
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC 

Số:          /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Gia Lộc, ngày       tháng        năm 2022

BÁO CÁO
 Dự kiến phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 huyện Gia Lộc.
(Báo cáo kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử 
dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định 4053/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu trí, thứ tự ưu tiên phân bổ chỉ tiêu 
một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 
2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo dự kiến Phương án Điều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lộc như sau:

I. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030, KẾ HOẠCH SỬ 
DỤNG ĐẤT NĂM 2021.

1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
Theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hải Dương: 
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1.1. Đất nông nghiệp: Diện tích 4.715,27 ha, chiếm 47,29 % diện tích đất tự 
nhiên. Trong đó đất trồng lúa là 3.061,31 ha chiếm 30,70% diện tích đất tự nhiên.

1.2. Đất phi nông nghiệp: Diện tích 5.255,87 ha, chiếm 52,71% tổng diện 
tích tự nhiên.

Bảng 1: Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2030.
(Đơn vị:ha)

Hiện trạng 
năm 2020 Quy hoạch đến năm 2030

Tổng diện tích

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích 
(ha)

Cơ cấu
(%)

Cấp tỉnh 
phân bổ 

(ha)

Cấp huyện 
xác định, 
xác định 
bổ sung 

(ha)
Tổng diện tích

Cơ 
cấu
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) +(6) (8)
1 Đất nông nghiệp 6.587,49 66,07 4.765,28 4.715,27 47,29

1.1 Đất trồng lúa 4.779,29 47,93 3.111,32 -50,01 3.061,31 30,70

Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước 4.779,29 47,93 3.111,32 -50,01 3.061,31 30,70

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 92,85 0,93 81,53 81,53 0,82

1.3 Đất trồng cây lâu năm 455,52 4,57 415,59 415,59 4,17

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản 1.251,69 12,55 1.132,68 1.132,68 11,36

1.5 Đất nông nghiệp khác 8,14 0,08 24,16 24,16 0,24

2 Đất phi nông nghiệp 3.383,65 33,93 5.205,86 5.255,87 52,71

2.1 Đất quốc phòng 0,81 0,01 4,99 4,99 0,05

2.2 Đất an ninh 1,02 0,01 13,43 13,43 0,13

2.3 Đất khu công nghiệp - 0,00 818,00 818,00 8,20

2.4 Đất cụm công nghiệp 21,61 0,22 200,20 200,20 2,01

2.5 Đất thương mại dịch vụ 21,81 0,22 195,72 -3,19 192,53 1,93

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp

51,86 0,52 110,02 -0,93 109,09 1,09

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

0,95 0,01 0,95 0,95 0,01

2.8 Đất phát triển hạ tầng 1.825,08 18,30 2.069,61 44,03 2.113,64 21,20

2.8.1 Đất giao thông .146,49 11,50 1.326,45 42,83 1.369,28 13,73

2.8.2 Đất thuỷ lợi 422,71 4,24 307,02 1,20 308,22 3,09

2.8.3 Đất cơ sở văn hoá 14,05 0,14 41,72 41,72 0,42

2.8.4 Đất cơ sở y tế 6,11 0,06 13,13 13,13 0,13

2.8.5 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 54,29 0,54 95,92 95,92 0,96

2.8.6 Đất cơ sở thể dục - thể thao 25,58 0,26 58,04 58,04 0,58

2.8.7 Đất công trình năng lượng 2,34 0,02 23,69 23,69 0,24
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2.8.8 Đất công trình bưu chính viễn 
thông

0,64 0,01 0,88 0,88 0,01

2.8.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 11,65 0,12 20,29 20,29 0,20

2.8.10 Đất cơ sở tôn giáo 25,65 0,26 32,16 32,16 0,32

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

111,45 1,12 142,51 142,51 1,43

2.8.12 Đất chợ 4,13 0,04 7,81 7,81 0,08

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng

0,86 0,01 30,84 30,84 0,31

2.10 Đất ở tại nông thôn 949,33 9,52 1.165,98 8,40 1.176,08 11,79

2.11 Đất ở tại đô thị 96,52 0,97 173,99 173,99 1,74

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 16,44 0,16 24,13 24,13 0,24

