
ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc 

biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh. 

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 tại Chương II Điều 18 quy 

định “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật đảm bảo 

sử dụng đúng mục đích và hiệu quả”. Luật Đất đai năm 2003 (Mục 2, Điều 21 - 

30) lại một lần nữa khẳng định rõ nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

theo ngành, theo cấp lãnh thổ hành chính và được cụ thể hóa tại Nghị định số 

181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, Nghị định 69/2009/NĐ-CP 

ngày 13/08/2009, Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng là căn cứ 

để thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giúp các cấp, 

các ngành sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn tài nguyên đất 

đai. Qua đó, đáp ứng được yêu cầu nhà nước thống nhất quản lý đất đai, tránh 

sự chồng chéo, sử dụng đất sai mục đích, sử dụng đất lãng phí, hủy hoại môi 

trường đất, hạn chế tối đa việc bố trí kế hoạch cho các dự án không có khả năng 

triển khai do chưa chuẩn bị được về nguồn kinh phí thực hiện. Đồng thời việc 

thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất hàng năm góp phần hoàn thiện các mục tiêu 

phát triển kinh tế xã hội trong năm, cải thiện đời sống nhân dân, đáp ứng được 

các nhu cầu phát triển nông nghiệp, phi nông nghiệp, bảo vệ môi trường, an sinh 

xã hội. Như vậy, kế hoạch sử dụng đất hàng năm là nhu cầu tất yếu và mang 

tính cấp bách, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt 

của địa phương. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 của các cấp, các 

ngành, lĩnh vực, các đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện, thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện; Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương tiến đã 

tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Chương”. 

II.  CĂN CỨ CƠ  SỞ  THỰC  HIỆN 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị quyết số 70/NQ - CP ngày 07/06/2013 của Chính phủ xét duyệt 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu (2011 

- 2015) tỉnh Nghệ An; 



- Nghị định 43/2014/NĐ - CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc 

quy định giá đất năm 2014; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc 

quy định thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc 

quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc 

quy định về việc 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;  

- Quyết định số 620/QĐ - TTg ngày 12/05/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Nghệ An đến năm 2020; 

- Nghị định 135/2016/NĐ - CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ về sửa 

đổi một số điều các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt 

nước; 

- Nghị định 01/2017 NĐ - CP ngày 06/01/ 2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghi định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất lúa; 

- Thông tư 29/2014/TT- BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và 

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

dụng đất; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

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

Môi trường về việc Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

- Quyết định số 109/QĐ - UBND ngày 30/12/2014 phê duyệt bảng giá đất 

huyện Thanh Chương; 



- Nghị quyết 24/NQ - HĐND ngày 04/08/2016 của hội đồng nhân dân 

tỉnh Nghệ An về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An; 

- Nghị quyết số 08/NQ - HĐND ngày 13/07/2017 của hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) tỉnh Nghệ An; 

- Nghị quyết số 09/NQ - HĐND ngày 22/12/2017 của hội đồng nhân dân 

huyện về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Thanh Chương; 

- Quyết định 1928/QĐ - UBND ngày 04/05/2016 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội huyện Thanh Chương đến năm 2020; 

- Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt Điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Thanh Chương; 

- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Chương;  

- Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh 

Chương;  

- Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh 

Chương; 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An; 

- Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ  XXVIII - 

nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

- Các tài liệu liên quan khác. 

III. BỐ CỤC BÁO CÁO  

Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Thanh Chương, ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị được chia các 

phần chính như sau: 

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

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



- Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất. 

- Phần IV: Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

IV. SẢN PHẨM 

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Thanh Chương, kèm theo hệ thống bảng biểu: 04 bộ. 

2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Chương năm 2022, tỷ lệ 

1/25.000, 04 bộ; kèm theo bản vẽ các công trình 2 bộ. 

3. Đĩa CD lưu giữ các sản phẩm trên: 04 bộ. 



PHẦN I 

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

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trƣờng 

1.1.1 Điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Thanh Chương là một huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, 

cách thành phố Vinh 45 km về phía Tây; có tọa độ địa lý từ 18
0
34'30" đến 

18
0
55'00" Vĩ độ Bắc và 104

0
55' đến 105

0
30' Kinh độ Đông. Ranh giới hành 

chính tiếp giáp với các địa phương sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương; 

- Phía Nam giáp huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Phía Đông giáp huyện Đô Lương và huyện Nam Đàn; 

- Phía Tây giáp tỉnh Bô Ly Khăm Xay - CHDCND Lào.  

Huyện Thanh Chương có 38 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 37 xã 

và 1 thị trấn, có đường Quốc lộ 46 chạy dọc nối liền huyện Thanh Chương 

với huyện Đô Lương và huyện Nam Đàn, có Tỉnh lộ 533 chạy dọc nối liền 

Thanh Chương với huyện Anh Sơn và huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), có 

đường Hồ Chí Minh chạy qua, có cửa khẩu Thanh Thủy và có đường biên 

giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Bên cạnh những thế mạnh 

trong phát triển kinh tế, Thanh Chương còn có vị trí chiến lược quan trọng và 

có ý nghĩa to lớn về quốc phòng, an ninh không chỉ đối với tỉnh Nghệ An mà 

còn đối với toàn quốc. 

1.1.1.2. Địa hình, địa  mạo 

Đặc điểm địa hình đa dạng, có các vùng địa hình khác nhau (đồi núi, đồng 

bằng), khí hậu đa dạng và phân hóa mạnh, nên hình thành các tiểu vùng sinh thái 

khác nhau: 

- Vùng đồi núi 

  Thanh Chương có địa hình núi đồi, trung du chiếm ưu thế khoảng 

70% tạo thành một không gian kiến trúc, đa dạng, vững chắc và không bị ngập 

lụt. Tuy nhiên đó là một trở ngại cho việc phát triển mạng lưới giao thông đường 

bộ và việc bảo vệ đất đai khỏi bị xói mòn. 

- Vùng đồng bằng 



Chủ yếu nằm dọc hai bên sông Lam, không tập trung thành vùng lớn mà 

nằm rải rác từng vùng nhỏ, chiếm khoảng 26% diện tích tự nhiên, có khoảng 

12% đất ở dạng này bị ngập lụt hàng năm là các bãi bồi ven sông và các chân 

ruộng thấp dọc các khe suối, còn lại là ít hoặc không bị ngập lụt. Đây là loại đất 

chủ yếu trồng các loại cây lương thực như: Lúa, ngô, khoai, cây công nghiệp 

ngắn ngày và các loại rau màu. 

1.1.1.3. Khí hậu và thời tiết 

Huyện Thanh Chương chịu ảnh hưởng chung của khí hậu miền Trung nhiệt 

đới ẩm gió mùa. 

+ Chế độ nhiệt: Có 2 mùa rõ rệt, biên độ chênh lệch giữa hai mùa khá 

cao, mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ trung bình từ 23,7- 24,5
0
C, 

tháng nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ có thể lên tới 35,2
0
C. Mùa lạnh từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau, tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau có nhiệt độ thấp 

nhất 13,4
0
C. Số giờ nắng trung bình năm là 1.500 – 1.700 giờ.  

+ Chế độ mưa: Lượng mưa bình quân năm: 1.800 – 2.200 mm/năm, mưa 

tập trung vào 3 tháng (8, 9, 10) chiếm khoảng 60% lượng mưa cả năm. 

Những đặc trưng về khí hậu là: Biên độ nhiệt độ giữa các mùa trong 

năm lớn, chế độ mưa tập trung từ tháng 8 đến tháng 10, mùa nắng nóng có 

gió Lào khô hanh. đó là những nguyên nhân chính gây nên mưa lũ xói mòn 

hủy hoại đất nhất là trong điều kiện cây rừng bị chặt phá và sử dụng đất 

không hợp lý. 

1.1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.1.2.1. Tài nguyên đất 

Tài nguyên đất huyện Thanh Chương có các loại đất: đất phù sa không 

được bồi, không có tầng glây và loang lổ; đất phù sa glây và nhóm đất đỏ vàng 

vùng đồi núi. Chất lượng đất tương đối tốt, thích hợp cho nhiều loại cây trồng 

phát triển. 

1.1.2.2. Tài nguyên nƣớc 

 Tài nguyên nước Thanh Chương được cung cấp bởi hệ thống sông 

ngòi và lượng mưa hàng năm, Thanh Chương có hệ thống sông suối dày đặc. 

Sông Cả là sông lớn nhất tỉnh dài 375 km và chảy qua địa bàn huyện dài 27,0 

km; ngoài ra còn có hệ thống mặt nước chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, cải tạo môi trường và nuôi trồng thuỷ sản. Đây là điều kiện thuận lợi để 

khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Nguồn nước ngầm của huyện được 



đánh giá là khá phong phú. Chất lượng nguồn nước được đảm bảo và đáp ứng 

nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong vùng. 

1.1.2.3.  Tài nguyên rừng 

Rừng Thanh Chương vốn có nhiều lâm sản quý như: lim xanh, táu, de, dổi, 

vàng tâm... cùng các loại khác như song mây, tre nứa, luồng mét. Tiềm năng đất 

đai để phát triển lâm nghiệp của huyện Thanh Chương là rất lớn và có vị trí quan 

trọng trong nền kinh tế của huyện. Diện tích rừng và đất rừng nhiều, rừng tự nhiên 

có trữ lượng khá, rừng trồng phát triển nhanh. Đất rừng chủ yếu phát triển trên đá 

phiến thạch và biến chất là loại đất tốt, điều kiện khai thác và vận chuyển tương đối 

thuận lợi. Tuy khoanh nuôi bảo vệ là chủ yếu nhưng một số diện tích rừng trồng 

hiện nay đã có khả năng khai thác và cho một nguồn lợi đáng kể từ rừng. 

1.1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản của huyện Thanh Chương chủ yếu là nhóm làm 

vật liệu xây dựng, khoáng sản kim loại màu không đáng kể. 

- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng: 

+ Mỏ sét: Phân bố ở các xã: Thanh Lương, Thanh Khai, Thanh Yên, 

Thanh Ngọc, Ngọc Sơn và một số xã phụ cận dọc sông Giăng. Chất lượng và 

trữ lượng khá (trữ lượng khoảng 12 triệu m
3
, chiếm 1/3 trữ lượng toàn tỉnh). 

Ngoài ra sét làm gạch ngói còn có ở nhiều nơi khác trong huyện. 

+ Đá xây dựng: Phân bố nhiều ở xã Thanh Mỹ, ngoài ra còn có ở rãi rác 

một số xã nhưng chất lượng không tốt. 

+ Cát sỏi: Cát sỏi sông Lam có khối lượng rất lớn, chất lượng tốt không 

những đủ cung cấp cho nhu cầu xây dựng trong huyện mà còn cung cấp cho các 

huyện lân cận và thành phố Vinh. 

- Khoáng sản kim loại: Mỏ sắt, Mangan ở xã Thanh Lâm, xã Thanh Mỹ 

và xã Thanh Chi.  

1.1.2.5. Tài nguyên nhân văn. 

Lịch sử Thanh Chương gắn liền với lịch sử Nghệ Tĩnh, lịch sử Việt Nam; 

là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và cách 

mạng rất đáng trân trọng và tự hào. Đây là quê hương của dòng họ Nguyễn 

Duy, hai anh em họ Trần Hưng, Đinh Nhật Thận, Đặng Nguyên Cẩn, Đặng 

Thúc Hứa, Nguyễn Sĩ Sách, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Côn, Nhà khoa học - nhà 

văn hóa Đặng Thái Mai,... 



Là một huyện kinh tế nông nghiệp chiếm ưu thế trong cơ cấu, điều kiện về tài 

nguyên thiên nhiên nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt. Trong những năm gần đây được 

sự quan tâm của Trung ương và tỉnh nhiều công trình dự án lớn đã được đầu tư xây 

dựng trên địa bàn. Tiếp nối truyền thống cha ông và phát huy bản chất vốn có của 

con người Thanh Chương giàu truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, 

nghị lực, chắc chắn Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương sẽ vượt qua khó 

khăn, tranh thủ thời cơ phát huy những lợi thế và khai thác có hiệu quả những tiềm 

năng vốn có để thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.                                                                                                                                                                                                  

1.1.3. Thực trạng môi trƣờng 

Thanh Chương có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, xung quanh vừa có 

núi cao xen kẽ đồng bằng, đồi núi bị chia cắt bởi nhiều khe, suối quanh co; xen 

lẫn giữa những ngọn núi cao hùng vĩ và những vựa lúa là dòng sông Lam xanh 

biếc tạo nên một phong cảnh sông - núi hữu tình; có cửa khẩu Thanh Thủy, có 

đường biên giới với nước bạn Lào. Là nơi lưu giữ, bảo tồn và tôn tạo các di tích 

lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh như: Đình Võ Liệt, nhà thờ họ Nguyễn 

Duy và cây sui Diên Tràng, đền Bạch Mã, nhà thờ tiến sĩ Nguyễn Tiến Tài, nhà 

thờ Trần Hưng Học, nhà thờ Trần Hưng Nhượng, nhà thờ họ Nguyễn Sĩ, nhà thờ 

đồng chí Nguyễn Sĩ Sách, nền tế cờ và nhà thờ Trần Tấn, nhà thờ họ Đặng và nhà 

lưu niệm Đặng Thai Mai,... Là huyện có diện tích rừng tương đối lớn của tỉnh 

Nghệ An, chiếm khoảng 58,7% tổng diện tích tự nhiên với độ che phủ 45,2%, khí 

hậu tương đối trong lành, mát mẻ; nơi đây có thể phát triển thành các khu du lịch 

sinh thái, những điểm nghỉ mát lý tưởng thu hút khách du lịch thập phương. 

