P. Kỳ 
Thịnh, P. Kỳ 
Long, P. Kỳ 
Liên, P. Kỳ 
Phương, P. 

Hưng Trí, X. 
Kỳ Hoa 

QĐ 4500 

7 

Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện của lưới điện trung áp 35Kv 
đoạn qua thị xã Kỳ Anh theo 
phương pháp đa chia - đa nối 

DNL 0,04 
P. Kỳ Trinh, P. 
Hưng Trí, X. 

Kỳ Hà 
QĐ 4500 

8 
Dự án xây dựng ĐZ, TBA nâng 
cao chất lượng điện năng tại 
phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh 

DNL 0,04 
P. Kỳ Trinh, P. 

Kỳ Thịnh 
QĐ 4500 

9 
Dự án Trang trại phong điện HBRE 
Hà Tĩnh 

DNL 28,73 

P. Kỳ Trinh, P. 
Kỳ Thịnh, P. 
Kỳ Long, P. 

Kỳ Liên, P. Kỳ 
Phương 

QĐ 4500 

10 
Dự án đường dây 500kV Vũng 
Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng 

DNL 3,30 

X. Kỳ Hoa, P. 
Hưng Trí, P. 
Kỳ Trinh, X. 

Kỳ Lợi 

QĐ 4500 

11 

Dự án Tuyến ống thải tro xỉ dự án 
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 
của Công ty Cổ phần nhiệt điện 
Vũng Áng 2 

DNL 5,40 X. Kỳ Lợi QĐ 4500 

12 
Dự án đường dây 110kV và Trạm 
biến áp 110kV dự án Trang trại 
Phong điện HBRE Hà Tĩnh 

DNL 1,60 
P. Kỳ Long, P. 
Kỳ Thịnh, P. 

Kỳ Trinh 
QĐ 4500 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

13 

Xây dựng mạch vòng 22kV giữa 
trạm biến áp 110kV Vũng Áng 
(E18,5) và TBA 110kV Kỳ Anh 
(E18,3), nâng cấp độ tin cậy cung 
cấp điện theo phương án đa chia đa 
nối khu vực thị xã Kỳ Anh 

DNL 0,06 

Phường Kỳ 
Trinh, Kỳ 
Thịnh, Kỳ 

Hưng 

QĐ 3529 

14 

Xây dựng xuất tuyến 35kV trạm 
E18,5 cấp điện KCN Phú Vinh và 
các KCN phụ trợ lân cận thuộc 
KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh 

DNL 0,20 

Phường Kỳ 
Trinh, Kỳ 
Thịnh, Kỳ 

Long, Kỳ Liên 

QĐ 3529 

15 
XD Đường dây 500kV Vũng Áng - 
Quảng Trạch, đoạn đi qua địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh (Mạch 3) 

DNL 4,23 

X. Kỳ Lợi, X. 
Kỳ Nam, P. Kỳ 

Trinh, P. Kỳ 
Thịnh, P. Kỳ 
Long, P. Kỳ 
Liên, P. Kỳ 

Phương 

QĐ 3529 

16 

Thu hồi đất, bồi thường đất trong 
hành lang đường dây 500kV Quảng 
Trạch - Vũng Áng đoạn qua Tổ dân 
phố Tây Yên và Yên Thịnh 

DNL 4,30 
Phường Kỳ 

Thịnh 
QĐ 3529 

17 
Khu đất bổ sung cho Dự án Nhà 
máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II 

DNL 15,00 
Thôn Hải 

Phong, X. Kỳ 
Lợi 

QĐ 3529 

18 
Mở rộng đường tạm phục vụ thi 
công Nhà máy nhiệt điện Vũng 
Áng 2 

DNL 1,20 
Thôn Hải 

Phong, X. Kỳ 
Lợi 

QĐ 3529 

29 
Bãi chứa vật tư bổ sung phục vụ thi 
công Nhà máy nhiệt điện Vũng 
Áng 2 

DNL 17,00 
Thôn Hải 

Phong, X. Kỳ 
Lợi 

QĐ 3529 

20 
Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và 
đấu nối 

DNL 9,60 
Phường Kỳ 

Thịnh 
QĐ 3529 

IX Đất bãi thải, xử lý chất thải   7,89    

1 

Dự án nhà máy xử lý nước thải tập 
trung trên địa bàn thị xã Kỳ Anh 
thuộc hệ thống thu gom xử lý nước 
thải (Dự án Phát triển tổng hợp các 
đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị 
Kỳ Anh) 

DRA 5,00 P. Hưng Trí QĐ 4500 

2 
Dự án Hệ thống thu gom xử lý 
nước thải KKT Vũng Áng (giai 
đoạn 1) 

DRA 2,80 
P. Kỳ Phương, 
X. Kỳ Nam, P. 

Kỳ Thịnh 
QĐ 4500 

3 Điểm trung chuyển rác  DRA 0,09 X. Kỳ Nam QĐ 4500 

X Đất ở tại nông thôn   25,94    
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

1 Đất ở nông thôn ONT 0,62 
Thôn Bắc Hà, 

X. Kỳ Hà 
QĐ 4500 

2 Đất ở nông thôn ONT 0,41 
Thôn Hải Hà, 

X. Kỳ Hà 
QĐ 4500 

3 
Khu dân cư Bàu Đá (Diện tích quy 
hoạch khu 6,50 ha) 

ONT 0,79 
Vùng Đồng 

Lấm, Bàu Đá, 
X. Kỳ Hoa 

QĐ 4500 

4 
Khu DV tổng hợp và dân cư Hoa 
Trung của CT TNHH Hùng Cường 

ONT 0,78 
Thôn Hoa 

Trung, X. Kỳ 
Hoa 

QĐ 4500 

5 Đất ở nông thôn ONT 0,55 

Vùng Bệnh 
viện cũ, Chăn 
nuôi, X. Kỳ 

Hoa 

QĐ 4500 

6 
Khu dân cư Mang Tang (giai đoạn 
2) 

ONT 0,30 

Vùng Mang 
Tang, thôn Quý 

Huệ, X. Kỳ 
Nam 

QĐ 4500 

7 Đất ở nông thôn (xen dắm) ONT 0,25 
Thôn Quý Huệ 

X. Kỳ Nam 
QĐ 4500 

8 Đất ở nông thôn ONT 1,00 
Thôn Tân 

Thành, X. Kỳ 
Nam 

QĐ 4500 

9 Đất ở nông thôn ONT 0,11 
Thôn Tân 

Thắng, X. Kỳ 
Ninh 

QĐ 4500 

10 
Khu dân cư Tân Thắng (giai đoạn 
2) 

ONT 1,80 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

11 Đất ở nông thôn ONT 0,03 
Thôn Tiến 

Thắng, X. Kỳ 
Ninh 

QĐ 4500 

12 Đất ở nông thôn ONT 0,24 
Thôn Tân Tiến, 

X. Kỳ Ninh 
QĐ 4500 

13 Đất ở nông thôn ONT 0,06 
Thôn Bàn Hải, 

X. Kỳ Ninh 
QĐ 4500 

14 Đất ở nông thôn (xen dắm) ONT 0,80 
Toàn xã, X. Kỳ 

Ninh 
QĐ 4500 

15 Đất ở nông thôn ONT 1,50 
Thôn Tam Hải 
2, X. Kỳ Ninh 

QĐ 4500 

16 
Khu dân cư Tân Thắng (giai đoạn 
1) 

ONT 1,00 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

17 Đất ở nông thôn ONT 0,70 
Thôn Nam Hà, 
Đông Hà, Bắc 
Hà, X. Kỳ Hà 

QĐ 3529 

18 Tái định cư xã Kỳ Ninh ONT 10,00 X. Kỳ Ninh QĐ 3529 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

19 Tái đinh cư xã Kỳ Nam ONT 5,00 X. Kỳ Nam QĐ 3529 

XI Đất ở tại đô thị   104,67    

1 
Khu dân cư Cánh Buồm (Đất ở 
5,85 ha; Đất hạ tầng 2,51 ha) 

ODT 8,36 
Cánh Buồm, 
Khu phố 3, P. 

Hưng Trí 
QĐ 4500 

2 Đất ở đô thị ODT 0,71 
Bàu Đá, Tổ dân 
phố 1, P. Hưng 

Trí 
QĐ 4500 

3 
Khu dân cư Nam bờ Hưng Trí (Đất 
ở 3,30 ha; Đất hạ tầng 1,41 ha) 

ODT 0,80 

Nam bờ Hưng 
Trí, TDP Hưng 
Nhân, P. Hưng 

Trí 

QĐ 4500 

4 Đất ở đô thị (xen dắm) ODT 0,60 
Toàn phường, 
P. Hưng Trí 

QĐ 4500 

5 Đất ở đô thị (xen dắm) ODT 0,20 
Toàn phường, 
P. Kỳ Trinh 

QĐ 4500 

6 
TĐC cho các hộ dân thôn Hải 
Phong 1, thôn Hải Phong 2 xã Kỳ 
Lợi tại P. Kỳ Trinh 

ODT 2,00 P. Kỳ Trinh QĐ 3529 

7 
Tái định cư Kỳ Lợi tại phường Kỳ 
Trinh 

ODT 32,00 P. Kỳ Trinh QĐ 3529 

8 Tái định cư Kỳ Thịnh ODT 60,00 P. Kỳ Thịnh QĐ 3529 

XII 
Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 
nghiệp 

  0,01    

1 
Dự án XD Trạm quan trắc môi 
trường nước biển tự động, liên tục 

TSC 0,01 
khu vực Mũi 
Dung, xã Kỳ 

Lợi 
QĐ 4500 

XIII Đất cơ sở tôn giáo   5,00    

1 
Dự án XD chùa Vĩnh Phúc và 
Trung tâm phật giáo thị xã Kỳ Anh 

TON 5,00 
TDP Hồng Hải 

I,  P. Kỳ 
Phương 

QĐ 4500 

XIV Đất khu vui chơi, giải trí   14,60    

1 
Dự án Lâm viên khu đô thị Trung 
tâm thị xã Kỳ Anh (đồi Cụp Bắp) 

DKV 12,00 
P. Hưng Trí, P. 

