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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn 

nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của 

môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, 

xã hội, an ninh và quốc phòng. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một nội dung quan trọng trong công 

tác quản lý nhà nước về đất đai. Điều 6, Luật Đất đai khẳng định nguyên tắc sử 

dụng đất là phải đảm bảo “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục 

đích sử dụng đất”. Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật của Nhà nước về đất đai có liên quan, theo hướng dẫn tại Thông tư 

01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. UBND huyện Mường Khương 

đã tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Khương, 

tỉnh Lào Cai”. 

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý 

 - Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm là một trong những nội dung quản lý 

nhà nước về đất đai, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và định hướng 

phát triển của địa phương và phù hợp với khả năng của từng giai đoạn. 

 - Đánh giá tình hình thực hiện, kế hoạch sử dụng đất đai của các năm trước 

đó để đánh giá những mặt hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng và thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có biện pháp điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất 

cho phù hợp với sự phát triển của các ngành kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, tăng 

cường quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. 

 - Bố trí lại quỹ đất hợp lý cho các mục đích sử dụng phải phù hợp với định 

hướng phát triển về lâu dài; đáp ứng nhu cầu thực tế sử dụng đất của các ngành, 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là chiến lược phát triển nông nghiệp 

- nông dân - nông thôn, xây dựng nông thôn mới đến năm 2023. 

 - Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử 

dụng đất, cho thê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, 

có hiệu quả; Giúp cho công tác quản lý và sử dụng đất ngày một tốt hơn. 

 - Cân đối hợp lý quỹ đất đáp ứng nhu cầu của từng dự án, từng công trình, 

đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo yêu cầu của từng năm 

sử dụng đất mới đất có hiệu quả, bền vững, tiết kiệm, không bị chồng chéo, 

không bị quy hoạch cheo. Bố trí quỹ đất hợp lý kết hợp với việc xây dựng cơ 
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chế chính sách về đổi đất lấy hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm huy động 

nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế văn hoá xã hội huyện, tăng nguồn thu cho 

ngân sách. 

 - Tạo cơ sở cho xây dựng kế hoạch sử dụng hàng năm và làm căn cứ điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

 - Bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và sử dụng đất để phát triển 

kinh tế - xã hội với sử dụng đất bền vững và bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện năm 2023, đồng thời khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lợi thế 

của huyện, sử dụng đất tiết kiệm, bền vững. Chính vì vậy, UBND huyện Mường 

Khương tổ chức lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mường Khương 

, tỉnh Lào Cai” để trình UBND tỉnh xét duyệt. 

2. Mục tiêu, yêu cầu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện 

2.1. Mục tiêu 

 - Cụ thể hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của huyện 

Mường Khương đã được UBND tỉnh phê duyệt; 

 - Là cơ sở pháp lý quan trọng thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an 

ninh của địa phương trong năm 2023; 

 - Làm cơ sở để UBND huyện cân đối các khoản thu từ việc giao đất, cho 

thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

2.2. Yêu cầu 

 - Xác định cụ thể diện tích của từng công trình, dự án đã được cấp tỉnh phân 

bổ trong năm 2023 đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

 - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực 

hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện 

theo kế hoạch sử đụng đất đã được phê duyệt đến hết năm 2022; 

 - Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm 2023 đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã; 

 - Là căn cứ pháp lý quan trọng cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trong năm 2023 theo quy định của pháp luật. 
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3. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 

3.1. Cơ sở pháp lý 

 - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  năm 2013; 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

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

 - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về giá đất; 

 - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 

 - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

 - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

 - Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; 

 - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

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

Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

 - Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

 - Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 45 ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền 

sử dụng đất; 

  - Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; 

 - Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT 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; 

 - Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

 - Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2013 

 - Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 09/4/2015 về ban hành một số nội 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-76-2014-TT-BTC-huong-dan-45-2014-ND-C-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-77-2014-TT-BTC-huong-dan-46-2014-ND-CP-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx


 Báo Cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương Năm 2023     

4 

 

dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bản tỉnh Lào 

Cai; 

- Thông tư số 332/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 76/2017/TT-BTC ngày 16/06/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2017/NĐ-CP ngày 15/05/2017 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

 - Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài Nguyên và 

Môi Trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 

2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành 

luật đất đai;  

 - Quyết định 1989/QĐ-BTC ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính về việc đính 

chính Thông tư 76/2017/TT-BTC ngày 16/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số Điều của Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

 - Văn bản số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện; 

 - Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối  (2016 - 2020) của tỉnh Lào Cai; 

 - Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị 

quyết về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lào Cai; 

 - Công văn số 2495/UBND-TNMT ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

- Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Mường 

Khương;  

 - Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục  

đích sử dụng đất để sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về danh mục các công trình, 

dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; 
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- Nghị quyết: 40/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi, chuyển mục đích 

sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi công cộng 

năm 2020; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác năm 2020; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Lào Cai; 

 - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025; 

 - Quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện Mường 

Khương; 

 - Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

 - Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai;  

- Căn cứ Văn bản số 2611/STNMT-CCĐ ngày 22/9/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Lào Cai về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện; 

 - Nghị quyết: 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; 

- Nghị quyết: 06/NQ-HĐND ngày 19/06/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; 

- Nghị quyết: 17/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chủ trương 
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chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; 

- Thông báo số:       /TB- HĐTĐ ngày /12/2022, của Hội đồng thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Về kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Mường Khương. 

 *  Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai:  

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

sử dụng đất của huyện Mường Khương được dựa trên các căn cứ chính sau: 

 - Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào 

Cai về bảng giá đất 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

 - Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 quy định về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; diện tích chuyển 

mục đích, giao, cho thuê đất trong năm kế hoạch. 

- Căn cứ Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh lào 

cai về kế hoạch thu tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2021 – 2025. 

- Văn bản số 2894/STC-QLNS ngày 28/12/2020 của Sở Tài chính về xây 

dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bán trụ sở năm 2021. 

3.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ 

- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được phê duyệt theo Quyết định số 

1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ). 

 - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đầu (2021- 2025) tỉnh Lào Cai (đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 

65/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2013). 

  - Quy hoạch các ngành, lĩnh vực của tỉnh Lào Cai có liên quan đến huyện như 

giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị… 

 - Quy hoạch phát triển của các sở, ngành trên địa bàn huyện. 

 - Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất qua các kỳ. 

- Số liệu thống kê đất đai năm 2020 của huyện Mường Khương; 

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mường Khương; 
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- Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai, huyện Mường Khương năm 2020; 

- Đồ án quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện; 

- Bản đồ đồ giao đất lâm nghiệp, bản đồ quy hoạch nông thôn mới, bản đồ 

quy hoạch huyện Mường Khương. 

- Bản đồ địa chính các xã, thị trấn: TT Mường Khương, xã Bản Lầu, xã Bản 

Xen, xã Cao Sơn, xã Dìn Chin, xã La Pán Tẩn, xã Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Vai, 

xã Nậm Chảy, xã Nấm Lư, xã Pha Long, xã Tả Gia Khâu, xã Tả Ngải Chồ, xã Tả 

Thàng, xã Thanh Bình, xã Tung Chung Phố; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

4. Sản phẩm của dự án bao gồm 

- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai; bảng biểu số liệu phân tích kèm theo; 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mường Khương tỷ lệ 1: 

25.000 (dạng số và giấy); 

- Bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Mường 

Khương tỷ lệ 1: 25.000 (dạng số và giấy); 

- Tập bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình,dự án trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 

- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định và  phê duyệt; 

- Đĩa CD lưu trữ các tài liệu trên. 
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PHẦN I 

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

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

 1. Vị trí địa lý 

 Mường Khương là huyện thuộc vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, cách 

Thành phố Lào Cai 50 km về phía đông bắc, có vị trí như sau: 

 - Phía Tây và phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 

 - Phía nam giáp huyện Bảo Thắng. 

 - Phía Đông giáp huyện Bắc Hà, Si Ma Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

Là huyện có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh - quốc phòng, có tổng chiều dài 

đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc là 76 km. Huyện có 

01 cửa khẩu quốc gia Mường Khương và các lối mở, là điều kiện thuận lợi để giao 

lưu, trao đổi kinh tế - văn hóa phát triển giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc, tuy 

nhiên bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều phức tạp về mặt an ninh và quốc phòng. 

 Toàn huyện có 15 xã và 01 thị trấn với diện tích tự nhiên 56.460,27 ha 

chiếm 8,87% diện tích tự nhiên của tỉnh Lào Cai. 

 2. Địa hình, địa mạo 

 Mường Khương thuộc dãy núi Tây Côn Lĩnh, địa hình được kiến tạo bởi 

cao nguyên cổ Bắc Hà. Địa hình bị chia cắt phức tạp, núi cao, dốc lớn tạo nên 

nhiều khe sâu, xen kẽ là các dải thung lũng hẹp. Phần địa hình phía đông thuộc 

lưu vực sông Chảy cao dốc gồm 4 xã vùng thượng huyện và 4 xã vùng cao có 

đỉnh núi cao nhất 1591 m (thuộc xã Pha Long); phần địa hình phía tây huyện thuộc 

lưu vực sông Hồng gồm 3 xã hạ huyện và 5 xã vùng giữa huyện, địa hình thấp 

hơn phía đông. Độ cao trung bình 950m, độ dốc trung bình 25o – 30o. Địa hình 

địa thế cao, dốc, chia cắt phức tạp gây nhiều khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, 

xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, giao lưu kinh tế, văn hóa nhưng cũng tạo 

nên những tiểu vùng sinh khí hậu khác nhau để phát triển các sản phẩm kinh tế 

hàng hóa phong phú đa dạng. Do cấu tạo địa hình đã hình thành nên 4 tiểu vùng 

kinh tế sinh thái: 

 - Vùng hạ huyện gồm 3 xã là Bản Lầu, Bản Xen và Lùng Vai. 

 - Vùng giữa gồm 5 xã là Thanh Bình, Nậm Chảy, Nấm Lư, Mường  

Khương và Tung Chung Phố. 

 - Vùng thượng huyện gồm 4 xã: Pha Long, Dìn Chin, Tả Ngải Chồ, Tả Gia 

Khâu. 
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 - Vùng cao gồm 4 xã là Cao Sơn, Lùng Khấu Nhin, La Pan Tẩn, Tả Thàng. 

3. Đặc điểm khí hậu 

 Mường Khương nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm và mưa 

nhiều. Do ảnh hưởng của địa hình, địa mạo nên hình thành các tiểu vùng khí hậu 

riêng biệt: Một năm có 2 mùa nhưng không có ranh giới rõ rệt, mùa đông lạnh kéo 

dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ bình quân 15 – 16oC, tháng 1 là 

tháng lạnh nhất nhiệt độ có thể xuống đến 6 – 8oC, mùa hè mát mẻ từ tháng 5 đến 

tháng 10, nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 cũng không đến 35oC. Nhiệt độ bình quân 

trong năm từ 18 – 22oC, cao nhất là 34,3oC, thấp nhất là 6oC. 

 Lượng mưa lớn nhất 2402 mm/năm, lượng mưa nhỏ nhất 1358 mm/năm. 

Do lượng mưa khá lớn nhưng phân bố không đều giữa các tháng trong năm cộng 

với địa hình cao, dốc, độ che phủ của rừng thấp nên mùa mưa nước tập trung 

nhanh gây ra lũ ống, lũ quét gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống và ách tắc giao 

thông. Ngược lại về mùa đông lạnh, khô hanh, lượng mưa ít, các suối cạn kiệt gây 

nên khô hạn, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt. 

 Lượng bốc hơi trung bình hàng năm là 510 mm, tháng cao nhất (tháng 7, 

8) là 850 - 900mm, tháng thấp nhất (tháng 10, 11) là 400 mm. 

Độ ẩm không khí biến động từ 80 – 88%. Về mùa đông các xã vùng cao thường 

có sương muối, gây hại cho cây trồng, vật nuôi. 

4. Thuỷ văn 

 Mường Khương có mạng lưới sông suối khá dày với mật độ 0,7- 1,0 

km/km2 trừ vùng núi đá vôi mật độ suối trên mặt đất giảm, chỉ còn 0,5- 0,9 km/km2 

do hoạt động của hiện tượng caster tạo nên các dòng chảy ngầm.  

 Phía đông huyện có sông Chảy là đoạn sông ranh giới với huyện Si Ma Cai 

và huyện Bắc Hà. Phía tây có sông Bá Kết là phụ lưu của sông Hồng, có 1 đoạn 

hạ lưu là ranh giới với tỉnh Vân Nam Trung Quốc (thuộc xã Bản Lầu). 

 Các suối lớn có suối Na Nhung, suối Nậm Chảy, suối Pặc Trà... có diện tích 

lưu vực lớn trên 50 km2, còn các suối khác chỉ có diện tích lưu vực từ 10 - 20 km2. 

Nguồn nước mặt sông suối là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sản xuất và sinh 

hoạt trong huyện nhưng do lượng mưa phân bố không đều các năm và trong 1 

năm cộng với độ che phủ của rừng thấp, địa hình cao, dốc nguồn nước này đã gây 

nhiều khó khăn thiệt hại cho mùa màng, tài sản của nhân dân trong huyện bởi 

những trận lũ ống, lũ quét về mùa mưa, khô hạn về mùa đông. 
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5. Các nguồn tài nguyên 

5.1. Tài nguyên đất 

 Huyện Mường Khương có các nhóm đất chính sau: 

 - Nhóm đất Feralit màu vàng đỏ trên đá sét và đá biến chất trên núi cao từ 

1.200 m – 1.700 m. 

 - Nhóm đất Feralit vàng đỏ trên đá sét và đá biến chất trên núi độ cao trung 

bình 700 m – 1.200 m. 

 - Nhóm đất Feralit vàng đỏ trên đá sét và đá biến chất trên núi thấp 300 m - 70 m. 

 - Nhóm đất Feralit vàng đỏ trên đá sét và biến chất vùng đồi 250-300 m. 

 - Nhóm đất nâu đỏ trên đá vôi. 

 - Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ. 

 Sự phân bố và đặc điểm của các loại đất thể hiện qua 1 số chỉ tiêu chính sau đây: 

 + Đất đai phân bố ở độ cao  700m (núi trung bình và núi cao) chiếm 56,3% 

diện tích tự nhiên toàn huyện 

 + Đất đai phân bố ở độ dốc 15o chiếm 74,8%;  < 15o chiếm 25,2% 

 + Đất đai có tầng dày > 50cm chiếm 56%; < 50cm chiếm 44%. 

 + Độ phì nhiêu ở cấp 1 & 2 (tốt và rất tốt) chiếm 75,5%; Cấp 3 (trung bình) 

là 18%; Cấp 4 (xấu) là 6,5%. 

 Qua phân tích nêu trên ta thấy đất đai Mường Khương có hạn chế cơ bản là 

độ dốc cao rất dễ bị xói mòn, rửa trôi và sạt lở. Còn về độ dày và độ phì nhiêu có 

nhiều thuận lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp. Trong 6 nhóm đất trên thì 4 nhóm 

đất Feralit đồi núi chiếm tới 69,3% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. 

 Nhóm đất Feralit trên núi thấp và vùng đồi thích nghi cho việc sản xuất 

nông lâm kết hợp (cây rừng với cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả). Cây rừng 

như Sa mộc, Mỡ, Bồ đề, Keo, Tống quán sủ, Tre trúc. 

 Cây công nghiệp lâu năm như chè, trẩu, sở. 

 Cây ăn quả lưu niên như  nhãn, vải, mơ, mận hậu, hồng, quýt, lê xanh. 

 Cây nông nghiệp như  ngô, cần trồng xen đậu tương làm giàu cho đất. 

 - Nhóm đất nâu đỏ trên đá vôi là loại đất tốt có thể trồng ngô, cây ăn quả 

lưu niên như: Na, mận hậu, lê xanh...  

 - Nhóm đất dốc tụ cần đầu tư cải tạo để trồng lúa (nếu có nguồn nước)  

hoặc trồng rau màu, cây lâu năm. 

5.2. Tài nguyên nước 

 - Nước mặt: Phụ thuộc vào nguồn nước mưa được lưu giữ trên rừng,  
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trong núi và các sông suối, hồ ao, đầm ... là nguồn nước cung cấp chủ yếu cho sản 

xuất và đời sống. 

 Nước mặt ở Mường Khương khá phong phú và ít bị ô nhiễm. Dòng chảy 

mặt hàng năm ước hàng tỷ m3 nhưng phân bố không đều, phụ thuộc nhiều vào 

địa hình, mưa, lớp phủ bề mặt..., mùa mưa lượng nước dồi dào nhưng mùa kiệt 

một số nơi nhất là vùng cao thường thiếu nước nghiêm trọng và có hiện tượng sa 

mạc hóa, nhất là 02 xã Tả Gia Khâu và Dìn Chin. 

 - Nước ngầm: Do cấu tạo địa hình và hiện tượng Caster hoạt động mạnh 

nên các mạch nước ngầm ở Mường Khương bị hạ thấp quá sâu nên nguồn nước 

ngầm chưa được khai thác sử dụng cho sinh hoạt. 

5.3. Tài nguyên rừng 

 Diện tích rừng của huyện tính đến năm 2020 có 24,054.80 ha, chiếm 

42.60% tổng diện tích tự nhiên, trong đó:  

 - Rừng sản xuất: 8,397.25 ha, chiếm 14.87% tổng diện tích tự nhiên. 

 - Rừng phòng hộ: 15,657.55 ha, chiếm 27.73% tổng diện tích tự nhiên.   