- Môi trường không khí: Nguồn gây ô nhiễm chính đối với môi trường 

không khí huyện Thanh Chương là do các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và giao thông vận tải gây ra.  

- Môi trường nước: Nguồn nước mặt quan trọng nhất cho sản xuất và sinh 

hoạt của người dân trong huyện là từ hệ thống sông suối, ao hồ và nguồn nước 

mưa. Chất lượng nước tương đối tốt, lượng nước phụ thuộc theo mùa nên vào 

mùa khô hiện tượng thiếu nước vẫn còn diễn ra ở một số khu vực trên địa bàn 

huyện. Tuy nhiên hiện nay, do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên bề mặt lưu 

vực ngày một gia tăng, nguồn nước mặt đã có biểu hiện suy giảm về chất lượng, 

gia tăng hàm lượng các chất hữu cơ và dinh dưỡng. Qua điều tra cho thấy nước 

thải của một số nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện chưa 

được thu gom, xử lý mà thải ra các ao đọng, mương tưới tiêu gây ô nhiễm môi 

trường. Nguồn nước ngầm cho đến nay chưa có công trình nào khảo sát, nghiên 

cứu vấn đề này. Người dân trong huyện khai thác nước ngầm chủ yếu qua hệ 



thống giếng khoan, giếng đào để dùng cho sinh hoạt. Về cơ bản, nguồn nước 

ngầm có chất lượng tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

- Môi trường đất:  

Tình hình sử dụng phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật: Trong quá 

trình sản xuất, người dân sử dụng một lượng lớn phân bón hoá học, phân hữu cơ 

và các loại hoá chất BVTV (mỗi năm trên địa bàn huyện sử dụng khoảng 3,78 

tấn thuốc trừ sâu và 5.370 tấn phân bón hoá học các loại) để tăng năng suất và 

bảo vệ cây trồng. Việc sử dụng và quản lý thuốc BVTV, phân bón hoá học phục 

vụ sản xuất nông nghiệp không đúng quy trình, tình trạng lạm dụng phân bón 

hoá học và thuốc BVTV vẫn còn diễn ra phổ biến, đã làm biến đổi chất lượng 

nước dưới đất và môi trường xung quanh.  

 Tình hình suy thoái đất: Với đặc thù là một huyện miền núi, địa hình chia 

cắt mạnh nên hiện tượng suy thoái đất do xói mòn, thoái hóa đất là không thể 

tránh khỏi. Trong những năm trước đây rừng bị tàn phá do đốt nương làm rẫy 

trên đất dốc, biện pháp canh tác chưa hợp lý cùng với điều kiện mưa lớn tập 

trung theo mùa đã làm cho đất đai bị xói mòn rửa trôi, trơ sỏi đá. Những năm 

gần đây diện tích đất lâm nghiệp, đất có rừng ngày càng tăng đã góp phần giảm 

xói mòn, rửa trôi đất. 

Nghĩa trang, nghĩa địa: Một thực tế là từ trước đến nay một số hộ gia đình 

khi hung táng, cát táng đã không tập trung về nghĩa trang chung mà cát táng 

theo ý muốn của các gia đình. Nhiều nghĩa trang nằm sát khu dân cư, gây ô 

nhiễm môi trường đất, đến nguồn nước, môi trường không khí, cảnh quan môi 

trường và sức khỏe của người dân trong khu vực. 

Hiện trạng khai thác khoáng sản: Hoạt động khai thác khoáng sản làm 

xáo trộn bề mặt đất, bãi đổ đất đá chiếm diện tích lớn làm giảm diện tích đất 

canh tác. Mặt khác hoạt động khai thác khoáng sản làm thu hẹp diện tích rừng 

và làm tăng khả năng xói mòn, rửa trôi đất,... dẫn đến làm tăng hàm lượng các 

chất lơ lửng, các chất hữu cơ trong nước,... Khai thác khoáng sản không chỉ có 

tác động tiêu cực đối với tài nguyên đất mà còn có tác động xấu, gây ô nhiễm 

đến môi trường nước. 

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội  

1.2.1. Phân tích, đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 

1.2.1.1. Tăng trƣởng kinh tế 

Nền kinh tế của huyện tăng trưởng với tốc độ nhanh, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch đúng hướng, trên một số lĩnh vực đã có bước đột phá. Tổng giá trị 



sản xuất 10 tháng (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.489,4 tỷ đồng, dự ước cả 

năm đạt 9.234,9 tỷ đồng (trong đó: Nông, Lâm, Ngư nghiệp: 2.951,7 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 32,61%; Công nghiệp - Xây dựng: 3.614,7 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 39,1%; Dịch vụ: 2.668,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,9%); dự ước tốc độ 

tăng trưởng đạt 6,33%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 41,1 triệu 

đồng/người/năm, đạt 96,9% KH HĐND huyện giao. 

1.2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Trong những năm gần đây huyện đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, thu hút đầu tư, tập trung phát triển công nghiệp, làng nghề, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng mùa vụ, vật nuôi nên tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng 

nhanh và bền vững.  

Cơ cấu kinh tế của huyện Thanh Chương trong những năm qua có bước 

chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành 

dịch vụ - thương mại. Cụ thể: 

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng: 32%; 

Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng: 39,1%; 

Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng: 28,9%. 

1.2.2. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh 

tế. 

1.2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Những năm gần đây kinh tế nông nghiệp ở huyện vẫn là nguồn thu 

nhập chính của đại bộ phận dân cư. Tuy tỷ trọng nông nghiệp ngày càng 

giảm nhưng sản lượng và giá trị thu nhập vẫn ở mức độ cao. Sản xuất nông 

- lâm - ngư tăng trưởng khá.  

* Nông nghiệp:  

- Trồng trọt: tổng sản lượng lương thực cây có hạt 114.335 tấn, đạt 

101,7% so với kế hoạch, bằng 127,9% so với cùng kỳ.Bao gồm một số cây 

trồng chủ yếu như: cây lúa, cây ngô, cây lạc, cây sắn, cây chè công nghiệp, cây 

cam V2 xã Đoài, cây bưởi diễn,... 

- Chăn nuôi: Chăn nuôi phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong 

những năm gần đây diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm có chiều hướng gia 

tăng, gây khó khăn cho ngành chăn nuôi. Đề án phát triển chăn nuôi của huyện đã 

mang lại hiệu quả, chương trình cải tạo đàn bò, nạc hoá đàn lợn, gà, chăn nuôi 

theo trang trại.  



Công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm đã triển khai ở 38/38 

xã thị trấn. Cụ thể tiêm được 27.050 liều tụ huyết trùng trâu bò, đạt 55% so với 

kế hoạch; 28.075 liều vắc xin Viêm da nổi cục, đạt 57% so với kế hoạch. Tổ 

chức được 2 đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn huyện, đã phun 

2.100 lít hóa chất, 100 tấn vôi bột, tập trung xử lý ở các chợ, tụ điểm tập kết, 

buôn bán gia súc gia cầm,... 

* Lâm nghiệp:  

Ngành lâm nghiệp không những có giá trị về kinh tế mà nó còn mang ý 

nghĩa rất lớn đối với môi trường. Vì vậy việc chú trọng phát triển ngành lâm 

nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của huyện Thanh 

Chương. 

- Tính đến 30/09/2021, diện tích rừng trồng mới toàn huyện đạt 1.330 ha; 

đạt 66,5% so với kế hoạch.      

Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, trồng rừng thực hiện theo kế 

hoạch. Các địa phương đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống cháy rừng 

theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy 

ra. Trích nguồn ngân sách mua sắm bổ sung 10 máy thổi gió, 02 loa cầm tay, 38 

vỉ dập lửa và 4 bộ đàm để cấp cho Cơ quan thường trực ban chỉ đạo huyện và 

các xã trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. 

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, 

buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép. Tính đến hết 9 tháng đầu 

năm, đã phát hiện xử lý 08 vụ vi phạm, tịch thu 8.203 m
3 

gỗ các loại, nộp Ngân 

sách nhà nước 59.374.000 đồng. 

*Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.412 ha, đạt 120,6%% KH, 

(bằng 106,2 % so với cùng kỳ); sản lượng 9 tháng ước đạt 3.162 tấn, đạt 

105,4% so với kế hoạch. 

1.2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp, TTCN và xây dựng 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động của các doanh nghiệp 

cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu, 

sản phẩm chủ yếu vẫn cơ bản hoàn thành: Gạch nung đạt 93 triệu viên, đạt 

84,5% kế hoạch; Tinh bột sắn đạt 14.000 tấn, đạt 42,4% kế hoạch; Chè búp khô 

đạt 9.952 tấn, đạt 90,4% kế hoạch. Triển khai 02 mô hình khoa học công nghệ 

năm 2021 là mô hình chanh không hạt và cây sâm thổ hào trên địa bàn xã 

Thanh Hà. 



Tăng cường quản lý về bến, bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn, tổ chức 01 đợt 

kiểm tra hoạt động, lắp đặt trạm cân, xử lý vi phạm 02 trường hợp, kinh phí xử 

lý 12.500.000 đồng. 

- Về xây dựng: Trong quý đã thẩm định phê duyệt 31 quy hoạch chi tiết, 

thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 216 công trình, 

kiểm tra mghiệm thu 155 công trình.  

1.2.2.3. Khu vực thƣơng mại, dịch vụ 

Những năm gần đây ngành thương mại của huyện đã có bước tăng 

trưởng đáng kể, phát triển tăng cả về số lượng cơ sở và hàng hoá, các loại 

hình dịch vụ đa dạng và phong phú, góp phần bình ổn giá cả, phục vụ tốt nhu 

cầu sản xuất, tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm. Đóng góp một phần đáng kể 

cho ngân sách, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm 

cho một bộ phận lao động có thu nhập ổn định.  

- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai kịp thời, nghiêm túc Chỉ 

thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng 

cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. 

Đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế địa phương, thực hiện tốt 

các chương trình tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tập trung vốn vay 

cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên.  

Hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn hoạt động khá hiệu 

quả, tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với các nguồn vốn đáp ứng nhu 

cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động và an sinh xã hội.  

1.2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đô thị và các khu dân 

cƣ nông thôn. 

1.2.3.1. Thực trạng phát triển thị trấn Thanh Chương 

Thị trấn Thanh Chương là trung tâm chính trị, văn hoá, giáo dục đào tạo, 

thương mại dịch vụ; là đô thị trung tâm, cực tăng trưởng chủ yếu; và là khu vực 

phòng thủ về an ninh quốc phòng của huyện Thanh Chương. 

Thị trấn đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chung xây 

dựng mở rộng thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Quyết định số 

3411/QĐ-UBND.CN ngày 05 tháng 8 năm 2008) trong đó thị trấn Thanh 

Chương: được phân thành 08 khu chức năng chính:  

Khu công cộng (bao gồm: các cơ quan hành chính, chính trị; dịch vụ 

thương mại; thể dục thể thao; văn hóa; giáo dục, đào tạo; y tế…) Đã được xây 

dựng ổn định dọc trục đường 549. Cần nâng cấp, chỉnh trang công trình kiến 



trúc cho phù hợp với cảnh quan đô thị. Khu vực này xây dựng các công trình 

cao tầng, kiến trúc hiện đại kết hợp truyền thống dân tộc; tầng cao trung bình 3, 

0 tầng; mật độ xây dựng 30%;   

Khu công viên - cây xanh cảnh quan; Bố trí 1 khu công viên cây xanh ở 

khu vực đối diện bãi rác cũ của thị trấn. Đây là công viên lớn với hệ thống cây 

xanh hồ nước, đồi núi du lịch sinh thái, chỗ vui chơi hoàn chỉnh phục vụ nhân 

dân. Diện tích toàn khu đất 26,32 ha; tầng cao trung bình 2,0 tầng; mật độ xây 

dựng 30%. 

 Khu ở; Khu công nghiệp, kho tàng; Đất lâm nghiệp; Đất nông nghiệp; 

Đất dự phòng phát triển; Đất nghĩa địa. 

1.2.3.2. Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn   

Về mạng lưới: Dân cư nông thôn được phân bổ trên địa bàn 39 xã, với 

quy mô diện tích 2.053,46 ha, chiếm 2,1% diện tích toàn huyện. Các điểm dân 

cư được hình thành từ các cộng đồng dân cư làng, xóm, thôn,… có truyền thống 

lâu đời, một phần được quy hoạch các điểm dân cư mới, theo nhu cầu phát triển 

và địa hình cụ thể của từng địa phương. Nhìn chung, dân cư nông thôn được bố 

trí tập trung ở những vùng có vị trí địa hình tương đối bằng phẳng, có nguồn 

nước đảm bảo, giao thông, dịch vụ phát triển, thuận lợi giao lưu của người dân. 

Kiến trúc cảnh quan: nhiều thôn, xóm còn giữ được kiến trúc truyền 

thống, nhà vườn, có sân, cây xanh, hồ nước, ao cá,… Tuy nhiên, cùng với sự 

phát triển, áp lực gia tăng dân số, nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích khác, 

nhiều khu dân cư nông thôn kiến trúc truyền thống bị phá vỡ; nhiều khu dân cư 

xây dựng không có quy hoạch, ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường. 

 Kết cấu hạ tầng: trong các khu dân cư nông thôn đã được quan tâm đầu 

tư nhưng vẫn còn nhiều bất cập do nguồn kinh phí chưa đủ để xây dựng đồng 

bộ. 