Kỳ Trinh 
QĐ 4500 

2 
Dự án Quảng trường khu du lịch 
biển Kỳ Ninh 

DKV 2,60 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

XV Đất cơ sở tín ngưỡng   0,36    

1 
Mở rộng khuôn viên đền công chúa 
Liễu Hạnh 

TIN 0,15 X. Kỳ Nam QĐ 4500 

2 
Dự án Cầu và bến thả hoa đăng tại 
Đền thờ Chế Thắng phu nhân 
Nguyễn Thị Bích Châu 

TIN 0,21 X. Kỳ Ninh QĐ 4500 

XVI Đất nuôi trồng thủy sản   93,30    
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

1 
Dự án Nuôi tôm, cá bơn, cá mú của 
Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh 
(quy hoạch 157,63 ha) 

TSN 20,00 X. Kỳ Nam QĐ 4500 

2 Đất nuôi trồng thủy sản  TSN 50,00 

Thôn Tam Hải 
1 và 2, Hải Hà, 

Tân Thắng, 
Vĩnh Thuận xã 

Kỳ Ninh 

QĐ 3529 

3 Đất nuôi trồng thủy sản  TSN 3,30 
TDP Quyền 
Hành, P. Kỳ 

Trinh 
QĐ 3529 

4 Đất nuôi trồng thủy sản  TSN 20,00 
TDP Trần Phú, 

P. Hưng Trí 
QĐ 3529 

XVII Đất nông nghiệp khác   4,26    

1 Dự án trang trại nông nghiệp  NKH 3,20 
Thôn Minh 
Đức, X. Kỳ 

Nam 
QĐ 4500 

2 
Dự án trang trại chăn nuôi lợn 
thương phẩm tại Vùng Cồn Mã 

NKH 1,06 
thôn Vĩnh 

Thuận, X. Kỳ 
Ninh 

QĐ 4500 

XVIII Đất thương mại, dịch vụ   113,14    

1 
Dự án đầu tư xây dựng khách sạn 
HAPPY 

TMD 2,80 
TDP Hoành 
Nam, P. Kỳ 

Liên 
QĐ 4500 

2 
Dự án Cung cấp dịch vụ đa chức 
năng khu kinh tế Vũng Áng của 
Cty CP xây dựng và TM Bắc Á 

TMD 0,43 
TDP Hoành 
Nam, P. Kỳ 

Liên 
QĐ 4500 

3 
Dự án Trung tâm thương mại, 
khách sạn, văn phòng, chung cư 
Lobana 

TMD 9,76 
TDP Tân Long, 

P. Kỳ Long 
QĐ 4500 

4 Dự án Trung tâm Dịch vụ tổng hợp TMD 1,00 P. Kỳ Long QĐ 4500 

5 

Dự án Xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật Khu thương 
mại dịch vụ Bảo Châu (phần diện 
tích còn lại) 

TMD 1,70 
TDP Hồng 
Sơn,  P. Kỳ 

Phương 
QĐ 4500 

6 
Dự án Cửa hàng xăng dầu Nam Hà 
Tĩnh của Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư phát triển Hà Tĩnh 

TMD 0,50 
TDP Quyết 
Tiến, P. Kỳ 

Phương 
QĐ 4500 

7 
Dự án Trung tâm dịch vụ thể thao 
Kỳ Anh 

TMD 1,00 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

8 
Dự án Tổ hợp Du lịch, thể thao, 
nghĩ dưỡng ECO LAND của Công 
ty Cổ phần ECO LAND 

TMD 50,35 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

9 

Dự án Khu dịch vụ hậu cảng của 
Công ty cổ phần cảng Vũng Áng 
Lào - Việt (phần sử dụng để đổ vật 
liệu nạo vét) 

TMD 14,00 

Thôn Hải 
Phong, Phúc 
Thành, X. Kỳ 

Lợi 

QĐ 4500 

10 

Dự án Mở rộng Dự án Xây dựng hệ 
thống kho bãi tập kết vật tư và lưu 
trữ hàng hóa của Công ty cổ phần 
đầu tư và thương mại Vũng Áng 

TMD 3,00 
Thôn Hải 

Phong, X. Kỳ 
Lợi 

QĐ 4500 

11 Điểm trưng bày sản phẩm  TMD 0,40 
Tam Hải 2 - X. 

Kỳ Ninh 
QĐ 4500 

12 Khu Nghỉ dưỡng Kỳ Ninh TMD 22,00 

Thôn Hải Hà 
và thôn Tam 
Hải 1, X. Kỳ 

Ninh 

QĐ 3529 

13 
Trung tâm khu du lịch biển Kỳ 
Ninh 

TMD 4,90 X. Kỳ Ninh QĐ 3529 

  - Đất thương mại dịch vụ   2,02    

  - Đất quảng trường   1,23    

  - Đất giao thông   1,65    

14 
Dự án Cửa hàng xăng dầu và 
TMDV của Công ty CP Xăng dầu 
Dầu Khí Vũng Áng 

TMD 0,60 

Km573+900 
(T), Lô đất 
E20, P. Kỳ 

Trinh 

QĐ 4500 

15 
Dự án Khu khách sạn của Công ty 
cổ phần xây dựng và khai thác 
khoáng sản Miền Tây 

TMD 0,70 
Tân Long, P. 

Kỳ Long 
QĐ 4500 

XIX 
Đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp 

  22,60    

1 
Dự án nhà máy chế biến thuỷ sản 
đông lạnh xuất khẩu của công ty 
TNHH Growbest 

SKC 12,80 
TDP Đông 
Yên,  P. Kỳ 

Phương 
QĐ 4500 

2 

Dự án Nhà máy xử lý và tái chế tro 
xỉ Nhiệt điện Vũng Áng I của Công 
ty CP Đầu tư và xử lý chất thải 
công nghiệp Vũng Áng (phần DT 
còn lại) 

SKC 1,80 
Thôn Hải 

Phong, X. Kỳ 
Lợi 

QĐ 4500 

3 
Dự án Tổng kho xăng dầu Phúc 
Lâm Petro Hà Tĩnh 

SKC 8,00 X. Kỳ Lợi QĐ 4500 

XX 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

  6,61    

1 

Dự án khai thác quặng Thạch anh 
bằng phương pháp lộ thiên của 
Công ty Khoáng sản và thương mại 
Hà Tĩnh 

SKS 6,61 P. Kỳ Trinh QĐ 4500 

XXI Đất cơ sở văn hóa   1,60    
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STT Tên công trình, dự án 
Mã 
loại 
đất 

Diện 
tích 

Địa điểm  Ghi chú  

(1) (2)   (3) (4) (5) 

1 
Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã 
(phần mở rộng) 

DVH 1,60 P. Hưng Trí QĐ 3529 

XXII Đất nghĩa trang, nghĩa địa   17,87    

1 
Mở rộng nghĩa trang Kỳ Lợi tại Kỳ 
Trinh 

NTD 2,80 P. Kỳ Trinh QĐ 3529 

2 QH nghĩa trang xã Kỳ Ninh NTD 15,07 X. Kỳ Ninh QĐ 3529 

XVIII Đất sản xuất vật liệu xây dựng   21,10 
 

  

1 Mỏ đất san lấp Bắc Núi Sim SKX 15,1 P. Kỳ Trinh QĐ 3529 

2 
Dự án Đầu tư khai thác và chế biến 
đá xây dựng của Công ty Cổ phần 
tập đoàn Hoành Sơn  

SKX 6,00 
P. Kỳ Liên, P. 

Kỳ Phương 
QĐ 4500 

  Tổng : 121 CTDA   2476,69     
 

   
 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được thực hiện trên các loại đất như sau: 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
kế hoạch 

được 
duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ  
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 
(7)=(5)/(4)*1

00% 

1 Đất nông nghiệp NNP 16.362,36 18.136,74 1.774,38 110,84 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.237,76 2.426,88 1.189,12 196,07 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 1007,56 1.098,04 90,48 108,98 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 230,2 1.328,84 1.098,64 577,25 

  Đất trồng lúa nương LUN         

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.542,57 2.814,22 271,65 110,68 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.584,80 1.653,48 68,68 104,33 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.693,46 5.798,88 105,42 101,85 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.405,67 4.553,57 147,90 103,36 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN 248,24 248,24   100,00 

  Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST 3.205,78 3.353,75 147,97 104,62 

  
Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát 
triển rừng sản xuất 

RSM 951,65 951,58 -0,07 99,99 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 681,44 680,19 -1,25 99,82 

1.8 Đất làm muối LMU 100,35 100,35   100,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 116,31 109,17 -7,14 93,86 



30 
 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
kế hoạch 

được 
duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ  
(%) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.251,17 8.691,77 -2.559,40 77,25 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 183,62 138,50 -45,12 75,43 

2.2 Đất an ninh CAN 8,89 6,86 -2,03 77,17 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 3.952,97 2.718,56 -1.234,41 68,77 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 4,50   -4,50   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 269,92 147,95 -121,97 54,81 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 688,87 335,54 -353,33 48,71 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản 

SKS 8,26 1,65 -6,61 19,98 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm 

SKX 248,37 223,21 -25,16 89,87 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 4.114,82 3.249,58 -865,24 78,97 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 2.070,93 1.616,74 -454,19 78,07 

