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HĐND : Hội đồng nhân dân 

BVTV : Bảo vệ thực vật 

GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo 

VH-TD-TT : Văn hóa thể dục thể thao 

THPT : Trung học phổ thông 

PT-TH : Phát thanh truyền hình 

GTSX : Giá trị sản xuất 

CAND : Công an nhân dân 

CTDA : Công trình dự án 

 



1 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết 

Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá , là tư liệu sản xuất đặc 

biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn xây dựng và 

phát triển dân sinh, kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh. Vai trò của đất đối 

với con người và các hoạt động sống trên trái đất rất quan trọng, nhưng lại giới 

hạn về diện tích và cố định về vị trí. Do vậy việc sử dụng đất phải hết sức tiết 

kiệm và hợp lý trên cơ sở hiệu quả, lâu bền. 

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất là một yêu cầu đặc biệt để các địa 

phương đề xuất hướng sử dụng đất hợp lý cho tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã 

hội, tránh được sự chồng chéo, gây lãng phí trong sử dụng đất. Điều này, sẽ góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tiềm năng 

đất đai của địa phương. Đây là một nội dung quan trọng để quản lý Nhà nước về 

đất đai và được thể chế hóa trong Luật đất đai năm 2013 đồng thời được hướng 

dẫn thực hiện chi tiết tại thông tư 01/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường v ề việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất đai có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

nhằm xây dựng kế hoạch sử dụng đất chi tiết; là cơ sở pháp lý cho công tác quản 

lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, đáp ứng các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, 

an ninh. Đồng thời, việc lập kế hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của 

Nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém 

hiệu quả, ngăn chặn các hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất, bảo đảm 

mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và sử dụng đất để phát triển đô thị với sử 

dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất của huyện đã được phê duyệt . Kế hoạch sử dụng đất cũng là cơ sở để 

UBND thị xã Thái Hòa cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các 

khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Thực hiện Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Nhà 

nước về đất đai có liên quan, theo hướng dẫn tại thông tư 01/TT-BTNMT ngày 

12 tháng 4 năm 2021của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND thị xã Thái Hòa đã tiến hành lập “Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An” Nhằm đáp 

ứng yêu cầu công tác quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc 

tế. 
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2. Căn cứ, cơ sở thực hiện 

2.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính 

phủ về thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

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

về thu tiền sử dụng đất;  

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

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

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

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

- Nghị định số 35/2015 ngày 01/7/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng 

đất trồng lúa; 

- Nghị định số 135/2019/NĐ-CP ngày 09/9/2019 của Chính phủ về sửa 

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

nước; 

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Bộ xây 

dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 

- Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính 

phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 

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

dẫn một số điều của Nghị Định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/ 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 37/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài Nguyên 

và Môi Trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; 

- thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài 

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

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất 

đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ chính trị về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; 

- Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 04/08/2019 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 46/NQ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ về việc 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 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh Nghệ 

An về việc thông qua dang mục , công trình,dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần 

thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai năm 2013; 

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Nghệ An 

về việc thông qua dang mục , công trình,dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu 

hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai năm 2013; 

- Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Nghệ An 

về việc thông qua dang mục , công trình,dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu 

hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai năm 2013; 

- Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về 

việc thông qua dang mục , công trình ,dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu 

hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai năm 2013; 

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ 

An thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại 

khoản 3, điều 62 của Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ 

An thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại 

khoản 3, điều 62 của Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ 

An về chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Quyết định số 3907/QĐ.UBND-CN ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh 
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Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm thị xã 

Thái Hoà, tỉnh Nghệ An; 

- Quyết định số 6564/QĐ-UBND, ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Thái 

Hoà đến năm 2020; 

- Quyết định số 5955/QĐ.UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ 

An Về việc phê duyệt quy hoạch Tổng thể hệ thống mạng lưới phân phối hàng 

hóa trên địa bàn Nghệ An đến 2020, có tính đến 2025; 