1.2.4. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

1.2.4.1. Giao thông 

Mạng lưới đường giao thông và vận tải nông thôn được phân bố tương 

đối hợp lý, nhưng do đặc thù về tự nhiên nên không thể đảm bảo đi lại trong 

mọi điều kiện thời tiết còn hay ách tắc về mùa mưa lũ, việc bảo dưỡng đường 

không được thường xuyên vì thiếu kinh phí, do đó làm cho đường chóng bị hư 

hỏng xuống cấp. Hệ thống giao thông của huyện bao gồm: 

- Đường Quốc lộ: Quốc lộ 46 chạy qua huyện Thanh Chương với tổng 

chiều dài là 45 km. Đoạn từ giáp huyện Nam Đàn đến đường Hồ Chí Minh dài 



23,3 km đã được rải thảm nhựa, đạt tiêu chuẩn cấp III đường bộ, nền đường 

rộng 9,0 m, mặt đường rộng 7,5 m. Đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu 

Thanh Thuỷ dài 22,0 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi có nền đường 

rộng 7,5 m và mặt đường rộng 6,0 m. 

- Đường Tỉnh lộ: Đường tỉnh lộ 533 chạy qua địa bàn huyện với tổng chiều 

dài 57,5 km. Đây là trục đường giao thông chính của vùng hữu ngạn, đường đạt tiêu 

chuẩn đường cấp V miền núi, đường rộng 6,5 m đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Đường huyện lộ: Tổng chiều dài tuyến đường huyện có 235,7 km, đường 

đạt tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi. Đến nay đã được rải nhựa 40,6 km, đường 

cấp phối khoảng 29,0 km, còn lại là đường nền đất, đi lại còn gặp rất khó khăn. 

- Đường xã, liên xã: Toàn huyện có 489,2 km đường xã, trong đó: Đường 

nhựa 66,8 km, cấp phối 54,8 km, bê tông 14,2 km, còn lại là đường nền đất. 

- Đường thuỷ: Sông Lam chạy qua huyện dài khoảng 27,0 km, cùng với 

sông Giăng, sông Trai, sông Rào Gang, sông Con và sông Hoa Quân tạo thành 

một hệ thống giao thông đường thuỷ tương đối dày đặc phục vụ cho việc vận 

chuyển cát, sỏi xây dựng và khai thác lâm sản. 

Nhìn chung giao thông trên địa bàn huyện cơ bản đã đảm bảo chất lượng 

cho xe cơ giới vận tải qua lại phục vụ đời sống nhân dân và tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc lưu thông giữa huyện với các vùng lân cận. Ngoài ra có một số 

tuyến giao thông trong khu dân cư phần lớn đã được bê tông hóa, giao thông nội 

đồng đã được mở rộng thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân. 

1.2.4.2. Thủy lợi 

Về cơ bản các công trình hồ đập, trạm bơm đáp ứng yêu cầu sản xuất tối 

thiểu của sản xuất nông nghiệp với khoảng 108 hồ chứa nước có quy mô lớn, 

nhỏ trong đó có 01 hồ lớn, 12 hồ vừa và 95 hồ nhỏ, 72 trạm bơm và hàng trăm 

km kênh tưới, tiêu các loại. Hệ thống thuỷ lợi đã được đầu tư xây dựng tương 

đối kiên cố, góp phần đảm bảo cơ bản nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và 

nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân trong huyện. Hiện nay các hệ thống, công 

trình thủy lợi trên địa bàn đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do 

nguồn vốn còn khó khăn, hệ thống hồ đập ở các xã trong vùng được xây dựng 

từ lâu cần phải sửa chữa nâng cấp nhưng chưa thực hiện được nhiều.  

1.2.4.3. Hệ thống cấp điện và nƣớc sạch  

Hệ thống phân phối điện được quan tâm đầu tư và có nhiều cải tiến, 

100% số xã được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ được dùng điện là 100%. 



Công suất các trạm biến áp phân phối đạt trên 30.000 KVA. Phần lớn 

mạng lưới đường dây do xây dựng khá lâu nay đã xuống cấp, quá tải, có nhiều 

cấp điện áp, gây khó khăn cho việc chuyển đổi về một cấp điện áp chuẩn (theo 

chuẩn 22 KV). Các tuyến đường dây chất lượng kém, nhiều nơi không đảm bảo 

quy cách, an toàn và yêu cầu phải đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất 

và sinh hoạt. Cung cấp điện cho hoạt động của các cơ sở sản xuất chưa ổn 

định, số lần mất điện trong năm vẫn còn nhiều, đây cũng là một trong những 

nguyên nhân làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất. 

Đến năm 2021, tỷ lệ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 

97%, việc xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân được quan tâm.  

1.2.4.4. Hệ thống bƣu chính, viễn thông  

Hệ thống hạ tầng của ngành được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, 

chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của người dân; Hệ thống 

dịch vụ điện thoại được phủ sóng đến tất cả trung tâm các xã.  

1.2.4.5. Giáo dục - đào tạo 

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hoá trường lớp học, mua sắm 

trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm, xây dựng theo hướng chuẩn hóa, 

hiện đại hóa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý 

giáo dục. Thực hiện đổi mới giáo dục, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và 

định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Chất lượng giáo dục toàn diện 

có nhiều chuyển biến tích cực; kỹ năng thực hành, chủ động sáng tạo của học 

sinh từng bước được nâng lên. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học và kế hoạch 

phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2020-2021 và duy trì sỹ số học 

sinh các cấp đạt kết quả cao. Các giáo viên trên địa bàn huyện thực hiện “3 tại 

chỗ” khi trở lại trường học sau thời gian nghỉ do dịch bệnh. Trong đó, huyện đã 

và đang thực hiện nghiêm "một cung đường hai điểm đến", bảo đảm học sinh 

chỉ được di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại, không được di chuyển sang 

các điểm khác.  

1.2.4.6. Y tế 

Toàn huyện hiện có 38/38 xã, thị trấn có trạm y tế và có bác sỹ làm việc. 

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện 

Đa khoa và các Trạm y tế được nâng cao. 

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, quyết 

tâm, cảnh giác, không dao động, không hoang mang và tăng cường phòng ngừa, 



giám sát. Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức trong cộng đồng về các biện 

pháp để phòng chống dịch bệnh; Phun thuốc khử khuẩn ở những nơi tập trung 

đông người; Cung cấp máy đo nhiệt độ, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế đầy đủ 

cho các trạm Y tế.     

1.2.4.7. Văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông 

- Văn hoá: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành Văn hóa và Thông 

tin đã kịp thời tuyên truyền nhằm phòng, chống dịch bệnh; Chỉ đạo dừng tổ 

chức các sự kiện văn hóa và thể thao trên địa bàn để phòng, chống dịch. Sau 

thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép tổ chức các hoạt động trên cơ sở 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Thiết chế văn hóa, bộ mặt nông thôn, đô thị được quan tâm đầu tư xây 

dựng và chấn chỉnh. Các xã, thị trấn huy động nhiều nguồn lực xây dựng nhà văn 

hóa, sân thể thao, sân vận động, cổng chào, đài truyền thanh ngày càng đồng bộ, 

khang trang hiện đại.  

 - Thể dục, thể thao: Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

được nâng lên, các hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức với hình thức 

phong phú, sôi nổi gắn với kỷ niệm những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất 

nước như: Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đảng toàn quốc; 

cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Ngày truyền thống huyện Thanh 

Chương, ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, Tổ chức thành công các môn thể thao tại Lễ 

hội đền Bạch Mã... Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ 

chức sôi nổi, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.   

- Thông tin truyền thông: Hệ thống thông tin, truyền thanh, truyền hình 

tiếp tục được củng cố và phát triển. Tổ chức tuyên truyền các sự kiện, các ngày 

lễ lớn, phục vụ kịp thời nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.  

1.2.4.9. Chợ và các cơ sở dịch vụ thƣơng mại 

Hệ thống chợ được củng cố và phát triển, trên các xã, các khu vực có 

kinh tế phát triển. 

Mặt hàng chủ yếu ở các chợ chủ yếu là hàng thực phẩm tươi sống, hàng tiêu 

dùng sinh hoạt, hàng nông lâm sản đến các mặt hàng quần áo cho nhân dân. 

1.2.5. Đánh giá biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

Biến đổi khí hậu là do nồng độ của khí hiệu ứng nhà kính tăng lên trong 

khí quyển ở mức độ cao đã làm cho trái đất nóng lên, tạo ra các biến đổi trong 

các vấn đề thời tiết hiện nay. 



Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống: Mùa đông ngắn lại, 

hạn hán, mưa lũ thất thường. Cây trồng có sự thay đổi về thu hoạch, dịch bệnh 

nhiều hơn, bệnh mới xuất hiện...Trong những năm gần đây cùng với các hoạt 

động công nghiệp tăng lên, lượng khí CO
2
, nitơ ôxit, mê tan... thải ra môi 

trường càng lớn khiến cho nhiệt độ bề mặt trái đất nóng lên.  

Biến đổi khí hậu đã len lỏi đến các ngõ ngách cuộc sống, hàng ngày, hàng 

giờ và ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Trong những năm gần đây, Nghệ An 

nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng đã phải chịu tác động lớn của biến 

đổi khí hậu. Bằng chứng hiện hữu là các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục 

xảy ra, gia tăng về cường độ, quy mô và mức độ, gây thiệt hại lớn về tài sản, con 

người. Ennino và Lanina hoạt động cả về tần suất, cường độ kéo theo hạn hán, lũ 

lụt khốc liệt hơn, gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi. Hệ quả 

của kiểu biến đổi khí hậu, ngoài phát sinh ra các hiện tượng thời tiết bất thường, 

vấn đề nặng nề nhất là nước biển dâng. 

Đối với sản xuất nông nghiệp, hiện tượng biến đổi khí hậu làm cho cơ 

cấu mùa vụ và hướng sử dụng đất phải thay đổi để phù hợp hơn, diện tích canh 

tác bị thu hẹp lại, năng suất cây trồng giảm, khả năng thích nghi của cây trồng, 

vật nuôi bị ảnh hưởng và theo chiều hướng tiêu cực dịch tả lợn châu phi xẩy ra 

trên địa bàn gây thiệt hại khá lớn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Tóm lại, vấn đề biến đổi khí hậu vẫn đang là bài toán khó cho các nhà 

quản lý không chỉ ở huyện Thanh Chương mà nó còn là vấn đề chung của 

toàn thế giới. Để làm giảm tốc độ của biến đổi khí hậu có liên quan đến nhiều 

lĩnh vực nền kinh tế. Cần phải sử dụng nhiên liệu hoá thạch một cách hợp lý để 

giảm khí thải nhà kính. Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp sử dụng nhiều 

phân bón hữu cơ để tránh phát thải khí metan. Mặt khác chúng ta cũng phải có 

những biện pháp đối phó thích nghi sống cùng biến đổi khí hậu và tránh thiệt 

hại tối đa, chính sách truyền thông các biện pháp ứng phó như đắp đê biển, 

trồng rừng ngập mặn... Mỗi cá nhân chúng ta phải có ý thức trong việc bảo vệ 

môi trường, nhận thức rằng năng lượng và sự bảo vệ môi trường là hết sức quan 

trọng sẽ làm cho thế giới - ngôi nhà chung của chúng ta tốt đẹp hơn. 

1.2.6. Đánh giá chung về điều tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

1.2.6.1. Những thuận lợi 

- Về vị trí địa lý: Thanh Chương là một huyện có lợi thế về giao thông 

(với tuyến đường Quốc lộ 46, Tỉnh lộ 533, đường Hồ Chí Minh chạy qua và 

hệ thống giao thông liên huyện, liên xã, liên thông dày đặc), thị trường, quỹ 



đất và nguồn lao động. Một số tiềm năng bước đầu đã được phát huy, là địa 

phương nằm trong vùng ưu tiên đầu tư của tỉnh. 

- Tài nguyên đất: Trên địa bàn huyện có nhiều nhóm đất khác nhau nên 

có thể phát triển đa dạng các loại hình sản xuất như: nuôi trồng thuỷ sản, trồng 

lúa cây hoa màu; trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao… 

- Tài nguyên rừng: Với diện tích đất lâm nghiệp khá lớn nên tài nguyên 

rừng khá phong phú có vị trí quan trọng trong nền kinh tế huyện. Diện tích rừng 

và đất rừng nhiều, rừng tự nhiên có trữ lượng khá, rừng trồng phát triển nhanh. 

Đất rừng chủ yếu phát triển trên đá phiến thạch và biến chất là loại đất tốt, điều 

kiện khai thác và vận chuyển tương đối thuận lợi. 

- Tài nguyên khoáng sản: Huyện Thanh Chương có tài nguyên khoáng 

sản chủ yếu là nhóm làm vật liệu xây dựng 

- Về nguồn lực lao động: Huyện có nguồn nhân lực dồi dào, chủ yếu là 

lao động nông nghiệp, có thể huy động vào sản xuất nông lâm nghiệp, phát 

triển các ngành nghề truyền thống và tiểu thủ công nghiệp.  

- Cơ sở hạ tầng: Có đường Hồ Chí Minh chạy qua, có cửa khẩu Thanh 

Thủy, có đường biên giới với nước bạn Lào; tạo điều kiện rất thuận lợi để 

phát triển nông, lâm nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, 

du lịch, dịch vụ, lưu thông và trao đổi hàng hóa thúc đẩy tiến trình phát triển 

kinh tế, văn hóa, giáo dục và con người. 

- An ninh trật tự: được giữ vững, các cơ quan quản lý nhà nước nắm 

vững các quy định pháp luật, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, nhân dân 

chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật,... có chất lượng cuộc 

sống văn hóa, thân thiện và lịch thiệp. Lãnh đạo khối công an, quân sự, tư 

pháp phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý các vụ vi 

phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.  