- Đất thủy lợi DTL 990,62 982,05 -8,57 99,13 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,42 2,82 -1,60 63,80 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,92 8,19 0,27 103,41 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 
tạo 

DGD 75,31 76,93 1,62 102,15 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 21,55 22,13 0,58 102,69 

- Đất công trình năng lượng DNL 531,57 136,28 -395,29 25,64 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,93 1,95 0,02 101,04 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 3,29 3,29   100,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,60 1,70 -9,90 14,66 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 21,20 15,84 -5,36 74,72 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 365,51 371,71 6,20 101,70 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 
nghệ 

DKH         

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,24 0,24   100,00 

- Đất chợ DCH 8,73 9,71 0,98 111,23 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 14,45 14,36 -0,09 99,38 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 52,15 28,91 -23,24 55,44 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 314,86 342,42 27,56 108,75 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 642,02 582,20 -59,82 90,68 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19,66 19,33 -0,33 98,32 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 2,32 2,32   100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 10,00 9,63 -0,37 96,30 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 676,10 824,01 147,91 121,88 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
kế hoạch 

được 
duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ  
(%) 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 39,39 46,74 7,35 118,66 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD 940,40 1.725,43 785,03 183,48 

 

1.1. Đất nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt thì diện tích đất nông nghiệp đến hết 

năm 2021 có 16.362,36 ha, nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất nông 

nghiệp có 18.136,74 ha, cao hơn 1.774,38 ha so với kế hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân: Năm 2021 theo kế hoạch có 144 công trình, dự án sẽ thực 

hiện lấy trên diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên chỉ mới thực hiện được 23 

công trình, dự án; có 113 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển sang KHSD 

đất năm 2022; còn 08 công trình, dự án không có khả thi hoặc đưa trùng dự án 

nay đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. Cụ thể các công trình, dự án thực hiện trên 

nhóm đất nông nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021, diện tích đất trồng 

lúa có 1.237,76 ha. Nhưng đến thời điểm đánh giá diện tích đất trồng lúa có 

2.426,88 ha, cao hơn 1.189,12 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 sẽ có 52 công 

trình, dự án đưa vào thực hiện được lấy từ đất trồng lúa. Tuy nhiện chỉ thực hiện 

được 09 công trình, dự án; có 40 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển sang 

KHSD đất năm 2022 và 03 công trình, dự án không có khả năng thực hiện hoặc 

đưa trùng dự án nay đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch.  

* Đất rừng phòng hộ 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất rừng 

phòng hộ có 5.693,46 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất rừng phòng hộ có 

5.798,88 ha, cao hơn 105,42 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 sẽ có 24 công 

trình, dự án thực hiện sử dụng diện tích đất rừng phòng hộ, trong năm thực hiện  

được 03 công trình, dự án; còn có 21 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển 

sang KHSD đất năm 2022. 

* Đất rừng sản xuất 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất rừng 
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sản xuất có 4.405,67 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất rừng sản xuất có 

4.553,57 ha, cao hơn 147,90 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt đến hết năm 2022 sẽ có 27 công 

trình, dự án thực hiện sử dụng diện tích đất rừng sản xuất, trong năm thực hiện 

được 03 công trình, dự án; còn có 24 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển 

sang KHSD đất năm 2022. 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021, diện tích đất trồng 

cây hàng năm khác có 2.542,57 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất 

trồng cây hàng năm khác có 2.814,22 ha, cao hơn 271,65 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 sẽ có 75 công 

trình, dự án thực hiện sử dụng diện tích đất trồng cây hàng năm khác. Tuy nhiên, 

trong năm chỉ thực hiện được 9 công trình, dự án; có 61 công trình, dự án chưa 

thực hiện chuyển sang KHSD đất năm 2022 và 05 công trình, dự án không có 

khả thi hoặc đưa trùng dự án nay đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021, diện tích đất trồng 

cây lâu năm có 1.584,80 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất trồng 

cây lâu năm có 1.653,48 ha, cao hơn 68,68 ha so với kế hoạch được duyệt. 

 Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 sẽ có 44 

công trình, dự án thực hiện sử dụng diện tích đất trồng cây lâu năm, trong năm 

thực hiện được 8 công trình, dự án; còn có 31 công trình, dự án chưa thực hiện 

chuyển sang KHSD đất năm 2022 và 05 công trình, dự án do không khả thỉ nay 

đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch.  

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất nuôi 

trồng thuỷ sản có 681,44 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất nuôi 

trồng thuỷ sản vẫn có 680,19 ha, thấp hơn 1,25 ha so với kế hoạch được duyệt. 

 Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 sẽ có 16 

công trình, dự án thực hiện sử dụng diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản, trong năm 

chưa thực hiện được 03 công trình có 13 công trình, dự án chưa thực hiện 

chuyển sang KHSD đất năm 2022.  

* Đất làm muối 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất làm 

muối có 100,35 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất làm muối có 

100,35 ha, Diện tích không tăng, không giảm so với kế hoạch được duyệt.  
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* Đất nông nghiệp khác 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất nông 

nghiệp khác có 116,31 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất nông 

nghiệp khác có 109,17 ha, thấp hơn 7,14 ha so với kế hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất nông nghiệp khác đưa vào thực hiện 05 công trình, dự án. Trong năm chưa 

thực hiện được công trình, dự án nào; có 03 công trình, dự án chưa thực hiện 

chuyển sang KHSD đất năm 2021 và 02 công trình, dự án không có khả năng 

thực hiện nay đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. 

1.2. Đất phi nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất phi 

nông nghiệp được duyệt 11.251,17 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích 

đất phi nông nghiệp 8.691,77 ha, thấp hơn 2.559,40 ha so với kế hoạch được 

duyệt.  

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất phi nông nghiệp đưa vào thực hiện 157 công trình, dự án. Trong năm chỉ 

thực hiện được 28 công trình, dự án; còn 119 công trình, dự án chưa thực hiện 

chuyển sang KHSD đất năm 2021 và 10 công trình, dự án không có khả năng 

thực hiện hoặc do trùng dự án đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. 

Chi tiết các loại đất phi nông nghiệp cụ thể như sau: 

* Đất quốc phòng:  

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất quốc 

phòng có 183,62 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất quốc phòng có 

138,50,00 ha, thấp hơn 45,12 so với kế hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất quốc phòng đưa vào thực hiện 06 công trình, dự án. Nhjuwng trong năm 

chưa thục hiện được công trình nào chuyển sang KHSD đất năm 2022. 

* Đất an ninh 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất an ninh 

có 8,89 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất an ninh có 6,86 ha, thấp hơn 

2,03 ha so với kế hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất an ninh đưa vào thực hiện 05 công trình, dự án. Trong năm chỉ thực hiện 

được 02 công trình, dự án; còn 02 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển sang 

KHSD đất năm 2022 và 01 công trình, dự án không có khả năng thực hiện đề 

nghị đưa ra khỏi kế hoạch. 

* Đất khu công nghiệp 
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Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất khu 

công nghiệp có 3.952,97 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất khu công 

nghiệp có 2.718,56 ha, thấp hơn 41,50 ha so với kế hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất khu công nghiệp đưa vào thực hiện 02 công trình, dự án. Nhưng trong năm 

chưa thực hiện được công trình, dự án nào, nay chuyển tiếp sang KHSD đất năm 

2022.  

* Đất cụm công nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất cụm 

công nghiệp có 4,50 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất cụm công nghiệp 

có 0,00 ha, thấp hơn 4,50 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất cum công nghiệp đưa vào thực hiện 01 công trình, dự án. Nhưng trong năm 

chưa thực hiện được công trình, dự án nào, nay chuyển tiếp sang KHSD đất năm 

2022.  

* Đất thương mại, dịch vụ 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất thương 

mại, dịch vụ có 269,92 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất thương mại, dịch 

vụ có 147,95 ha thấp hơn 121,97 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất thương mại, dịch vụ đưa vào thực hiện 16 công trình, dự án. Trong năm chỉ 

thực hiện được 02 công trình, dự án; còn 14 công trình, dự án chưa thực hiện 

chuyển sang KHSD đất năm 2022. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có 688,87 ha. Tại thời điểm đánh giá diện 

tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 335,54 ha, thấp hơn 353,33 ha so với 

kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đưa vào 07 công trình, dự án. Trong năm 

không thực hiện được công trình, dự án nào; còn 04 công trình, dự án chưa thực 

hiện chuyển sang KHSD đất năm 2022 và 03 công trình, dự án không có khả 

năng thực hiện đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất cho 

hoạt động khoáng sản có 8,26 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất sử dụng 
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cho hoạt động khoáng sản có 1,65 ha, thấp hơn 6,61 ha so với kế hoạch được 

duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất cho hoạt động khoáng sản đưa vào 01 công trình, dự án. Trong năm không 

thực hiện được công trình, dự án nào. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất cho 

hoạt động khoáng sản có 248,37 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất sử dụng 

cho hoạt động khoáng sản có 223,21 ha, thấp hơn 25,16 ha so với kế hoạch được 

duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất cho hoạt động khoáng sản đưa vào thực hiện 03 công trình, dự án. Trong 

năm chỉ thực hiện được 01 công trình, dự án; còn 02 công trình, dự án chưa thực 

hiện chuyển sang KHSD đất năm 2022. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất phát 

triển hạ tầng có 4.114,82 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất phát triển hạ 

tầng có 3.249,58 ha, thấp hơn 865,24 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất phát triển hạ tầng đưa vào thực hiện 70 công trình, dự án. Trong năm 2021 

chỉ thực hiện được 19 công trình, dự án; có 51 công trình, dự án chuyển sang 

KHSD đất 2022. 