- Quyết định số 1172/QĐ.UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh Nghệ 

An Về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 

2020; 

  - Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 

đến năm 2020; 

  - Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thái Hòa đến năm 2020; 

- Quyết định số 4240/QĐ.UBND.CN ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh 

Nghệ An Về việc phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng cung cấp điện trên địa bàn 

Nghệ An giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 5441/QĐ.UBND.CN ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh 

Nghệ An Về việc phê duyệt quy hoạch Công nghiệp Nghệ An đến 2025, có tính 

đến 2030; 

- Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Nghệ An 

Về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu của kỳ điều chỉnh thị xã Thái Hòa; 

- Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Thái Hòa giai đoạn từ 

ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; 

- Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban 
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hành kèm theo quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND 

tỉnh. 

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái 

Hòa; Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái 

Hòa; Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

thị xã Thái Hòa; Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2020 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 thị xã Thái Hòa; Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 

năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa; Quyết định số 443/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt bổ sung 

kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa; 

- Công văn số 4713/STNMT-QLĐĐ ngày 15/9/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp 

huyện. 

2.2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ 

- Quy hoạch các ngành trong tỉnh Nghệ An đến năm 2021 đã được phê 

duyệt và đang trình phê duyệt; 

- Quy hoạch nông thôn mới các xã được phê duyệt trên địa bàn thị xã. 

- Số liệu thống kê đất đai năm 2020 của thị xã Thái Hòa; 

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thái Hòa 

giai đoạn 2011 - 2020; 

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Thái Hòa; 

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Thái Hòa; 

- Đồ án quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn thị xã Thái Hòa; 

- Các loại bản đồ chuyên ngành : Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của thị xã 

Thái Hòa năm 2019, bản đồ quy hoạch nông thôn mới , bản đồ quy hoạch tổng 

thể các mạng lưới giao thông trên địa bàn... 

- Các tài liệu khác có liên quan.  

3. Bố cục của báo cáo 

Bố cục báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị 
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xã Thái Hòa, 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 2021; 

- Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022; 

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

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

I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí, địa lý 

Thị xã Thái Hoà nằm ở vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An và trên toạ độ: Từ 

19° 13' - 19° 33' vĩ độ Bắc và 105° 18' - 105°35' kinh độ Đông; Phía Bắc, phía 

Nam và phía Tây giáp huyện Nghĩa Đàn, phía Đông giáp 2 huyện Quỳnh Lưu và 

Nghĩa Đàn. 

Thái Hoà nằm cách quốc lộ 1A theo hướng Tây 33 km, cách thành phố 

Vinh về phía Tây Bắc 90 km; trục quốc lộ 48 là trục đối ngoại Đông - Tây, lên 

phía Bắc có Quốc lộ 15A, phía Nam có tỉnh lộ 545 đi Tân Kỳ, phía Đông có 

đường Hồ Chí Minh đi qua, ngoài ra còn có tuyến đường sắt nối ga Thái Hoà 

với đường sắt Bắc Nam tại ga Cầu Giát. 

Thị xã Thái Hòa có 9 đơn vị hành chính bao gồm 4 phường và 5 xã: 

phường Hòa Hiếu, phường Quang Tiến, phường Quang Phong, phường Long 

Sơn, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Tiến, xã Tây Hiếu và xã Đông 

Hiếu (Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, thị xã Thái Hòa sáp 

nhập xã Nghĩa Hòa với phường Long Sơn thành phường mới Long Sơn, giảm 1 

đơn vị hành chính cấp xã, trước đó là 10 đơn vị hành chính).
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Hình 1. Vị trí Thị xã Thái Hòa trong tỉnh Nghệ An. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Thái Hoà là đô thị miền núi có địa hình khá phức tạp và bị chia cắt bởi 

sông Hiếu, bao gồm một số đồi núi thấp, có chỗ trũng sâu và có thung lũng xen 

kẽ giữa các sườn đồi, độ cao trung bình từ + 40 m đến + 70m. Địa hình có 

hướng dốc tự nhiên về phía Đông với độ dốc từ  0,4% đến 1,2%. Khu trung tâm 

thị xã Thái Hoà nằm trên độ cao nền +48m. Đường quốc lộ 48 có cao độ từ 

+45,6m đến +52,9m. Khu vực phía Tây sông Hiếu có cao độ + 46,2m đến + 

69,6m. Khu vực phía Đông sông Hiếu có cao độ + 45,3m đến 72,2m. 