1.2.6.2. Những hạn chế  

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì huyện cũng có những hạn chế về 

điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội như sau: 

- Tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên khoáng sản của huyện ít cả về chủng 

loại và trữ lượng nên khả năng khai thác công nghiệp nặng kém phát triển. 

- Địa hình: Dạng đồng bằng có khoảng 12% đất ở dạng này bị ngập lụt 

hàng năm là các bãi bồi ven sông và các chân ruộng thấp dọc các khe suối; 

dạng địa hình đồi phía Tả Ngạn đồi không tập trung thành những vùng lớn 

mà nằm rải rác ở các xã do khai thác không hợp lý nên tầng đất mỏng, độ phì 



kém, có nơi đã trơ sỏi đá; dạng núi cao trên 800 m chiếm khoảng 17% diện 

tích, còn lại là núi thấp từ 200 m - 800 m, phần lớn là núi trọc rải rác cây bụi, 

trơ sỏi đá. 

- Khí hậu thời tiết: Tiềm ẩn nhiều hiện tượng bất lợi như mưa lớn dài 

ngày gây lũ quét, khô hạn vào mùa khô... gây ảnh hưởng xấu cho đời sống và 

sản xuất của nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 

- Cơ sở hạ tầng: Tuy có sự đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu 

phát triển của địa phương, cơ sở hạ tầng vẫn ở tình trạng chưa đồng bộ. Đây 

là khó khăn lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo 

hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

- Chất lượng lao động: tăng chậm, nhiều lao động trẻ có chất lượng cao 

phần lớn làm việc ở các thành phố, ít trở về quê làm việc, lực lượng lao động 

tại chỗ xuất thân từ nông nghiệp ít thích vào làm công nhân công nghiệp, 

chuyên môn kỹ thuật hạn chế, tính kỷ luật không cao. Vì vậy lợi thế nguồn 

nhân lực dồi dào, giá rẻ ít được phát huy. 
  



PHẦN II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

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

Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt tại Quyết định 

số 58/QĐ-UBND ngày 03/02/2021; Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021; Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nghệ An. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương đánh giá kết quả thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 như sau: 

Bảng 01: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  

NĂM 2021 

Kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

năm 2021 

(ha) 

Kết quả thực hiện xác định 

đến 31/12/ 2021 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng 

(+) 

Giảm(-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 97.556,42 97.785,82 229,40 100,24 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12.891,44 12.652,23 -239,21 98,14 

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.245,02 2.254,84 9,81 100,44 

Đánh giá chung việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo các 
nhóm đất: 

* Đất nông nghiệp 

Theo kế hoạch, diện tích đất nông nghiệp năm 2021 là 97.556,42 ha, 

đến ngày 31/12/2021 là 97.785,82 ha, cao hơn 229,40 ha so với kế hoạch 

được duyệt. Kết quả thực hiện và biến động diện tích nhóm đất nông nghiệp 

như sau: 

+ Giảm 272,86 ha do chuyển mục đích sử dụng các loại đất: đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng 

thủy sản để thực hiện 120 công trình, dự án. Kết quả đã thực hiện 67,59 ha để làm 

38 công trình dự án, đạt 31,67% kế hoạch về số lượng công trình đề ra, còn 205,27 

ha chưa chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các công trình dự án còn lại.  

* Đất phi nông nghiệp 



Theo kế hoạch, diện tích đất phi nông nghiệp năm 2021 là 12.891,44 ha, 

diện tích xác định đến ngày 31/12/2021 là 12.652,23 ha, thấp hơn 239,21 ha 

so với kế hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện và biến động diện tích nhóm đất 

phi nông nghiệp như sau: 

+ Kế hoạch năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 262,18 ha bao 

gồm: 30,81 ha lấy từ các loại đất trồng lúa; 123,68 ha đất trồng cây hàng năm 

khác; 16,80 đất trồng cây lâu năm; 9,00 ha đất rừng phòng hộ; 54,11 ha đất rừng 

sản xuất; 1 ha đất nuôi trồng thủy sản và 26,78 ha do khai thác đất chưa sử dụng 

để thực hiện công trình dự án theo kế hoạch được duyệt. Kết quả đã thực hiện 

23 dự án phi nông nghiệp với diện tích 61,81 ha, đạt 23,58% so với kế hoạch 

được duyệt, còn 200,37 ha chưa chuyển mục đích để thực hiện 83 công trình dự 

án thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. 

* Đất chưa sử dụng 

Theo kế hoạch, diện tích đất chưa sử dụng năm 2021 là 2.245,02 ha, 

diện tích ước xác định đến ngày 31/12/2021 là 2.254,84 ha, cao hơn 9,80 ha 

so với kế hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện và biến động diện tích nhóm đất 

chưa sử dụng như sau: 

Kế hoạch năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng giảm 16,25 ha để thực hiện 

02 công trình dự án theo kế hoạch được duyệt. Kết quả đã thực hiện được 01 

công trình với diện tích 16,15 ha, đạt 99,38% so với kế hoạch được duyệt, còn 

0,1 ha chưa chuyển mục đích để thực hiện 01 công trình dự án thuộc nhóm đất 

phi nông nghiệp. 

2.1.1. Phân tích đất nông nghiệp 

Bảng 02: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

năm 2021 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

(1) (2) (3)   (5) 
(6) = (5)-

(4) 

(7) = 

(5)/(4)*100% 

1 Đất nông nghiệp NNP 97.556,42 97.785,82 229,40 100,24 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.018,55 10.044,33 25,77 100,26 



TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 
So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 

7.276,63 7.302,59 25,96 100,36 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 

8.024,69 8.168,36 143,67 101,79 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12.689,42 12.698,31 8,89 100,07 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 20.002,27 20.005,83 3,56 100,02 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 45.878,76 45.926,91 48,15 100,10 

 
Trong đó: Đất có rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên 
RSN 

16026,70 16026,70 
  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 918,70 919,00 0,29 100,03 

1.8 Đất làm muối LMU 
    

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 24,03 23,09 -0,93 96,12 

Việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa  

 Theo kế hoạch, diện tích đất trồng lúa năm 2021 là 10.018,55 ha, xác định 

đến 31/12/2021 là 10.044,33 ha, cao hơn 25,77 ha so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất chuyên trồng lúa nước  

Theo kế hoạch, diện tích đất chuyên trồng lúa nước năm 2021 là 7.322,05 

ha, xác định đến 31/12/2021 là 7.306,32 ha, thấp hơn 15,73 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến chuyển mục đích sử dụng 13,37 ha đất 

trồng lúa sang các mục đích khác để thực hiện 36 công trình. Kết quả đã 

chuyển 3,58 ha để thực hiện 10 công trình dự án, đạt 26,78% kế hoạch về 

diện tích. Còn 9,79 ha chưa chuyển mục đích sử dụng để thực hiện 26 công 

trình, dự án theo kế hoạch.  

Diện tích chênh lệch 5,94 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất trồng cây hàng năm khác  



Theo kế hoạch, diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 là  

8.024,69 ha, xác định đến 31/12/2021 là 8.168,36 ha, cao hơn 143,67 ha so với 

kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến chuyển mục đích sử dụng 141,22 ha đất 

trồng cây hàng năm khác sang các mục đích khác để thực hiện 64 công trình dự 

án. Kết quả đã chuyển 35,76 ha để thực hiện 24 công trình dự án, đạt 25,32 % 

kế hoạch về diện tích. Còn 105,46 ha chưa chuyển mục đích sử dụng để thực 

hiện 40 công trình, dự án theo kế hoạch.  

Diện tích chênh lệch 38,21 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất trồng cây lâu năm  

Theo kế hoạch, diện tích đất trồng cây lâu năm là 12.689,42 ha, xác định đến 

31/12/2021 là 12.698,31 ha, cao hơn 8,89 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến chuyển mục đích sử dụng 22,50 ha đất 

trồng cây lâu năm sang các mục đích khác để thực hiện 29 công trình, dự án. 

Kết quả đã chuyển 3,40 ha để thực hiện 07 công trình dự án, đạt 15,11% kế 

hoạch đề ra về diện tích. Còn 19,10 ha chưa chuyển mục đích sử dụng để thực 

hiện 22 công trình, dự án theo kế hoạch. 

Diện tích chênh lệch 10,21 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất rừng phòng hộ 

Theo kế hoạch, diện tích đất rừng phòng hộ năm 2021 là 20.002,27 ha, 

diện tích xác định đến 31/12/2021 là 20.005,83 ha, cao hơn 3,56 ha so với kế 

hoạch được duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến chuyển mục đích sử dụng 9 ha đất phòng 

hộ  sang để thực hiện 1 công trình dự án. Kết quả chưa thực hiện được theo kế 

hoạch đề ra. 

Diện tích chênh lệch 5,44 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất rừng sản xuất 



Theo kế hoạch, diện tích đất rừng sản xuất năm 2021 là 45.878,76 ha, xác 

định đến 31/12/2021 là 45.926,91 ha, cao hơn 48,15 ha so với kế hoạch được 

duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến chuyển mục đích sử dụng 61,59 ha đất rừng 

sản xuất sang để thực hiện 17 công trình dự án. Kết quả đã chuyển 19,24 ha để 

thực hiện 06 công trình dự án, đạt 31,24% kế hoạch đề ra về diện tích. Còn 

42,35 ha chưa chuyển mục đích sử dụng để thực hiện 11 công trình, dự án theo 

kế hoạch. 

Diện tích chênh lệch 5,80 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 

Theo kế hoạch, diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 918,70 ha, 

diện tích xác định đến 31/12/2021 là 919,00 ha, cao hơn 0,29 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến chuyển mục đích sử dụng 1 ha đất nuôi trồng 

thủy sản sang các mục đích khác để thực hiện 04 công trình dự án. Kết quả đã 

chuyển 0,87 ha để thực hiện 03 công trình dự án, đạt 87% kế hoạch đề ra về 

diện tích. Còn 0,13 ha chưa chuyển mục đích sử dụng để thực hiện 01 công 

trình, dự án theo kế hoạch.  

Diện tích chênh lệch 0,16 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất nông nghiệp khác 

Theo kế hoạch, diện tích đất nông nghiệp khác năm 2021 là 24,03 ha, diện 

tích xác định đến 31/12/2021 là 23,09 ha, thấp hơn 0,93 ha so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt. Diện tích chênh lệch do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục các công trình đất rừng sản xuất  hủy bỏ và chuyển tiếp sang năm 

2022 có tại phụ lục 02, 03) 

  



2.1.2. Phân tích đất phi nông nghiệp 

Bảng 03: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

năm 2021 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

So sánh 

Tăng 

(+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12.891,44 12.652,23 -239,21 98,14 

2.1 Đất quốc phòng CQP 399,74 379,67 -20,07 
 

2.2 Đất an ninh CAN 370,03 369,54 -0,49 99,87 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
    

2.4 Đất cụm công nghiệp SKT 
    

2.5 Đất thương mại, dịch vụ SKN 20,25 19,07 -1,18 94,19 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
TMD 219,49 111,26 -108,23 50,69 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKC 

   
 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKS 118,66 67,47 -51,19 56,86 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 6.381,19 6.354,45 -26,74 99,58 

- Đất giao thông  DGT 3.669,42 3.671,28 1,86 100,05 

- Đất thuỷ lợi  DTL 1.200,71 1.181,98 -18,73 98,44 

- 
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa  
DVH 10,76 9,37 -1,39 87,08 

- Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT 16,69 14,14 -2,55   

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo  
DGD 143,13 139,95 -3,18 97,78 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao  
DTT 123,54 128,02 4,48 103,62 

- 

Đất công trình năng 

lượng  DNL 7,52 5,14 -2,38 68,33 

- Đất công trình bưu DBV 1,78 1,78 0,00 100,11 



TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 
So sánh 

Tăng 

(+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

chính, viễn  thông  

- 
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia  
DKG         

- 
Đất có di tích lịch sử 

văn hóa 
DDT 4,61 4,61 0,00 99,94 

- 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 12,97 12,97 0,00 100,03 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 10,81 8,65 -2,16 80,02 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 1.163,12 1.160,49 -2,63 99,77 

- 

Đất xây dựng cơ sở 

khoa học và công nghệ  
DKH 

        

- 

Đất xây dựng cơ sở dịch 

vụ xã hội 
DXH 

        

- Đất chợ DCH 16,13 16,07 -0,06 99,62 

2.10 
Đất danh lam thắng 

cảnh 
DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 51,78 53,15 1,37 102,65 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 3,36 3,17 -0,19 94,26 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.075,43 2.053,46 -21,98 98,94 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 77,25 65,73 -11,52 85,09 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 28,99 31,23 2,24 107,74 

 2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 11,62 7,67 -3,95 66,03 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG         

 2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 80,17 80,02 -0,15 99,81 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 2.976,02 2.978,86 2,84 100,10 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 77,46 77,46 0,00 100,00 



TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 
So sánh 

Tăng 

(+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

2.21 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK         

Việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Đất quốc phòng  

Theo kế hoạch, diện tích đất quốc phòng năm 2021 là 399,74 ha, diện tích 

xác định đến 31/12/2021 là 379,67 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 

20,07 ha. 

Năm 2021, huyện dự kiến thực hiện 08 công trình dự án với diện tích 

38,15 ha. Kết quả đã thực hiện thu hồi đất 01 dự án với diện tích 20,58 ha, dự án 

xây dựng Căn cứ chiến đấu huyện Thanh Chương tại xã Thanh Ngọc, huyện 

Thanh Chương tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 06/05/2021. Sau khi tiến 

hành rà soát và căn cứ văn bản pháp lý đề xuất chuyển tiếp 07 công trình với 

diện tích 17,57 ha sang năm 2022.  