Cụ thể các loại đất phát triển hạ tầng như sau: 

- Đất giao thông: Có 29 công trình, dự án; đã thực hiện được 12 công 

trình, dự án; có 17 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển sang KHSD đất năm 

2022;. 

- Đất thuỷ lợi: Có 04 công trình, dự án, chưa thực hiện được công trình, 

dự án nào nay chuyển sang KHSD đất năm 2022 (Nguyên nhân: Việc tăng, giảm 

đất sử dụng cho xây dựng thủy lợi do xác định lại diện tích) 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Có 01 công trình, dự án; trong năm không 

thực hiện nay chuyển sang KHSD đất năm 2022. (Nguyên nhân: Việc tăng, giảm 

đất sử dụng cho xây dựng cơ sở văn hóa do xác định lại diện tích) 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo: Có 04 công trình, dự án; đã thực 

hiện 02 công trình, dự án; còn 02 công trình, dự án chưa thực hiện nay chuyển 

sang KHSD đất năm 2022.  
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- Đất công trình năng lượng: Có 25 công trình, dự án, đã thực hiện 05 

công trình, dự án; còn 20 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển sang KHSD 

đất năm 2022; 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất bãi 

thải, xử lý chất thải có 11,60 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất bãi thải, xử 

lý chất thải có 1,70 ha, thấp hơn 9,90 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất bãi thải, xử lý chất thải đưa vào thực hiện 04 công trình, dự án. Trong năm 

2021 đã thực hiện được 01 công trình, dự án, nay có 03 công trình, dự án chưa 

thực hiện chuyển sang KHSD đất năm 2022;  

- Đất cơ sở tôn giáo 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất cơ sở tôn 

giáo có 21,20 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất cơ sở tôn giáo có 15,84 

ha, thấp hơn 5,36 ha so với KHSD đất được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất cơ sở tôn giáo đưa vào thực hiện 01 công trình, dự án nhưng nhưng chưa 

thực hiện được nay chuyển sang KHSD đất năm 2022. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ  

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ có 365,51 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ có 371,71 ha, cao hơn 6,20 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất cơ sở tôn giáo đưa vào thực hiện 02 công trình, dự án nhưng nhưng chưa 

thực hiện được nay chuyển sang KHSD đất năm 2022. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đế hết năm 2021 diện tích đất sinh hoạt 

cộng đồng có 14,45 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất sinh hoạt cộng đồng 

có 14,36 ha, thấp hơn 0,09 ha so với kế hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021 sẽ 

có 01 công trình, dự án thực hiện sử dụng diện tích đất lấy trên đất sinh hoạt 

cộng đồng. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng có 52,15 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất khu vui 
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chơi, giải trí công cộng có 28,91 ha, thấp hơn 23,24 ha so với kế hoạch được 

duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất khu vui chơi, giải trí công cộng đưa vào thực hiện 02 công trình, dự án 

Trong năm 2021 chưa thực hiện  được công trình, dự án nên chuyển sang KHSD 

đất năm 2022. 

* Đất ở tại nông thôn 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất ở tại 

nông thôn có 314,86 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất ở tại nông thôn có 

342,42 ha, cao hơn 27,56 ha so với kế hoạch được duyệt.  

 Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất ở tại nông thôn đưa vào thực hiện 24 công trình, dự án. Trong năm 2021 

thực hiện 02 công trình, dự án; có 19 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển 

sang KHSD đất năm 2022 và  03 công trình, dự án do trùng nay bỏ do ra khỏi 

KHSD đất. 

 * Đất ở tại đô thị 

 Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất ở tại đô 

thị có 642,02 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất ở tại đô thị có 582,20 ha, 

thấp hơn 59,82 ha so với kế hoạch được duyệt.  

  Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất ở tại đô thị đưa vào thực hiện 14 công trình, dự án. Trong năm 2021 thực 

hiện được 04 công trình, dự án, còn 08 công trình, dự án chưa thực hiện chuyển 

sang KHSD đất năm 2021 và 02 công trình, dự án do không khả thi hoặc do 

trùng dự án nay bỏ ra khỏi KHSD đất. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất xây 

dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 2,32ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích 

đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 2,32 ha, không tăng, không giảm 

so với với kế hoạch được duyệt. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng  

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất cơ sở tín 

ngưỡng có 10,00 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất cơ sở tín ngưỡng có 

9,63 ha, thấp hơn 0,37 ha so với kế hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, 

đất cơ sở tín ngưỡng đưa vào thực hiện 02 công trình, dự án. Tuy nhiên chưa 

thực hiện được, nay chuyển sản KHSD đất năm 2022. 

 * Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  
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Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối có 676,10 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối 824,01 ha, cao hơn 147,91 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, có 

10 công trình, dự án thực hiện trên đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối. Nhưng trong 

năm 2021 chỉ thực hiện được 03 công trình, dự án; có 06 công trình, dự án chưa 

thực hiện chuyển sang KHSD đất năm 2022; còn 01 công trình, dự án do không 

khả thi hoặc trùng dự án nay bỏ ra khỏi kế hoạch. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất có mặt 

nước chuyên dùng có 39,39 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất có mặt nước 

chuyên dùng có 46,74 ha, thấp hơn 7,35 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, có 

03 công trình, dự án thực hiện trên đất có mặt nước chuyên dùng. Nhưng trong 

năm 2021 chưa thực hiện chuyển sang KHSD đất năm 2022. 

1.3. Đất chưa sử dụng 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2021 diện tích đất chưa sử 

dụng có 940,40 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất chưa sử dụng có 

1.725,43 ha, cao hơn 785,03 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến hết năm 2021, có 

46 công trình, dự án thực hiện trên đất chưa sử dụng. Nhưng trong năm 2021 chỉ 

thực hiện được 08 công trình, dự án; có 33 công trình, dự án chưa thực hiện 

chuyển sang KHSD đất năm 2022; còn 05 công trình, dự án do không khả thi 

hoặc trùng dự án nay bỏ ra khỏi kế hoạch. 

2. Đánh giá nguyên nhân, tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch SDĐ 

Theo Kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021 có 164 

công trình, dự án với tổng diện tích là 2.988,26 ha (trong đó: có 128 công trình, 

dự án phải thu hồi đất với diện tích 1.284,22 ha; các công trình còn lại là 36 

công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 

với diện tích 1.704,04 ha). Kết quả thực hiện như sau: 

 - Có 30/164 danh mục công trình, dự án đã thực hiện (trong đó có một số 

công trình thực hiện 1 phần diện tích) với tổng diện tích đã thực hiện là 

180,73ha, đạt 18,29%. 

 - Có 13/164 danh mục công trình, dự án chưa thực hiện do không khả thi 

hoặc do trùng dự án nay đưa ra khỏi kế hoạch, với tổng diện tích 330,84 ha, 

chiếm 7,93%. 
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 - Có 121/164 danh mục công trình, dự án chưa thực hiện nay đề xuất 

chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022, với tổng diện tích 2.476,69 ha, 

chiếm 73,78%. 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nói 

chung và các danh mục công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nói 

riêng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đạt được kết quả thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề 

ra. Tuy vậy việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã góp một phần trong 

việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thị xã.    

Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thị xã đã căn cứ vào kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, phương án điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2021 của thị xã. 

Tuy nhiên, qua so sánh, phân tích kết quả giữa thực hiện và các chỉ tiêu quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều chỉ tiêu kế hoạch không đạt và dự báo quy 

hoạch cũng chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.  

Những nguyên nhân chính: 

- Tỷ lệ đạt theo kế hoạch còn thấp do trong quá trình thực hiện có nhiều bất 

cập, chậm tiến độ làm thủ tục hồ sơ, thiếu vốn,.... Giai đoạn này, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, 

chưa có nhiều thuận lợi để phát triển cùng với nhu cầu sinh hoạt và sản xuất còn 

yếu kém, mang tính tự phát nên việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã 

hội chưa đồng bộ, không đạt chỉ tiêu đề ra.  

- Việc xây dựng kế hoạch danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 nhưng các 

địa phương chưa thật thực sự quan tâm, sự phối hợp giữa các phòng ban chưa tốt 

nên xây dựng danh mục chưa sát với nhu cầu thực tế và khả năng nguồn vốn đầu 

tư, đặc biệt đối với các công trình do ngân sách nhà nước, các địa phương không 

chủ động được nguồn vốn đầu tư. 

- Đối với các dự án thực hiện bằng vốn ngoài ngân sách, các địa phương 

thường chỉ đưa vào để kêu gọi đầu tư (vì nếu không đưa vào kế hoạch thì không 

có đủ căn cứ để chấp thuận cho dự án vào đầu tư), vì vậy kết quả thực hiện đạt 

tỷ lệ thấp, số công trình dự án không có khả năng thực hiện bị loại bỏ hoặc 

chuyển tiếp chiếm tỷ lệ khá cao. 

- Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa xác định được tầm quan 

trọng trong việc lập kế hoạch sử dụng đất, thiếu chiều sâu, tính chủ động trong việc 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 

- Vốn đầu tư từ ngân sách thắt chặt, cắt giảm hoặc cấp không đúng hạn. 
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- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. 

- Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai ở một số địa phương còn có 

dấu hiệu buông lỏng, hành vi vi phạm pháp luật đất đai như lấn, chiếm, sử dụng đất 

không đúng mục đích, sử dụng đất lãng phí, vi phạm quy hoạch, kế hoạch,... 

- Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng từ dịch Covid, ảnh 

hưởng từ sự cố môi trường biển những năm gần đây, thực hiện các chính sách 

kiềm chế lạm phát, cũng như chấn chỉnh quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước nên nhiều công trình không được bố trí kinh phí để thực hiện 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra, nhất là vốn đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng,… 

- Thời gian các tổ chức kinh tế sử dụng đất lập dự án đầu tư và lập hồ sơ về 

đất đai thực hiện chậm điều đó làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã. Một số hạng mục công trình đã 

có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng năm 2020 nhưng chủ đầu tư chưa lập xong 

dự án và hồ sơ đất đai, vì vậy làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất năm đó 

và phải chuyển sang năm sau. 

 

PHẦN III 

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

1.1. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Căn cứ xác định nhu cầu sử dụng đất đưa vào kế hoạch 2022: 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kỳ Anh năm 2022. 

Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn thị xã năm 2022 được tổng hợp như sau: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị 

xã Kỳ Anh đưa vào thực hiện 198 công trình, dự án với tổng diện tích 3.137,62 

ha, cụ thể: 

+ Đất nuôi trồng thủy sản có 05 danh mục công trình, dự án với diện tích 

134,80 ha. 

+ Đất nông nghiệp khác có 02 danh mục công trình, dự án với diện tích 4,26 ha. 

+ Đất quốc phòng có 10 công trình, dự án với diện tích 46,55 ha. 

+ Đất an ninh có 07 công trình, dự án với diện tích 1,67 ha. 

+ Đất cụm công nghiệp có 01 công trình, dự án, với diện tích 4,40 ha. 

+ Đất Khu công nghiệp có 04 công trình, dự án, với diện tích 1.479,96 ha. 
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+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 01 công trình, dự án, với diện 

tích 6,61 ha. 

+ Đất thương mại dịch vụ có 17 công trình, dự án với diện tích 133,90 ha. 

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có 04 công trình, dự án, với 

diện tích 23,60 ha. 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ có 03 công trình, dự án với diện 

tích 32,50 ha. 

+ Đất cơ sở văn hóa có 01 công trình, dự án với diện tích 1,60 ha. 

+ Đất cơ sở giáo dục, đào tạo có 06 công trình, dự án với diện tích 3.85 ha 

+ Đất giao thông có 27 công trình, dự án với diện tích 298,90 ha. 

+ Đất thủy lợi có 09 công trình, dự án với diện tích 106,09 ha. 

+ Đất công trình năng lượng có 24 công trình, dự án với diện tích 337,99 ha. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông có 01 công trình, dự án với diện 

tích 0,51 ha. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải có 03 công trình, dự án với diện tích 7,89 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn có 26 công trình, dự án với diện tích 80.11 ha. 

+ Đất ở tại đô thị có 29 công trình, dự án với diện tích 348,23 ha. 

+ Đất trụ sở cơ quan có 01 công trình, dự án với diện tích 0,01 ha. 

+ Đất cơ sở tôn giáo có 04 công trình, dự án với diện tích 6,44 ha. 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng có 02 công trình, dự án với diện tích 0,36 ha. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa có 04 công trình, dự án với diện tích 20,94 ha. 

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng có 03 công trình, dự án với diện tích 

14,87 ha. 

+  Đất sinh hoạt cộng đồng có 01 công trình, dự án với diện tích 0,25 ha. 

+ Đất chợ có 02 công trình, dự án với diện tích 0,80 ha. 

+ Đất mặt nước chuyên dùng có 01 công trình, dự án với diện tích 40,53 ha. 

 (Chi tiết có tại biểu 10 kèm theo) 

1.1.1. Đất nông nghiệp 

 Trong năm kế hoạch diện tích đất nông nghiệp giảm 2.107,53 ha do chuyển 

sang  nhóm đất phi nông nghiệp (đất quốc phòng 42,88 ha; đất an ninh 1,52 ha; 

đất khu công nghiệp 997,11 ha; đất cụm công nghiệp 4,50 ha; đất thương mại dịch 

vụ 69,38 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 17,77 ha; đất cho hoạt động 

khoáng sản 1,46 ha; đất giao thông 247,59 ha; đất thuỷ lợi 99,74 ha; đất giáo dục 

3,25 ha; đất năng lượng 143,75 ha; đất bưu chính, viễn thông 0,38 ha;  đất bãi 

thải, xử lý chất thải 7,89 ha, đất ở tại nông thôn 75,13 ha; đất ở tại đô thị 314,44 

ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 19,47 ha; đất cơ sở tôn giáo 6,38 ha; đất sản xuất 

vật liệu xây dựng, gốm sứ 26,50 ha; đất chợ 0,67 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0.25 
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ha; đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng 13.39 ha; đất xây dựng cơ sở cơ quan 0,01 

ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,29 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 14,10 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất nông nghiệp còn 15.962,10 ha, thực 

giảm 2.107,75 ha so với năm 2021. 

* Đất trồng lúa 

Diện tích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thị xã 1.199,47 ha.  

Trong năm kế hoạch diện tích đất trồng lúa giảm 1.178,89 ha do chuyển 

sang các loại đất (đất nông nghiệp khác 0,35 ha; đất quốc phòng 0,51; đất an ninh 

1,12 ha; đất khu công nghiệp 896,61 ha; đất thương mại dịch vụ 18,58 ha; đất giao 

thông 93.82 ha; đất thủy lợi 50,70 ha; đất giáo dục 0.32 ha; đất năng lượng 45,37 

ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 1,60 ha; đất tôn giáo 0,66 ha; đất nghĩa địa 0,55 

ha; đất chợ 0,67 ha;  đất ở tại nông thôn 32,26 ha; đất ở tại đô thị 18,00 ha và đất 

mặt nước chuyên dùng 14,10 ha;). 

 Như vậy đến năm 2022 diện tích đất trồng lúa còn 1.229,15 ha. Thực 

giảm 1.175,22 ha so với năm 2021. 

* Đất trồng cây hàng năm khác  

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 trên địa bàn thị xã có 

2.803,85 ha.  

Trong năm kế hoạch diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm 481,50 ha 

do chuyển sang các loại đất (đất nông nghiệp khác 0,59 ha; đất quốc phòng 2,58 

ha; đất an ninh 0,20 ha; đất khu công nghiệp 28,45 ha; đất thương mại dịch vụ 

18,34 ha; đất sảm xuất phi Nông nghiệp 1,60 ha; đất cho hoạt động khoáng sản 

1,24 ha; đất giao thông 68,41 ha; đất thủy lợi 13,32; đất giáo dục 2,81 ha; đất 

năng lượng 31,19 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 5,28 ha; đất nghĩa địa 15,02  ha; 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,25 ha; đất khu vui chơi giải trí 2,00 ha; đất ở tại nông 

thôn 33,45 ha; đất ở tại đô thị 256,77 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất trồng cây hàng năm khác có 

2.322,35 ha, thực giảm 481,50 ha so với năm 2021. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2021 của thị xã có 1.643,99 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 123,98 ha do 

chuyển sang các loại đất (đất quốc phòng 0,67 ha; đất an ninh 0,20 ha; đất khu 

công nghiệp 32,66 ha; đất thương mại dịch vụ 4,49 ha; đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh 4,93 ha; đất giao thông 31,58 ha; đất thủy lợi 1,51; đất giáo dục 0,12 ha; 

đất năng lượng 18,38 ha; đất bưu chính, viễn thông 0,38 ha; đất bãi thải, xử lý chất 

thải 0,09 ha; đất ở tại nông thôn 7,86 ha; đất ở tại đô thị 21,93ha; đất cơ sở tín 

ngưỡng 0,08 ha, đất cơ sở tôn giáo 0.08 ha). 
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Như vậy đến năm 2022 diện tích đất trồng cây lâu năm còn 1.519,03 ha, 

thực giảm 124,96 ha so với năm 2021. 

* Đất rừng phòng hộ 

Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn thị xã có 5.785,42 ha.  

Trong năm kế hoạch diện tích đất rừng phòng hộ giảm 124,99 ha do chuyển 

sang các loại đất (đất khu công nghiệp 20,24 ha; đất cụm công nghiệp 4,40 ha; đất 

thương mại dịch vụ 14,75 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 9,20 ha; đất giao 

thông 20,90 ha; đất thủy lợi 15,32ha; đất năng lượng 37,70ha; đất cơ sở tôn giáo 

0,64 ha; đất ở tại nông thôn 1,50 ha; đất ở tại đô thị 0,34 ha; đất khu vui chơi, giải 

trí 2,39 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,21 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất rừng phòng hộ có 5.657,82 ha thực 

giảm 127,60 ha so với năm 2021. 

* Đất rừng sản xuất 

Diện tích đất rừng sản xuất năm 2021 có 4.549,86 ha.  

Trong năm kế hoạch diện tích đất rừng sản xuất giảm 193,83 ha do chuyển 

sang các loại đất (đất nuôi trồng thủy sản 18,60 ha; đất nông nghiệp khác 3,20 ha; 

đất quốc phòng 39,06 ha; đất khu công nghiệp 17,17 ha; đất thương mại dịch vụ 

11,72 ha; đất giao thông 29,32 ha; đất thủy lợi 1,85 ha; đất năng lượng 11,11 ha; 

đất cơ sở tôn giáo 5,00 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng 26,50 ha; đất nghĩa 

trang, nghĩa địa 3,90 ha; đất khu vui chơi giải trí 9,00 ha; đất ở tại đô thị 17,40 

ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất rừng sản xuất còn 4.356,03 ha thực 

giảm 193,83 ha. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 có 671,32 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 27,38 ha do 

chuyển sang các loại đất (đất quốc phòng 0,06 ha; đất khu công nghiệp 1,98 ha; 

đất thương mại dịch vụ 1,50 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 2,04 ha; đất cho 

hoạt động khoáng sản 0,22 ha; đất phát triển hạ tầng 21,52 ha; đất ở tại nông thôn 

0,06 ha). 