2.13 Đất XD trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp

5,79 0,06 5,65 5,65 0,06

2.14 Đất cơ sở tín ngưỡng 9,63 0,10 12,70 12,70 0,13

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối

369,12 3,70 368,06 368,06 3,69

2.16 Đất có mặt nước chuyên dụng 10,80 0,11 9,57 9,57 0,10

2.17 Đất phi nông nghiệp khác 2,01 0,02 2,01 2,01 0,02

3 Đất chưa sử dụng

2. Kế hoạch sử dụng đất 2021.
2.1. Đất nông nghiệp: Diện tích 6.123,68 ha, giảm 463,81 ha (Trong đó 

đất trồng lúa 4.348,86 ha, giảm 430,43 ha) chuyển sang đất phi nông nghiệp để 
thực hiện các công trình, dự án.

2.2. Đất phi nông nghiệp: 3.847,45 ha, tăng 463,81 ha, chiếm 38,59% 
diện tích đất tự nhiên.

Bảng 2: Diện tích, cơ cấu các loại đất năm 2021.
(Đơn vị:ha)

Hiện trạng 
năm 2020

Kế hoạch 
năm 2021

STT Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng diện 

tích
Cơ cấu 

(%) Tổng diện tích Cơ cấu 
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Đất nông nghiệp 6.587,49 66,07 6.123,68 61,41

1.1 Đất trồng lúa 4.779,29 47,93 4.348,86 43,61
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 4.779,29 47,93 4.348,86 43,61

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 92,85 0,93 92,38 0,93
1.3 Đất trồng cây lâu năm 455,52 4,57 447,35 4,49
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1.4 Đất nuôi trồng thủy sản 1.251,69 12,55 1,223,36 12,27
1.5 Đất nông nghiệp khác 8,14 0,08 11,74 0,12

2 Đất phi nông nghiệp 3.383,65 33,93 3.847,45 38,59

2.1 Đất quốc phòng 0,81 0,01 2,49 0,02

2.2 Đất an ninh 1,02 0,01 1,32 0,01

2.3 Đất khu công nghiệp - 0,00 198,00 1,99

2.4 Đất cụm công nghiệp 21,61 0,22 55,00 0,55

2.5 Đất thương mại dịch vụ 21,81 0,22 50,95 0,51

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 51,86 0,52 105,92 1,06
2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm

đồ gốm 0,95 0,01 0,95 0,01

2.8 Đất phát triển hạ tầng 1.825,08 18,30 1.866,17 18,72

2.8.1 Đất giao thông .146,49 11,50 1.171,22 11,75

2.8.2 Đất thuỷ lợi 422,71 4,24 411,85 4,13

2.8.3 Đất cơ sở văn hoá 14,05 0,14 14,29 0,14

2.8.4 Đất cơ sở y tế 6,11 0,06 11,43 0,11

2.8.5 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 54,29 0,54 60,18 0,60

2.8.6 Đất cơ sở thể dục - thể thao 25,58 0,26 29,90 0,30

2.8.7 Đất công trình năng lượng 2,34 0,02 10,39 0,10

2.8.8 Đất công trình bưu chính viễn 
thông 0,64 0,01 0,64 0,01

2.8.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 11,65 0,12 11,92 0,12
2.8.10 Đất cơ sở tôn giáo 25,65 0,26 26,34 0,26
2.8.11 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 111,45 1,12 113,41 1,14

2.8.12 Đất chợ 4,13 0,04 4,60 0,05

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,86 0,01 29,02 0,29

2.10 Đất ở tại nông thôn 949,33 9,52 1.008,09 10,11

2.11 Đất ở tại đô thị 96,52 0,97 115,90 1,16

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 16,44 0,16 16,53 0,17

2.13 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp 5,79 0,06 5,72 0,06
2.14 Đất cơ sở tín ngưỡng 9,63 0,10 9,63 0,10
2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 369,12 3,70 369,12 3,70
2.16 Đất có mặt nước chuyên dụng 10,80 0,11 10,54 0,11
2.17 Đất phi nông nghiệp khác 2,01 0,02 2,10 0,02

3 Đất chưa sử dụng



5

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
ĐẾN NĂM 2030.