Diện tích chênh lệch 2,50 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

(Danh mục các công trình đất quốc phòng đã thực hiện,chuyển tiếp 

sang năm 2022 tại phụ lục 01,02) 

- Đất an ninh  

Theo kế hoạch, diện tích đất an ninh năm 2021 là 370,03 ha, diện tích xác 

định đến 31/12/2021 là 369,54 ha, thấp hơn 0,49 ha so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt. Trong năm 2021 đất an ninh đề xuất đưa vào thực hiện 01 CTDA 

diện tích 2,5 ha kết quả đã thực hiện thu hồi.  

Diện tích chênh lệch 0,49 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất thương mại dịch vụ  

Theo kế hoạch, diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2021 là 20,25 ha, 

diện tích xác định đến 31/12/2021 là 19,07 ha, thấp hơn so với kế hoạch được 

duyệt 1,18  ha. Năm 2021, dự kiến thực hiện 05 công trình dự án với diện tích 

0,88 ha kết quả chuyển tiếp sang năm 2022 để thực hiện giao đất.  



Diện tích chênh lệch 0,3 do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục công trình đất thương mại dịch vụ chuyển tiếp sang năm 2022 

có tại phụ lục 02) 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  

Theo kế hoạch, diện tích đất cơ sở sản phi nông nghiệp năm 2021 là 

219,49 ha, diện tích xác định đến 31/12/2021 là 111,26 ha, thấp hơn so với kế 

hoạch được duyệt 108,23 ha. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 05 dự án đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp với diện tích 69,72 ha. Sau khi tiến hành rà soát và căn cứ văn bản 

pháp lý đề xuất chuyển tiếp 03 công trình với diện tích 35,26 ha sang năm 2022. 

Hủy bỏ 02 công trình do không khả thi. 

Diện tích chênh lệch 38,51 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục công trình đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hủy bỏ, chuyển tiếp 

sang năm 2022 có tại phụ lục 02, 03) 

- Đất phát triển hạ tầng  

Diện tích kế hoạch đã được duyệt năm 2021 là 6.381,19 ha. Diện tích xác 

định đến 31/12/2021 là 6.354,45 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 

26,74 ha. 

+ Đất giao thông: 

Diện tích kế hoạch đã được duyệt năm 2021 là 3.669,42 ha. Diện tích ước 

đến 31/12/2021 là 3.671,28 ha, cao hơn so với kế hoạch được duyệt 1,86 ha. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến thực hiện 08 CTDA đất giao thông với diện 

tích tăng thêm là 13,88 ha: Kết quả thực hiện được 02 CTDA với diện tích 

12,70 ha, đạt 91,50% về diện tích so với kế hoạch được duyệt, 06 CTDA còn lại 

đề xuất chuyển tiếp năm 2022 với diện tích 1,18 ha. Đồng thời chuyển 0,02 ha 

đất giao thông sang Xây dựng Trụ sở Viện kiếm sát nhân dân huyện Thanh 

Chương. 

Diện tích chênh lệch 0,70 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 



(Danh mục công trình đất giao thông đã thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2022 

có tại phụ lục 01, 02) 

+ Đất thủy lợi 

Diện tích kế hoạch đã được duyệt năm 2021 là 1.200,71 ha. Diện tích đến 

31/12/2021 là 1.181,98 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 18,73 ha. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến diện tích đất thuỷ lợi tăng 18,17 ha để thực 

hiện 02 công trình, dự án. Sau khi tiến hành rà soát và căn cứ văn bản pháp lý 

đề xuất chuyển tiếp sang năm 2022. Trong năm dự kiến giảm 0,1 ha đất thủy lợi 

sang xây dựng Khu đô thị tại thị trán Thanh Chương tuy nhiên chưa thực hiẹn 

được. 

Diện tích chênh lệch 0,56 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục các công trình đất thủy lợi  chuyển tiếp sang năm 2022 có tại phụ 

lục 02) 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Diện tích kế hoạch đã được duyệt năm 2021 là 10,76 ha. Diện tích đến 

31/12/2021 là 9,37 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 1,39 ha. 

Diện tích chênh lệch 1,39 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế  

Diện tích kế hoạch đã được duyệt năm 2021 là 16,69 ha. Diện tích đến 

31/12/2021 là 14,14 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 2,55 ha. 

 Diện tích chênh lệch 2,55 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo  

Theo kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo năm 2021 là 

143,13 ha, xác định đến ngày 31/12/2021 là 139,95 ha, thấp hơn 3,18 ha so với kế 

hoạch được duyệt. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng 2 ha, để thực hiện 03 

CTDA. Kết quả thực hiện được 01 CTDA với diện tích 0,7 ha, đạt 35% về diện 



tích so với kế hoạch được duyệt, 02 CTDA còn lại đề xuất chuyển tiếp năm 

2022 với diện tích 1,30 ha. 

Trong năm giảm 0,25 ha sang mục đích đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng 

trụ sở xã Thanh An. Kết quả chưa chuyển được. 

Diện tích chênh lệch 1,88 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục công trình đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo đã thực hiện, 

chuyển tiếp sang năm 2022 có tại phụ lục 0,1, 02) 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 

Theo kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo năm 2021 

là 123,54 ha, xác định đến ngày 31/12/2021 là 128,02 ha, cao hơn 4,48 ha so 

với kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến tăng 0,2 ha để thực hiện 01 công trình, dự 

án. Kết quả chưa thực hiện được, chuyển tiếp sang năm 2022.  

Diện tích chênh lệch 4,48 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục công trình đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao chuyển tiếp có 

tại phụ lục 02) 

+ Đất công trình năng lượng  

Theo kế hoạch, diện tích đất năng lượng năm 2021 là 7,52 ha, đến ngày 

31/12/2021 là 5,14 ha, thấp hơn 2,38 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến thực hiện 17 CTDA với diện tích tăng thêm 

là 2,47 ha. Kết quả đã thực hiện 01 CTDA diện tích 0,27 ha; đề xuất chuyển tiếp 

sang năm 2022 là 16 CTDA với diện tích 2,20 ha. 

Diện tích chênh lệch 0,18 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục công trình đất công trình năng lượng, đã thực hiện, hủy bỏ, chuyển 

tiếp sang năm 2022 có tại phụ lục 01, 02) 



+ Đất công trình bưu chính viễn thông 

Theo kế hoạch, diện tích đất bưu chính viễn thông năm 2021 là 1,78 ha 

bằng với diện tích tính đến ngày 31/12/2021. 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa 

Theo kế hoạch, diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa năm 2021 là 4,61 ha 

bằng với diện tích tính đến ngày 31/12/2021. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Theo kế hoạch, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2021 là 12,97 ha 

bằng với diện tích tính đến ngày 31/12/2021. 

+ Đất cơ sở tôn giáo 

Theo kế hoạch, diện tích đất cở tôn giáo năm 2021 là 10,81 ha, ước xác 

định đến ngày 31/12/2021 là 8,65 ha, thấp hơn 2,16 ha so với kế hoạch được 

duyệt. 

 Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 06 dự án đất cơ sở tôn giáo với 

diện tích 1,57 ha. Kết quả đề xuất chuyển tiếp 04 CTDA, diện tích 1,02 ha sang 

kế hoạch năm 2022; hủy bỏ 02 CTDA, diện tích 0,55 ha. 

Diện tích chênh lệch 0,59 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục công trình đất cơ sở tôn giáo hủy bỏ, chuyển tiếp sang 2022 có tại phụ 

lục  02, 03) 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  

Theo kế hoạch, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng năm 2021 là 1.163,12 ha, xác định đến ngày 31/12/2021 là 1.160,49 ha, thấp 

hơn 2,63 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 02 dự án đất nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng với diện tích 16,32 ha. Kết quả đã thực hiện được 

01 CTDA, diện tích 9,32 ha, đạt 57,11%; chuyển tiếp 01 CTDA, diện tích 7 ha 

sang năm 2022.  

 Diện tích chênh lệch 4,37 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 



(Danh mục công trình đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng đã thực hiện, chuyển tiếp sang năm 2022 có tại phụ lục 01,02) 

+ Đất chợ  

Theo kế hoạch, diện tích đất chợ năm 2021 là 16,13 ha, xác định đến ngày 

31/12/2021 là 16,07 ha, thấp hơn 0,06 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 01 công trình đất chợ với diện tích 

0,85 ha. Kết quả đã thực hiện. 

Diện tích chênh lệch 0,06 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng  

Theo kế hoạch, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 là 51,78 ha, 

ước xác định đến ngày 31/12/2021 là 53,15 ha, cao hơn 1,37 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

 Trong năm 2021 dự kiến chuyển 0,01 ha đất sinh hoạt cộng đồng sang đất 

ở tại nông thôn. Kết quả chưa thực hiện, đề xuất chuyển tiếp sang năm 2022..  

Diện tích chênh lệch 1,36ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

(Danh mục công trình đất sinh hoạt cộng đồng chuyển tiếp có tại phụ lục 02) 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Theo kế hoạch, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2021 là 

3,36 ha, ước xác định đến ngày 31/12/2021 là 3,17 ha, thấp hơn 0,19 ha so với 

kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 01 dự án đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng diện tích 0,1 ha. Kết quả chưa thực hiện, đề xuất chuyển tiếp 

sang năm 2022. 

  Diện tích chênh lệch 0,09 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

(Danh mục công trình đất khu vui chơi, giải trí công cộng chuyển tiếp có tại 

phụ lục 02) 



- Đất ở tại nông thôn 

Theo kế hoạch, diện tích đất ở tại nông thôn năm 2021 là 2.075,43 ha, 

xác định đến ngày 31/12/2021 là 2.053,46 ha, thấp hơn 21,98 ha so với kế 

hoạch được duyệt. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 54 dự án đất ở nông thôn với diện 

tích tăng thêm là 28,05 ha. Kết quả đã thực hiện 27 dự án đất ở nông thôn với 

diện tích 7,67 ha,  đạt 27,34% về diện tích so với kế hoạch đề ra. Còn 32 công 

trình, dự án với tổng diện tích 20,48 ha chuyển tiếp sang 2022 và có 01 công 

trình, dự án với diện tích 0,35 ha sau khi rà soát, tiến hành hủy bỏ, không đưa 

vào kế hoạch năm 2022. 

Đồng thời, trong năm 2021 dự kiến chuyển 4,59 ha sang công trình dự án 

thương mại; giao thông; giáo dục, tôn giáo; nghĩa trang, nghĩa địa. Kết quả đã 

chuyển được 4,40 ha. 

Diện tích chênh lệch 1,34 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

(Danh mục công trình đất ở tại nông thôn đã thực hiện, hủy bỏ và chuyển tiếp 

sang năm 2022 có tại phụ lục 01,03, 02) 

- Đất ở tại đô thị  

Theo kế hoạch, diện tích đất ở tại đô thị năm 2021 là 77,25 ha, diện tích 

đến 31/12/2021 là  65,73 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 11,52 ha. 

Năm 2021, toàn huyện dự kiến thực hiện 06 CTDA đất ở tại đô thị với 

diện tích tăng thêm là 12,17 ha. Kết quả đã thực hiện được 02 CTDA diện tích 

0,27 ha; diện tích chưa thực hiện đề xuất chuyển sang thực hiện năm 2022 là 

04 CTDA diện tích 11,90 ha. 

Đồng thời giảm 0,07 ha để thực hiện chuyển sang công trình đất giao 

thông. Kết quả chưa thực hiện được, đề xuất chuyển tiếp sang năm 2022. 

Diện tích chênh lệch 0,38 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai 

(Danh mục công trình đất ở tại đô thị đã thực hiện, chuyển tiếp sang năm 

2022 có tại phụ lục 01, 02) 



- Đất xây dựng trụ sở cơ quan  

Theo kế hoạch, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 là 28,99 

ha, xác định đến ngày 31/12/2021 là 31,23 ha, cao hơn 2,24 ha so với kế 

hoạch được duyệt. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 04 công trình, dự án đất trụ sở cơ 

quan với diện tích 1,61 ha. Kết quả chưa thực hiện được, đề xuất chuyển tiếp 

sang năm 2022. 

Diện tích chênh lệch 0,63 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

(Danh mục công trình đất trụ sở cơ quan chuyển tiếp sang 2022 có tại phụ lục 02) 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Theo kế hoạch, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 

2021 là 11,62 ha, xác định đến ngày 31/12/2021 là 7,67 ha, thấp hơn 3,95 ha 

so với kế hoạch được duyệt. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 02 công trình, dự án đất xây dựng 

trụ sở của tổ chức sự nghiệp với diện tích 0,58 ha. Kết quả đã thực hiện được 01 

CTDA, diện tích 0,48 ha, chiếm 82,76% về diện tích. Còn 01 CTDA, diện tích 

0,1 ha đề xuất chuyển tiếp sang năm 2022. 

Diện tích chênh lệch 3,94 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

(Danh mục công trình đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đã thực 

hiện, chuyển tiếp sang 2022 có tại phụ lục 01, 02) 

- Đất cơ sở tín ngưỡng 

Theo kế hoạch, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng năm 2021 là 80,17 ha, ước 

xác định đến ngày 31/12/2021 là 80,02 ha, thấp hơn 0,15 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

Năm 2021 toàn huyện dự kiến thực hiện 01 dự án Xây dựng Quần thể di 

tích Đền Cả tại xã Thanh Tiên diện tích 0,15 ha. Kết quả chưa thực hiện được 

và đề xuất chuyển tiếp sang năm 2022. 