Đồng thời trong năm kế hoạch diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 40,00 

ha. Được sử dụng từ các loại đất (đất rừng trồng sản xuất 18,60 ha; đất làm muối 

20,00 ha; đất chưa sử dụng 1,40 ha). Có 94,80 ha đất hiện trạng là nuôi trồng thuỷ 

sản. 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất nuôi trồng thủy sản có 683,94 ha, 

thực tăng 12,62 ha so với năm 2021. 

* Đất nông nghiệp khác  
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Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2021 có 109,17 ha.  

Trong năm kế hoạch diện tích đất nông nghiệp khác tăng 7,14 ha, được 

lấy từ (đất trồng lúa 0,35 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,59 ha; đất rừng 

sản xuất 3,20 ha; đất phát triển hạ tầng 0,12 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất nông nghiệp khác có 113,43 ha thực 

tăng 4,26 ha so với năm 2021. 

1.1.2. Đất phi nông nghiệp  

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn thị xã có 8.778,50 

ha. 

Trong năm kế hoạch đất phi nông nghiệp đưa vào thực hiện 191 công 

trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm 2.730,07 ha được lấy từ các loại đất 

(đất trồng lúa 1.174,87 ha; đất trồng cây hàng năm khác 480,91 ha; đất trồng cây 

lâu năm 124,96 ha; đất rừng phòng hộ 127,60 ha; đất rừng sản xuất 172,03 ha; 

đất nuôi trồng thủy sản 27,38ha; đất chưa sử dụng 622,32 ha). 

Đồng thời trong năm kế hoạch đất phi nông nghiệp giảm 0,12 ha cho loại 

đất (đất nông nghiệp khác 0,12 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp có 11.518,45 ha, 

thực tăng 2.739,95 ha so với năm 2021. 

* Đất quốc phòng 

Diện tích đất quốc phòng năm 2021 trên địa bàn thị xã có 138,50 ha.  

Trong năm kế hoạch đất quốc phòng tăng 46,55 ha được lấy từ các loại 

đất ( đất trồng lúa nước 0,51 ha; đất rừng sản xuất 39,06 ha; đất trồng cây hàng 

năm khác 2,58 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,06 ha; đất trồng cây lâu năm 0,67 ha; 

đất ở nông thôn 0,53 ha; đất trụ sở cơ quan 0,20 ha; đất y tế 0,19 ha; đất thể thao 

0,67 ha; đất cơ sở giáo dục 0,54 ha; đất giao thông 0,27 ha; đất nghĩa trang, nghĩa 

địa 0,10 ha; đất sông suối, kênh rạch 0,16 ha; đất chưa sử dụng 1,01 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất quốc phòng có 185,05 ha thực tăng 

46,55 ha so với năm 2021. 

* Đất an ninh 

Diện tích đất an ninh năm 2021 trên địa bàn thị xã có 8,10 ha.  

Trong năm kế hoạch đất an ninh tăng 1,62 ha được lấy từ các loại đất (đất 

trồng lúa 1,12 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha; đất trồng cây lâu năm 

0,20 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,15 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất an ninh có 9,77 ha, thực tăng 1,67 ha 

so với năm 2021. 

* Đất khu công nghiệp 

Diện tích đất khu công nghiệp năm 2021 có 2.731,16 ha.  
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Trong năm kế hoạch đất khu công nghiệp tăng 1.479,96 ha được lấy từ 

các loại đất (đất trồng lúa 9,45 ha; đất trồng lúa còn lại 887,16 ha; đất rừng 

phòng hộ 20,24 ha; đất trồng cây hàng năm khác 45,62 ha; đất trồng cây lâu 

năm 32,66 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 1,98 ha; đất ở tại nông thôn 18,00 ha; 

đất ở tại đô thị 31,86 ha;  đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,50 ha; đất cơ sở 

giáo dục 3,11 ha; đất giao thông 19,70 ha, đất thuỷ lợi 5,40 ha; đất sản xuất vật 

liệu xây dựng, làm đồ gốm 1,09 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 12,90 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 6,46 ha; ất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 95,73 ha; đất chưa sử dụng 288,10 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất khu công nghiệp có 4.211,12 ha, 

thực tăng 1.479,96 ha so với năm 2021. 

* Đất cụm công nghiệp  

Diện tích đất cụm công nghiệp đầu năm 2021 chưa có.  

Trong năm kế hoạch đất cụm công nghiệp tăng thêm 4,40 ha được lấy từ 

các loại đất (đất rừng phòng hô 4,50 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất cụm công nghiệp có 4,40 ha, thực 

tăng 4,40 ha so với năm 2021. 

* Đất thương mại dịch vụ 

Diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2021 có 148,35 ha.  

Trong năm kế hoạch đất thương mại, dịch vụ tăng thêm 133,90 ha, được 

lấy từ các loại đất (đất trồng lúa 15,58 ha; đất trồng cây hàng năm khác 18,34 ha; 

đất trồng cây lâu năm 4,39 ha; đất rừng phòng hộ 14,75 ha; đất rừng sản xuất 

11,72 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,50 ha; đất chợ 0,23 ha; đất ở tại nông thôn 

3,46 ha; đất ở tại đô thị 1,99 ha; đất giao thông 4,10 ha, đất thuỷ lợi 2,62 ha; đất 

chưa sử dụng 52,12 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất thương mại, dịch vụ có 282,25 ha. 

thực tăng 133,90 ha so với năm 2021. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 có 335,54 ha. 

Trong năm kế hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng thêm 23,60 

ha, được lấy từ các loại đất (đất trồng cây hàng năm khác 1,60 ha; đất trồng cây 

lâu năm 4,93 ha; đất rừng phòng hộ 9,20 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,04 ha; đất 

ở tại đô thị 4,93 ha; đất chưa sử dụng 0,90 ha). 

Đồng thời trong năm kế hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 

0,65 ha cho các loại đất (đất an ninh 0,15 ha và đất khu công nghiệp 0,50 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 

358,49 ha, thực tăng 22,95 ha so với năm 2021. 
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* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2021 có 1,65 ha.  

Trong năm kế hoạch đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tăng thêm 

6,61 ha, được lấy từ các loại đất (đất trồng cây hàng năm khác 1,24 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản 0,22 ha; đất chưa sử dụng 5,15 ha). 

Như vậy năm 2022 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 

8,26 ha, thực tăng 6,61 ha so với năm 2021. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng  

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2021 có 231,61 ha.  

Trong năm kế hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng tăng thêm 32,50 ha, 

được lấy từ các loại đất (đất rừng sản xuất 26,50 ha; đất chưa sử dụng 6,00 ha). 

Đồng thời trong năm kế hoạch đất ở đô thị giảm 1,09 ha cho các loại đất 

(đất khu công nghiệp 1,09 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng có 263,02 

ha, thực tăng 31,41 ha so với năm 2021. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thị xã, cấp xã 

Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2021 có 3.346,62 ha.  

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất phát triển hạ tầng có 4.062,78 ha, 

thực tăng 716,16 ha so với năm 2021. Cụ thể cho các loại đất trong nhóm hạ 

tầng như sau:  

Trong năm kế hoạch đất phát triển hạ tầng đưa vào thực hiện 66 công 

trình, dự án với diện tích tăng thêm 775,75 ha, được lấy từ các loại đất (đất trồng 

lúa 193,69 ha; đất trồng cây hàng năm khác 136,03 ha; đất trồng cây lâu năm 

52,14 ha; đất rừng phòng hộ 74,56 ha; đất rừng sản xuất 51,18 ha; đất nuôi trồng 

thuỷ sản 21,52 ha; đất ở tại nông thôn 4,50 ha; đất ở tại đô thị 9,69 ha; đất sinh 

hoạt cộng đồng 0,08 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,09 ha; đất sông suối, kênh 

rạch 17,59 ha; đất mặt nước chuyên dùng 0,69 ha; đất chưa sử dụng 213,94 ha).  

Các loại đất trong nhóm hạ tầng như sau:  

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá, đào tạo có 06 công trình, dự án với diện tích 

1,60 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo có 06 công trình, dự án với diện tích 

3,85 ha. 

+ Đất giao thông có 27 công trình, dự án với diện tích 298,90 ha. 

+ Đất thủy lợi có 09 công trình, dự án với diện tích 106,09 ha. 

+ Đất công trình năng lượng có 24 công trình, dự án với diện tích 337,99 ha. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông có 1 công trình, dự án với diện tích 

0,51 ha. 
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+ Đất chợ có 2 công trình, dự án với diện tích 0,80 ha. 

Đồng thời trong năm kế hoạch đất phát triển hạ tầng giảm 59,59 ha cho 

các mục đích sử dụng sau (đất nông nghiệp khác 0,12 ha; đất quốc phòng 1,77 

ha; đất khu công nghiệp 41,11 ha;  đất thương mại, dịch vụ 6,95 ha; đất khu vui 

chơi giải trí 1,00 ha; đất ở tại đô thị 8,64 ha). 

Ngoài ra còn có tăng giảm một số loại đất cụ thể: 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2021 có 3,29 ha.  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2021 có 3,71 ha.  