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử 
dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Căn cứ Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 
26/05/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất 
cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân 
kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện lập Phương án 
điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2030 như sau: 

1. Đất nông nghiệp.
Đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp là 5.026,91ha, chiếm 50,78% 

diện tích đất tự nhiên; giảm 1.524,09ha so với năm 2020 và 347,64 ha so với chỉ 
tiêu đất theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương (Trong đó đất trồng lúa đến năm 2030 là 3.493,59ha, chiếm 35,04% 
diện tích đất tự nhiên; giảm 1.285,41ha so với năm 2020 và 432,28 ha so với chỉ 
tiêu đất theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương) để chuyển sang đất phi nông nghiệp.

2. Đất phi nông nghiệp.
Diện tích 4.908,23ha, chiếm 49,22% diện tích đất tự nhiên; tăng 

1.524,09ha so với năm 2020 và giảm 347,64ha so với chỉ tiêu đất được phê 
duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Cụ thể:

- Đất quốc phòng: Đến năm 2025 là 4,99ha, tăng 3,99ha so với năm 2020; 
đến năm 2030 là 4,99ha, tăng 3,99ha so với năm 2020 và bảo đảm diện tích đất 
so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

- Đất an ninh: Đến năm 2025 là 11,54ha, tăng 10.54ha so với năm 2020; 
đến năm 2030 là 13,54ha, tăng 12,54ha so với năm 2020 và tăng 0,11 ha so với 
chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

- Đất Khu công nghiệp: Đến năm 2025 là 197,94ha, tăng 197.94ha so với 
năm 2020; đến năm 2030 là 662,94ha, tăng 662,94ha so với năm 2020 và giảm 
155,06ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

- Đất Cụm công nghiệp: Đến năm 2025 là 30,0ha, tăng 8,0ha so với năm 
2020; đến năm 2030 là 151,9ha, tăng 129,9ha so với năm 2020 và giảm 48,3ha 
so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

- Đất phát triển hạ tầng: Đến năm 2025 là 2.043,09ha, tăng 218,09ha so 
với năm 2020; đến năm 2030 là 2.147,85ha; tăng 322,85ha so với năm 2020 và 
tăng 34,21ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-
UBND. Trong đó: 
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+ Đất giao thông: Đến năm 2025 là 1.323,73ha, tăng 177,73ha so với năm 
2020; đến năm 2030 là 1.421,38ha, tăng 275,38ha với năm 2020 và tăng 52,1ha 
so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Đến năm 2025 là 25,51ha, tăng 11,51ha so 
với năm 2020; đến năm 2030 là 30,74ha, tăng 16,74 ha so với năm 2020 và 
giảm 10,98ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-
UBND.

+ Đất cơ sở y tế : Đến năm 2025 là 11,78ha, tăng 5,78ha so với năm 2020; 
đến năm 2030 là 14,29ha, tăng 8,29ha so với năm 2020 và tăng 1,16ha so với 
chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: Đến năm 2025 là 72,33ha, tăng 
18.33ha so với năm 2020; đến năm 2030 là 86,17ha, tăng 32,17ha so với năm 
2020 và giảm 9,75ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 
4053/QĐ-UBND.

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Đến năm 2025 là 34,74ha, tăng 
8,74ha so với năm 2020; đến năm 2030 là 50,32ha, tăng 24,32ha so với năm 
2020 và giảm 7,72ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 
4053/QĐ-UBND.

+ Đất công trình năng lượng: Đến năm 2025 là 20,54ha, tăng 18,54ha so 
với năm 2020; đến năm 2030 là 22,86ha, tăng 20,86ha so với năm 2020 và giảm 
0,83ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Đến năm 2030 là 0,82ha, tăng 
0,18ha so với năm 2020 và giảm 0,06ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại 
Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

- Đất ở tại nông thôn: Đến năm 2025 là 1.035,39ha, tăng 86,39ha so với 
năm 2020; đến năm 2030 là 1.074ha, tăng 125ha so với năm 2020 và giảm 
102,08ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

- Đất ở tại đô thị: Đến năm 2025 là 124,74ha, tăng 27,74ha so với năm 
2020; đến năm 2030 là 149ha, tăng 52ha so với năm 2020 và giảm 24,99ha so 
với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến năm 2025 là 17,02ha, tăng 1,02ha so 
với năm 2020; đến năm 2030 là 23,86ha, tăng 7,86ha so với năm 2020 và giảm 
0,27ha so với chỉ tiêu đất được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND.