 Rừng Mường Khương với đa dạng các chủng loại như sa mộc, tống quán 

sủ, vùng thấp có keo lá tràm, bạch đàn, trẩu, mỡ, bồ đề...và các loại tre, nứa, 

vầu...đang có sự phát triển tương đối tốt. Rừng giữ vai trò rất quan trọng trong 

việc phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ môi trường sinh thái, góp phần hạn chế lũ lụt, 

hạn hán xảy ra ở hạ lưu. Tuy nhiên do việc khai thác và tập quán canh tác nương 

rẫy đã làm cho tài nguyên rừng đang bị đe doạ, tầng tán bị phá vỡ, chất lượng 

rừng thấp. Động vật rừng bị săn bắt, nhiều loài đã và đang di cư đi nơi khác, có 

những loài quý hiếm đang có nguy cơ bị diệt chủng, vì vậy cần có biện pháp bảo 

vệ, khai thác rừng hợp lý, hiệu quả hơn. 

5.4. Tài nguyên khoáng sản 

 Trên địa bàn huyện có một số loại khoáng sản quý có trữ lượng tương đối 

lớn đang được thăm dò và kiểm định tiến hành khai thác.  

 -  Mỏ Chì kẽm khu Cao Sơn với trữ lượng Zn là 22.947 tấn; Pb là 135.364 tấn. 

 - Antimon Nậm Chảy chạy dọc biên giới Việt – Trung có trữ lượng lớn. 

 - Chì, kẽm ở Bản Xen, La Pán Tẩn. 

 - Vật liệu XD thông thường (đá, cát) trữ lượng hàng trăm lên đến triệu m3. 

 Tài nguyên khoáng sản của huyện tuy không đa dạng về chủng loại, nhưng 

có trữ lượng khá lớn, cần có biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý để  

tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và bảo vệ tốt môi trường, sinh thái. 
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5.5. Tiềm năng du lịch  

 Tiềm năng du lịch của Mường Khương có: Khu di tích "Hang động Hàm  

Rồng". Có thể khai thác kết hợp với thác nước Tà Lâm, hang Cán hồ…và nền văn 

hoá nhiều bản sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện để khai thác loại hình du 

lịch cảnh quan kết hợp sinh thái, văn hoá.  

 Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có các chợ vùng biên thông qua các cửa 

khẩu là nơi giao lưu kinh tế – văn hóa với Vân Nam Trung Quốc như chợ Bản 

Lầu, Lùng Vai, Pha Long, Cac Sơn, Lùng Khấu Nhin, Thanh Bình và chợ trung 

tâm huyện tất cả đều mang nét đặc trưng vùng cao mang sắc thái đặc biệt là nơi 

hội tụ các hoạt động văn hóa truyền thống, là điều kiện phát triển du lịch cộng 

đồng các dân tộc.  

 Tiềm năng phát triển du lịch huyện Mường Khương rất khả quan, đặc biệt 

nếu có sự kết hợp chặt chẽ với tua du lịch của các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai và 

thành phố Lào Cai thì sẽ là một tua du lịch hấp dẫn thu hút được nhiều khách. Tuy 

nhiên đến nay du lịch Mường Khương vẫn chưa có điều kiện để phát triển hiệu 

quả do chưa có sự đầu tư thích đáng. 

5.6. Tài nguyên nhân văn 

 Huyện có 14 dân tộc anh em cùng nhau chung sống như: Tày, Mông, Dao, 

Phù Lá, Thu Lao, Nùng, Kinh, Hoa...mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán và 

tiếng nói riêng. Cộng đồng các thôn, bản là nơi các truyền thống văn hoá của các 

dân tộc vẫn được lưu giữ phát triển, các ngành nghề truyền thống như nghề rèn, 

nghề dệt, nghệ thuật thêu may thổ cẩm...và các phong tục tập quán như lễ hội 

xuống đồng của dân tộc Giáy, gầu tào, múa khèn của người Mông…sự giao lưu 

kinh tế, văn hoá giữa 14 dân tộc tạo nên một bản sắc riêng của huyện Mường 

Khương. 

 Các dân tộc cư trú ở Mường Khương dù ít hay nhiều, dù đến Mường 

Khương vào những thời gian khác nhau nhưng tất cả đều có tinh thần đoàn kết 

cao, cùng đấu tranh bảo vệ và xây dựng vùng biên cương của Tổ Quốc. Cùng 

với tính năng động sáng tạo, có ý chí tự lập tự cường, khắc phục khó khăn, kế 

thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành quả đạt được trong lao động sản 

xuất, đấu tranh cải tạo tự nhiên, phát triển nền văn hoá - kinh tế - xã hội, đây 

thực sự là nguồn nội lực quan trọng để huyện Mường Khương phát triển trong 

tương lai. 
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*. Những thuận lợi, lợi thế 

 Vị trí địa lý và giao thông thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế nội, ngoại tỉnh 

và phát triển quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Khí hậu đa dạng cùng tài nguyên đất đai, sinh học phong phú cho phép phát triển 

cơ cấu cây trồng đa dạng, chất lượng cao như rau, hoa, lúa séng cù, ớt, chuối, dứa, 

chè, mận hậu, lê xanh... cây dược liệu, cây lâm nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hoá 

có chất lượng và giá trị kinh tế cao. 

 Tiềm năng du lịch khá lớn, nếu được đầu tư và khai thác hợp lý sẽ là một 

nguồn kinh tế mũi nhọn. Có điều kiện thuận lợi để phát triển tiểu thủ công nghiệp, 

chế biến sản xuất nhỏ và dịch vụ. 

*. Những khó khăn, hạn chế 

 Địa hình cao, dốc đã ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác sử dụng đất nông 

nghiệp ở quy mô lớn; phát triển giao thông vận tải, xây dựng các công trình kinh 

tế kỹ thuật, cơ sở hạ tầng... cũng gặp không ít khó khăn, phức tạp. Để làm được 

đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn về tiền của và công sức. 

 Chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như hạn hán, lũ lụt, mưa đá, sương 

muối. Đất đai bị xói mòn mạnh, diện tích đất trống đồi trọc còn nhiều, sản xuất 

nông nghiệp trên đất đồi núi nhưng hiệu quả không cao do tỷ lệ nương ruộng bậc 

thang chỉ chiếm 30% tổng diện tích nương rẫy hiện có. 

 Đời sống nhân dân còn nghèo, thu nhập thấp, nhiều dân tộc còn tập quán 

du canh, trình dộ dân trí của bộ phận lớn dân cư còn thấp, nhất là đồng bào dân 

tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, phong tục tập quán lạc hậu. 

II. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 Kinh tế của huyện Mường Khương đang trên đà phát triển, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tích cực; diện mạo thị trấn và các xã có nhiều đổi mới. 

 Trong năm 2022, ngay từ đầu năm, UBND huyện Mường Khương đã quán 

triệt, triển khai chỉ đạo thực hiện Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai về 

thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022; xây Chương trình công tác năm 2022 cụ thể, chi tiết phù hợp 

với điều kiện thực tế của huyện; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

các Chương trình, Đề án của  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-

2025 và các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy; Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển 

kinh tế-xã hội cho 05 xã có tỷ lệ hộ nghèo; Chỉ đạo chuẩn bị và triển khai thực 

hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các 
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cấp trên địa bàn huyện đảm bảo đúng thời gian, quy định của Luật; ban hành các 

Văn bản chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc 

phòng; tập trung chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid - 19, cụ 

thể như sau: 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp 

 Trong năm 2022, tình hình sản xuất nông lâm nghiệp của huyện cơ bản 

đảm bảo diện tích, khung thời vụ; việc chuẩn bị vật tư nông nghiệp phục vụ sản 

xuất được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân; 

công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh, phòng chống hạn được thực hiện kịp 

thời; việc tu sửa nạo vét kênh mương, tích nước phục vụ sản xuất; công tác phòng, 

chống thiên tai, sắp xếp dân cư thực hiện theo đúng quy định. Kết quả cụ thể như 

sau: 

 a.Trồng trọt 

- Cây lương thực được triển khai thực hiện đảm bảo về diện tích giao và 

khung thời vụ, năng suất: tổng sản lượng lương thực có hạt tính đến thời điểm báo 

cáo ước đạt 34.349 tấn bằng 95 % KH, bằng 97% CK. Cụ thể: Cây ngô trồng 

5.600ha, sản lượng 22.840 tấn, bằng 93,33% KH, bằng 95,7% CK; Cây lúa cấy 

2.150 ha, sản lượng thóc là 11.509 tấn bằng 100,24% KH, bằng 100,5% CK. 

- Cây công nghiệp phát triển tăng về diện tích, sản lượng và giá trị. Tổng 

diện tích chè tập trung của huyện là 4.055 ha bằng 82,5% KH, bằng 116,7% CK 

(trong đó: chè kinh doanh 2.586 ha, chè kiến thiết cơ bản 1.469 ha); lũy kế sản 

lượng chè búp tươi thu hoạch 19.965 tấn bằng 82,5% KH, bằng 115,6% CK, giá trị 

sản lượng 131,86 tỷ đồng (tăng 2,81 tỷ đồng). Trồng Chè mới năm 2022, kế hoạch 

860ha, kết quả thực hiện: đến thời điểm báo cáo làm đất 291,7ha, trồng 196ha bằng 

22,8% KH, bằng 89% CK. 

- Diện tích cây ăn quả chủ lực của huyện (Chuối, Quýt và dứa)là 3.749,7ha 

(tăng 410,8ha), diện tích đến kỳ cho thu hoạch là 1.903ha (giảm 187,13ha), sản 

lượng ước đạt 32.002tấn; giá trị sản lượng đạt 113,28 tỷ đồng, giảm 102,028 tỷ 

đồng so với CK (do diện tích cho thu hoạch giảm). 

- Ngoài một số cây trồng chính, trên địa bàn huyện còn thực hiện một số 

cây trồng khác góp phần mang lại thu nhập cho người dân, cụ thể như: Đậu tương 

400 ha, hiện đã thu hoạch 200ha, năng suất 12,4 tạ/ha, sản lượng 248 tấn; Cây sa 

nhân 1.367,5 ha (diện tích cho thu hoạch 1.100 ha). Đến nay đã thu hoạch 1.492 

tấn, giá bán bình quân 30.000 đồng/kg, giá trị sản lượng 41,54 tỷ đồng; Cây ớt 

200ha, năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 1.100 tấn, giá bán 25.000 đồng/kg, giá trị sản 

lượng 25,66 tỷ đồng. 
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- Trồng và bảo vệ rừng: Diện tích trồng rừng mới được 283,35/400 ha bằng 

70,8% KH, bằng 108,4% CK; Bảo vệ rừng 19.290ha bằng 100% KH; Khoanh 

nuôi tái sinh chuyển tiếp đạt 300/300ha, bằng 100% KH; Tỷ lệ che phủ rừng đến 

thời điểm hiện tại đạt 43,42% bằng 98,7% KH, bằng 101% CK; hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân khai thác được 1.177,429 m3 từ nhóm V đến nhóm VIII gỗ rừng 

trồng và cây trồng phân tán của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng theo quy định.

  

 b.Chăn nuôi 

- Các ngành chuyên môn và các địa phương đã triển khai các giải pháp cấp 

bách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng; tuy nhiên 

9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện dịch bệnh tả lợn Châu phi vẫn tái phát 02 đợt, 

xảy ra tại 07 hộ/03 thôn/03 xã (Tả Thàng, Tả Ngài Chồ, Bản Lầu), làm 54 con lợn 

mắc bệnh phải tiêu huỷ, trọng lượng tiêu huỷ 2.662 kg; bệnh lở mồm long móng 

xảy ra tại thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ làm 59 con lợn của 09 hộ dân mắc bệnh. 

Tính đến thời điểm báo cáo các bệnh dịch xảy ra trên địa bàn huyện đã được khống 

chế (đã thông báo hết dịch). 

- Tổng đàn gia súc của huyện ước đạt 43.768 con, bằng 97% KH, bằng 

103% so CK (đàn trâu 9.548 con, đàn bò 3.435 con, đàn lợn 29.850 con, đàn 

ngựa 265 con, đàn dê 670 con); đàn gia cầm 249.000 con, bằng 99% KH, bằng 

105% so CK; tổng sản lượng thịt gia súc, gia cầm ước đạt 2.726,45 tấn, bằng 81% 

KH, bằng 113% CK (trâu 61,41 tấn, bò 50,08 tấn, lợn 2.152,2 tấn, ngựa 9,09 tấn, dê 

4,52 tấn, gia cầm 449,15 tấn). 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch, 

đến thời điểm báo cáo đã thực hiện được 55.460/100.200 liều, bằng 55,34% KH; 

cụ thể như sau: Vắc xin LMLM trâu, bò 10.000 liều; Vắc xin THT trâu, bò 

10.000 liều; Vắc xin THT lợn 9.000 liều; Vắc xin Dịch tả lợn 9.000 liều; Vắc 

xin Dại chó 2.460 liều; Vắc xin cúm gia cầm 15.000 liều. 

- Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản huyện 90 ha, bằng 98% KH; 

sản lượng thuỷ sản thu hoạch ước đạt 156,5tấn, bằng 71% KH, bằng 104% CK. 

1.2. Phát triển nông thôn 

a. Công tác xây dựng nông thôn mới 

- Tiếp tục trung nguồn lực, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM, tuyên truyền, vận 

động nhân dân tự nguyện đóng góp và ủng hộ xây dựng NTM với tổng số tiền mặt là 

753,1 triệu đồng, hiến 5.538 m2 đất, 609 ngày công lao động; tổ chức tuyên truyền 77 

buổi/2.647 lượt người tham gia. 

- Số tiêu chí xây dựng NTM hoàn thành: Đạt 0/16 tiêu chí, đạt 36/84 chỉ tiêu, đạt 

42,85% tổng số chỉ tiêu. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của các xã, thị trấn sau khi rà 

soát theo Bộ tiêu chí NTM cấp xã tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 là: 145/304 lượt 
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tiêu chí, số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện là 9,06 tiêu chí/xã, thị trấn; số tiêu chí 

NTM bình quân của các xã đạt 8,93 tiêu chí/xã. Giảm 88 tiêu chí, bằng 62,5%CK; Thôn 

NTM đạt 0/20 thôn, đạt 233/300 lượt tiêu chí, 625/800 chỉ tiêu; Thôn kiễu mẫu đạt 0/5 

thôn, đạt 47/60 lượt tiêu chí, 109/140 chỉ tiêu; Xây dựng xã Nậm Chảy đạt 19 tiêu chí 

NTM: Đến nay, qua rà soát đã hoàn thành 10/19 tiêu chí bằng 52,63% KH, bằng 

83%CK, số tiêu chí chưa hoàn thành: 09 tiêu chí. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

hoàn thiện mẫu mã, bao bì, phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm về cơ quan thường 

trực Chương trình (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) tham gia đánh giá ý 

tưởng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022.  Dự kiến có đăng ký 05 sản phẩm tham 

gia đánh giá (Xôi ngũ sắc Mường Khương, Lạp sườn, Thịt treo - Hộ kinh doanh 

Phùng Kim Dung; Thịt lợn sấy, Thịt lợn vị bò khô - HTX Sơn Hòa). 

 b. Công tác sắp xếp dân cư 

Tổ chức rà soát các hộ gia đình đang ở trong vùng có nguy cơ thiên tai cao, 

xây dựng phương án di chuyển đến nơi ở mới an toàn đảm bảo tính mạng và hạn 

chế thấp nhất thiệt hại; tính đến thời điểm báo cáo đã tổ chức sắp xếp được 14 hộ 

thực hiện bố trí di chuyển đến nơi an toàn bằng 87,5% KH, bằng 93,33% CK, đã 

bố trí ổn định, di chuyển đến nơi an toàn, hiện đang trình Sở Nông nghiệp bố trí 

kinh phí hỗ trợ. 

c. Thiệt hại do thiên tai 

* Công tác chỉ đạo: Đôn đốc UBND các xã, thị trấn nắm tình hình và hướng 

dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại do giông lốc, mưa đá gây ra; kịp thời báo cáo 

tình hình thiên tai về Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện để chỉ đạo kịp thời chủ 

động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. 

* Tình hình thiên tai: tình hình thời tiết trên địa bàn huyện diễn ra phức 

tạp, đã xảy ra 8 đợt thiên tai làm thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu của nhân dân 

và các công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước. Ước tổng giá trị thiệt hại là 14.375 

triệu đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương tổ chức thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng giúp nhân dân khắc 

phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất; bố trí nguồn lực từng bước khắc phục các 

công trình bị hư hại. 

1.3. Về công tác tài nguyên môi trường 

- Về quản lý tài nguyên đất: Thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, 

hộ gia đình trên địa bàn huyện theo đúng quy định của Luật đất đai. Tổng số đã 

cấp 144 GCNQSD đất cho 125 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 61.411,8 

m², bằng 205,7%KH, bằng 151,6%CK; Công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB 

xây dựng công trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh trên 
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địa bàn bàn thực hiện theo đúng quy định, lũy kế từ đầu năm thực hiện thu hồi 

64.678,2 m² đất của 28 hộ gia đình. Các vụ việc tranh chấp, khiếu nại về đất đai 

cơ bản được giải quyết ngay tại cơ sở. 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện xử lý các trường hợp sử dụng đất có tài sản 

là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng; lũy 

kế xử lý được 368 trường hợp, bằng 29,28 %KH. 

         - Về quản lý khoáng sản, nước và môi trường: Đôn đốc các cơ sở kinh doanh, 

các chủ dự án thực hiện tốt việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường đơn theo quy 

định. Tăng cường kiểm tra, phối hợp kiểm tra giám sát việc khai thác, chế biến 

khoáng sản trên địa bàn, cơ bản các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. 

 1.4. Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

- Sản xuất công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế từ đầu 

năm ước đạt trên 68,0 tỷ đồng, giá trị công nghiệp tập trung chủ yếu từ thủy điện; 

Lũy kế thu nộp ngân sách Nhà nước đến thời điểm báo cáo 2.847 triệu đồng. 

- Tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục duy trì các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 

như: may mặc, đồ mộc, đồ sắt, khai thác vật liệu xây dựng duy trì sản xuất ổn 

định; Tập trung sản xuất các mặt hàng truyền thống, một số sản phẩm sản lượng 

tăng như: Tương ớt, các loại sản phẩm chè, may mặc....giá trị sản xuất lũy kế từ 

đầu năm ước đạt 290 tỷ đồng bằng 97% kế hoạch. Do tình hình Covid 19 diễn biến 

phức tạp nên việc nhập các mặt hàng tiêu dùng từ phía bên Trung Quốc về gặp 

nhiều khó khăn, do đó giảm sự phong phú đa dạng về mặt hàng hóa, dẫn đến nguồn 

thu cũng giảm. 

  1.5. Về Giao thông - Đầu tư xây dựng cơ bản 

- Giao thông: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo thông 

suốt, cân đối ngân sách duy tu bảo dưỡng các tuyến đường GTNT bị hư hỏng do 

thiên tai. 

- Xây dựng cơ bản: Công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ 

đạo triển khai thực hiện theo đúng quy trình, việc kiểm tra, giám sát quản lý chất 

lượng công trình được thực hiện thường xuyên, kết quả thực hiện cụ thể: 

+ Tổng số danh mục công trình đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2022 

là 57 danh mục.. 

+ Tổng kế hoạch vốn năm 2022: 122.997,566 triệu đồng. 

+ Giải ngân đến thời điểm báo cáo: 105.010,197/122.997,566 triệu đồng 

đạt 85,40 % kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2022 là 

122.997,566 triệu đồng, đạt 100% KH vốn giao. 

- Công tác chuẩn bị đầu tư:  

* Vốn đầu tư: UBND huyện đã giao danh mục, chủ đầu tư tổng số 112 

danh mục công trình giai đoạn 2021-2025 với tổng số nguồn vốn là 884.646 triệu 

đồng, trong đó: 



 Báo Cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương Năm 2023     

18 

 

+ Vốn ngân sách Trung ương: 594.770 triệu đồng 

+ Vốn ngân sách Tỉnh: 152.619 triệu đồng 

+ Vốn ngân sách huyện, huy động cộng đồng: 137.257 triệu đồng. 

- Tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2022: Dự kiến thực hiện đầu tư 54 danh 

mục công trình. 

* Vốn dự nghiệp: UBND huyện đã giao các đơn vị chủ trì theo từng chương 

trình MTQG rà soát lại danh mục đầu tư, chủ đầu tư; Dự kiến giao danh mục đầu 

tư và chủ đầu tư xong trước ngày 25/9/2022. 

- Trong đợt mưa lớn đêm ngày 13/6/2022 rạng sáng ngày 14/6/2022, tại 

một số công trình bị ảnh hưởng sạt lở với khối lượng lớn: công trình Đường từ 

làng thanh niên lập nghiệp xã Lùng Vai đến đường DT154; Đường liên xã từ thôn 

Pạc Trà xã Tả Gia Khâu đến thôn Na Cổ xã Dìn Chin,… đã mời các sở ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường đề xuất phương án xử lý. 

- Năng lực một số nhà thầu còn yếu gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự 

án. 

- Công trình Đường từ thôn Dê Chú Thàng, thị trấn Mường Khương đến 

đường tuần tra biên giới nối vào đường mốc 130 xã Nậm Chảy, huyện Mường 

Khương đang tạm dừng thi công từ năm 2019 đến nay do vướng mắc đất rừng tự 

nhiên. 

- Nợ đọng xây dựng cơ bản: Tiếp tục rà soát các công trình còn thiếu vốn 

trình các cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí theo quy định. 

1.6. Về tài chính- Tín dụng, thương mại dịch vụ 

 * Tài chính: Tiếp tục chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn 

đấu hoàn thành kế hoạch giao, kiểm soát chi theo quy định. Thu ngân sách trên 

địa bàn lũy kế từ đấu năm đạt 41.181/73.400 bằng 56,1%KH (thu tiền sử dụng 

đất lũy kế đạt 21.753/35.000 triệu đồng bằng 62,2% KH). Tổng thu ngân sách 

địa phương lũy kế từ đầu năm là 407.854/574.148 triệu đồng, đạt 71%KH. Chi 

ngân sách nhà nước đạt 375.024 triệu đồng bằng 65,3% dự toán giao.  

* Tín dụng: Hoạt động tín dụng tiếp tục duy trì, phát triển ổn định; tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vay vốn phát triển. Tổng 

huy động vốn tại các ngân hàng trên địa bàn đạt trên 1.268,547 tỷ đồng, trong đó 

nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 679,356 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng 

1.285,547 tỷ đồng; tổng dự nợ xấu 745,6173 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 

745,6173/1.285,547 chiếm 0,58% tổng dư nợ. 

* Thương mại - dịch vụ 

Tổng số chợ trên địa bàn: 11 chợ. Trên địa bàn huyện có 901 cơ sở kinh 

doanh sản xuất. Đảm bảo duy trì các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. 

Hàng hóa đảm bảo chất lượng, phong phú về chủng loại đáp ứng đủ nhu cầu mua 
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bán trên địa bàn huyện, giá cả trên thị trường có tăng nhưng mức tăng không đáng 

kể, không có tình trạng găm hàng, giá cả các mặt hàng cơ bản ổn định; Công tác 

kiểm tra thị trường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chất lượng hàng 

hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên; tổng mức bán lẻ hàng 

hóa lũy kế từ đầu năm ước đạt 380 tỷ đồng  

2. Về Văn hóa - Xã hội 

2.1. Giáo dục - Đào tạo 

a. Năm học 2021-2022 

- Chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện và nâng cao. 

- Công tác Kiểm định chất lượng, PCGD, trường chuẩn Quốc gia: 

+ Kiểm định chất lượng giáo dục: 100% các đơn vị trường thực hiện 

nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng.  

+ Xây dựng trường chuẩn Quốc gia: Xây dựng và ban hành kế hoạch xây 

dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021, 2022. Trong năm học 2021-2022 có 04 

trường được công nhận lại sau 5 năm, 02 trường học được công nhận đạt chuẩn 

mới, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia 37/59 đạt 62,7%. 

- Duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: 16/16 xã 

(đạt). Duy trì hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn: Trung 

tâm học tập cộng đồng 16/16 xã, thị trấn hoạt động đúng quy định và có hiệu quả (đạt). 

b. Năm học 2022-2023 

- Kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đảm bảo công tác 

quản lý, giảng dạy theo quy định.  

- Học sinh: Toàn huyện có 55 đơn vị trường trực thuộc (Mầm non 20, Tiểu 

học 16, THCS 19), với 791 lớp = 19390 học sinh (giảm 5 lớp, tăng 400 học sinh 

so với năm học trước). Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo: 100% (đạt). Tỷ 

lệ huy động trẻ em 6-14 tuổi đến trường: Đạt 99,7% (đạt). Tuyển mới vào Phổ 

thông dân tộc nội trú trung học cơ sở: năm học 2022-2023 tuyển 70/70 = 100% 

(đạt). 

- Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, 

sách giáo khoa cho học sinh. Phối hợp với các địa phương đảm bảo huy động số 

lượng học sinh, duy trì tỷ lệ chuyên cần. 

 

2.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ 

động điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp với tình thực 

tế tại địa phương và theo sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, hướng dẫn của các sở 

ngành của tỉnh; kịp thời cách ly, điều trị đối với các các trường hợp có triệu chứng, 

kiểm soát chặt chẽ các trường hợp không có triệu chứng (điều trị tại nhà). Hiện 
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nay dịch cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn rải rác một số trường hợp 

mắc tại các địa phương; dự báo tình hình dịch bệnh có nguy cơ tăng có diễn biến 

phức tạp trở lại; đã ghi nhận 11.517 trường hợp (11.490 ca điều trị khỏi, 08 ca 

đang điều trị tại nhà). 

- Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được quan tâm tập trung chỉ đạo 

quyết liết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm đủ các mũi theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế; tổ chức giao chỉ tiêu hàng tháng và gắn trách nhiệm người đứng đầu đối 

với việc hoàn thành chỉ tiêu tiêm vắc xin tại địa phương; đến ngày 10/9/2022, 

huyện đã tiêm được 167.856 mũi (mũi1: 153.476 mũi; Mũi 2: 52.248 mũi; Mũi 3: 

26.557 mũi; Mũi nhắc lại 1: 27.276 mũi; Mũi nhắc lại 2: 8.299 mũi). 

- Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, 

chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; công tác phục 

vụ của đội ngũ y bác sỹ ngày càng được nâng lên; các Chương trình mục tiêu quốc 

gia về y tế được thực hiện thường xuyên, đem lại kết quả tích cực (có biểu kết quả 

kèm theo); tính đến thời điểm báo cáo tổ chức khám, điều trị được 

129.805/114.060, đạt 114% KH . 

- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, kiểm soát chặt chẽ, 

không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; thành lập 57 đoàn kiểm tra;  đã tổ chức kiểm 

tra 365 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (337 cơ sở đạt, đạt 92,3%), 

xử lý vi phạm đối với 28 lượt cơ sở; cấp 66 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 

2.3. Công tác chính sách xã hội, lao động việc làm 

- Tổng số có 1.029 lao động được tạo việc làm mới, bằng 82,32%KH. Tổng 

số lao động đang đi làm việc không có mặt trên địa bàn là 4.782 người. Thực hiện 

tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn 17 lao động tham gia kỳ thi tiếng Hàn trong ngành 

nông nghiệp năm 2022, đến nay có 15 lao động đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn hoàn 

thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp UBND 

các xã, thị trấn kiểm tra 02 văn phòng tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện, 

trong đó đã yêu cầu 01 văn phòng tạm dừng hoạt động do chưa đảm bảo điều kiện 

kinh doanh. 

- Thẩm định hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh quyết định phê duyệt hỗ trợ người 

lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, người điều 

trị COVID-19 (F0), cách ly y tế (F1) trên địa bàn huyện. 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các các đối tượng 

bảo trợ xã hội, đối tượng người có công theo quy định. 

  - Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện tiếp tục giúp đỡ, quan tâm 

đầu tư các nguồn lực cho việc phát triển kinh tế-xã hội của 05 xã nghèo trên địa 

bàn huyện. 
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  - Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và hộ có mức sống trung bình năm 2022 và điều 

tra thu nhập năm 2022 theo kế hoạch đề ra. 

 - Ước kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 

trong 9 tháng đầu năm đạt 5% bằng 66,67 % kế hoạch giao.  

2.4. Hoạt động văn hóa thông tin, truyền thanh, thể dục thể thao 

 - Tuyên truyền thực hiện thực hiện các Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn 

quốc, Đảng bộ tỉnh, huyện và các đề án, chương trình và các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ của đất nước; Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền các hoạt 

động thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân và hỗ trợ người có công, người nghèo, 

đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Mường Khương nhân dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần; đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2022; tuyên truyền về quản lý, sử dụng pháo dịp tết 

Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Lào Cai;…. đặc biệt là tuyên truyền 

phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 với nguyên tắc: 5K + vaccine, thuốc điều trị + công 

nghệ + ý thức của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng 

fanpace huyện như trang Sông Xanh, Truyền hình Mường Khương về hình ảnh, 

con người Mường Khương...Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền lưu 

động 213 buổi đạt 213% KH. 

 - Du lịch và công tác thư viện: Duy trì quản lý tốt các điểm du lịch trên địa 

bàn huyện và duy trì mở cửa phục vụ bạn đọc . 

 - Duy trì, thực hiện tốt nâng cao chất lượng tiếp, phát sóng Đài phát thanh 

và Đài truyền hình trung ương và tỉnh phục vụ nhu cầu thông tin của người dân; 

Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình thông tin, phản ánh kịp thời 

công tác chỉ đạo điều hành của đảng bộ, chính quyền các cấp. 

3. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

3.1. Quốc phòng, an ninh 

- Công tác quốc phòng được củng cố, đường biên mốc giới được giữ vững, 

ổn định. Công tác quân sự thực hiện đảm bảo kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ 

trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt. Duy trì lực lượng trực chốt, 

tuần tra biên giới ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận 

chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tổ chức diễn tập phòng chống lụt, bão 

tìm kiếm cứu nạn tại xã Bản Sen, tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ tại xã 

Tả Thàng, xã Lùng Vai, Tung Chung Phố, kết quả đạt loại giỏi; huấn luyện dân 

quân tự vệ năm 2022. 

- Thực hiện đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân, năm 2022 huyện Mường 

Khương có 102 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 

174 - Sư đoàn 316 - Quân khu 2, Trung đoàn 254 Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Lào 
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Cai và Công an Tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển quân 

năm 2023, khảo sát thao trường phục vụ diễn tập phòng chống cháy rừng, tìm 

kiếm cứu nạn xã Lùng Khấu Nhin. Hoàn chỉnh văn kiện luyện tập CH-CQ 1 bên 

1 cấp trên bản đồ; Hội Cựu chiến binh huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

xây dựng hệ thống văn kiện và luyện tập kế hoạch B. 

- Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, tình hình hoạt 

động tôn giáo trên địa bàn ổn định; Các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch 

mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, 

sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng cường công tác quản lý, sử dụng 

pháo, công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trong thời 

gian trước, trong, sau tết Nguyên đán, dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5, Lễ Quốc khánh 02/9. 

Từ ngày 10/12/2021 đến 08/9/2022 xảy ra các vụ việc vi phạm: 16 vụ/44 đối tượng 

phạm pháp hình sự (giảm 02 vụ/tăng 10 đối tượng so với cùng kỳ); xảy ra 10 vụ/13 

đối tượng vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hinh sự (giảm 

41 vụ/48 đối tượng so với cùng kỳ); bắt giữ 35 đối tượng và điều tra chuyển Viện 

Kiểm sát đề nghị truy tố xét xử 09 vụ/37 bị can, khởi tố chuyển đơn vị khác điều 

tra theo thẩm quyền 06 vụ/06 bị can, chưa kết thúc điều tra 01 vụ; công tác giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã giải quyết 13/14 tin báo; 

xảy ra 18 vụ tai, tệ nạn xã hội (tăng 08 vụ/08 người chết/02 người bị thương so 

với cùng kỳ) 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 “Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025”; Tiếp tục thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin 

dân cư, làm sạch dữ liệu thu thập hồ sơ cấp CCCD, tính đến ngày 07/9/2022 đã 

tiếp nhận và xử lý 44.888/47.966 nhân khẩu làm hồ sơ đề nghị cấp CCCD đạt 

93,58%, đã tiếp nhận và trả 42.096 thẻ CCCD. Thực hiện 48 lượt kiểm tra các cơ 

sở kinh doanh, xử phạt 04 trường hợp với số tiền là 7,25 triệu đồng, cấp mới 04 

giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Xảy ra 01 vụ cháy nhà dân làm chết 01 

người, bị thương 01 người, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, nguyên nhân do dùng 

xăng mồi đốt lứa sưởi ấm (giảm 01 vụ). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao 

thông đường bộ, phát hiện, xử lý 58 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt nộp 

KBNN 58,4 triệu đồng (giảm 81 trường hợp so với CK); giải quyết 01 vụ tai nạn 

giao thông làm bị thương 03 người (giảm 02 vụ, giảm 01 người chết, giảm 03 

người bị thương so CK). 

3.2. Hoạt động đối ngoại  

- Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ triển 

khai dự án trên địa bàn; Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra bảo vệ biên 

giới, trao đổi thư, trao đổi giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý 



 Báo Cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương Năm 2023     

23 

 

biên giới… tiếp nhận 30 thư trao đổi của huyện Hà Khẩu, huyện Mã Quan; huyện 

Mường Khương tổ chức đoàn công tác 02 đoàn/18 người, gửi 32 công hàm với 

huyện Hà Khẩu, huyện Mã Quan (Trung Quốc) trao đổi, giải quyết liên quan đến 

công tác quản lý biên giới. Hoạt động giao lưu chính quyền cấp xã, cấp huyện, 

kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới của 04 Cụm kết nghĩa trên địa bàn do tình 

hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không tổ chức gặp mặt giao lưu trực tiếp.   

4. Công tác nội vụ, thanh tra, tiếp công dân, tư pháp 

4.1. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

- Về xây dựng chính quyền địa phương: Hoạt động của HĐND, UBND 

huyện và các xã, thị trấn đảm bảo theo đúng Quy chế làm việc đã xây dựng. Quyết 

định phân xếp loại Chính quyền cơ sở năm 2021, trong đó: Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 05 xã, thị trấn; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 11 xã còn lại.  

-  Ban hành Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc, Giáo dục-Đào tạo, 

Tài nguyên-Môi trường huyện. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2022, thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với công chức, viên 

chức quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thực hiện bổ nhiệm lại, bổ nhiệm 

mới đối với đơn vị trường học đảm bảo quy định. 

- Công tác cải cách hành chính: Công chức Bộ phận một cửa UBND huyện 

và công chức Kiểm soát TTHC UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập cập, rà 

soát các Quyết định công bố Danh mục TTHC tỉnh, danh mục TTHC còn hiệu 

lực, danh mục TTHC bãi bỏ. Tổng số thủ tục hành chính đã công bố theo danh 

mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

huyện là 315 thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực và UBND cấp xã là 155 TTHC 

đạt 100%, Số thủ tục hành chính được công khai trên trang thông tin điện tử đồng 

thời được niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 

Kết quả tổng số tiếp nhận và xử lý tổng là 21.910 hồ sơ, trong đó: Cấp huyện tiếp 

nhận và xử lý 1135 hồ sơ, đã giải quyết 1135 hồ sơ; Cấp xã tiếp nhận và xử lý là 

20.775 hồ sơ. Tuy nhiên liên quan đến tiếp nhận giải quyết hồ sơ đất đai tại Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai còn chậm theo thông báo Kết luận số 185/TB-

VP UBND. Thực hiện Thông báo số 185/TB-VPUBND, ngày 29/7/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lào Cai, ngày 09/8/2022 UBND huyện có văn bản số 

2145/UBND-VX giao Phòng Nội tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, 

thành lập đoàn kiểm tra việc giải quyết TTHC tại một số phòng chuyên môn thuộc 

huyện, UBND các xã, thị trấn, dự kiến thời gian kiểm tra trong quý IV. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 

06/4/2015 tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị địa phương năm 

2022. Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ, 
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công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công 

vụ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức và đánh giá, phân xếp 

loại đảm bảo đúng quy định. 