Địa hình tự nhiên gồm các đồi bát úp và bị chia cắt bởi sông Hiếu, có chỗ 

sâu trũng và có thung lũng xen kẽ các sườn đồi; có thể chia ra các dạng địa hình 
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sau: Địa hình núi cao: Thuộc phía Tây Nam xã Nghĩa Tiến có cao độ từ + 57m 

đến 74,3m và một phần thuộc phường Hoà Hiếu có cao độ + 58m đến 91,6m; 

Địa hình đồng thoải: Khu vực phía Tây sông Hiếu có cao độ từ + 45,4m đến 

52,6m. Khu vực phía Đông sông Hiếu có cao độ từ + 41,7m đến + 54,1m; Địa 

hình ven sông: Có cao độ từ + 34,3m đến + 41m. 

1.1.3. Khí hậu, thời tiết 

Thị xã Thái Hoà là một thị xã miền núi nên chịu ảnh hưởng khí hậu đặc 

trưng của vùng núi phía Tây, nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao và có sự 

chênh lệch nhiệt độ cũng như độ ẩm không khí khá lớn giữa các mùa đặc biệt là 

mùa đông và mùa hè. 

Nhiệt độ bình quân hàng năm là 23
0
C. Nhiệt độ nóng nhất là 41,6

0
C. 

Nhiệt độ thấp nhất xuống tới - 0,2
0
C. 

Lượng mưa trung bình năm là 1.591,7mm, phân bố không đồng đều trong 

năm. Mưa tập trung vào các tháng 8; 9; 10 gây úng lụt ở các vùng thấp dọc sông 

Hiếu; mùa khô lượng mưa không đáng kể do đó hạn hán kéo dài, có năm tới 2 

đến 3 tháng. 

1.1.4. Thủy văn 

Thái Hòa chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy văn sông Hiếu, mực 

nước thấp nhất +36 m; mực nước cao nhất +47,5 m ứng với tần suất P=5%. Mực 

nước sông Hiếu ứng với tần suất 10% là 47 m. Mực nước cao nhất vào mùa lũ 

hàng năm dao động từ 39 m đến 42 m (theo điều tra thực tế). 

Thái Hòa có dòng sông Hiếu (sông Hiếu là nhánh lớn nhất của hệ thống 

sông Cả) và một nhánh của sông Sào (bắt nguồn từ vùng núi Như Xuân – Thanh 

Hóa) chảy qua. 

 + Sông Hiếu là nhánh sông lớn nhất của hệ thống sông Cả, đoạn qua địa 

bàn thị xã dài 13,90 km chảy qua địa phận các xã phường sau: phường Quang 

Phong, phường Quang Tiến, xã Nghĩa Hòa, phường Long Sơn, xã Tây Hiếu, xã 

Nghĩa Tiến. 

+ Sông Sào chảy qua địa phận thị xã dài 1.500 m (xã Nghĩa Quang, 

phường Hòa Hiếu). 
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Ngoài 2 con sông lớn chảy qua trên địa bàn thị xã còn rất nhiều suối nhỏ. 

1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

1.2.1.Tài nguyên đất 

Địa hình lãnh thổ phân bố chủ yếu là đồi núi thoải chiếm khoảng 60% 

tổng diện tích, đồng bằng thung lũng chiếm khoảng 30%, đồi núi cao chiếm 

khoảng 10%. Do kiến tạo của địa chất cho nên Thái Hoà có những vùng đất 

tương đối bằng phẳng, quy mô diện tích lớn và tương đối thuận lợi để phát triển 

nông nghiệp. Thị xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 13.492,93 ha với 14 loại 

đất chính thuộc hai nhóm Thủy thành và Địa thành. 