Sau khi Phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021, năm 2022 đồng thời với lập Kế hoạch sử dụng đất năm 
2023 để bảo đảm tính thống nhất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo 
quy định.
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Bảng 3: Chi tiết chỉ tiêu sử dụng đất tăng, giảm so với chỉ tiêu được 
phân bổ.

(Đơn vị:ha)
Diện tích được phê 
duyệt theo QĐ số 
4053/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021

Diện tích điều chỉnh Quy hoạch 
SDĐ đến năm 2030.

TT  Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

Diện 
tích hiện 

trạng 
năm 
2020 Diện 

tích

Tăng 
(+); 

Giảm (-)

Diện 
tích năm 

2025

Diện 
tích năm 

2030

Tăng 
(+); 

Giảm (-)

Tăng (+); 
Giảm (-) so 

với QĐ 
4053/QĐ-

UBND

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-
(4) (7) (8) (9)=(8)-

(4)
(10)=(8)-

(5)

 I  LOẠI ĐẤT    

1  Đất nông nghiệp  NNP 6.587,49 4.715,27 -1872,22 5,873.11 5.062,91 -1.524,09 347,64

  Trong đó:  

 1.1  Đất trồng lúa LUA 4.779,29 3.061,31 -1717,98 4,179.47 3.493,59 -1.285,41 432,28

  Trong đó: Đất chuyên 
trồng lúa nước  LUC 4.779,29 3.061,31 -1717,98 4,179.47 3.493,59 -1.285,41 432,28

1.2  Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK 92,85 81,53 -11,32 88.37 85,25 -7,75 3,72

1.3  Đất trồng cây lâu năm CLN 455,52 415,59 -39,93 415.33 371,68 -84,32 -43,91

1.4  Đất nuôi trồng thuỷ 
sản NTS 1.251,69 1.132,68 -119,01 1.172,18 1.094,63 -157,37 -38,05

1.5  Đất nông nghiệp khác NKH 8,14 24,16 16,02 17,76 17,76 9,76 -6,4

2  Đất phi nông nghiệp  PNN 3.383,65 5.255,87 1872,22 4,098,03 4.908,23 1.524,09 -347,64

  Trong đó:  

 2.1  Đất quốc phòng  CQP 0,81 4,99 4,18 4,99 4,99 3,99 0

 2.2  Đất an ninh  CAN 1,02 13,43 12,41 11,54 13,54 12,54 0.11

 2.3  Đất khu công nghiệp  SKK 818,00 818 197,94 662,94 662,94 -155,06

 2.4  Đất cụm công nghiệp  SKN 21,61 200,20 178,59 30,00 151,9 129,9 -48,3
 2.5  Đất thương mại, dịch 

vụ 
 TMD 21,81 192,53 170,72 107,57 140,34 118,34 -52,19

2.6  Đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp 

 SKC 51,86 109,09 57,23 115,35 123,76 71,76 14,67

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

 SKX 0,95 0,95 0 0,95 0,95 0 0

 2.8  Đất phát triển hạ tầng  DHT 1.825,08 2.113,64 288,56 2,043,09 2.147,85 322,85 34,21

  Trong đó:  

 -  Đất giao thông  DGT 1.146,49 1.369,28 222,79 1,323,73 1.421,38 275,38 52,1

-  Đất thủy lợi  DTL 422,71 308,22 -114,49 381,09 355,70 -67,30 47,48

 -  Đất xây dựng cơ sở 
văn hóa  DVH 14,05 41,72 27,67 25,51 30,74 16,74 -10,98

 -  Đất xây dựng cơ sở y 
tế  DYT 6,11 13,13 7,02 11,78 14,29 8,29 1,16

 -  Đất xây dựng cơ sở 
giáo dục đào tạo  DGD 54,29 95,92 41,63 72,33 86,17 32,17 -9,75
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Diện tích được phê 
duyệt theo QĐ số 
4053/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021

Diện tích điều chỉnh Quy hoạch 
SDĐ đến năm 2030.