4.2. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân  

 - Công tác thanh tra được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, 

kết luận khách quan, chính xác, kịp thời; công tác đôn đốc việc thực hiện xử lý 

sau thanh tra có chuyển biến tích cực.  

- Công tác giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo: Công tác giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên và thực hiện đúng quy định về tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện lịch tiếp công dân 

thường xuyên và định kỳ đúng theo quy định. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn 

thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, 

đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. 

- Công tác tiếp công dân: Công tác tiếp công dân của Ban tiếp công dân, 

các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được duy trì thường xuyên, đúng 

quy định. Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được 

trang  bị  cơ  bản  đầy  đủ  phục  vụ  công  tác  tiếp  công  dân, Ban  tiếp  công  

dân thường xuyên được kiện toàn, phân lịch trực các thành viên Ban tiếp công 

dân theo quy định.  

4.3. Công tác tư pháp 

- Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng 

pháp luật: Tổ chức lấy ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản 

QPPL.  

- Công tác xử lý vi phạm hành chính: Tổ chức thi hành Quyết định xử phạt 

VPHC do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến được 21 văn bản.  

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh 

Lào Cai, ngày 28/01/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Mường 

Khương. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch 

và tổ chức các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản 

lý nhà nước được giao, trong đó có các lĩnh vực trọng tâm đã được xác định theo 

hướng dẫn của tỉnh, của huyện. 

- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi: Đã cấp trích lục về 

thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc: 130 trường hợp. Đăng ký kết hôn 

có yếu tố nước ngoài: 07 cặp; Ban hành 22 văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị 

có liên quan xác minh thông tin để giải quyết yêu cầu về thay đổi, cải chính hộ 

tịch, xác định lại dân tộc của công dân.  
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III. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường 

1. Kết quả đạt được  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn 

định; các cấp các ngành đã chủ động tích cực triển khai công việc, nhiệm vụ. Ban 

hành triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, 

Đề án của Tỉnh, huyện. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, 

có hiệu quả: Diện tích một số cây trồng chủ yếu như ngô, lúa, dứa đạt 100% KH 

giao; Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng khá, các địa phương tập 

trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi, chăm sóc cây trồng theo quy định; Tổng đàn gia súc 

43.768/45.000 con, bằng 97% KH, bằng 103% CK; Công tác bảo vệ rừng duy trì 

tốt đạt 91,24%KH; Sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, ước đạt 68 tỷ đồng; 

Giải ngân vốn đầu tư XDCB được tích cực triển khai, đạt 85,4%KH. Hoạt động 

thương mại, dịch vụ được duy trì, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa nhân dân. 

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 được triển khai đồng bộ hiệu quả đem 

lại tác động tích cực cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Công tác khám 

chữa bệnh được quan tâm chú trọng đạt 114%KH. Các hoạt động văn hóa, giáo 

dục, thể thao được chỉ đạo tổ chức phù hợp, thích ứng linh hoạt trong công tác 

phòng dịch. Công tác an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đảm 

bảo hiệu quả. 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn chậm đạt được 0/16 

tiêu chí bằng 0 % KH.  

- Số công trình thu tiền sử dụng nước trên địa bàn huyện đạt thấp (36/57 

công trình bằng 63,2% KH). 

- Tiêu thụ sản phẩm chuối gặp nhiều khó khăn, giá bán không ổn định, thậm 

chí không tiêu thụ được. 

- Thu ngân sách địa bàn thấp, đạt 41.181/73.400 triệu đồng, bằng 

56,1%KH. 

- Trong đợt mưa lớn đêm ngày 13/6/2022 rạng sáng ngày 14/6/2022, tại 

một số công trình bị ảnh hưởng sạt lở với khối lượng lớn: công trình Đường từ 

làng thanh niên lập nghiệp xã Lùng Vai đến đường DT154; Đường liên xã từ thôn 

Pạc Trà xã Tả Gia Khâu đến thôn Na Cổ xã Dìn Chin,… đã mời các sở ngành của 

tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường đề xuất phương án xử lý. 

- Tiến độ thi công một số dự án còn chậm như: Đường ĐT 154 - Ma Cái 

Thàng, xã La Pan Tẩn, Nâng cấp tuyến đường liên xã từ thôn Lao Chải, thị trấn 

Mường Khương đến thôn Tả Chu Phùng xã Tung Chung Phố, Xây dựng 7 cầu 

trên tuyến đường vào thôn Tà San, Cốc Phúng xã Lùng Vai; Suối Thầu, Thịnh Ổi 

xã Bản Bản Sen; thôn Pạc Bo xã Bản Lầu và thị trấn Mường Khương… 
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- Công trình Đường từ thôn Dê Chú Thàng, thị trấn Mường Khương đến 

đường tuần tra biên giới nối vào đường mốc 130 xã Nậm Chảy, huyện Mường 

Khương đang tạm dừng thi công từ năm 2019 đến nay. 

3. Nguyên nhân 

- Về NTM: Do giá cả xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao làm ảnh hưởng  

đến đầu tư, tổ chức sản xuất và thu nhập của người dân. 

+ Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 yêu cầu chất lượng tiêu chí hoàn 

thành cao hơn giai đoạn trước, nên một số tiêu chí đã hoàn thành sau khi rà soát 

lại theo Bộ tiêu chí mới không hoàn thành.  

+ Nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương giao chậm 

nên không có nguồn lực để thực hiện các tiêu chí.  

- Thu tiền Nước sạch VSMT: Số công trình được giao thu tiền sử dụng nước 

trên địa bàn huyện còn thấp do nhiều công trình đã được đầu tư từ lâu, số công 

trình hoạt động hiệu quả bền vững còn thấp. Việc triển khai thực hiện thu tiền sử 

dụng nước của một số xã còn chậm như: Nậm Chảy, Lùng Khấu Nhin, La Pan 

Tẩn, Cao Sơn, Tả Ngài Chồ, Tung Chung Phố. 

- Từ đầu năm 2022 tình hình tiêu thụ chuối khó khăn, do dịch bệnh Covid-

19 không xuất khẩu được sang Trung Quốc, chủ yếu tiêu thụ trong nước, giá bán 

trung bình 2.000 - 3.000 đồng/kg. 

- Thu tiền sử dụng đất thấp, do một số lý do như sau. 

- Một số nhà thầu năng lực kém nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự 

án. 

- Một số dự án vướng vào đất rừng tự nhiên cần xin chủ trương thu hồi rừng 

từ Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền, phải điều chỉnh tuyến mất nhiều thời 

gian ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 

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

Căn cứ quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mường Khương. 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 như sau:  

  Tổng số công trình dự án được phê duyệt thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

trong năm 2022 của huyện Mường Khương là 160 công trình. 

 Công trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất là 160 công trình, dự án; 

 + Đã thực hiện được 18 công trình, đạt: 11,25 % kế hoạch năm 2022. 

   + Chưa thực hiện được là: 142 công trình, chiếm: 88,75% kế hoạch năm 2022.  
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2. Hiện trạng sử dụng đất 

Hiện trạng sử dụng đất của toàn huyện tính đến 31/12/2022 

 Tổng diện tích tự nhiên trong địa giới hành chính của huyện Mường Khương 

là 56.460,27 ha. 

2.1. Hiện trạng đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp là 48.947,00 ha, chiếm 86,69% diện tích tự nhiên 

của huyện, trong đó: 

- Đất trồng lúa là 3.391,66 ha, chiếm  6,01% diện tích đất tự nhiên, trong đó: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước là 472,37 ha, chiếm 0,84% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất trồng cây hàng năm khác là 18.087,12 ha, chiếm 32,04% diện tích đất 

tự nhiên. 

- Đất trồng cây lâu năm là 2.785,23 ha, chiếm 4,93% diện tích đất tự nhiên.  
- Đất rừng phòng hộ là 15.636,46 ha, chiếm 27,69% diện tích tự nhiên. 

- Đất rừng sản xuất là 8.950,68 ha chiếm 15,85% diện tích tự nhiên. 
- Đất nuôi trồng thuỷ sản là  93,93 ha, chiếm 0,17% diện tích đất tự nhiên.  

 - Đất nông nghiệp khác là 1,92 ha, chiếm 0,00% diện tích đất tự nhiên.  

 2.2. Hiện trạng đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp là 2.390,48 ha, chiếm 4,23% tổng diện tích tự 

nhiên của toàn huyện. 

- Đất quốc phòng là 66,72 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất an ninh là 1,29 ha, chiếm 0,00% diện tích đất tự nhiên.  

- Đất thương mại, dịch vụ là 0,99 ha, chiếm 0,00% diện tích tự nhiên. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 18,20 ha, chiếm 0,03% diện tích 

đất tự nhiên của toàn huyện.  
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 35,04 ha, chiếm 0,06% diện tích 

đất tự nhiên. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 
1.363,51ha, chiếm 2,41% diện tích đất tự nhiên, trong đó:  

+ Đất giao thông là 826,08 ha, chiếm 1,46% diện tích tự nhiên. 

+ Đất thủy lợi là 54,36 ha, chiếm 0,1% diện tích tự nhiên. 

+ Đất cơ sở văn hóa là 9,80 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế là 17,72 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên. 

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo 62,93 ha, chiếm 0,11 % diện tích 

tự nhiên. 

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao là 4,31 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên. 

+ Đất công trình năng lượng là 349,73 ha, chiếm 0,62% diện tích tự nhiên. 



 Báo Cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương Năm 2023     

28 

 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông là 0,88  ha, chiếm 0,00% diện tích tự 

nhiên của toàn huyện. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải là 3,60 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên của 

toàn huyện. 

+ Đất cơ sở tôn giáo là 0,04 ha, chiếm 0,00% diện tích tự nhiên. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 22,32 ha chiếm 

0,04% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất chợ là 11,74 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên. 

-  Đất khu vui chơi giải trí công cộng là 0,34 ha, chiếm 0,00% diện tích tự nhiên.  

- Đất ở nông thôn, diện tích là 439,24 ha, chiếm 0,78% diện tích đất tự nhiên.  

- Đất ở đô thị, diện tích là 84,86 ha, chiếm 0,15% diện tích đất tự nhiên. 
- Đất trụ sở cơ quan là 15,70 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.  
- Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp là 0,84  ha, chiếm 0,00% diện tích. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng là 11,00 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.  

 - Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,32 ha chiếm 0,00% diện tích đất tự nhiên.  

 - Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối là 335,94 ha, chiếm 0,59% diện tích đất tự 

nhiên. 

 - Đất mặt nước chuyên dùng là 9,53 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất phi nông nghiệp khác là 6,97 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 

 2.3. Hiện trạng đất chưa sử dụng 

 Diện tích đất chưa sử dụng là 5.522,78 ha, chiếm 9,07% diện tích tự 

nhiên của huyện, trong đó: 

 Đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện hiện nay còn chiếm khá cao trong diện 

tích tự nhiên của huyện, tập chung chủ yếu ở các xã vùng cao địa hình phức tạp 

nhiều đồi núi cao, chủ yếu là đất đồi núi chưa sử dụng. Diện tích này một phần đã 

giao cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng, tuy nhiên do điều kiện về địa hình và 

nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên chưa khai thác triệt để tiềm 

năng của diện tích loại đất này.  
 

Bảng 01: Hiện trạng sử dụng các loại đất chính phân theo đơn vị hành chính 
 

Số 

TT 

Theo địa giới 

 hành chính 

Tổng  diện tích 

hiện trạng (ha) 

Đất nông 

nghiệp (ha) 

Đất phi nông 

nghiệp (ha) 

Đất chưa sử 

dụng (ha) 

1 Xã Pha Long 2.669,05 2.413,47 104,78 150,81 

2 Xã Tả Ngải Chồ 2.105,67 1.874,22 68,85 161,61 

3 Xã Tung Chung Phố 2.333,67 2.056,30 85,32 192,05 

4 TT Mường Khương 3.919,74 3.391,76 323,48 204,50 

5 Xã Dìn Chin 3.033,29 2.491,94 137,82 403,52 
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6 Xã Tả Gia Khâu 2.747,80 2.212,02 123,33 412,45 

7 Xã Nậm Chảy 4.784,60 4.227,02 154,83 402,75 

8 Xã Nấm Lư 2.311,03 2.202,59 88,56 19,88 

9 Xã Lùng Khấu Nhin 3.016,21 2.743,81 151,88 120,51 

10 Xã Thanh Bình 3.572,05 3.279,79 139,39 152,88 

11 Xã Cao Sơn 4.216,10 3.556,02 138,95 521,13 

12 Xã Lùng Vai 5.245,97 4.994,64 190,53 60,79 

13 Xã Bản Lầu 5.232,53 4.973,49 240,60 18,43 

14 Xã La Pan Tẩn 6.214,26 4.393,25 110,94 1.710,07 

15 Xã Tả Thàng 3.007,56 2.205,84 218,83 582,90 

16 Xã Bản Xen 2.050,73 1.930,85 111,38 8,50 

  Tổng cộng 56.460,27 48.947,00 2.392,84 5.122,78 

(Chi tiết xem biểu 01CH) 

3. Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng các loại đất theo chỉ tiêu kế 

hoạch. 

 - Tổng diện tích các loại đất cần chuyển mục đích theo kế hoạch phê duyệt 

năm 2022 và kế hoạch phê duyệt bổ sung là: 237,10 ha. Trong đó: 

 + Diện tích đã thực hiện được là: 15,99 ha, đạt: 6,74% kế hoạch năm 2022.  

 + Diện tích chưa thực hiện được là: 221,11 ha, đạt: 93,25% kế hoạch năm 2022. 

3.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 

 Kế hoạch được duyệt và bổ sung là 235,85 ha, đã thực hiện được là 15,99 ha, đạt: 

6.78% kế hoạch năm 2022. Chưa thực hiện được là 219,86 ha. 

 - Đất trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 22,37 ha, thực hiện 

được 3,97 ha, đạt được 17,74% kế hoạch. Chưa thực hiện được là 18,40 ha.  

 - Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 71,84 ha, đã thực 

hiện được là: 6,26 ha, đạt: 8,71% kế hoạch. Diện tích chưa thực hiện được là 65,58 

ha. 

 - Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 25,93 ha, đã 

thực hiện được là: 3,51 ha, đạt: 13,54% kế hoạch. Diện tích chưa thực hiện được là 

22,42 ha. 

 - Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 98,31 ha, đã thực 

hiện được là: 0,42 ha, đạt: 0,43 % kế hoạch. Diện tích chưa thực hiện được là 97,89 

ha . 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 17,28 ha, đã thực 

hiện được là: 1,83 ha, đạt 10,60% kế hoạch. Diện tích chưa thực hiện được là 15,45 

ha so kế hoạch duyệt. 
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- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 0,12 ha. Diện 

tích chưa thực hiện được là 0,12 ha so kế hoạch duyệt. 

 3.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Kế hoạch được duyệt và bổ sung là 1,25 ha, . Diện tích chưa thực hiện được là 

1,25 ha. 

4.  Đánh giá kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 

 - Tổng diện tích các loại đất cần thu hồi theo kế hoạch sử dụng đất phê 

duyệt năm 2022 và kế hoạch bổ sung là: 241,46 ha, đã thực hiện được 15,60 ha, 

đạt 6,46% kế hoạch. Trong đó: 

 4.1. Diện tích các loại đất nông nghiệp cần thu hồi 

Kế hoạch được duyệt và bổ sung là 241,19 ha, đã thực hiện 15,60 ha; đạt 6,46% 

so kế hoạch được duyệt, trong đó chia ra: 

- Đất trồng lúa  là: 21,33 ha, đã thực hiện 3,91 ha; đạt 18,33% so kế hoạch 

được duyệt.                                    

- Đất trồng cây hàng năm là: 82,94 ha, đã thực hiện 6,11 ha, đạt 7,40% so kế 

hoạch được duyệt. 

- Đất trồng cây lâu năm là: 21,95 ha, đã thực hiện 3,34 ha, đạt 15,22 % so kế 

hoạch được duyệt. 

- Đất rừng phòng hộ là: 98,31 ha, đã thực hiện 0,42 ha, đạt 0,43 % so kế hoạch 

được duyệt. 

- Đất rừng sản xuất là: 16,54 ha, đã thực hiện 1,82 ha, đạt 7,25 % so kế hoạch 

được duyệt. 

- Đất nuôi trồng thủy sản là 0,12 ha, chưa thực hiện 0,12 ha. 

4.2 Đất phi nông nghiệp cần thu hồi 

 Kế hoạch được duyệt và bổ sung 0,27 ha. Thực hiện 0,00 ha; đạt 0,00% so với 

kế hoạch được duyệt năm 2022. 