Nhóm đất Địa Thành với nhiều loại đất và trên nhiều địa hình khác nhau 

rất hợp với việc trồng các loại cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả có giá trị 

kinh tế cao như: cà phê, cao su, cam... Đây là thế mạnh của thị xã khi phát triển 

các cây công nghiệp.  

Nhóm đất Thủy thành phân bố tương đối tập trung rất thuận lợi cho việc 

trồng cây lương thực và với loại đất khác phù hợp cho trồng cây ăn quả: cam, 

dứa, dưa hấu, mía nguyên liệu... 

1.2.2. Tài nguyên nước 

Trên địa bàn thị xã Thái Hòa nguồn nước chủ yếu là nguồn nước mặt - hệ 

thống sông suối; nước ngầm không đáng kể. Có dòng sông Hiếu cùng với các chi 

lưu lớn nhỏ chảy qua địa bàn. Nhìn chung khả năng đáp ứng nước sinh hoạt từ 

nguồn nước ngầm còn hạn chế, về mùa hạn hán tình trạng thiếu nước xảy ra khá 

phổ biến trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, với hệ thống sông suối phân bố khá đồng 

đều chảy qua địa bàn và một loại các hồ nước lớn như Khe Thung, Khe 

Lăng...đang được đầu tư nâng cấp sẽ từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao trong 

việc phục vụ nước tưới tiêu sản xuất nông nghiệp kết hợp với nuôi cá nước ngọt. 

Nguồn nước ngầm của thị xã Thái Hòa rất hiếm. Chưa có tài liệu nào đánh 

giá chính thức về nguồn nước ngầm, nhưng qua thực tế cho thấy mạch nước ngầm 

tương đối sâu và có nhiều tạp chất, khản năng khai thác nguồn nước ngầm phục 

vụ sinh hoạt, sản xuất là khó khăn. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 
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Độ che phủ trên tổng diện tích tự nhiên đạt 32%. Thị xã đã triển khai thực 

hiện tốt công tác trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ vi 

phạm luật bảo vệ rừng; kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo 

vệ và PCCC rừng, tổ chức tuyên truyền PCCC rừng rộng rãi, không để xảy ra 

cháy rừng trên địa bàn. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Thái Hòa còn có nguồn tài nguyên phong phú như đá, cát, sỏi xây dựng và 

vàng sa khoáng phân bố tập trung ở các phường, xã có sông Hiếu chảy qua: Hòa 

Hiếu, Long Sơn, Quang Phong, Quang Tiến, Tây Hiếu…; đá bọt bazan trữ 

lượng lớn phân bố tập trung ở Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu; đất sét sản xuất gạch ngói 

phân bố tập trung ở phường Long Sơn, Nghĩa Thuận; đá vôi, đá hoa cương ở xã 

Nghĩa Tiến… rất thuận lợi cho việc phát triển, sản xuất công nghiệp vật liệu xây 

dựng.  

Nhìn chung trữ lượng tài nguyên khoáng sản hiện tại đảm bảo cho thị xã 

có nguồn lực phát triển mạnh trong một thời gian.  

1.2.5. Tài nguyên nhân văn và du lịch 

Thái Hoà là một thị xã miền núi của tỉnh Nghệ An, là vùng đất có bề dày 

văn hoá - lịch sử lâu đời. Có di chỉ khảo cổ học làng Vạc (xã Nghĩa Hoà) tiêu 

biểu cho nền văn hoá Đông Sơn nổi tiếng trong nước và khu vực Đông Nam Á. 

Thái Hoà không chỉ là vùng đất sinh sống của người Việt cổ với nền văn hoá 

Đông Sơn rực rỡ (thời đại kim khí) mà còn là vùng đất có truyền thống đấu 

tranh dựng nước và giữ nước, nơi đây còn lưu giữ những nét văn hóa truyền 

thống đặc sắc như văn hóa cồng chiêng (phường Quang Tiến, phường Quang 

Phong, xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Tiến). 