Trong năm kế hoạch đất bãi thải, xử lý chất thải tăng thêm 7,89 ha, được 

lấy từ các loại đất (đất trồng lúa 1,60 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,28 ha; 

đất trồng cây lâu năm 0,09 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,92 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải có 11,60 ha, 

thực tăng 7,89 ha so với năm 2021. 

- Đất cơ sở tôn giáo 

Diện tích đất cơ sở tôn giáo năm 2021 có 15,84 ha.  

Trong năm kế hoạch đất cơ sở tôn giáo tăng thêm 6,44 ha, được lấy từ các 

loại đất (đất chuyên trồng lúa nước 0,66 ha; đất rừng phòng hộ 0,64 ha; đất 

rừng trồng sản xuất 5,00 ha, đất ở tại nông thôn 0.06 ha, đất trồng cây lâu năm 

0.08 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất cơ sở tôn giáo có 22,28 ha, thực tăng 

6,44 ha so với năm 2021. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 

Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa năm 2021 có 367,63 ha.  

Trong năm kế hoạch đất làm nghĩa trang, nghĩa địa tăng 20,94 ha do 

chuyển sang các loại đất (đất chuyên trồng lúa nước 0,55 ha; đất trồng cây hàng 

năm khác 15,02 ha; đất rừng trồng sản xuất 3,90 ha; đất chưa sử dụng 1,47 ha). 

Đồng thời trong năm kế hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa giảm 20,75 ha 

cho các loại đất (đất quốc phòng 0,10 ha; đất khu công nghiệp 12,90 ha; đất 

giao thông 2,75 ha; đất năng lượng 4,00 ha; đất khu vui chơi giải trí 1,00 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa có 367,82 

ha, thực giảm 0,19 ha so với năm 2021. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng  

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 có 14,36 ha. 

Trong năm kế hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng tăng thêm 0,25 ha, 

được lấy từ các loại đất (đất trồng cây hàng năm khác 0,25 ha). 
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Như vậy đến năm 2022 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng có 14,53 

ha, thực tăng 0,25 ha so với năm 2021. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2021 có 28,91 ha.  

Trong năm kế hoạch đất khu vui chơi giải trí công cộng tăng thêm 14,87 

ha, được lấy từ các loại đất (đất trồng cây hàng năm 2,00 ha; đất rừng phòng hộ 

2,39 ha; đất rừng sản xuất 9,00 ha; đất ở tại nông thôn 0,21 ha; đất nghĩa trang, 

nghĩa địa 1,00 ha, đất chưa sử dụng 0,27 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng có 

43,78 ha, thực tăng 14,87 ha so với năm 2021. 

* Đất ở tại nông thôn  

Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2021 có 342,76 ha.  

Trong năm kế hoạch đất ở tại nông tăng thêm 80,11ha, được lấy từ các 

loại đất (đất trồng lúa 32,26 ha; đất trồng cây hàng năm khác 33,45 ha; đất trồng 

cây lâu năm 7,86 ha; đất rừng phòng hộ 1,50 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,06 ha; 

đất chưa sử dụng 4,98 ha). Đồng thời trong năm kế hoạch đất ở tại nông thôn 

giảm 26,70 ha cho các loại đất (đất quốc phòng 0,53ha; đất khu công nghiệp 

18,00 ha; đất thương mại dịch vụ 3,46 ha; đất giao thông 3,79 ha;  đất năng lượng 

0,65 ha; đất tôn giáo 0,06 ha; đất khu vui chơi, giải trí 0,21 ha). 

Như vậy năm 2022 diện tích đất ở tại nông thôn có 396,17 ha, thực tăng 

53,41 ha so với năm 2021. 

* Đất ở tại đô thị  

Diện tích đất ở tại đô thị năm 2021 có 586,58 ha.  

Trong năm kế hoạch đất tại đô thị tăng thêm 348,23 ha, được lấy từ các 

loại đất (đất trồng lúa 18,30 ha; đất trồng cây hàng năm khác 256,77 ha; đất trồng 

cây lâu năm 21,93 ha; đất rừng phòng hộ 0,34 ha; đất rừng sản xuất 17,40 ha; đất 

giao thông 8,64 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,17 ha; đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 1,61 ha; đất chưa sử dụng 23,07 ha). 

Đồng thời trong năm kế hoạch đất ở đô thị giảm 48,47 ha cho các loại đất 

(đất khu công nghiệp 31,86 ha; đất văn hoá xã hội 0,06 ha; đất thương mại dịch 

vụ 1,99 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 4,93 ha; đất giao thông 4,61 ha; đất 

năng lượng 5,02 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất ở tại đô thị có 886,34 ha, thực tăng 

299,76 ha so với năm 2021. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan  

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 có 19,93 ha.  
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Trong năm kế hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng thêm 0,01 ha, được 

lấy từ các loại đất (đất rừng phòng hộ 0,01 ha). 

Đồng thời trong năm kế hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,29 ha cho 

các loại đất (đất quốc phòng 0,20 ha; đất văn hoá xã hội 0,09 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất trụ sở cơ quan có 19,65 ha, thực 

giảm 0,28 ha so với năm 2021. 

* Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp 

Diện tích đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp năm 2021 trên địa 

bàn thị xã có 2,32 ha.  

Trong năm kế hoạch đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp không 

thay đổi. Như vậy đến năm 2022 diện tích đất xây dựng trụ sở của các tổ chức 

sự nghiệp giữ nguyên. 

* Đất cơ sỡ tín ngưỡng 

Diện tích đất cơ sỡ tín ngưỡng năm 2021 có 9,63 ha.  

Trong năm kế hoạch đất cơ sỡ tín ngưỡng tăng thêm 0,36 ha, được lấy từ 

các loại đất (đất trồng cây lâu năm 0,08 ha; đất rừng phòng 0,21 ha; đất mặt nước 

chuyên dùng 0,02 ha; đất chưa sử dụng 0,05 ha). 

Như vậy đến năm 2021 diện tích đất cơ sỡ tín ngưỡng có 9,99 ha, thực 

tăng 0,36 ha so với năm 2021. 

* Đất sông, ngòi, kênh,rạch, suối 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2021 có 795,74 ha.  

Trong năm kế hoạch đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 116,39 ha do 

chuyển có các loại đất (đất quốc phòng 0,16 ha;đất khu công nghiệp 95,73 ha; 

đất giao thông 16,42 ha;đất nặng lượng 1,17 ha; đất ở tại đô thị 1,61 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có 

680,65 ha, thực giảm 115,09 ha so với năm 2021. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng  

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 có 46,74 ha.  

Trong năm kế hoạch đất có mặt nước chuyên dùng tăng thêm 40,53 ha, do 

được lấy từ các loại đất (đất trồng lúa nước còn lại 10,14 ha; đất chưa sử dụng 

26,43 ha). 

Đồng thời đất có mặt nước chuyên giảm 7,39 ha do chuyển có các loại đất 

(đất khu công nghiệp 6,46 ha; đất giao thông 0,69 ha; đất công trình bưu chính, 

viễn thông 0,05 ha;  đất ở đô thị 0,17 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,02 ha). 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng có 79,88 

ha thực tăng 33,14 ha so với năm 2021. 

1.1.3. Đất chưa sử dụng 
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Diện tích đất chưa sử dụng năm 2021 có 1.697,10 ha.  

Trong năm kế hoạch diện tích đất chưa sử dụng giảm 623,72 ha do chuyển 

sang các loại đất (đất nuôi trồng thủy sản 1,40 ha; đất quốc phòng 1,01 ha; đất khu 

công nghiệp 288,10 ha; đất thương mại dịch vụ 52,12 ha; đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh 0,90 ha; đất cho hoạt động khoáng sản 5,15 ha; đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 6,00 ha; đất giao thông 23,05 ha; đất thuỷ lợi 6,35 ha; đất xây 

dựng cơ sở văn hóa 1.28 ha; đất cơ sở giáo dục 0,48 ha; đất năng lượng 181,10 

ha; đất công trình bưu chính, viễn thông 0,08 ha;  đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 1,47 ha; đất chợ 0,13 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,27 

ha; đất ở tại nông thôn 4,98 ha; đất ở tại đô thị 23,37 ha; đất tín ngưỡng 0,05 ha; 

đất có mặt nước chuyên dùng 26,43 ha).  

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất chưa sử dụng còn 1.073,38 ha thực 

giảm 623,72 ha so với năm 2021. 