(Danh mục công trình đất cơ sở tín ngưỡng chuyển tiếp sang 2022 có tại phụ 

lục 02) 

 - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Theo kế hoạch, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2021 là 

2.976,02 ha, xác định đến ngày 31/12/2021 là 2.978,86 ha, cao hơn 2,84 ha so 

với kế hoạch được duyệt.  

Năm 2021,diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chuyển sang mục đích 

khác là 13,03 ha để thực hiện 03 CTDA. Kết quả đã thực hiện 02 CTDA, diện 

tích 4,93 ha; còn 01 CTDA, diện tích 8,10 ha đề xuất chuyển tiếp. 

Diện tích chênh lệch 5,26 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 

Theo kế hoạch, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 là 77,46 

ha, bằng diện tích xác định đến ngày 31/12/2021. 

Trong năm 2021, dự kiến chuyển mục đích 0,56 ha đất có mặt nước 

chuyên dùng sang đất quốc phòng (Căn cứ chiến đấu huyện Thanh Chương tại 

xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương). Kết quả đã thực hiện được. 

2.1.3. Phân tích đất chưa sử dụng                                                                   

Theo kế hoạch, diện tích đất chưa sử dụng năm 2021 là 2.245,02 ha, ước 

xác định đến ngày 31/12/2021 là 2.254,84 ha, cao hơn 9,81 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

Trong năm 2021 toàn huyện dự kiến chuyển 16,25 ha đất chưa sử dụng, để 

thực 02 CTDA. Kết quả đã thực hiện 01 CTDA diện tích 16,15 ha, đề xuất 

chuyển tiếp 01 CTDA diện tích 0,1 ha. 

Diện tích chênh lệch 9,80 ha do điều chỉnh số liệu hiện trạng đầu kỳ năm 

2019 theo kết quả kiểm kê đất đai. 

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 

2.2.1 Kết quả đạt đƣợc 

Trong năm 2021 toàn huyện Thanh Chương đã thực hiện được 40/138 

công trình, dự án được phê duyệt Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 



03/02/2021; Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; Quyết định số 

377/QĐ-UBND ngày 15/9/2021, tỷ lệ thực hiện theo số lượng công trình là 

28,99% và tỷ lệ thực hiện theo diện tích là 24,91%, đây là tỷ lệ  chưa cao (Chi 

tiết các công trình dự án đã thực hiện trong năm 2021 có tại phụ lục 01 kèm 

theo báo cáo).  



2.2.2. Tồn tại 

Trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nhiều công trình 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất lớn như: Dự án tổ hợp trồng sản xuất chế biến chè 

xuất khẩu chất lượng cao, với diện tích  tăng thêm 33,76 ha; Xây lắp sửa chữa 

nâng cấp tuyến đê Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Liên, Thanh Tiên và đường thi 

công (thuộc Dự án Đê sông cả tỉnh Nghệ An), diện tích 17,50;... các CTDA trên 

chiếm trên 31% diện tích tăng thêm trong năm 2021. Kết quả đến 31/12/2021 

chưa thực hiện dẫn đến tỷ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm 2021 

còn chưa cao. (chi tiết các công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp có tại phụ lục 

02 kèm theo báo cáo). 

Đánh giá tồn tại cụ thể như sau:  

- Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 còn phát 

sinh nhiều công trình, dự án, bổ sung nhiều lần. 

- Gần như các chỉ tiêu đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đều đạt thấp so 

với kế hoạch đề ra. 

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, xã chưa sát 

với kế hoạch được duyệt. 

- Một số dự án triển khai chậm, trên địa bàn vẫn còn tình trạng chủ đầu tư 

sử dụng đất chưa hiệu quả. 

- Tình trạng sử dụng đất một số ngành, lĩnh vực chưa bám kế hoạch sử dụng 

đất được duyệt gây ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất của nguời dân. 

- Một số công trình tuy đã có đăng kí sử dụng đất nhưng chưa có nguồn 

vốn đầu tư nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được. 

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số xã gặp nhiều khó 

khăn, làm chậm tiến độ xây dựng.  

2.3. Đánh giá nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 

Thực tế quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 trên địa bàn huyện Thanh Chương đã đạt được một số chỉ tiêu sử dụng đất 

quan trọng, góp phần to lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Trong quá trình sử dụng, chuyển mục 

đích đều dựa trên quan điểm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, triệt để quỹ đất, đáp 



ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phát triển 

hạ tầng, nên diện tích đất thu hồi đều tạo sự đồng thuận cao trong nhân 

dân, ít xảy ra khiếu kiện do thu hồi đất. 

Phân tích kết quả thực hiện thì còn có một số chỉ tiêu sử dụng đất nông 

nghiệp, phi nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do: 

- Các dự án trong kế hoạch đăng kí nhiều hơn so với khả năng nguồn vốn 

được cân đối và các thủ tục cần có chưa hoàn thành kịp thời. 

- Do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản trầm 

lắng nên việc đầu tư của các doanh nghiệp, của Nhà nước đều giảm dẫn đến một 

số dự án lớn chậm triển khai, chậm đưa vào hoạt động. 

- Các ban, ngành chưa tập trung cao chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm của huyện đã được phê duyệt.  

- Nhận thức của cấp xã, thị trấn trong việc lập kế hoạch không cao, chưa 

coi trọng chỉ đạo để tiến hành tốt việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo 

đúng quy định và đúng thời gian. 

- Tình hình tác động bởi thiên tai, của biến đổi khí hậu cũng có tác động 

đến kế hoạch sử dụng đất. 

- Một số chính sách về đất đai như: khung giá đất để áp dụng thu tiền khi 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định hiện nay 

chưa sát với giá thị trường, chính sách đền bù cho người dân có đất bị thu hồi 

chưa thỏa đáng… có ảnh hưởng rất lớn đối với việc chuyển sang mục đích sử 

dụng đất phi nông nghiệp và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. 

 

  



PHẦN III 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

a. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của 

huyện, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu duy trì tốc độ tăng 

trưởng hợp lý của nền kinh tế huyện gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt 

các vấn đề an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa xã hội; 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; củng cố quốc phòng, 

giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực. 

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất. 

Trong năm 2021 có nhiều dự án đã được phê duyệt quy hoạch nhưng 

chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân là do thiếu vốn, một số dự án 

chưa có nhà đầu tư ngoài ra còn một số dự án chưa thu hồi được đất để giải 

phóng mặt bằng.  

Một số công trình dự án xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

chưa thực hiện nhưng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa 

bàn huyện được chuyển sang năm 2022 và những năm tiếp sau. 

1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. 

Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 được tổng hợp và dự báo dựa trên 

cơ sở: 

- Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ  XXVIII - 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 

2020. 

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Nghệ An. 

- Quy hoạch các ngành Nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, giao thông, giáo dục, du lịch.... có dự án trong năm 2022 trên địa 

bàn huyện. 



- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021; 

- Nhu cầu sử dụng đất do các cơ quan tỉnh, các phòng ban, các xã, thị 

trấn, các hộ gia đình, cá nhân đăng kí thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn 

huyện. 

Kết quả điều tra tổng hợp có 29 CTDA, diện tích 38,05 ha đăng ký mới 

thực hiện trong năm 2022 (chi tiết có phụ biểu 04 kèm theo). 

Tổng hợp CTDA trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển sang và 

CTDA đăng ký mới, toàn huyện có 147 CTDA được xác định danh mục trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (chi tiết danh mục công trình/dự án có nhu cầu 

sử dụng đất năm 2022 thể hiện tại Biểu 10/CH). 

* Các công trình, dự án được phân theo các nhóm: 

- Có 5 công trình, dự án thuộc trường hợp thu hồi đất vào mục đích an 

ninh, quốc phòng. 

- Có 89 công trình dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. 

- Có 21 công trình, dự án thuộc khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất 

để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, và góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất. 

- Có 32 công trình, dự án thuộc dự án đã thu hồi đất, đăng ký KHSD đất để 

thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

1.2.1. Tổng hợp, phân tích, nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp được phân tích, tổng hợp trên cơ sở số 

liệu; diện tích nông nghiệp thu hồi, chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các 

công trình, dự án; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 

trong nhóm đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn 

huyện như sau: 

* Đất trồng lúa  

Năm 2021 diện tích đất trồng lúa là 10.044,33 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 10.011,27 ha, giảm 33,06 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích giữ nguyên hiện trạng là 10.011,27 ha. 



Chuyển mục đích sử dụng 33,06 ha để thực hiện 99 công trình dự án bao 

gồm: 01 dự án đất quốc phòng, diện tích 2,50 ha; 04 dự án đất xây dựng cơ sở  

giáo dục và đào tạo, diện tích 1,21 ha; 06 dự án đất giao thông, diện tích 5,92 ha; 

02 dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng, diện tích 0,17 ha; 18 dự án đất công 

trình năng lượng, diện tích 0,9 ha; 02 dự án đất bãi thải, xử lý chất thải, diện tích 

0,22 ha; 02 dự án đất sinh hoạt cộng đồng, diện tích 0,46 ha; 01 dự án đất thủy 

lợi, diện tích 5 ha; 02 dự án đất xây dựng cơ sở thể thao diện tích 0,74 ha; 01 dự 

án đất xây dựng cơ sở văn hóa, diện tích 0,19 ha; 01 dự án đất nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lế hỏa táng, diện tích 1,80 ha; 04 dự án đất ở đô thị diện tích 12,91 

ha; 13 dự án đất ở nông thôn diện tích 5,43 ha; 03 dự án đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp, diện tích 2,15 ha; 01 dự án đất thương mại dịch vụ, diện tích 0,17 

ha; 01 dự án đất cơ sở tôn giáo 0,2 ha; 02 dự án đất trụ sở cơ quan diện tích 1,01 

ha. 

* Đất trồng cây hàng năm khác  

Năm 2021 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 8.168,36 ha, diện tích 

xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8.096,44 ha, giảm 71,92 ha so 

với hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích giữ nguyên hiện trạng là 8.096,44ha. 

Chuyển mục đích sử dụng 71,92 ha, để thực hiện 70 công trình dự án bao 

gồm: 02 dự án đất quốc phòng diện tích 0,97 ha; 02 dự án đất có di tích lịch sử - 

văn hóa, diện tích 1,76 ha; 01 dự án đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, 

diện tích 0,75 ha; 03 dự án đất giao thông diện tích 5,39 ha; 14 dự án đất công 

trình năng lượng 0,94 ha; 02 dự án đất thủy lợi 5,17 ha; 01 dự án đất xây dựng 

cơ sở thể dục thể thao, diện tích 0,03 ha; 03 dự án đất ở đô thị 0,8 ha; 08 dự án 

đất ở nông thôn diện tích 4,10 ha; 01 dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, 

diện tích 33,76 ha; 02 dự án đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, diện 

tích 17,17 ha; 01 dự án đất cơ sở tín ngưỡng, diện tích 2,50 ha; 03 dự án đất 

thương mại dịch vụ 0,69 ha; 01 dự án đất tôn giáo 0,30 ha; 01 dự án đất xây 

dựng trụ sở cơ quan diện tích 0,57 ha. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Năm 2021 diện tích đất trồng cây lâu năm là 12.698,31 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 12.679,67 ha, giảm 18,64 ha so với 

hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích giữ nguyên hiện trạng là 12.679,67 ha.  



Chuyển mục đích sử dụng 18,64 ha, để thực hiện 20 công trình dự án bao 

gồm: 01 dự án đất quốc phòng diện tích 0,51 ha, 02 dự án đất có di tích lịch sử 

- văn hóa, diện tích 2,71 ha; 03 dự án đất giao thông diện tích 0,27 ha; 05 

đất công trình năng lượng diện tích 0,13 ha; 01 dự án đất thủy lợi, diện tích 

4 ha; 01 dự án đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp 0,1 ha; 01 dự án đất 

ở đô thị diện tích 0,2 ha; 04 dự án đất ở nông thôn diện tích 9,81 ha; 01 dự 

án đất tín ngưỡng diện tích 0,15 ha; 02 dự án đất tôn giáo diện tích 0,41 ha. 

* Đất rừng phòng hộ 

Năm 2021 diện tích đất rừng phòng hộ là 20.005,83  ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 19.996,83 ha, giảm 9,00 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích giữ nguyên hiện trạng là 19.996,83 ha.  

Chuyển mục đích sử dụng 9,00 ha, để thực hiện 01 dự án đất quốc phòng. 

* Đất rừng sản xuất 

Năm 2021 diện tích đất rừng sản xuất là 45.926,91 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 45.878,00 ha, giảm 48,91 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích giữ nguyên hiện trạng là 45.878,00 ha.  

Trong năm kế hoạch, diện tích đất rừng sản xuất giảm 48,91 ha, để thực 

hiện 19 công trình dự án bao gồm: 03 dự án đất năng lượng diện tích 0,25 ha; 

02 dự án đất giao thông diện tích 0,38 ha; 01 dự án đất nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ hỏa táng, diện tích 7 ha; 01 dự án đất ở nông thôn diện tích 1,77 

ha; 01 dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích 0,97 ha; 06 dự án 

đất cơ sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 38,31ha; 01 dự án đất xây dựng 

trụ sở cơ quan, diện tích 0,23 ha. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Năm 2021 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 919 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 918,74 ha, giảm 0,26 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích giữ nguyên hiện trạng là 918,74 ha.  



Trong năm kế hoạch diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,26 ha để thực 

hiện 01 công trình dự án đất ở tại đô thị. 

* Đất nông nghiệp khác 

Năm 2021 diện tích đất nông nghiệp khác là 23,09 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 23,09 ha, giữ nguyên so với hiện trạng.  