5. Kết quả thực hiện đất chưa sử dụng 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 là: 1201,41 ha, thực 

hiện được 290,35 ha đạt 24,17% so với kế hoạch để sử dụng vào các mục đích 

sau: 

Chuyển sang đất nông nghiệp: Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 

1186,73 ha, thực hiện chuyển được 287,40 ha đất chưa sử dụng sang đất rừng 

sản xuất đạt 24,22% so với kế hoạch, diện tích đất chưa sử dụng phục vụ cho 

mục đích phát triển nông nghiệp chưa thực hiện được là: 899,33 ha. 
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6. Kết quả thực hiện từng loại đất theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 

6.1.  Kết quả thực hiện đất nông nghiệp 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất của huyện Mường Khương năm 

2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt diện tích đất nông nghiệp là 

48.839,41 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 49.626,47 ha cụ thể như sau: 
 

Bảng 02:  Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo kế 

hoạch được 
duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+) 

giảm (-) 

Tỷ lệ  

(%) 

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

)*100 

Tổng diện tích đất tự nhiên   56.460,27 56.460,27 0,00 0,00 

Đất nông nghiệp NNP 49.626,47 48.947,00 -679,47 98,63 

Đất trồng lúa  LUA  3.372,24  3.391,66 19,42 100,58 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 
 472,37  472,37 0,00 100,00 

 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  17.293,20  18.087,12 793,92 104,59 

 Đất trồng cây lâu năm  CLN  2.975,43  2.785,.23 -190,20 93,61 

 Đất rừng phòng hộ RPH  15.733,20  15.636,46 -96,74 99,39 

 Đất rừng đặc dụng RDD 
 

 -     -     -    

 Đất rừng sản xuất RSX  10.155,22  8.950,68 -1.204,54 88,14 

Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS  95,26  93,93 -1,33 98,60 

Đất làm muối LMU  -     -     -     -    

Đất nông nghiệp khác NKH  1,92   1,92   (0,00)  -    

Qua bảng 2 ta thấy diện tích đất nông nghiệp theo phương án kế hoạch năm 

2022 được duyệt là 49.626,97 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 48.947,00 ha, thấp 

hơn 679,47 ha so với kế hoạch được duyệt đạt 98,63% do thực hiện được một số 

công trình trong năm kế hoạch, đồng thời việc khai hoang, cải tạo đất, đưa đất 

chưa sử dụng vào sử dụng chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra dẫn đến chỉ tiêu nhóm đất 

nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch đã được duyệt. 

- Diện tích đất trồng lúa đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 là  3.372,24 ha, diện tích thực hiện được là 3.391,66 ha, cao hơn 19,42 ha đạt 

100,58% so với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác đã được phê duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 là 17.293,20 ha, diện tích thực hiện được là 18.087,12 ha, cao hơn 

793,92 ha, đạt 104,59 % so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất trồng lâu năm đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 là  2.975,43 ha, diện tích thực hiện được là 2.785,.23 ha thấp hơn 190,20 
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ha, đạt 93,61 % so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất rừng phòng hộ được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 là  15.733,20  ha, diện tích thực hiện được là 15.636,46 ha, thấp hơn 96,74 ha đạt 

99,84% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất rừng sản xuất được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 là 10.155,22 ha, diện tích thực hiện được là 8.950,68 ha, thấp hơn 1.204,54 ha 

đạt 88,14 % so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 là  95,26  ha, diện tích thực hiện được là 93,93 ha thấp hơn 0,33 ha đạt 98,60 

% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 1,92 ha, diện tích thực hiện được là 1,92 ha, diện tích loại đất này không  có 

thay đổi đáng kể trong năm kế hoạch. 

Nhìn chung việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đã được phê duyệt.  

6.2. Kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp 

Theo phương án kế hoạch được phê duyệt diện tích đất phi nông nghiệp toàn 

huyện là 2.622,08 ha, đến 31/12/2022 thực hiện được 2.390,48 ha, thấp hơn 231,60 ha 

so với kế hoạch được duyệt, do tiến độ thực hiện một số công trình trong kế hoạch 

năm 2022 chưa đảm bảo như: Đường Liên xã Lùng Vai đi Bản Xen, Nâng cấp 

nghĩa trang xã Lùng Vai, nâng cấp bãi rác xã Lùng Vai, đường từ Mường Lum xã 

La Pan Tẩn đi xã Bản Cầm, Nâng cấp tuyển đường từ QL4D đi xã Cao Sơn;…. 

Bảng 03: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích 

theo kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+) 

giảm (-) 

Tỷ lệ  

(%) 

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

(4) 
(7)=(5)/(4) 

*100 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 
 

2.22,08 
 

2.390,48 

 
-231,60 

 
91,17 

2.1 Đất quốc phòng  CQP 
  

80,14  
 

66,72 
 

-13,42 
 

83,25 

2.2 Đất an ninh CAN 
 

 1,39  
 

1,29 
 

-0,10 
 

92,70 
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2.3 Đất khu công nghiệp  SKK 

 
 

 -    
 

 -    
 -    

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 
 

 1,70  
 

 -    
  

(1,70) 
 -    

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 

  
1,89  

 
0,99 

 
-0,90 

 
52,59 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp  

SKC 
 

 24,08  
 

18,20 
 

-5,88 
 

75,57 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 
 

 37,33  
 

 35,04  
 

 (2,29) 
 

93,86 

 

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

SKX 
 

 9.76  
 

11.00 
 

1,24 
 

112,66 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp QG, 
T, H, xã 

DHT 
 

1.555,78  
 
1.363,51 

 
-192,27 

 
87,64 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,00 - 
  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - -   

2.12 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - -  

2.13 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 
  

0,34         0,34  

 

0,00 

 

100,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn  ONT 
  

471,54         439,24  

 

-32,30 

 

93,15 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 
  

102,89  84,86              

 

-18,03 

 

82,48 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 
  

15,93      15,70  

 

-0,23 

 

98,56 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 

  

0,84     0,84  

 

0,00 

 

100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

 -    
                    

-    

 

 -    

 

 -    

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 
  

0,03         0,32 

 

0,00 

 

100,00 

2.24 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối  SON 
  

301,70        335,94  

 

34,24 

 

111,35 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 
  

9,53             9,53       

 

0,00 

 

100,00 
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2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
 
 -    

                    

-    

 

 6,97  

 -    

Qua bảng 3 ta thấy các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện được 

2.390,48 ha, đạt 91,68% so với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt năm 2022, 

cụ thể như sau: 

- Diện tích đất quốc phòng được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 là 80,14 ha, diện tích thực hiện được là 66,72 ha, cao hơn 19,42 ha đạt 100,58% 

so với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt..  

- Diện tích đất an ninh được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 là 1,39 ha, diện tích thực hiện được là 1,29 ha, thấp hơn 0,10 ha đạt 92,70% 

so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất cụm công nghiệp được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 là 1,70 ha, diện tích thực hiện được là 0,00 ha, đạt 0,00% so với kế hoạch 

đã được phê duyệt, do chưa thực hiện được công trình Cụm công nghiệp Hủm Pa lai. 

- Diện tích đất thương mại dịch vụ được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 là  1,89 ha, diện tích thực hiện được là 0,99 ha thấp hơn 0,90 ha đạt 52,59% 

so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được phê duyệt trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 24,08 ha, diện tích thực hiện được là 18,20 ha, thấp 

hơn 5,88 ha, đạt 75,57% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất cho hoạt động khoáng sản được phê duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 là 37,33  ha. Diện tích thực hiện được là  35,04 ha thấp hơn 2,29 

ha, đạt 93,86% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm được phê duyệt trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 9,76  ha. Diện tích thực hiện được là  35,04 ha cao hơn 

1,24 ha, đạt 112,66% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia cấp tỉnh, huyện, xã được phê 

duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.555,78 ha, diện tích thực hiện được 

là 1.363,51 ha, thấp hơn 192,27 ha, đạt 87,64% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất giao thông được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 là 944,55 ha. Diện tích thực hiện được là 826,08 ha, thấp hơn 118,47 ha, đạt 

87,46% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất thủy lợi được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

là 53,69 ha. Diện tích thực hiện được là 54,36 ha, cao hơn 0,67 ha, đạt 101,26% so 

với kế hoạch đã được phê duyệt. 
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+ Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 là 10,68 ha. Diện tích thực hiện được là 9,80 ha, thấp hơn 0,88 ha, đạt 

91,74% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 là 23,09 ha. Diện tích thực hiện được là 17,72 ha, thấp hơn 5,37 ha, đạt 

76,74% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo được phê duyệt trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 65,42 ha. Diện tích thực hiện được là 62,93 ha, thấp 

hơn 2,49 ha, đạt 96,19% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao được phê duyệt trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 là 6,21 ha. Diện tích thực hiện được là 4,31 ha, thấp hơn 1,90 

ha, đạt 69,41% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích công trình năng lượng được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 là 408,95 ha. Diện tích thực hiện được là 349,73 ha, thấp hơn 59,22 ha, đạt 

87,46% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông được phê duyệt trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 là 0,88 ha. Diện tích thực hiện được là 0,88 ha, đạt 100,00% so 

với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa phê duyệt trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 là 1,00 ha. Diện tích thực hiện được là 0,00 ha, chưa thực hiện được so 

với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất bãi rác, nơi xử lý rác thải được phê duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 là 3,90 ha. Diện tích thực hiện được là 3,60 ha, thấp hơn 0,30 ha, 

đạt 92,36% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

+ Diện tích đất chợ được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 

11,06 ha. Diện tích thực hiện được là 11,74 ha, tcao hơn 0,68 ha, đạt 106,18% so với 

kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng được phê duyệt trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 là 0,34 ha, diện tích thực hiện được là 0,34 ha,  đạt 100,00% 

so với kế hoạch đã được phê duyệt 

- Diện tích đất ở nông thôn được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 là 471,54 ha, diện tích thực hiện được là 439,24 ha, thấp hơn 32,30 ha đạt 

93,15% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất ở đô thị được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

là 102,89 ha, diện tích thực hiện được là 84,86 ha, thấp hơn 18,03 ha, đạt 82,48% so 
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với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước được phê duyệt trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 là 15,93 ha, diện tích thực hiện được là 15,70 ha, thấp hơn 

0,23ha, đạt 98,56% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp được phê duyệt trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,84 ha, diện tích thực hiện được là 0,84 ha, đạt 

100,00% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất làm nghĩa trang nghĩa địa được phê duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 là 26,32 ha, diện tích thực hiện được là 22,32 ha, thấp hơn 4,00 

ha, đạt 84,80% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất tín ngưỡng được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

là 0,32 ha, diện tích loại đất này không có biến động lớn trong năm kế hoạch. 

- Diện tích đất sông ngòi kênh rạch suối được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 là 301,70 ha, diện tích thực hiện được là 335,94 ha, cao hơn 34,24 ha, 

đạt 111,35% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất mặt nước chuyên dùng được phê duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 là 9,53 ha, diện tích thực hiện được là 9,53 ha, đạt 100,00% so 

với kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp khác được phê duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 là 6,97 ha, diện tích thực hiện được là 6,97 ha, đạt 100,00% 

so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

6.3. Kết quả thực hiện đất chưa sử dụng 

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 

2022 huyện Mường Khương có 4.211,72 ha đất chưa sử dụng; ước tính đến 

31/12/2022 diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 5.122,78 ha, cao hơn 911,06 

ha, đạt 82,22 % so với kế hoạch được phê duyệt.  

(Chi tiết xem biểu 02 CH) 

 7. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

trước 

7.1. Những mặt đạt được 

- Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai từ 

cấp huyện, cấp xã; 

- Làm cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất; 
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- Chủ động dành quỹ đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực đáp ứng 

nhu cầu sử dụng đất cho xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, các khu 

du lịch và dân cư. Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, ổn định tình 

hình xã hội của huyện; 

- Đảm bảo sử dụng đất tiếp kiệm, hợp lý, có hiệu quả và gắn với bảo vệ 

môi trường sinh thái. 

7.2. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những mặt đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất của huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: 

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2022 của huyện còn 

một phần diện tích chưa thực hiện so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Chất 

lượng của kế hoạch sử dụng đất còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế. Việc 

dự báo về nhu cầu quỹ đất cho các mục đích sử dụng, nhất là đất cho phát triển 

cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp còn thiếu chính xác; 

- Kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác chưa thực sự thống 

nhất, tình trạng tự phát, cục bộ thực hiện quy hoạch, kế hoạch của các ngành, các 

cấp vẫn còn diễn ra. Phần lớn các ngành còn lúng túng trong việc gắn kết giữa kế 

hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển các ngành, quy hoạch xây dựng đô thị 

và khu dân cư nông thôn; 

- Nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế, các dự án đầu tư chậm triển khai 

thực hiện do thiếu vốn; 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn gặp nhiều 

khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; 

- Việc tổ chức thực hiện pháp luật đất đai ở một số nơi vẫn chưa nghiêm 

dẫn đến các trường hợp vi phạm vẫn còn diễn ra như lấn chiếm đất đai, sử dụng 

đất không đúng mục đích, sử dụng đất lãng phí. 

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng đất đăng ký nhu cầu đất không đúng hoặc 

đăng ký không sát với nhu cầu thực tế dẫn đến việc lập và thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm chưa được chính xác, nhiều công trình do các cơ quan đăng 

ký nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nhưng trên thực tế 

công trình đó lại không cần phải chuyển mục đích sử dụng đất, ví dụ như các công 

trình xây dựng phòng học kiên cố, các dự án trồng rừng, phát triển rừng, cứng hóa 

kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn,...; ngoài ra việc đăng đăng ký 

biến động đất đai sau khi thu hồi đất cũng chưa được thực hiện kịp thời dẫn đến 

việc cập nhật số liệu về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng thực hiện công trình 
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làm cho việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm trước có nhiều sai số.  

7.3. Đánh giá nguyên nhân, tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm trước 

- Chưa quán triệt đầy đủ vai trò của kế hoạch sử dụng đất trong quản lý đất đai 

dẫn tới các ngành chưa quan tâm thống nhất để thực hiện một cách đồng bộ; 

- Đội ngũ cán bộ chuyên môn về công tác kế hoạch sử dụng đất ở các cấp 

nhất là cấp xã còn thiếu và yếu về năng lực. Các điều kiện về vật chất cho công 

tác lập kế hoạch sử dụng đất chưa bảo đảm; 

- Hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến công tác lập kế hoạch sử 

dụng đất còn thiếu và chưa hoàn chỉnh; 

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác chưa thực sự 

thống nhất; 

Tóm lại: Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022 trên địa bàn 

huyện đã đạt được những thành quả nhất định. Quá trình sử dụng đất đều dựa trên 

những quan điểm khai thác sử dụng triệt để quỹ đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý 

và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, 

phù hợp với quan điểm phát triển chung của huyện và tỉnh. Tuy nhiên, để phát 

huy hiệu quả và hạn chế những tồn tại trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất thì việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm là vô cùng cần thiết. Nó giúp 

chúng ta giải quyết những mâu thuẫn cơ bản trong việc hoạch định các chính sách 

về đất đai, phân bổ đất đai cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời 

gắn liền với quản lý, sử dụng đất bền vững, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường. 

II. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, tiềm năng đất đai của huyện, căn cứ vào 

kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển các ngành, 

nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực xây dựng kế hoạch sử dụng đất cho năm 

2022 trong năm kế hoạch như sau:  

1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện được 

phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thể hiện qua bảng 4. 

Bảng 4: Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương năm 2023. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Chỉ tiêu phân bổ cấp tỉnh 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Tổng diện tích tự nhiên   56.460,27 100 
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1 Đất nông nghiệp NNP 48.794,35 86,42 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.312,24 5,87 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17.863,70 31,64 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.741,49 4,86 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 15.558,91 27,56 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 9.222,16 16,33 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 93,43 0,17 

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,42 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.803,11 4,96 

2.1 Đất quốc phòng CQP 76,35 0,14 

2.2 Đất an ninh CAN 1,69 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4,60 0,01 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 27,32 0,05 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 38,03 0,07 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm SKX 11,00 0,02 

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

DHT 1.669,60 2,96 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt công đồng DSH   

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,34 0,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 502,72 0,89 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 112,35 0,20 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,24 0,03 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,84 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cở sở tín ngưỡng TIN 0,27 0,00 

2.19 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON 320,37 0,57 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 14,33 0,03 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 6,97 0,01 

3 Đất chưa sử dụng CSD 4.862,80 8,61 

2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

2.1. Chỉ tiêu đất nông nghiệp 

 * Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 là 48.794,35 ha, chiếm 
86,42% theo tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện. Trong đó gồm có: 

 - Đất trồng lúa: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là: 3.312,24 ha, chiếm 5,87% 
theo tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: 

 + Đất chuyên trồng lúa nước là 472,37 ha.   
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 + Đất trồng lúa nước còn lại là 2.839,97 ha. 
 - Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 

17.863,70 ha, chiếm 31,64% theo tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. 
 - Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 2.741,49 ha, chiếm 
4,86% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 15.558,91 ha, chiếm 
27,56 % theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 9.222,16 ha, chiếm 
16,33 % theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất nuôi trồng thuỷ sản: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 93,43 ha, chiếm 
0,17% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 2,42 ha, chiếm 

0,00% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 2.2. Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp 

        * Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 2.803,11 ha, chiếm 4,96% theo tổng 
diện tích tự nhiên của toàn huyện. Trong đó gồm có: 
 - Đất quốc phòng: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 76,35 ha, chiếm 0,14% 

theo tổng diện tích tự nhiên. 
 - Đất an ninh: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 1,69 ha, chiếm 0,00% theo 

tổng diện tích tự nhiên. 
 - Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 0,00 ha, chiếm 

0,00% theo tổng diện tích tự nhiên. 
 - Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 4,60 ha, chiếm 

0,01% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 
27,32  ha, chiếm 0,05% theo tổng diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 38,03 ha, 
chiếm 0,07% theo tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Chỉ tiêu đến cuối năm kế 
hoạch là 11,00 ha, chiếm 0,02% theo tổng diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, tỉnh, huyện, xã: Chỉ tiêu đến cuối 
năm kế hoạch là 1669,60 ha, chiếm 2,96% theo tổng diện tích tự nhiên. Trong đó 

bao gồm: 
 + Đất giao thông: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 1.072,34 ha, chiếm 
1,90% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 + Đất thuỷ lợi: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là  54,57 ha, chiếm 0,10% 
theo tổng diện tích tự nhiên. 

+ Đất cơ sở văn hoá: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 13,79 ha, chiếm 
0,02% theo tổng diện tích tự nhiên. 

+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 22,82 ha, chiếm 0,04% 
theo tổng diện tích tự nhiên. 

 + Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 76,50 ha, 
chiếm 0,14% theo tổng diện tích tự nhiên. 
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+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 4,91 ha, 
chiếm 0,01% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 + Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 381,29 ha, 
chiếm 0,68% diện tích tự nhiên. 
 + Đất bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 0,88 ha, chiếm 

0,00% theo tổng diện tích tự nhiên. 
 + Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 4,70 ha, 

chiếm 0,01% theo tổng diện tích tự nhiên. 
 + Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 0,04 ha, chiếm 

0,00% theo tổng diện tích tự nhiên. 
 + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu đến cuối 

năm kế hoạch là 24,42 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên. 
 + Đất chợ: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 13,34 ha, chiếm 0,02% theo 

tổng diện tích tự nhiên. 
 - Đất vui chơi giải trí cộng đồng: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 0,34 

ha, chiếm 0,00% theo tổng diện tích đất tự nhiên. 
 - Đất ở nông thôn: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 502,72 ha, chiếm 

0,89% theo tổng diện tích tự nhiên. 
- Đất ở đô thị: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 122,35 ha, chiếm 0,20% 

theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 16,24 ha, 
chiếm 0,03% theo tổng diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất xây dựng công trình của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu đến cuối năm 
kế hoạch là 0,84 ha, chiếm 0,00% theo tổng diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 0,37 ha, chiếm 
0,00% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất sông, ngòi, khe, suối: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 320,37 ha, 
chiếm 0,57% theo tổng diện tích tự nhiên. 

 - Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 14,33 
ha, chiếm 0,03% theo tổng diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu đến cuối năm kế hoạch là 6,97 ha, 

chiếm 0,01% theo tổng diện tích đất tự nhiên. 

 2.3. Chỉ tiêu đất chưa sử dụng 

 * Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là; 4.862,80 ha, chiếm 8,61% theo 
tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện. Trong đó gồm có: 

Việc phân bổ quỹ đất cho các mục đích cần hợp lý giữa các ngành, khai 

thác hiệu quả quỹ đất, phát huy hết điều kiện thuận lợi của huyện. Vấn đề là cần 

có quy hoạch chi tiết, tìm nguồn vốn đầu tư, có cơ chế ưu đãi để thu hút các nhà 

đầu tư, kể cả đầu tư khoa học công nghệ. 



 Báo Cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương Năm 2023     

42 

 

3. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước 

Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện 

hết được thể hiện qua bảng 5. 
 

Bảng 5: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 

huyện Mường Khương 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích quy 

hoạch/kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện 

tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng 

(+), 

Giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

*100% 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   56.460,27 56.460,27 0,00    

1 Đất nông nghiệp NNP 49.626,47 48.947,00 -679,47  8,63 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.372,24 3.391,66 19,42  100,58 
  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 472,37 472,37 -0,05  100,01 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17.293,20 18.087,12 793,92  104,59 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.975,43 2.785,23 -218,05  -190,20 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 15.733,20 15.636,46 -96,74  99,39 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 10.155,20 8.950,68 -1.204,54  88,14 

  Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN         
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 95,26 93,93 -1,33  98,60 

1.8 Đất làm muối LMU         
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,92 1,92 0,00  100,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.622,08 2.390,48 -231,60  91,17 
2.1 Đất quốc phòng CQP  80,14  66,72 -13,42 83,25 

2.2 Đất an ninh CAN  1,39  1,29 -0,.10 92,70 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

 
 -     -     -    

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN  1,70   -     (1,70)  -    
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD  1,89  0,99 -0,90 52,59 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  24,08  18,20 -5,88 75,57 
2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS  37,33   35,04   (2,29)  -    

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
gốm 

SKX 
 9,76  11,00 1,24 112,66 

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

DHT 
 1.555,78  1.363,51 -192.27 87,64 

 - Đất giao thông DGT  944,55  826,08 -118,47 87,46 

 - Đất thủy lợi DTL  53,69  54,36 0,67 101,26 
 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH  10,68  9,80 -0,88 91,74 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  23,09  17,72 -5,37 76,74 

 - 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 
tạo 

DGD 
 65,42  62,93 -2,49 96,19 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT  6,21  4,31 -1,90 69,41 
 - Đất công trình năng lượng DNL  408,95  349,73 -59,22 85,52 

 - 
Đất công trình bưu chính viễn 
thông 

DBV 
 0,88  0,88 0,00 100,00 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG  -     -     -    
 

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  1,00   -     (1,00)  -    
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 - Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA  3,90  3,60 -0,30 92,36 
 - Đất cơ sở tôn giáo TON  0,04   0,04   (0,00)  -    

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

NTD 
 26,32  22,32 -4,00 84,80 

 - 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 
nghệ 

DKH 
 -     -     -     -    

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH  -     -     -     -    
 - Đất chợ DCH  11,06  11,74 0,68 106,18 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL  -     -     -     -    
2.11 Đất sinh hoạt công đồng DSH  -     -     -     -    

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  0,34  0,34 0,00 100,00 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  471,54  439,24 -32,30 93,15 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  102,89  84,86 -18,03 82,48 
1.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  15,93  15,70 -0,23 98,56 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 
 0,84  0,84 0,00 100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  -     -     -     -    

2.18 Đất cở sở tín ngưỡng TIN  0,32  0,32 0,00 100,00 
2.19 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON  301,70  335,94 34,24 111,35 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  9,53  9,53 0,00 100,00 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK  -     6,97   6,97   -    

3 Đất chưa sử dụng CSD 4.211,72 5.122,78 911,06 82,22 
 

Qua bảng 5 ta thấy kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng của từng loại đất năm 

2021 như sau: 

Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của huyện đạt 98,63% 

so với chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 đề ra. 

Đất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp của huyện đạt 

91,17% so với chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 đề ra. 

Đất chưa sử dụng: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng của huyện đạt 

82,22% so với chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 đề ra. 

4. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

4.1. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức 

Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức nhìn chung là ổn định. Trong năm kế 

hoạch 2023, số tổ chức kinh tế đăng ký thực hiện các công trình trong kế hoạch 

sử dụng đất trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ nhỏ, còn lại chủ yếu là các tổ chức nhà 

nước, thực hiện các công trình để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng, cụ thể: 

* Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức kinh tế - xã hội 

- Đất thương mại, dịch vụ: kế hoạch sử dụng đất  năm 2023 diện tích đất 

thương mại dịch vụ là 4,60 ha tăng 3,61 ha so với hiện trạng. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện 
tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 27,32 ha, tăng 9,12 ha so với hiện 

trạng. 
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- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: kế hoạch sử dụng đất năm 2023 
diện tích cho hoạt động khoáng sản là 38,03 ha, tăng 2,99 ha so với năm hiện 

trạng. 
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 11,00 ha, loại đất 

này không thay đổi so với hiện trạng. 
- Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng: kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện 

tích đất khu vui chơi giải trí cộng đồng là 0,34 ha, loại đất này không thay đổi so 
với hiện trạng. 

* Nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan nhà nước 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích 

đất xây dựng trụ sở cơ quan là 16,24 ha, giảm 0,54 ha so với hiện trạng.  
- Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp: kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện 

tích đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp là 0,84 ha, loại đất này không thay đổi so 
với hiện trạng. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Đến 
năm 2023 diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.669,60 ha, tăng 306,09 ha so với 

hiện trạng. 

 4.2. Nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân  

Việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong năm kế hoạch không  

có biến động lớn, chủ yếu là nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, sắp xếp dân cư, ổn 

định sản xuất cho bà con, cụ thể: 

 - Đất trồng lúa: Trong năm kế hoạch 2023 diện tích đất trồng lúa là 

3.312,24 ha giảm 79,42ha so với hiện trạng, trong đó diện tích đất chuyên trồng 
lúa không giảm so với hiện trạng. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch năm 2023 diện tích đất trồng 

cây hàng năm khác trên địa bàn huyện là 17.863,70 ha, giảm 223,42 ha so với 

hiện trạng. 

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch năm 2022 diện tích đất trồng cây lâu 

năm là 2.741,49 ha, giảm 43,74 ha so với hiện trạng. 
- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch năm 2023 diện tích đất ở nông thôn là 

502,72 ha, tăng 63,48 ha so với hiện trạng. 
- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch năm 2023 diện tích đất ở đô thị là 112,35 ha, tăng 

27,49 ha so với năm hiện trạng.  
Việc phân bổ quỹ đất cho các mục đích cần hợp lý giữa các ngành, khai 

thác hiệu quả quỹ đất, phát huy hết điều kiện thuận lợi của huyện. Vấn đề là cần 
có quy hoạch chi tiết, tìm nguồn vốn đầu tư, có cơ chế ưu đãi để thu hút các nhà 

đầu tư, kể cả đầu tư khoa học công nghệ. 
Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất ở được cập nhật theo danh sách 

các xã, thị trấn đăng ký chuyển mục đích (phụ biểu 06) và cập nhật theo kết quả 
rà soát sổ bộ đã được lưu trữ tại cấp xã, huyện. Danh sách các hộ gia đình chuyển 
mục đích bao gồm cả những thửa đất nhỏ lẻ xen kẹp không thể hiện trên bản đồ 
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và các hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. 
Sau khi đăng ký UBND cấp huyện sẽ thực hiện các thủ tục lập hồ sơ công nhận 

đất nông nghiệp sau đó mới thực hiện chuyển mục đích theo quy định. 

5. Tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất 

Bảng 6: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023 huyện Mường Khương 

TT CHỈ TIÊU MÃ 

Hiện trạng sử 

dụng đất năm 

2022 

Kế  hoạch sử 

dụng đất năm 

2023 

So sánh 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

KHSDĐ 

2023/HT 

SDĐ 

2022 

  LOẠI ĐẤT   56.460,27 100 56.460,27 100   

1 Đất nông nghiệp NNP 48.947,00 86,69 48.794,35   86,42  -152,65 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.391,66 6,01  3.312,24   5,87  -79,42 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 472,37 0,84  472,37   0,84  0,00 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 18.087,12 32,04 17.863,70   31,64  -223,42 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.785,23 4,93  2.741,49   4,86  -43,74 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 15.636,46 27,69 15.558,91   27,56  -77,55 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  -    0,00  -     -    0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 8.950,68 15,85  9.222,16   16,33  271,48 

  Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 4.830,88 8,56  4.830,18   8,56  -0,70 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 93,93 0,17  93,43   0,17  -0,50 

1.8 Đất làm muối LMU  -    0,00  -     -    0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  1,92  0,00  2,42   0,00  0,50 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.390,49 4,23 2.803,11  4,96  412,63 

2.1 Đất quốc phòng CQP 66,72 0,12  76,35   0,14  9,63 

2.2 Đất an ninh CAN 1,29 0,00  1,69   0,00  0,40 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  -    0,00  -     -    0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN  -    0,00  -     -    0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,99 0,00  4,60   0,01  3,61 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 18,20 0,03  27,32   0,05  9,12 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS  35,04  0,06  38,03   0,07  2,99 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm SKX 11,00 0,.02  11,00   0,02  0,00 

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

DHT 
1.363,51 2,41  1.669,60   2,96  306,09 

 - Đất giao thông DGT 826,08 1,46  1.072,34   1,90  246,26 

 - Đất thủy lợi DTL 54,36 0,10  54,57   0,10  0,21 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9,80 0,02  13,79   0,02  3,99 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 17,72 0,03  22,82   0,04  5,10 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 62,93 0,11  76,50   0,14  13,57 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,31 0,01  4,91   0,01  0,60 

 - Đất công trình năng lượng DNL 349,73 0,62  -     -    -349,73 
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 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,88 0,00  381,29   0,68  380,41 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG  -    0,00  0,88   0,00  0,88 

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  -    0,00  -     -    0,00 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 3,60 0,01  -     -    -3,60 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON  0,04  0,00  4,70   0,01  4,66 

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

NTD 
22,32 0,04  0,04   0,00  -22,28 

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH  -    0,00  24,42   0,04  24,42 

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

 - Đất chợ DCH 11,74 0,02  -     -    -11,74 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL  -    0,00  13,34   0,02  13,34 

2.11 Đất sinh hoạt công đồng DSH  -    0,00  -     -    0,00 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,34 0,00  0,34   0,00  0,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 439,24 0,78  502,72   0,89  63,48 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 84,86 0,15  112,35   0,20  27,49 

1.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,70 0,03  16,24   0,03  0,54 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 
0,84 0,00  0,84   0,00  0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  -    0,00  -     -    0,00 

2.18 Đất cở sở tín ngưỡng TIN 0,32 0,00  0,37   0,00  0,05 

2.19 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON 335,94 0,59  320,37   0,57  -15,57 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 9,53 0,02  14,33   0,03  4,80 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK  6,97  0,01  6,.97   0,01  0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 5.122,78 9,07  4.862,80   8,61  -259,98 

5.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

 Diện tích hiện trạng đầu năm 2023 là 48.947,00 ha, đến cuối năm 2023 là: 
48.794,35 ha, giảm so với hiện trạng là -79,42 ha. Trong đó:  

 5.1.1. Đất trồng lúa  

Đất trồng lúa: Trong năm kế hoạch 2023 diện tích đất trồng lúa là  3.312,24 
ha cụ thể như sau: 

Cộng giảm 79,42 ha chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp 0,06 ha (đất nuôi 
trồng thủy sản) chuyển sang đất phi nông nghiệp 79,36 ha (chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ 0,11 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh PNN 0,4 ha; đất sử 
dụng cho hoạt động khoáng sản; đất giao thông 27,83 ha; đất thủy lợi 0,3 ha; đất 
văn hóa 1,17 ha, đất y tế 4,50 ha, đất cơ sở giáo dục và đào tạo 3,55 ha, 0,3 ha đất 

thể thao;0,44 ha đất công trình năng lượng; 0,60 ha đất chợ; 16,16 ha đất ở nông 
thôn; 19,72 ha đất ở đô thị; 0,29 ha đất trụ sở cơ quan; 1,00 ha đất mặt nước 

chuyên dùng). 
Đất trồng lúa được phân bổ đến cấp xã huyện Mường Khương thể hiện chi 

tiết qua bảng 7: 
 

Bảng 7: Diện tích đất trồng lúa được phân bổ cho cấp  xã huyện Mường Khương 
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TT Xã, thị trấn 
Đất trồng 

lúa (ha) 
TT Xã, thị trấn 

Đất trồng 

lúa (ha) 

1 TT Mường Khương 295,89 9 Lùng Khấu Nhin 263,28 

2 Xã Pha Long 221,81 10 Xã Thanh Bình 349,18 

3 Xã Tả Ngải Chồ 132,93 11 Xã Cao Sơn 168,42 

4 Xã Tung Chung Phố 187,46 12 Xã Lùng Vai 234,09 

5 Xã Dìn Chin 251,26 13 Xã Bản Lầu 202,51 

6 Xã Tả Gia Khâu 111,19 14 Xã La Pan Tẩn 132,99 

7 Xã Nậm Chảy 233,01 15 Xã Tả Thàng 44,81 

8 Xã Nấm Lư 280,47 16 Xã Bản Xen 202,96 

Tổng 3.312,24 

 
 

Diện tích đất chuyên trồng lúa nước năm 2023 trên địa bàn huyện là 472,37 

ha, diện tích đất chuyên trồng lúa nước không thay đổi so với năm hiện trạng. 

Diện tích đất chuyên trồng lúa nước được phân bổ đến cấp xã của huyện Mường 
Khương thể hiện qua bảng 8: 

 
 

Bảng 8: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước được phân bổ cho cấp xã huyện 

Mường Khương năm 2022 
 

 

TT Xã, thị trấn 

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước (ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất chuyên 

trồng lúa 

nước (ha) 

1 TT Mường Khương 0,91 5 Xã Bản Lầu 121,50 

2 Xã Nậm Chảy 0,31 6 Xã Bản Xen 162,82 

3 Xã Thanh Bình 33,02 7 Xã La Pan Tẩn 11,04 

4 Xã Lùng Vai 142,77    

Tổng 472,37 
 

 

 5.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch năm 2023, diện tích đất trồng 

cây hàng năm khác trên địa bàn huyện là 17.863,70 ha. 
Cộng giảm 223,42 ha trong đó: chuyển sang đất trồng rừng sản xuất là 

113,70 ha; Đất quốc phòng 3,86 ha; Đất an ninh 0,25 ha; Đất thương mại dịch vụ 

1,96 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,91 ha; Đất giao thông 57,99 ha; Đất 

thủy lợi 0,20 ha; Đất cơ sở văn hóa 1,77 ha; Đất y tế 0,4 ha;  Đất cơ sở giáo dục 

đào tạo 4,71 ha; Đất chợ 0,60 ha; Đất thể thao 0,1 ha; Đất năng lượng 4,90 ha; 
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Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,1 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng 0,04 ha; Đất ở tại nông 

thôn 23,29 ha; Đất ở tại đô thị 3,82 ha; Đất trụ sở cơ quan 0,22 ha; Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,8 ha; Đất chợ 0,6 ha ; Đất có mặt 

nước chuyên dùng 2,80 ha. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác được phân bổ đến cấp xã huyện 

Mường Khương thể hiện qua bảng 9: 
 
 

Bảng 9: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác được phân bổ đến cấp xã huyện 

Mường Khương năm 2022 
 

 

TT Xã, thị trấn 

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

(ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

(ha) 

1 TT Mường Khương 945,84 9 Lùng Khấu Nhin 1.382,67 

2 Xã Pha Long 708,04 10 Xã Thanh Bình 1.372,59 

3 Xã Tả Ngải Chồ 548,15 11 Xã Cao Sơn 1.826,62 

4 Xã Tung Chung Phố 816,29 12 Xã Lùng Vai 1.343,31 

5 Xã Dìn Chin 1.222,51 13 Xã Bản Lầu 2.344,35 

6 Xã Tả Gia Khâu 731,15 14 Xã La Pan Tẩn 828,25 

7 Xã Nậm Chảy 1.270,71 15 Xã Tả Thàng 1.013,92 

8 Xã Nấm Lư 1010,41 16 Xã Bản Xen 498,90 

Tổng 17.863,70 

 

 5.1.3. Đất trồng cây lâu năm  

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch năm 2023, diện tích đất trồng cây lâu 
năm trên địa bàn huyện là 2.741,49 ha. 