 

1.2. Tổng hợp kế hoạch và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
hiện 

trạng sử 
dụng đất 

năm 
2021 (ha) 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-)  

ha 

Tỷ lệ  
(%) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 
NHIÊN 

  28.553,93 28.553,93   100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 18.068,33 15.962,10 -2.106,23 88,34 
  Trong đó:           
1.1 Đất trồng lúa LUA 2.404,37 1.229,15 -1.175,22 51,12 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước 

LUC 1.091,58 852,47 -239,11 78,10 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 1.312,79 376,68 -936,11 28,69 
  Đất trồng lúa nương LUN 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.803,85 2.322,35 -481,50 82,83 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.643,99 1.519,03 -124,96 92,40 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.785,42 5.657,82 -127,60 97,79 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.549,86 4.356,03 -193,83 95,74 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên 

RSN 248,24 243,00 -5,24 97,89 

  
Đất có rừng sản xuất là rừng 
trồng 

RST 3.350,04 3.161,45 -188,59 94,37 

  
Đất đang sử dụng để bảo vệ, 
phát triển rừng sản xuất 

RSM 951,58 951,58 0,00 100,00 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 671,32 683,94 12,62 101,88 
1.8 Đất làm muối LMU 100,35 80,35 -20,00 80,07 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 109,17 113,43 4,26 103,90 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.788,50 11.518,45 2.729,95 131,06 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
hiện 

trạng sử 
dụng đất 

năm 
2021 (ha) 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-)  

ha 

Tỷ lệ  
(%) 

  Trong đó:   0,00 0,00 0,00   
2.1 Đất quốc phòng CQP 138,50 185,05 46,55 133,61 
2.2 Đất an ninh CAN 8,10 9,77 1,67 120,62 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 2.731,16 4.211,12 1.479,96 154,19 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 4,40 4,40 0,00 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 148,35 282,25 133,90 190,26 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 335,54 358,49 22,95 106,84 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 1,65 8,26 6,61 500,61 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 231,61 263,02 31,41 113,56 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 3.346,62 4.062,78 716,16 121,40 

  Trong đó:   0,00 0,00 0,00   
- Đất giao thông DGT 1.676,30 1.939,96 263,66 115,73 
- Đất thủy lợi DTL 982,05 1.080,11 98,06 109,99 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,82 4,42 1,60 156,74 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,19 7,91 -0,28 96,58 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 

DGD 78,18 78,38 0,20 100,26 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 

DTT 22,13 21,46 -0,67 96,97 

- Đất công trình năng lượng DNL 174,58 512,57 337,99 293,60 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 

DBV 1,95 2,46 0,51 126,15 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia 

DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 3,29 3,29 0,00 100,00 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,71 11,60 7,89 312,65 
- Đất cơ sở tôn giáo TON 15,84 22,28 6,44 140,66 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng 

NTD 367,63 367,82 0,19 100,05 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
công nghệ 

DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội 

DXH 0,24 0,24 0,00 100,00 

- Đất chợ DCH 9,71 10,28 0,57 105,87 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 14,36 14,53 0,17 101,18 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 28,91 43,78 14,87 151,44 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 342,76 396,17 53,41 115,58 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 586,58 886,34 299,76 151,10 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19,93 19,65 -0,28 98,60 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
hiện 

trạng sử 
dụng đất 

năm 
2021 (ha) 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-)  

ha 

Tỷ lệ  
(%) 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 2,32 2,32 0,00 100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.18 Đất tín ngưỡng TIN 9,63 9,99 0,36 103,74 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 795,74 680,65 -115,09 85,54 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 46,74 79,88 33,14 170,90 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.697,10 1.073,38 -623,72 63,25 

(Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2022) 

1.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 2.107,75 

  Trong đó:    

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 1.174,87 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 238,76 
  Đất trồng lúa nước còn lại LUK/PNN 936,11 
  Đất trồng lúa nương LUN/PNN - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 480,91 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 124,96 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 127,60 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 172,03 
  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN 5,24 
  Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST/PNN 166,79 

  
Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng 
sản xuất 

RSM/PNN - 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 27,38 
1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN - 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 

   

  Trong đó:    

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu 
năm 

LUA/CLN - 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP - 

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 
sản 

LUA/NTS - 

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 
nuôi trồng thuỷ sản 

HNK/NTS - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 
làm muối 

HNK/LMU - 

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng 

RPH/NKR(a) - 

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RDD/NKR(a) - 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải là rừng 

RSX/NKR(a) 21,80 

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR (a) - 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 10,42 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất các loại đất trong năm kế hoạch cho các đơn vị  

hành chính xã, phường (chi tiết xem Biểu 07/CH) 

1.4. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

1 Đất nông nghiệp NNP 2.107,75 

  Trong đó:   - 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.175,22 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 239,11 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 936,11 

  Đất trồng lúa nương LUN - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 481,50 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 124,96 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 127,60 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 193,83 

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 5,24 

  Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST 188,59 

  
Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản 
xuất 

RSM - 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 27,38 

1.8 Đất làm muối LMU 20,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,12 

  Trong đó:   - 

2.1 Đất quốc phòng CQP - 

2.2 Đất an ninh CAN - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,65 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1,09 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 59,59 

  Trong đó:   - 

- Đất giao thông DGT 35,24 

- Đất thủy lợi DTL 8,03 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,28 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 3,65 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,67 

- Đất công trình năng lượng DNL - 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 

- Đất cơ sở tôn giáo TON - 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 20,75 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - 
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 
- Đất chợ DCH 0,23 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,08 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 26,70 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 48,47 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,29 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - 
2.18 Đất tín ngưỡng TIN - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 115,09 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,39 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm kế hoạch cho các đơn vị hành chính xã, 

phường (chi tiết xem Biểu 08/CH 

1.5. Kế hoạch đưa chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

1 Đất nông nghiệp NNP 1,40 

  Trong đó:    
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

1.1 Đất trồng lúa LUA - 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK - 

  Đất trồng lúa nương LUN - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX - 

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 

  Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST - 

  
Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản 
xuất 

RSM - 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,40 

1.8 Đất làm muối LMU - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 622,32 

  Trong đó:    

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,01 

2.2 Đất an ninh CAN - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 288,10 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 52,12 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,90 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,15 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 6,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 213,94 

  Trong đó:    

- Đất giao thông DGT 23,05 

- Đất thủy lợi DTL 6,35 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,28 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT - 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,48 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 

- Đất công trình năng lượng DNL 181,10 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,08 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 

- Đất cơ sở tôn giáo TON - 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,47 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - 
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 
- Đất chợ DCH 0,13 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,27 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4,98 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 23,37 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - 
2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,05 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 26,43 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm kế hoạch cho các đơn vị hành 
chính xã, phường (chi tiết xem Biểu 09/CH) 

 
1.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch  

Có 198 danh mục các công trình, dự án đưa vào thực hiện trong năm kế 

hoạch 2022. Bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên 

phân bổ và các công trình, dự án của thị xã được thể hiện chi tiết trong          

Biểu 10/CH kèm theo báo cáo này. 

1.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch 2022 của thị xã Kỳ Anh được dựa trên các căn cứ chính sau đây: 

- Luật Đất đai 2013; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về 

giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về 

khung giá đất; 

- Thông tư số 36/2014/NĐ-CĐ ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng 

giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn 
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tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê 

đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 

 

 

- Căn cứ việc xác định giá đất cụ thể từng khu vực 

Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Đơn giá 
(1000 

đồng/m2) 
Hệ số  

Thành tiền 
(tỷ đồng) 

I. Các khoản thu       7.609,10 

- Thu tiền khi giao đất ở đô thị 348,23 2000 1,00 6.964,60 

- Thu tiền khi giao đất ở nông 
thôn 

80,11 800 1,00 640,88 

- Thu tiền khi cho thuê đất để sản 
xuất kinh doanh, TMDV 

133,90 450 0,006 3,62 

II. Các khoản chi        3.429,64 

 - Chi bồi thường khi Thu hồi đất 
trồng lúa 

1.174,72 50,6 2,40 1.426,58 

 - Chi bồi thường khi Thu hồi đất 
trồng cây hàng năm còn lại 

499,17 50,6 2,40 606,19 

 - Chi bồi thường khi thu hồi đất 
trồng cây lâu năm 

124,46 55,7 2,40 166,38 

 - Chi bồi thường khi thu hồi đất 
rừng 

304,26 6,9 1,50 31,49 

 - Chi bồi thường khi thu hồi đất 
nuôi trồng thủy sản 

25,34 26,3 2,40 15,99 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở 
nông thôn 

26,70 800 1,00 213,60 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở 
đô thị 

48,47 2000 1,00 969,40 

Cân đối thu - chi (I - II)       4.179,46 

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thị xã Kỳ Anh theo kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 là: 4.179,46 tỷ đồng. 
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Trên đây là dự tính thu, chi dựa trên những khung giá và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất. Việc thu, chi thực 

tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất 

trên cơ sở áp dụng các khung giá quy định tại các thời điểm đó đối với các dự 

án. 

2. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất  

- Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã được UBND tỉnh phê 

duyệt, UBND thị xã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp 

với UBND các phường, xã và các ngành tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, kiểm 

tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy 

hoạch sử dụng đất. 

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 

từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư 

của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân. 

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất 

thải ở các khu, điểm công nghiệp… đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi 

thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai 

thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông 

nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai 

thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, 

nguồn nước để sử dụng đất bền vững. 

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp 

làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm 

quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất. Kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao 

gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định. 
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PHẦN IV 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh năm 2022 được xây dựng dựa trên 

cơ sở phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 thị xã Kỳ 

Anh và kế thừa kết quả quy hoạch phát triển của các ngành, các phường, xã đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực đặc 

biệt là dựa vào khả năng bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án trong 

năm 2022. 

- Kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh năm 2022 có ý nghĩa quan trọng 

trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, 

quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan 

trọng để các xã trong thị xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo 

pháp luật. 

Đến hết năm 2022 quỹ đất sử dụng của thị xã Kỳ Anh có những thay đổi 

đáng kể. Diện tích đất nông nghiệp là 15.962.10 ha chiếm 55,90% tổng diện tích 

tự nhiên; diện tích đất phi nông nghiệp 11.518.45 ha chiếm 40,34% tổng diện 

tích tự nhiên; diện tích đất chưa sử dụng 1.073.38 ha chiếm 3,76% tổng diện tích 

tự nhiên. 

2. Kiến nghị 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND thị xã Kỳ Anh 

kiến nghị: 

- Hỗ trợ kinh phí cho từng dự án đã đặt ra cho trong năm kế hoạch 2022, 

đặc biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi, điện, 

nước sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa,.. theo phương châm Nhà nước và nhân 

dân cùng làm. 

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn thị xã. 

- Tăng cường thành lập các ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần, các 

quỹ tín dụng để tăng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã 

nói riêng trong việc thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng./. 

 

 