Bảng 04: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 

STT Chỉ tiêu Mã 
Hiện trạng 

2021 

Kế hoạch 

2022 

Biến động 

tăng (+), 

giảm (-) 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 97.785,82 97.604,03 -181,79 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.044,33 10.011,27 -33,06 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 7.302,59 7.271,91 -30,68 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8.168,36 8.096,44 -71,92 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12.698,31 12.679,67 -18,64 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 20.005,83 19.996,83 -9,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD    

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 45.926,91 45.878,00 -48.91 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 
RSN 

16.026,70 16.026,70 0 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 919,00 918,74 -0,26 

1.8 Đất làm muối LMU       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 23,09 23,09 0  

(Chi tiết chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 theo từng xã thể hiện tại biểu 

06 CH). 

1.2.2. Tổng hợp, phân tích, nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp được phân tích dựa trên cơ sở số 

liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 

của các ngành lĩnh vực, các xã, thị trấn. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 

của huyện Thanh Chương như sau: 



* Đất quốc phòng 

Năm 2021, diện tích đất quốc phòng là 379,67 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 393,72 ha, tăng 14,05 ha so với hiện trạng. 

Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 379,67 

ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất quốc phòng tăng 14,05 ha để thực hiện 05 

dự án, năm 2021 chuyển tiếp sang. Diện tích tăng do lấy từ loại đất trồng lúa 2,50 

ha;  trồng cây hàng năm khác 0,97 ha; đất trồng cây lâu năm 0,51 ha; đất rừng 

phòng hộ 9,00 ha và 1,07 ha từ đất chưa sử dụng. 

* Đất an ninh 

Năm 2021, diện tích đất an ninh là 369,54 ha, diện tích xác định theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 369,54 ha. Giữ nguyên so với hiện trạng. 

* Đất thương mại, dịch vụ  

Năm 2021, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 19,07 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 20,27 ha, tăng 1,2 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 19,07 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất thương mại dịch vụ tăng 1,2 ha để thực 

hiện 06 công trình dự án năm 2021 chuyển sang. Diện tích tăng thêm do lấy từ 

các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,17 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,69 ha; 

- Đất giao thông 0,03 ha;  

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,1 ha;  

- Đất ở tại nông thôn 0,09 ha. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 



Năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 111,26 ha, diện tích 

xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 147,08 ha, tăng 35,82 ha so với 

hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 111,26 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 

35,82 ha để thực hiện 02 công trình dự án. Trong đó, 2 dự án năm 2021 chuyển 

tiếp sang với diện tích 35,82 ha. Diện tích tăng do lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng cây hàng năm khác:  33,76 ha; 

- Đất rừng sản xuất:   0,97 ha. 

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

Năm 2021, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 67,47 ha, diện tích 

xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 130,16 ha, tăng 62,69 ha so với 

hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 67,47 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

tăng 62,69 ha để thực hiện 09 công trình dự án, gồm 07 dự án, diện tích 55,33 

ha chuyển tiếp từ năm 2021 và 02 dự án, diện tích 6,95 ha đăng ký mới năm 

2022. Diện tích tăng do lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng cây hàng năm khác 16,47 ha; 

- Đất rừng sản xuất 38,31 ha; 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 8,1 ha. 

* Đất phát triển hạ tầng 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất phát triển hạ tầng là 6.412,05 ha. Cụ thể 

cho từng loại đất như sau: 

+ Đất giao thông 

Năm 2021, diện tích đất giao thông là 3.671,28 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3.686,92 ha, tăng 15,64 ha so với hiện trạng. 

Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3.670,60 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất giao thông tăng 11,65 ha để thực hiện 11 

công trình dự án, bao gồm: 06 công trình dự án năm 2021 chuyển tiếp sang diện 



tích 4,90 ha và 05 dự án đăng kí mới năm 2022 với diện tích 12,28 ha. Diện 

tích tăng do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 5,92 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 5,39 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 0,27 ha; 

- Đất ở tại đô thị 0,07 ha. 

Đồng thời giảm 0,68 ha để thực hiện 12 công trình, dự án bao gồm: đất 

xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,07 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

0,05 ha; đất công trình năng lượng 0,06 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,01 ha; 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha; đất xây dựng cơ sở thể thao 0,04 ha; đất ở tại 

đô thị 0,29 ha; đất ở tại nông thôn 0,06 ha; đất thương mại dịch vụ 0,03 ha; đất 

cơ sở tôn giáo 0,01 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha. 

+ Đất thủy lợi 

Năm 2021, diện tích đất thủy lợi là 1.181,98 ha, diện tích xác định theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.199,89 ha, tăng 17,91 ha so với hiện trạng. 

Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.181,86 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất thủy lợi tăng 18,17 ha để thực hiện 02 

công trình dự án năm 2021 chuyển tiếp sang. Diện tích tăng do lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 5 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 5,17 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 4 ha. 

Đồng thời giảm 0,12 ha để thực hiện 02 dự án đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 0,02 ha và đất ở tại đô thị 0,1 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 9,37 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 9,56 ha, tăng 0,19 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 9,37 

ha. 



Trong năm kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa  tăng 0,19 ha để 

thực hiện 01 công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2021. Diện tích đất tăng lấy từ 

đất trồng lúa. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 

Năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 14,14 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 14,14 ha, giữ nguyên hiện trạng. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 139,95 ha, 

diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 141,64 ha, tăng 1,69 

ha so với hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 139,70 ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

tăng 2,16 ha để thực hiện 05 công trình dự án, bao gồm 03 dự án chuyển tiếp từ 

năm 2021 và 02 dự án đăng ký mới năm 2022. Diện tích đất tăng lấy từ các loại 

đất: 

- Đất trồng lúa 1,34 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,75 ha; 

- Đất giao thông 0,07 ha. 

Đồng thời giảm 0,25 ha để thực hiện 01 dự án đất xây dựng trụ sở cơ 

quan (Xây dựng Trụ sở UBND xã Thanh An). 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

 Năm 2021, diện tích đất cơ sở thể dục thể thao là 128,02 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 129,75 ha, tăng 1,73 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 127,92 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất cơ sở thể dục thể thao tăng 1,83 ha để 

thực hiện 03 công trình dự án, gồm 02 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 và 01 dự 

án đăng ký mới năm 2022. Diện tích tăng do lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,74 ha;  

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,03 ha; 

- Đất giao thông 0,04 ha; 



- Đất thủy lợi 0,02 ha; 

- Đất chưa sử dụng 1 ha. 

Đồng thời giảm 0,1 ha, để thực hiện 01 dự án thương mại dịch vụ. 

+ Đất công trình năng lượng  

Năm 2021, diện tích đất công trình năng lượng là 5,14 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 7,59 ha, tăng 2,45 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,14 ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất công trình năng lượng tăng 2,41 ha để 

thực hiện 20 công trình dự án, gồm 16 dự án, diện tích 2,20 ha chuyển tiếp từ 

năm 2021, 04 dự án đăng ký mới năm 2022, diện tích 0,21 ha. Diện tích tăng do 

lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,9 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,94 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 0,13 ha; 

- Đất rừng sản xuất 0,25 ha; 

- Đất giao thông 0,06 ha; 

- Đất chưa sử dụng 0,13 ha. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông  

Trong năm kế hoạch không thay đổi giữ ổn định diện tích là 1,78 ha. 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Năm 2021, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa là 4,61 ha, diện tích 

xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 12,02 ha, tăng 7,41 ha so với 

hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 4,10 

ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa tăng 7,41 ha 

để thực hiện 02 công trình, dự án đăng ký mới năm 2022. Diện tích tăng do lấy 

từ các loại đất: 

- Đất trồng cây hàng năm khác 1,76 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 2,71 ha;  



- Đất ở tại nông thôn 0,45 ha; 

- Đất chưa sử dụng 2,49 ha. 

+Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Năm 2021, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 12,97 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 13,20 ha, tăng 0,23 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 12,97 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 0,23 ha để 

thực hiện 03 công trình dự án, gồm 02 dự án, diện tích 0,04 ha chuyển tiếp từ 

năm 2021 sang và 01 dự án, diện tích 0,19 đăng ký mới năm 2022. Diện tích 

tăng do lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,22 ha; 

- Đất giao thông 0,01 ha. 

+ Đất cơ sở tôn giáo 

Năm 2021, diện tích đất cơ sở tôn giáo là 8,65 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 9,94 ha, tăng 1,29 ha so với hiện trạng. Trong 

đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 8,65 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng 1,45 ha để thực 

hiện 05 công trình dự án, gồm 04 dự án, diện tích 1,02 ha chuyển tiếp từ năm 

2021 và 01 dự án, diện tích 0,43 ha đăng ký mới năm 2022. 

+ Đất nghĩa trang. nghĩa địa. nhà tang lễ. nhà hỏa táng 

Năm 2021, diện tích đất nghĩa trang. nghĩa địa. nhà tang lễ. nhà hỏa táng 

là 1.160,49 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 

1.169,55 ha, tăng 9,06 ha so với hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 

1.160,41 ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất nghĩa trang. nghĩa địa. nhà tang lễ. nhà 

hỏa táng tăng 9,06 ha để thực hiện 03 công trình dự án, gồm 01 dự án, diện tích 

7 ha chuyển tiếp từ năm 2021 và 02 dự án diện tích 2,06 ha đăng ký mới năm 

2022. 



Đồng thời giảm 0,08 ha để thực hiện 01 công trình dự án đất ở tại nông 

thôn. 

+ Đất chợ 

Trong năm kế hoạch không thay đổi giữ ổn định diện tích là 16,07 ha. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

 Năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 53,15 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 53,55 ha, tăng 0,4 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 53,05 

ha. 

Trong năm kế hoạch diện tích đất sinh hoạt cộng đồng tăng 0,48 ha để 

thực hiện 02 công trình dự án, gồm 01 dự án, diện tích 0,1 ha chuyển tiếp từ 

2021 và 01 dự án, diện tích 0,38 ha đăng ký mới năm 2022. Diện tích tăng được 

lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,46 ha; 

- Đất giao thông 0,02 ha. 

Đồng thời giảm 0,10 ha để thực hiện 01 dự án đất ở tại nông thôn. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Năm 2021, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 3,17 ha, diện 

tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3,48, tăng 0,31 ha so với 

hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3,17 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 

0,31 ha để thực hiện 02 công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2021. Diện tích 

tăng được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,17 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,09 ha; 

- Đất giao thông 0,05 ha. 

* Đất ở tại nông thôn 



Năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn là 2.053,46 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2.075,26 ha, tăng 21,82 ha so với hiện 

trạng. Trong đó: 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 2.052,82 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất ở tại nông thôn tăng 23,58 ha để thực 

hiện 21 công trình dự án, bao gồm 16 dự án, diện tích 19,95 ha chuyển tiếp từ 

năm 2021 và 05 dự án, diện tích 3,63 ha đăng ký mới năm 2022. Diện tích tăng 

do lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 5,43 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 4,10 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 9,81 ha; 

- Đất rừng sản xuất 1,77 ha; 

- Đất giao thông 0,06 ha; 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng 0,08 ha; 

- Đất sinh hoạt cộng đồng 0,1 ha; 

- Đất chưa sử dụng 2,23 ha. 

Đồng thời giảm 0,64 ha để thực hiện 04 công trình dự án gồm: 01 dự án 

đất có di tích lịch sử - văn hóa, diện tích 0,45 ha; 02 dự án đất thương mại dịch 

vụ, diện tích 0,09 ha và 01 dự án đất cơ sở tôn giáo, diện tích 0,1 ha. 

* Đất ở tại đô thị 

Năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị là 65,73 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 70,63 ha, tăng 4,9 ha so với hiện trạng. Trong 

đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 65,66 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất ở tại đô thị tăng 4,97 ha để thực hiện 

03 công trình dự án, gồm 02 dự án, diện tích 4,6 ha chuyển tiếp từ năm 2021 và 

01 dự án, diện tích 0,31 ha đăng ký mới năm 2022. 

Đồng thời giảm 0,07 ha để thực hiện 01 công trình dự án đất giao thông. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 



Năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 31,23 ha, diện tích 

xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 33,33 ha, tăng 2,10 ha so với 

hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 31,23 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 2,10 ha 

để thực hiện 05 công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2021. Diện tích tăng do lấy 

từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 1,01 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,57 ha; 

- Đất rừng sản xuất 0,13 ha; 

- Đất giao thông 0,04 ha; 

- Đất xây dựng cơ sở giao dục và đào tạo 0,25 ha. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 7,67, 

diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 7,77, tăng 0,1 ha so 

với hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 7,67 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

tăng 0,1 ha để thực hiện 01 công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2021. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Năm 2021, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 80,02 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 80,77 ha, tăng 0,75 ha so với hiện trạng. 

Trong đó: 

Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 80,02 

ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng tăng 0,75 ha để thực 

hiện 02 công trình dự án gồm 01 dự án, diện tích 0,15 ha  chuyển tiếp từ năm 

2021 và 01 dự án, diện tích 0,6 ha đăng ký mới năm 2022. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 



Năm 2021, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 2.978,86 ha, diện 

tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2.970,68 ha, giảm 8,18 ha 

so với hiện trạng. Trong đó: 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 

2.970,76 ha. 

Trong năm kế hoạch, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 8,1 

ha để thực hiện 01 công trình dự án đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Trong năm kế hoạch không thay đổi giữ ổn định diện tích là 77,46 ha.  