TT  Chỉ tiêu sử dụng đất  Mã 

Diện 
tích hiện 

trạng 
năm 
2020 Diện 

tích

Tăng 
(+); 

Giảm (-)

Diện 
tích năm 

2025

Diện 
tích năm 

2030

Tăng 
(+); 

Giảm (-)

Tăng (+); 
Giảm (-) so 

với QĐ 
4053/QĐ-

UBND

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-
(4) (7) (8) (9)=(8)-

(4)
(10)=(8)-

(5)

 -  Đất xây dựng cơ sở 
thể dục thể thao  DTT 25,58 58,04 32,46 34,74 50,32 24,32 -7,72

 -  Đất công trình năng 
lượng  DNL 2,34 23,69 21,35 20,54 22,86 20,86 -0,83

 -  Đất công trình bưu 
chính viễn thông  DBV 0,64 0,88 0,24 0,64 0,82 0,18 -0,06

-  Đất bãi thải, xử lý 
chất thải DRA 11,65 20,29 8,64 12,39 11,02 -0,98 -9,27

-  Đất cơ sở tôn giáo TON 25,65 32,16 6,51 32,61 32,55 6,55 0,39

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

NTD 111,45 142,51 31,06 121,96 115,52 4,52 -26,99

-  Đất chợ DCH 4,13 7,81 3,68 5,78 6,49 2,49 -1,32

  2.9  Đất khu vui chơi, giải 
trí công cộng DKV 0,86 30,84 29,98 13,31 19,13 18,13 -11,71

 2.10  Đất ở tại nông thôn ONT 949,33 1.176,08 226,75 1.035,39 1.074,00 125 -102,08

 2.11  Đất ở tại đô thị ODT 96,52 173,99 77,47 124,74 149 52 -24,99

2.12  Đất xây dựng trụ sở 
cơ   quan TSC 16,44 24,13 7,69 17,02 23,86 7,86 -0,27

2.13  Đất xây dựng trụ sở 
của tổ chức sự nghiệp DTS 5,79 5,65 -0,14 5,63 5,53 -0,47 -0,12

2.14  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 9,63 12,70 3,07 10,29 11,25 1,25 -1,45

2.15  Đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 369,12 368,06 -1,06 369,12 368,09 -0,91 0,03

2.16  Đất có mặt nước 
chuyên dùng MNC 10,80 9,57 -1,23 9,08 9,08 -1,92 -0,49

2.17  Đất phi nông nghiệp 
khác PNK 2,01 2,01 0 2,01 2,01 0 0

3 Đất chưa sử dụng CSD 0 0 0 0 0 0 0

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM.
Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện 

được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát về tự nhiên, kinh tế- xã hội gắn 
với thực trạng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện, cùng với việc 
kế thừa theo Quy hoạch đã được duyệt tại quyết định số 4053 của UBND tỉnh. 
Đây sẽ là căn cứ để tiến hành giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù 
hợp điều kiện thực tế của huyện, bảo đảm việc sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu 
quả và đáp ứng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 
của huyện. Sau khi phương án điều chỉnh Quy hoạch được UBND tỉnh phê 
duyệt, UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
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1. Công khai và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất được 
phê duyệt để làm cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa 
bàn cũng như làm căn cứ pháp lý cho việc triển khai thực hiện các dự án, các 
công trình trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tính phù hợp, 
thống nhất trong quản lý và sử dụng hợp lý quỹ đất trong toàn huyện. Việc tổ 
chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ 
huyện đến các xã, thị trấn đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và quốc 
phòng, an ninh. Kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án đã được giao, cho 
thuê đất nhưng không thực hiện đầu tư đúng thời gian quy định, sử dụng đất 
không hiệu quả, sử dụng đất trái mục đích được giao, thuê; ngăn chặn kịp thời 
tình trạng mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. 
Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu các cấp, ngành và chính quyền địa 
phương trong quản lý tài nguyên đất đai.

3. Tạo điều kiện, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm 
lực kinh tế, có công nghệ tiên tiến, có ngành nghề thu hút nhiều lao động, sản 
xuất thân thiện với môi trường đầu tư thuê đất vào địa bàn huyện.

4. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, tuyên truyền, vận 
động nhân dân có đất thu hồi đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng 
để thực hiện các công trình, dự án. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo dân chủ công khai, đúng 
luật để sớm có mặt bằng sạch để thực hiện các công trình, dự án, góp phần tích 
cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Nơi nhận:
- BCH đảng bộ huyện khóa XXVI;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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