Cộng tăng 20,32 ha so với hiện trạng, được chuyển từ đất trồng rừng sản 
xuất.  

Cộng giảm 64,06 ha chuyển sang các loại đất: 2,92 ha chuyển sang đất quốc 
phòng; 0,15 chuyển sang đất an ninh; 1,49 chuyển sang đất thương mại dịch vụ; 
1,83 chuyển sang đất sản xuất kinh doanh; 28,13 chuyển sang ha đất giao thông; 

0,1 ha đất thủy lợi; 0,97 ha đất văn hóa; 0,2 ha đất y tế; 4,85 ha chuyển sang đất 
đất giáo dục; 6,68 ha chuyển sang đất công trình năng lượng; 0,50 ha chuyển sang 

đất nghĩa trang, nghĩa địa; 0,30 ha chuyển sang đất chợ; 13, 40 ha chuyển sang 
đất ở nông thôn; 2,38 ha chuyển sang đất ở đô thị;  0,05 ha chuyển sang đất trụ sở 

cơ quan; 0,01ha chuyển sang đất tín ngưỡng; 0,10 ha chuyển sang đất có mặt nước 
chuyên dùng. 



 Báo Cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương Năm 2023     

49 

 

Diện tích đất trồng cây lâu năm phân bổ đến cấp xã huyện Mường Khương 
năm 2022 thể hiện chi tiết tại bảng 10: 

 
 

Bảng 10: Diện tích đất trồng cây lâu năm được phân bổ đến cấp xã huyện Mường 

Khương năm 2023 
 

 

 

 
Xã, thị  trấn 

Đất trồng 

cây lâu 

năm (ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất trồng 

cây lâu 

năm (ha) 

1 TT Mường Khương 48,21 9 Lùng Khấu Nhin 85,08 

2 Xã Pha Long 220,27 10 Xã Thanh Bình 397,48 

3 Xã Tả Ngải Chồ 60,64 11 Xã Cao Sơn 117,76 

4 Xã Tung Chung Phố 66,57 12 Xã Lùng Vai 491,86 

5 Xã Dìn Chin 148,86 13 Xã Bản Lầu 615,51 

6 Xã Tả Gia Khâu 56,00 14 Xã La Pan Tẩn 38,81 

7 Xã Nậm Chảy 103,43 15 Xã Tả Thàng 6,93 

8 Xã Nấm Lư 22,12 16 Xã Bản Xen 261,96 

Tổng 2.741,49  

 5.1.4. Đất rừng phòng hộ 

Diện tích đất rừng phòng hộ huyện Mường Khương trong kế hoạch năm 
2023là 15.558,91 ha. 

Cộng giảm 77,55 ha chuyển sang các loại đất: đất hạ tầng (đất giao thông) 

76,45 ha; đất công trình năng lượng 1,1 ha. 
Diện tích đất rừng phòng hộ được phân bổ đến cấp xã thể hiện chi tiết qua 

bảng 11: 
 

Bảng 11: Diện tích đất rừng phòng hộ được phân bổ đến cấp xã huyện Mường 

Khương năm 2023 
 

 

TT Xã, thị  trấn 

Đất trồng 

rừng 

phòng hộ 

(ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất trồng 

rừng 

phòng hộ 

(ha) 

1 TT Mường Khương 1.368,32 9 Lùng Khấu Nhin 458,84 

2 Xã Pha Long 703,22 10 Xã Thanh Bình 699,43 

3 Xã Tả Ngải Chồ 796,29 11 Xã Cao Sơn 966,61 

4 Xã Tung Chung Phố 398,88 12 Xã Lùng Vai 1.532,48 

5 Xã Dìn Chin 551,46 13 Xã Bản Lầu 710,51 
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6 Xã Tả Gia Khâu 978,83 14 Xã La Pan Tẩn 2.585,72 

7 Xã Nậm Chảy 2.147,47 15 Xã Tả Thàng 748,51 

8 Xã Nấm Lư 304,31 16 Xã Bản Xen 608,02 

Tổng 15.558,91  
  

 5.1.5. Đất rừng sản xuất 

Kế hoạch năm 2023, diện tích đất rừng sản xuất của huyện là 9.222,16 ha, 
tăng 1.523,01 ha so với hiện trạng cụ thể như sau:  

Cộng tăng 350 ha so với năm hiện trạng, được chuyển từ các loại đất sau: 

đất trồng cây hàng năm khác là 113,70 ha; đất đồi núi chưa sử dụng là 236,30 ha. 

Cộng giảm 78,52 ha so với năm hiện trạng, chuyển sang các loại đất: đất 

trồng cây lâu năm 20,32 ha; chuyển sang đất nông nghiệp khác 0,50 ha; chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 4,85ha; chuyển sang đất giao 

thông 37,50 ha; chuyển sang đất cơ sở văn hóa 0,02 ha; chuyển sang đất cơ sở 

giáo dục đào tạo 0,4 ha;  chuyển sang đất công trình năng lượng 2,54 ha; chuyển 

sang đất bãi thải, xử lý chất thải 0,50 ha, chuyển sang đất ở đô thị 1,61 ha; chuyển 

sang đất ở đô thị 9,38 ha; chuyển sang đất có mặt nước chuyên dùng 0,9 ha. 

Diện tích đất rừng sản xuất được phân bổ đến cấp xã trong huyện thể hiện 

chi tiết qua bảng 12: 
 

Bảng 12: Diện tích đất rừng sản xuất được phân bổ đến cấp xã huyện Mường 

Khương năm 2023 
 

 

TT Xã, thị  trấn 

Đất trồng 

rừng sản 

xuất (ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất trồng 

rừng sản 

xuất (ha) 

1 TT Mường Khương 674,81 9 Lùng Khấu Nhin 553,44 

2 Xã Pha Long 528,38 10 Xã Thanh Bình 462,42 

3 Xã Tả Ngải Chồ 321,34 11 Xã Cao Sơn 477,82 

4 Xã Tung Chung Phố 587,32 12 Xã Lùng Vai 1.364,83 

5 Xã Dìn Chin 309,32 13 Xã Bản Lầu 1.058,65 

6 Xã Tả Gia Khâu 320,97 14 Xã La Pán Tẩn 830,80 

7 Xã Nậm Chảy 427,04 15 Xã Tả Thàng 389,27 

8 Xã Nấm Lư 599,94 16 Xã Bản Xen 316,12 

Tổng  9.222,16  

 Diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên năm 2023 trên địa bàn huyện 
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4.830,88 ha. 

 Diên tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên phân bổ đến cấp xã huyên 

Mường Khương thể hiện chi tiết qua bảng 13: 

Bảng 13: Diện tích đất rừng sản xuất là rừng tư nhiên được phân bổ đến cấp xã 

huyện Mường Khương năm 2023 

TT Xã, thị  trấn 

Đất trồng 

rừng sản 

xuất (ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất trồng 

rừng sản 

xuất (ha) 

1 TT Mường Khương 377,72 9 Lùng Khấu Nhin 220,34 

2 Xã Pha Long 305,36 10 Xã Thanh Bình 168,81 

3 Xã Tả Ngải Chồ 134,56 11 Xã Cao Sơn 399,77 

4 Xã Tung Chung Phố 491,65 12 Xã Lùng Vai 633,04 

5 Xã Dìn Chin 211,04 13 Xã Bản Lầu 637,12 

6 Xã Tả Gia Khâu 139,69 14 Xã La Pán Tẩn 399,28 

7 Xã Nậm Chảy 191,12 15 Xã Tả Thàng 211,05 

8 Xã Nấm Lư 236,76 16 Xã Bản Xen 73,58 

Tổng 4.830,88 

  

 5.1.6. Đất nuôi trồng thủy sản 

Kế hoạch năm 2023 diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản của huyện là 93,43 

ha giảm 0,50 ha so với hiện trạng cụ thể như sau: 

Cộng tăng 0,06 ha từ đất trồng lúa. 

Cộng giảm 0,56 ha do chuyển sang đất giao thông 0,34 ha; chuyển sang đất 

giáo dục, đào tạo 0,03 ha; chuyển sang đất chợ 0,1 ha; chuyển 0,07 ha sang đất ở 

nông thôn; chuyển sang 0,02 ha đất ở đô thị;  

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được phân bổ đến cấp xã huyện Mường 

Khương thể hiện chi tiết qua bảng 14: 
 

Bảng 14: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được phân bổ đến cấp xã huyện 

Mường Khương năm 2023 
 

 

TT Xã, thị trấn 

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản (ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản (ha) 

1 TT Mường Khương 2,16 9 Lùng Khấu Nhin 0,12 

2 Xã Pha Long 0,12 10 Xã Thanh Bình 1,37 
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3 Xã Tả Ngải Chồ 0,18 11 Xã Cao Sơn 0,28 

4 Xã Tung Chung Phố 0,19 12 Xã Lùng Vai 14,68 

5 Xã Dìn Chin 1,27 13 Xã Bản Lầu 29,84 

6 Xã Tả Gia Khâu 0,18 14 Xã La Pán Tẩn 1,02 

7 Xã Nậm Chảy 0,76 15 Xã Tả Thàng 0,02 

8 Xã Nấm Lư 0,92 16 Xã Bản Xen 41,31 

Tổng 93,43  

 

 5.1.7. Đất nông nghiệp khác 

Kế hoạch năm 2023 diện tích đất nông nghiệp khác của huyện là 2,42 ha, 

tăng  0,5 ha so với hiện trạng . 

Cộng tăng 0,5 ha lấy từ đất trồng rừng sản xuất. 

5.2. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

 Diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp là 2.3901,49 ha, đến cuối năm kế 

hoạch năm 2023 là: 2.803,11ha, tăng so với hiện trạng là: 412,63 ha. Trong đó:  

5.2.1. Đất quốc phòng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích đất quốc phòng của huyện là 

76,35 ha, tăng 9,63 ha so với hiện trạng do chuyển từ các loại đất: 3,86 ha đất 

trồng cây hàng năm khác; 2,92 ha đất trồng cây lâu năm; 2,85 ha đất chưa sử dụng. 

5.2.2. Đất an ninh 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích đất an ninh của huyện là 1,69 ha, 

tăng 0,40 ha so với hiện trạng do chuyển sang từ 0,4 ha đất chưa sử dụng. 

5.2.3. Đất cụm công nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích đất cụm công nghiệp của huyện 

không tăng so với hiện trạng 

5.2.4. Đất thương mại dịch vụ 

Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 diện tích đất thương mại dịch vụ của 

huyện là 4,60 ha tăng 3,61 ha so với hiện trạng.  

Cộng tăng 0,11 ha đất trồng lúa; 1,96 ha từ đất trồng cây hàng năm khác 

1,49 ha; đất trồng cây lâu năm;  0,05 ha từ đất chưa sử dụng. 

Diện tích đất thương mại dịch vụ được phân bổ cho các xã, thị trấn trong 

kế hoạch năm 2023 của huyện Mường Khương như sau: 

- Thị trấn Mường Khương 4,06 ha; 

- Xã Bản Lầu 0,31 ha; 
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- Xã Pha Long 0,02 ha; 

- Xã Lùng Vai 0,18 ha; 

- Xã La Pán Tẩn 0,04 ha; 

5.2.5. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện 

27,32 ha, tăng 9,12 ha so với năm hiện trạng cụ thể như sau:  

Cộng tăng 6,28 ha so với hiện trạng, được chuyển từ các loại đất: đất trồng 

lúa 0,40 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,91 ha; đất trồng cây lâu năm 1,83 ha; 

đất rừng sản xuất 4,85 ha; đất chưa sử dụng 0,15 ha. 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được phân bổ cho các xã, thị 

trấn trong huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thể hiện qua bảng 15: 
 

Bảng 15: Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được phân 

bổ đến cấp xã huyện Mường Khương năm 2023 
 

 

TT Xã, thị  trấn 

Đất sản 

xuất kinh 

doanh 

(ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất sản 

xuất kinh 

doanh (ha) 

1 TT Mường Khương 7,13 6 Xã Cao Sơn 0,56 

2 Xã Pha Long 1,07 7 Xã Bản Lầu 3,70 

3 Xã Thanh Bình 0,37 8 Xã La Pan Tẩn 1,03 

4 Xã Lùng Khấu Nhin 3,63 9 Xã Tả Thàng 0,62 

5 Xã Lùng Vai 8,70 10 Xã Bản Xen 0,50 

Tổng 27,32 

 

5.2.6. Đất cho hoạt động khoáng sản 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích đất khai thác khoáng sản của 

huyện là 38,03 ha tăng 2,99 ha so với năm hiện trạng. Tăng từ đất trồng lúa chuyển 

sang 2,99 ha. 

Diện tích đất khai thác khoáng sản được phân bổ cho các xã, thị trấn trong 

huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 như sau: 

- Xã Tả Gia Khâu 1,78 ha;            - Xã La Pan Tẩn 24,90 ha; 

- Xã Bản Lầu 5,53 ha;    - Xã Bản Xen 2,83 ha; 

- Xã Lùng Vai 2,99 ha; 
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5.2.7. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm của huyện là 11,00 ha, loại đất này không có biến động so với hiện 

trạng. 

 - TT Mường Khương: 8,71 ha;   - Xã Bản Lầu: 0,82 ha. 

- Xã Lùng Vai: 1,47 ha;          

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

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

Mường Khương theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023, diện tích 1.072,34 ha, 
tăng 306,09 ha so với hiện trạng,  

Cộng tăng 306,09 ha được lấy từ các loại đất: 38,69ha đất trồng lúa; 
71,57 ha đất trồng cây hàng năm khác; 41,73 ha đất trồng cây lâu năm; 77,55 

ha đất rừng phòng hộ; 40,96 ha đất rừng sản xuất; 0,47 ha đất nuôi trồng thủy 
sản; 0,02 ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 1,74 ha đất ở tại 

nông thôn; 0,08 ha đất ở đô thị; 15,57 ha đất sông suối; 17,71 ha từ đất chưa 
sử dụng. 

Diện tích đất phát triển hạ tầng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 
 

Bảng 16: Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã được phân bổ đến cấp xã huyện Mường Khương năm 2023 
 

 

TT Xã, thị  trấn 

Đất phát 

triển hạ 

tầng (ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất phát 

triển hạ 

tầng (ha) 

1 TT Mường Khương 173,31 9 Lùng Khấu Nhin 132,28 

2 Xã Pha Long 90,65 10 Xã Thanh Bình 87,27 

3 Xã Tả Ngải Chồ 56,10 11 Xã Cao Sơn 120,76 

4 Xã Tung Chung Phố 64,45 12 Xã Lùng Vai 102,09 

5 Xã Dìn Chin 93,52 13 Xã Bản Lầu 102,13 

6 Xã Tả Gia Khâu 114,74 14 Xã La Pan Tẩn 45,95 

7 Xã Nậm Chảy 142,50 15 Xã Tả Thàng 234,11 

8 Xã Nấm Lư 54,61 16 Xã Bản Xen 55,33 

Tổng 1.669,90 

  

 5.2.9. Đất ở tại nông thôn 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích đất ở nông thôn là 502,72 ha, 

tăng 63,48 ha so với hiện trạng được lấy từ các loại đất: 16,16 ha đất trồng lúa; 

23,29 ha đất trồng cây hàng năm khác; 13,40 ha đất trồng cây lâu năm; 9,38 ha 
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đất rừng sản xuất; 0,07 ha đất nuôi trồng thủy sản; 2,92 ha đất chưa sử dụng. 

Diện tích đất ở nông thôn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được phân 

bổ đến từng xã thể hiện qua bảng 17. 

 

Bảng 17: Diện tích đất ở tại nông thôn được phân bổ đến cấp xã huyện 

Mường Khương năm 2023 
 

TT Xã, thị  trấn 

Đất ở tại 

nông thôn 

(ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất ở tại 

nông thôn 

(ha) 

1 TT Mường Khương 0,00 9 Lùng Khấu Nhin 21,31 

2 Xã Pha Long 38,03 10 Xã Thanh Bình 38,01 

3 Xã Tả Ngải Chồ 29,01 11 Xã Cao Sơn 27,11 

4 Xã Tung Chung Phố 25,36 12 Xã Lùng Vai 59,18 

5 Xã Dìn Chin 36,85 13 Xã Bản Lầu 66,03 

6 Xã Tả Gia Khâu 21,81 14 Xã La Pan Tẩn 35,64 

7 Xã Nậm Chảy 31,01 15 Xã Tả Thàng 15,86 

8 Xã Nấm Lư 23,16 16 Xã Bản Xen 34,36 

Tổng 502,72 

 

5.2.10. Đất ở tại đô thị 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, diện tích đất ở đô thị là 112,35 ha tăng 

27,49 ha so với hiện trạng. 

Cộng tăng 27,57 ha, được lấy từ trồng lúa 19,72 ha; đất trồng cây hàng năm 

khác 3,82 ha; đất trồng cây lâu năm 2,38 ha; đất rừng sản xuất 1,61 ha; đất nuôi trồng 

thủy sản 0,02 ha; đất trụ sở cơ quan 0,02 ha. 

Cộng giảm 0,08 ha chuyển sang đất giao thông 0,05 ha, đất giáo dục 0,03 ha. 

5.2.11. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

trên địa bàn huyện 16,24 ha, tăng 0,54 ha so với hiện trạng.  

Cộng giảm 0,02 ha chuyển sang đất ở đô thị.  

Công tăng 0,56 ha từ các loại đất 0,29 ha đất trồng lúa; 0,22 ha đất trồng 

cây hàng năm khác; 0,05 ha đất trồng cây lâu năm.  