Bảng 05: Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 

STT Chỉ tiêu Mã 
Hiện trạng 

2021 (ha) 

Kế Hoạch 

2022 

(ha) 

Biến động 

tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12.652,23 12.845,76 193,53 

2.1 Đất quốc phòng CQP 379,67 393,72 14,05 

2.2 Đất an ninh CAN 369,54 369,54 17,57  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN     

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 19,07 20,27 1,20 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 111,26 147,08 35,82 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS     

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 

SKX 
67,47 130,16 62,69 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 6.354,45 6.412,05 57,60 

- Đất giao thông DGT 3.671,28 3.686,92 15,64 

- Đất thuỷ lợi DTL 1.181,98 1.199,89 17,91 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH 9,37 9,56 0,19 

- Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT 14,14 14,14 0 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo  

DGD 
139,95 141,64 1,69 



STT Chỉ tiêu Mã 
Hiện trạng 

2021 (ha) 

Kế Hoạch 

2022 

(ha) 

Biến động 

tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao  

DTT 
128,02 129,75 1,73 

- Đất công trình năng lượng  DNL 5,14 7,59 2,45 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn  

thông  

DBV 
1,78 1,78  

- Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia DKG    

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,61 12,02 7,41 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 12,97 13,20 0,23 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 8,65 9,94 1,29 

- 
Đất nghĩa trang. nghĩa địa. nhà 

tang lễ. nhà hỏa táng 

NTD 
1.160,49 1.169,55 9,06 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ  

DKH 
   

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH    

- Đất chợ  DCH 16,07 16,07  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL    

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 53,15 53,55 0,40 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3,17 3,48 0,31 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.053,46 2.075,26 21,80 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 65,73 70,63 4,90 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 31,23 33,33 2,10 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 

DTS 
7,67 7,77 0,10 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG    

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 80,02 80,77 0.75 

2.19 Đất sông. ngòi. kênh. rạch. suối SON 2.978,86 2.970,68 -8,18 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 77,46 77,46 0 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK      

(Chi tiết chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 theo từng xã thể hiện tại biểu 

06 CH ở phần phụ biểu) 



1.2.3. Đất chƣa sử dụng  

Hiện trạng 2021 diện tích đất chưa sử dụng là 2.254,84 ha. Diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2.243,09 ha, giảm 11,75 ha so với 

hiện trạng. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất là 2.238,95 ha. 

Diện tích giảm 11,75 ha do chuyển sang các mục đích: đất quốc phòng 

1,07 ha; đất thủy lợi 4 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 1 ha; đất công 

trình năng lượng 0,13 ha; đất có di tích lịch sử - văn hóa 2,49 ha; đất cơ sở tôn 

giáo 0,43 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ hỏa táng 0,45 ha; đất ở tại 

nông thôn 2,21 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,06 ha. 

1.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng  

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở 

hạ tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải lấy thêm từ các loại đất 

đang sử dụng.  

* Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 

Năm 2022 sẽ chuyển 185,69 đất nông nghiệp sang mục đích phi nông 

nghiệp cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa 32,10 ha. Trong đó:  

- Đất chuyên trồng lúa nước 29,59 ha.   

- Đất trồng cây hàng năm khác 77,35 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 17,78 ha; 

- Đất rừng sản xuất 49,33 ha; 

- Đất rừng phòng hộ 9,00 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,13 ha. 

* Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 

Năm 2022 sẽ chuyển 0,63 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở cụ thể là đất giao thông 0,35 ha; đất thủy lợi 0,1 ha; đất sinh 

hoạt cộng đồng 0,1 ha và đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng 0,08 ha. 

Bảng 06: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 

Đơn vị tính: ha 



STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 185,69 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 32,10 

 Trong đó đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 29,59 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 77,35 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 17,78 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 9,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 49,33 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN  

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,13 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 
 0,63 

2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUC/CLN   

2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng rừng LUC/LNP   

2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUC/NTS   

2.4 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất làm muối LUC/LMU   

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy 

sản 
HNK/NTS   

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU   

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 
RPH/NKR(a)   

2.8 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 
RSX/NKR

(a)
   

2.9 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 
RDD/NKR

(a)
   



STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích 

2.10 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OTC
)
 0,63 

(Chi tiết theo từng xã tại Biểu 07/CH phần phụ lục) 

1.4. Diện tích đất cần thu hồi  

Để phục vụ việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả, cần chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất nên trong năm 2022 có nhu cầu thu hồi một số loại đất như sau: 

  Bảng 07: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 64,65 

1.1 Đất trồng lúa LUA 26,94 

 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 24,77 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 19,81 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8,18 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 9,25 

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

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 0,13 

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 1,82 

2.1 Đất quốc phòng CQP   

2.2 Đất an ninh CAN   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất khu cụm công nghiệp SKN   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD   



STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC   

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

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

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 1,10 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,1 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,55 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  0,07 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   

(Chi tiết theo từng xã tại Biểu 08/CH phần phụ lục) 

1.5. Diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng cho các mục đích  

Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất các ngành, trong năm kế hoạch sẽ khai thác diện tích đất chưa sử dụng 

vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp, cụ thể như sau: 

Bảng 08: Kế hoạch đƣa đất chƣa sử dụng vào sử dụng năm 2022 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP  

1.1 Đất trồng lúa LUA  

 Đất chuyên trồng lúa nước LUC  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  



STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  

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

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS  

1.8 Đất làm muối LMU  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 15,89 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,85 

2.2 Đất an ninh CAN  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  

2.4 Đất khu cụm công nghiệp SKN  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  

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

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 8,31 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL  

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2,23 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 3,50 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK  

(Chi tiết theo từng xã tại Biểu 09/CH phần phụ lục) 

1.6. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm 2022  



Việc tính toán chi phí bồi thường của các công trình, dự án trong Kế 

hoạch sử dụng đất chỉ tính toán về bồi thường đất và hỗ trợ về đất; các chi 

phí về bồi thường tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình khác, mồ mả, 

cây cối, hoa màu,.... chưa được tính toán; việc tính toán các chi phí này sẽ 

được tính toán cụ thể, chi tiết khi triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư của chủ đầu tư công trình, dự án, phải phối hợp…Việc tính toán 

các khoản thu từ bán quyền sử dụng đất ở sẽ kéo dài nhiều năm mới có được 

số tiền dự toán, tiền cho thuê đất sẽ thu hàng năm sau khi hết thời hạn ưu đãi. 

Nhưng chi phí bồi thường đất phải có bố trí trong năm 2022 và dự toán thu 

chi chỉ mang tính khái toán, có độ chính xác không cao nhưng có đủ cơ sở để 

các chủ đầu tư xác định được nguồn vốn phải cần có để thực hiện bồi thường, 

thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất. 



Bảng 09: Dự kiến thu chi ngân sách kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Địa điểm 

CHI PH   ỒI THƢ NG, HỖ T   NGUỒN THU 

CHÊNH 

LỆCH Đất ở 
Đất lúa 2 

vụ (LUC) 

Đất trồng 

cây hàng 

năm 

(HNK) 

Đất cây 

lâu năm 

(CLN) 

Đất rừng 

sản xuất 

(RSX) 

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản (NTS) 

Đất ở 
Cho thuê 

đất 

Diện tích (ha)      0,71        29,59       77,35     17,78     49,33      0,13      28,91   105,16    

NGU N V N NG N S CH 8.760,80                               -    -8.760,80 

Diện tích (ha)     0,62      16,62      19,59   7,59          8,03       0,09        

Giá trđ/ha  300,00    200,00     180,00  120,00     100,00  120,00     900,00  50,00    

C NG 186,00  3.324,00  3.526,20  910,80  803,00      10,80           -              -      

NGU N V N T  THU TI N S  

D NG Đ T   
4.131,00 26.019,00 21.888,00  

Diện tích (ha)         -          9,33       4,90   10,01   1,77   0,04  28,91      

Giá trđ/ha  300,00     200,00  180,00  120,00   100,00  120,00  900,00   50,00    

C NG           -    1.866,00  882,00  1.201,20   177,00       4,80  26.019,00          -      

NGU N V N T  CHỦ D   N 14.244,40 5.258,00 -8.986,40 

Diện tích (ha)   0,09        3,64    52,86    0,18  39,53               -      105,16    

Giá trđ/ha 300,00  200,00    180,00  120,00     100,00    120,00     900,00  50,00    

C NG    27,00  728,00  9.514,80     21,60  3.953,00               -                   -    5.258,00    

TỔNG CỘNG 27.136,20 31.277,00 4.140,80  



PHẦN IV 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử 

dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh 

Chương trong năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất sau được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau: 

4.1. Giải pháp về tuyên truyền. 

Sau khi kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện thông báo các 

phòng ban chuyên môn, các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ chức khác để công 

bố kế hoạch, công khai kế hoạch tại UBND huyện và trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên panô, lồng ghép với các hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội, để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết kế hoạch, thực hiện 

đúng kế hoạch được duyệt. 

4.2. Các giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tƣ  

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Triển khai có hiệu quả 

các giải pháp tạo nguồn thu, chống thất thu, tiết kiệm chi, chống thất thoát trong 

đầu tư xây dựng để tạo nguồn phục vụ cho đầu tư phát triển, tăng tỷ lệ tích lũy 

nội bộ nền kinh tế địa phương. 

 - Thực hiện huy động nguồn lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất ở các 

vị trí đắc địa, khu vực các trục giao thông, trung tâm thị tứ, các chợ, đất ở đô thị 

để tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, phát triển thương mại dịch vụ… 

- Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa nguồn vốn để xây dựng 

các công trình dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông 

nông thôn, thủy lợi nội đồng, các khu vui chơi giải trí nông thôn. 

- Tăng cường xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá tiềm năng kinh tế, du 

lịch, thương mại của quận để thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực có ưu thế,… 

Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư dưới nhiều hình 

thức như: Đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần hoặc hàng 

năm,… 



4.3. Giải pháp về cơ chế chính sách 

- Tăng cường đầu tư đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn ở tất cả các ngành, các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai nhằm 

đáp ứng được cho sự nghiệp quản lý và phát triển. 

- Đẩy mạnh việc giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường. Thực hiện 

kiểm soát môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp, đối với các dự án đã hoạt động để đánh giá hiệu quả công nghệ 

sản xuất, hiệu quả của hệ thống xử lý chất thải.  

- Cải cách và công khai hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao đất; cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký nhu cầu sử dụng đất, nhất là đất ở, 

đất sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, các nhân bị thu 

hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn 

nơi ở cũ và hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ sở 

SXKD đã thu hồi đất. 

- Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện địa phương. 

- Ưu tiên dành quỹ đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc về an 

ninh, quốc phòng. Khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, đĩa 

địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, xây dựng nghĩa 

trang vùng, nghĩa trang sinh thái.  

4.4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà 

nước về đất đai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở địa phương để có các giải 

pháp thực hiện tốt kế hoạch được phê duyệt. 

- Đôn đốc các chủ đầu tư tích cực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đất đai. 

- Các chủ đầu tư của các công trình dự án cần phối hợp chặt chẽ Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện để thực hiện đo đạc, kiểm đếm tài sản, cây cối, 

hoa màu trên đất.. và ứng vốn kịp thời để chi trả các đối tượng bị thu hồi đất. 

- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ 

đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án. 



- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị, 

đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử 

dụng đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo 

công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc 

sống, yên tâm công tác. 

- Vấn đề bồi thường đất đai cần phải được thực hiện công khai, thực hiện 

đúng trình tự theo quy định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, kiểm 

đếm chính xác, chi trả đúng đối tượng và đúng quy định bảng giá của nhà nước. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển 

sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch đã được duyệt; việc 

sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích 

đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp. 

- UBND các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã 

được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi 

ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định pháp luật. 

- Cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý đất đai tại cơ sở để giúp 

cho UBND các cấp, cơ quan Tài nguyên Môi trường làm tốt công tác quản lý 

nhà nước về đất đai.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền 

sử dụng đất ở. Công tác xây dựng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 

cần phải bám sát thị trường và phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. 

 

 

 

  



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Chương được xây dựng 

dựa trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Thanh Chương đã 

được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với thực tế của địa phương, các tiềm 

năng sẵn có trên địa bàn (thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội), thực hiện các mục tiêu định hướng năm 2022 về phát triển kinh tế xã 

hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo tính bền vững môi trường 

sinh thái. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được lập, đảm bảo đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu đất đai cho các đối tượng, các ngành và các lĩnh vực. Đồng thời là 

công cụ 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 đã tổng hợp, xử lý toàn bộ các thông tin, tư liệu, số 

liệu có liên quan về đất đai các cấp, các ngành trên địa bàn huyện... trên cơ sở 

cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai cũng như xem 

xét đến kế hoạch nguồn vốn để đầu tư các dự án của các chủ đầu tư. Đảm bảo 

được tính thực tiễn và có tính khả thi. 

2. Kiến nghị  

Để kế hoạch sử dụng đất phục vụ kịp thời mục tiêu phát triển kinh tế xã 

hội của huyện năm 2022, đáp ứng được đòi hỏi cấp bách về nhu cầu sử dụng 

đất của các ngành để thực hiện các dự án đầu tư. UBND huyện Thanh Chương 

kiến nghị:  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt "Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Thanh Chương " để Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương có 

cơ sở thực hiện. 

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được phê duyệt đề nghị các cấp, 

các ngành, các chủ đầu tư phối hợp với huyện để thực hiện giải phóng mặt bằng 

và triển khai thực hiện các dự án. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất 

đai từ huyện tới xã, đảm bảo quản lý và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, đúng 

mục đích và đạt hiệu quả cao theo đúng kế hoạch được duyệt và đúng pháp luật. 