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

được phân bổ đến cấp xã thể hiện chi tiết qua bảng 18. 
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Bảng 18: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan được phân bổ đến cấp xã  

huyện Mường Khương năm 2023 
 

 

TT Xã, thị trấn 

Đất trụ sở 

cơ quan 

(ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất trụ sở 

cơ quan 

(ha) 

1 TT Mường Khương 5,54 9 Lùng Khấu Nhin 0,53 

2 Xã Pha Long 1,75 10 Xã Thanh Bình 0,39 

3 Xã Tả Ngải Chồ 0,19 11 Xã Cao Sơn 0,13 

4 Xã Tung Chung Phố 0,29 12 Xã Lùng Vai 0,71 

5 Xã Dìn Chin 0,37 13 Xã Bản Lầu 0,75 

6 Xã Tả Gia Khâu 0,75 14 Xã La Pán Tẩn 0,29 

7 Xã Nậm Chảy 2,76 15 Xã Tả Thàng 0,43 

8 Xã Nấm Lư 0,55 16 Xã Bản Xen 0,81 

Tổng 16,24 

 

 5.2.12. Đất xây dựng tổ chức sự nghiệp 

Theo kế hoạch sử dung đất năm 2023 diện tích đất xây dựng tổ chức sự 

nghiệp là 0,84 ha, diện tích loại đất này không có tay đổi trong năm hiện trạng.                     

 5.2.13. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 diện tích đất khu vui chơi giải trí là 0,34 

ha, không đổi so với năm hiện trạng. 

5.2.14. Đất cơ sở tín ngưỡng 

 Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng trong năm kế hoạch 2023 trên địa bàn huyện 

0,37 ha diện tích này tăng 0,05 ha so với năm hiện trạng do chuyển từ đất 0,04 ha 

đất trồng cây hàng năm; 0,01 ha đất trồng cây lâu năm 

5.2.15. Đất sông ngòi kênh, rạch, suối 

 Diện tích đất sông ngòi kênh, rạch, suối trong năm kế hoạch 2023 trên địa 

bàn huyện là 320,37 ha, giảm 15,57 ha chuyển sang đất cơ sở hạ tầng (đất năng 
lượng). 
 

Bảng 19: Diện tích đất sông ngòi kênh rạch được phân bổ đến cấp xã huyện 

Mường Khương năm 2023 
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TT Xã, thị trấn 

Đất sông 

ngòi kênh 

rạch (ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất sông 

ngòi kênh 

rạch (ha) 

1 TT Mường Khương 30,59 9 Lùng Khấu Nhin 10,61 

2 Xã Pha Long 9,50 10 Xã Thanh Bình 28,44 

3 Xã Tả Ngải Chồ 7,93 11 Xã Cao Sơn 7,46 

4 Xã Tung Chung Phố 15,04 12 Xã Lùng Vai 39,05 

5 Xã Dìn Chin 25,34 13 Xã Bản Lầu 58,09 

6 Xã Tả Gia Khâu 8,36 14 Xã La Pan Tẩn 7,41 

7 Xã Nậm Chảy 37,71 15 Xã Tả Thàng 1,23 

8 Xã Nấm Lư 12,00 16 Xã Bản Xen 21,61 

Tổng 320,37 

 5.2.16. Đất có mặt nước chuyên dùng  

 Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng trong năm kế hoạch 2023 trên địa 

bàn huyện là 14,33 ha tăng 4,80 ha so với hiện trạng do lấy từ các loại đất sau: 

1,00 ha đất trồng lúa; 2,80 ha đất trồng cây hàng năm; 0,1 ha đất trồng cây lâu 

năm; 0,9 ha đất trồng rừng sản xuất. 

5.2.17. Đất phi nông nghiệp khác 

 Diện tích đất phi nông nghiệp khác trong năm kế hoạch 2023 là 6,97 ha diện 

tích này không thay đổi so với năm hiện trạng. Được phân bổ ở các xã, thị trấn.  

5.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

 Diện tích đất chưa sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện là 4.862,80 

ha giảm 259,98 ha so với năm hiện trạng, do chuyển sang các loại đất sau: chuyển 

236,30 ha sang đất rừng sản xuất; chuyển 2,85 ha sang đất quốc phòng; chuyển 

0,05 ha sang đất đất thương mại; 0,15 ha sang đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp; 17,71 ha sang đất hạ tầng; 2,92 ha đất ở nông thôn;  

 Diện tích đất chưa sử dụng được phân bổ đến cấp xã, thị trấn thể hiện qua 

bảng 20: 
 

Bảng 20: Diện tích đất chưa sử dụng được phân bổ đến cấp xã huyện Mường 

Khương năm 2023 
 

 

TT Xã, thị trấn 

Đất chưa 

sử dụng 

(ha) 

TT Xã, thị trấn 

Đất chưa 

sử dụng 

(ha) 
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1 TT Mường Khương 197,50 9 Lùng Khấu Nhin 101,73 

2 Xã Pha Long 139,71 10 Xã Thanh Bình 135,10 

3 Xã Tả Ngải Chồ 150,01 11 Xã Cao Sơn 504,58 

4 Xã Tung Chung Phố 171,45 12 Xã Lùng Vai 41,52 

5 Xã Dìn Chin 389,52 13 Xã Bản Lầu 14,78 

6 Xã Tả Gia Khâu 394,76 14 Xã La Pan Tẩn 1.679,07 

7 Xã Nậm Chảy 381,74 15 Xã Tả Thàng 551,80 

8 Xã Nấm Lư 2,53 16 Xã Bản Xen 7,00 

Tổng 4.862,80 

(Chi tiết xem biểu số 06/CH) 

6. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

6.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 

 Trong năm kế hoạch, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp là 388,95 ha. 

 - Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 79,36 ha.  

 - Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp  

109,72 ha. 

 - Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 64,06 

ha. 

- Diện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang phi nông nghiệp là 77,55 ha. 

- Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang phi nông nghiệp là 57,70 ha. 

 - Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 

là 0,56 ha. 

6.2. Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp 

 Trong năm kế hoạch, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp là 20,88 ha. 

 - Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 0,06 ha tại  thị trấn Mường 

Khương. 

 - Đất trồng cây trồng rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm 

20,32 tại xã Lùng Khấu Nhin. 

         - Đất trồng cây trồng rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác 0,5 

ha tại xã Lùng Vai.       

(Chi tiết xem biểu số 07/CH) 
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 7. Diện tích cần thu hồi 

Trong năm kế hoạch, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn huyện là 

400,11 ha.  

7.1. Diện tích các loại đất nông nghiệp cần thu hồi là 382,09 ha, trong 

đó: 

 - Đất trồng lúa là: 78,10 ha. 

 - Đất trồng cây hàng năm là: 106,78 ha. 

 - Đất trồng cây lâu năm là 62,26 ha. 

 - Đất rừng phòng hộ là: 77,55 ha. 

 - Đất rừng sản xuất là: 56,91 ha. 

 - Đất nuôi trồng thủy sản; 0,49 ha; 

7.2. Diện tích các loại đất phi nông nghiệp cần thu hồi 18,02 ha 

  - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,02 ha; 

  - Đất cơ sở hạ tầng 0,59 ha; 

 - Đất ở tại đô thị: 0,08 ha; 

         - Đất ở nông thôn: 1,74 ha; 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,02 ha; 

 - Đất sông suối 15,57 ha; 

 *Đối với các công trình dự án thu hồi đất có vùng phụ cận thì thực hiện thu 

hồi theo điểm c, khoản 4, điều 40 luật đất đai. 

(Chi tiết xem biểu kế hoạch số 08/ CH) 

8. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Trong năm kế hoạch, tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 

259,98 ha, trong đó đưa đất chưa sử dụng vào đất sản xuất nông nghiệp là 145,00 

ha, sử dụng vào đất phi nông nghiệp 23,68 ha, được phân bổ tại các xã, thị trấn 

của huyện như sau: 

- Xã Pha Long: diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản xuất 

10,00 ha. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là 1,10 

ha trong đó cho mục đích phát triển hạ tầng là 0,50 ha; cho mục đích đất ở nông 

thôn là 0,60 ha. 

- Xã Tả Ngải Chồ: diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản xuất 

10,00 ha. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là 1,60 

ha cho mục đích phát triển hạ tầng.  

- Xã Tung Chung Phố diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản 
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xuất 20,00 ha. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là 

0,60 ha trong đó cho mục đích cho mục đích đất ở nông thôn là 0,60 ha. 

- Thị trấn mường khương diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng 

sản xuất 7,00 ha.  

- Xã Dìn Chin: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản xuất 

là 12,00 ha. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là 2,00 

ha trong đó cho mục đích phát triển hạ tầng là 1,50 ha; cho mục đích đất ở nông 

thôn là 0,50 ha. 

- Xã Tả Gia Khâu: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản 

xuất là 15,00 ha. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 

là 2,69 ha trong đó cho mục đích phát triển hạ tầng là 0,94 ha; cho mục đích đất 

quốc phòng là 1,30 ha. 

- Xã Nậm Chảy: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản 

xuất là 19,00 ha. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 

là 2,01 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng . 

 - Xã Nấm Lư: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản xuất 

là 17,00 ha. Tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp 0,35 ha cho mục đích phát triển hạ tầng. 

- Xã Lùng Khấu Nhin: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào mục đích 

nông nghiệp là 18,00 ha để trồng rừng sản xuất. Tổng diện tích đưa đất chưa sử 

dụng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 0,78 ha trong đó cho mục đích phát 

triển hạ tầng là 0,68 ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh là 0,1 ha. 

- Xã Thanh Bình: diên tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích 

trồng rừng sản xuất là 17,00 ha. Tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp 0,78 ha trong đó cho mục đích phát triển hạ tầng là 0,65 

ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh là 0,03 ha , đất ở nông thôn là 0,1 ha. 

- Xã Cao Sơn: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản xuất 

là 15,80 ha. Tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp 0,75 ha trong đó cho mục đích phát triển hạ tầng là 0,60 ha, đất ở nông 

thôn là 0,15 ha. 

- Xã Lùng Vai: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản xuất 

là 16,00 ha. Tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp 3,27 ha trong đó cho mục đích quốc phòng là 0,05 ha, mục đích đất thương 

mại dịch vụ là 0,05 ha, mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, 

mục đích đất phát triển hạ tầng là 2,73 ha, đất ở nông thôn là 0,42 ha. 
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- Xã Bản Lầu: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản xuất 

là 2,00 ha Tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp 1,65 ha trong đó cho mục đích quốc phòng là 1,00 ha, mục đích phát triển 

hạ tầng là 0,55 ha, đất ở nông thôn là 0,10 ha. 

- Xã La Pan Tẩn: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản 

xuất là 30,00 ha. Tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp 1,00 ha trong đó cho mục đích quốc phòng là 0,50 ha, đất ở nông 

thôn là 0,50 ha. 

- Xã Tả Thàng: : tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng sản 

xuất là 26,00 ha. Tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp 5,10 cho mục đích phát triển hạ tầng. 

- Xã Bản Xen: tổng diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 1,50 ha, 

trong đó 1,50 ha để trồng rừng sản xuất. 

 (Chi tiết xem biểu kế hoach số 09/ KH)  

 9. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

(Cụ thể các công trình dự án trong năm kế hoạch xem Biểu 10/CH kèm theo) 

III.  DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THU – CHI TỪ ĐẤT 

  3.1 Cơ sở tính toán  

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai dựa trên các căn cứ chính 
sau: 

- Luật Đất đai năm 2013; 

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

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

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 
về giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thu 
tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định 
về khung giá đất; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=104/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Nguyên và Môi Trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác 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 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ban hành quy định bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 

- Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc sử đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều chỉnh của Quy định Bảng giá đất 

05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh Lào Cai. 

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc thu chi tiền sử dụng đất; 

- Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc thu tiền sử dụng đất; 

- Phương án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mường Khương. 

  3.2. Phương pháp tính toán 

* Đối với các khoản thu: 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn, đất ở 

tại đô thị. 

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp. 

* Đối với các khoản chi: 

Chi bồi thường khi thu hồi đất để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông 
nghiệp bao gồm các hạng mục sau: 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất NTS; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

- Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/2014/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Chi hỗ trợ 40% tổng số tiền chi sử dụng đất. 

* Về giá các loại đất: 

Căn cứ xác định đơn giá các loại đất: 

- Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc ban hành quy định bảng giá đất 05 năm ( 2020-2024) trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

- Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều chỉnh của Quy định Bảng giá đất 
05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 
UBND tỉnh Lào Cai. 

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc thu chi tiền sử dụng đất; 

- Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc thu tiền sử dụng đất; 

* Về mức chi bồi thường khi thu hồi đất: 

Theo cơ chế bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ về chi 

phí đầu tư vào đất, tài sản trên đất, và các hỗ trợ khác trong quá trình giải phóng 
mặt bằng các dự án. 

  3.3. Kết quả tính toán 

Ước tính cân đối thu - chi từ đất trên địa bàn huyện trong kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023 được thể hiện như sau: 

Dự kiến các khoản thu chi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

 * Tổng thu: 38,55  tỷ đồng 

 - Thu tiền sử dụng đất từ bán đấu giá tại các xã, thị trấn: 35 tỷ đồng. 

 - Thu tiền sử dụng đất từ không qua bán đấu giá: 1 tỷ đồng 

 - Thu tiền công nhận quyền sử dụng đất: 1 tỷ đồng. 

 - Thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất: 1 tỷ đồng. 

           - Thu tiền cho thuê đất: 550 triệu đồng. 

           * Tổng chi: 35,31 tỷ đồng 

          - Chi quản lý nhà nước về đất đai 3,85 tỷ 

            Còn lại chi cho phát triển kinh tế xã hội 
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IV. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

1.1. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

  - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về ý thức sử 

dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

        - Thực hiện mô hình nông, lâm kết hợp trong việc sử dụng đất. Áp dụng kỹ 

thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc, hạn chế việc cày xới bề mặt đất. Chọn 

giống cây trồng và công thức luân canh có tác dụng bảo vệ đất, chống suy kiệt 

dinh dưỡng trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng giảm diện tích. 

       - Phục hồi rừng bằng việc trồng mới rừng trên đất trống đồi núi trọc và khoanh 

nuôi tái sinh rừng tự nhiên đã bị tàn phá, góp phần giải quyết đời sống cho một 

bộ phận dân cư, cải thiện môi trường và chống xói mòn đất… 

       - Tổ chức thu gom, đầu tư trang thiết bị thu gom rác hợp vệ sinh và phân loại 

chất thải rắn tại nguồn. Đối với chất thải nguy hại cần phải có các quy trình công 

nghệ thích hợp để xử lý triệt để đối với loại rác thải nguy hại.  

1.2. Giải pháp về quản lý sử dụng đất đai 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai từ huyện xuống cơ sở, nâng cao vai 

trò quản lý của cấp xã nhằm đảm bảo sử dụng quỹ đất hiệu quả đúng quy hoạch, 

kế hoạch được phê duyệt. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai và các văn bản 

dưới luật. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, đúng pháp luật những 

vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. 

1.3. Giải pháp về chính sách 

- Khuyến khích áp dụng nhanh, có hiệu quả các tiến bộ khoa học, công nghệ 

mới, phù hợp với phát triển mạnh ưu thể về đa dạng sinh học trong phát triển nông 

nghiệp, nhất là công nghệ sinh học (rau, củ, quả sạch), giống cây, cho năng suất chất 

lượng cao. 

- Có chính sách ưu đãi đối với việc khai thác, sử dụng hiệu quã quỹ đất 

phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các nhà đầu tư, hộ gia đình cá 

nhân tiếp cận các chính sách đầu tư vào đất đai. 

- Áp dụng tốt các cơ chế, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

sống trong vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 
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 2. Tổ chức thực hiện 

- Tổ chức công bố, công khai  kế hoạch sử dụng đất đến các cấp, các ngành 

và nhân dân trong huyện biết và giám sát thực hiện. 

- UBND huyện chỉ đạo các ngành và UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt. Các ngành tiến hành rà soát 

kế hoạch đã xây dựng để phù hợp với quỹ đất đai được phân bổ cho ngành, lĩnh 

vực trong nội dung lập kế hoạch sử dụng đất.  

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm 

bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch 

và pháp luật. Các nhu cầu sử dụng đất được giải quyết theo đúng kế hoạch sử 

dụng đất đã được duyệt. 

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được quy hoạch tránh xảy ra tình trạng sử 

dụng đất sai mục đích, không theo quy hoạch. 

PHẦN III 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Khương cơ 

bản đã đáp ứng được nhu cầu về đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực 

trên địa bàn huyện. Mục tiêu xây dựng kế hoạch sử dụng đất tương đối phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện 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, thị trấn trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà 

nước về đất đai theo pháp luật. 

Kế hoạch sử dụng đất được xây dựng trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Khương, trên cơ sở phân tích điều kiện 

tự nhiên, kinh tế, xã hội và kế thừa kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được phê duyệt, nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn. Từ đó việc phân bổ 

quỹ đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được xác định trong năm 2023 

đem lại hiệu quả và có tính khả thi cao. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được xây dựng đảm bảo tính bền vững về 

đất đai, gìn giữ vệ sinh môi trường, an toàn lương thực và đảm bảo được mục tiêu 

phát triển kinh tế của tỉnh, huyện Mường Khương. 
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Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất được đề xuất toàn diện, cụ thể và 

sát thực, vừa có giải pháp đảm bảo về vật chất, tính công khai dân chủ và đảm bảo 

thực thi của Pháp luật nên có tính pháp lý cao. 

II. KIẾN NGHỊ 

Để kế hoạch sử dụng đất của huyện Mường Khương năm 2023 đạt được kết 

quả cao; phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của 

huyện, đồng thời là căn cứ pháp lý thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai 

được hiệu quả; UBND huyện Mường Khương kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sớm phê duyệt./. 
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