Tóm lại, với một nguồn tài nguyên nhân văn đa dạng và phong phú nêu trên 

là điều kiện rất thuận lợi để Thái Hòa phát triển du lịch đặc biệt là du lịch văn hóa, 

du lịch tâm linh và xây dựng các khu di chỉ khảo cổ học. Nhưng một trong những 

khó khăn chủ yếu đối với thị xã Thái Hòa là cơ sở hạ tầng thương mại - du lịch còn 

hạn chế; đây sẽ là một thách thức không nhỏ trong quá trình khai thác các điều kiện 

tự nhiên phong phú, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. 
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1.3. Thực trạng môi trường 

Thị xã Thái Hòa đang ở giai đoạn đổi mới và đẩy nhanh quá trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các khu công nghiệp tập trung và khu công nghiệp nhỏ 

đã và đang phát triển mạnh, các doanh nghiệp cơ quan xí nghiệp đóng trên địa 

bàn thị xã ngày một nhiều. Do vậy vấn đề ô nhiễm về môi trường đất, nước, 

không khí ở Thái Hoà cần phải được giám sát, kiểm tra thường xuyên. 

Nguồn tài nguyên khoáng sản một mặt đã tạo ra nguồn thu đáng kể cho 

một bộ phận dân cư, nhưng mặt khác cũng đang trở thành những thách thức lớn 

về môi trường hiện nay. Do còn thiếu quy hoạch toàn diện nên việc xử lý vấn đề 

môi trường chưa được quan tâm đúng mức, hiện tượng ô nhiễm khí, bụi đang 

cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ về môi trường cần sớm được quan tâm xem xét. 

Bên cạnh đó, một số khu dân cư có dân số tập trung, mật độ xây dựng lớn 

và các khu chợ dịch vụ, trung tâm y tế... có lượng chất thải nhiều nhưng lại chưa 

có hệ thống thu gom và xử lý nước, rác thải đã làm ô nhiễm bầu không khí và 

nguồn nước mạch nông. Tập quán sử dụng các chất đốt dạng thô (than đá, củi, 

rơm rạ...), các sản phẩm nhựa, nilon trong sinh hoạt của nhân dân; sử dụng quá 

nhiều các chế phẩm hoá học để trừ sâu, diệt cỏ dại và phân hoá học trong sản 

xuất nông nghiệp, khói bụi từ nung vôi gạch, các chất thải trong hoạt động giao 

thông và quá trình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường sinh thái tự nhiên của thị xã. 

Do địa hình bị chia cắt, lượng mưa tương đối lớn, độ che phủ của hệ thực 

vật còn thấp nên đất đồi núi thường bị rửa trôi bề mặt, làm cho đất bị chai cứng, 

nghèo chất dinh dưỡng và có nguy cơ bị sói mòn trơ sỏi đá trở thành hoang trọc. 

Hiện tượng lũ lụt... vẫn thường xảy ra đã làm cho một số diện tích đất bị sạt lở, 

ngập úng, khô hạn... gây khó khăn trong sản xuất và đời sống. Vì vậy cần phải 

dự kiến trước các biện pháp để kịp thời ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, 

bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên môi trường 

sinh thái trong khu vực. 

Tóm lại: Thái Hoà là một đô thị đang trong giai đoạn phát triển, để bảo 

vệ môi trường đô thị, môi trường công nghiệp trong tương lai thị xã cần phải 
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phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, có chính sách đầu tư cho bảo vệ môi trường, 

phải thường xuyên kiểm soát, thanh tra môi trường công nghiệp, khuyến khích 

và bắt buộc các doanh nhiệp, nhà máy... áp dụng các biện pháp xử lý chất thải 

đạt tiêu chuẩn môi trường, khuyến khích đổi mới áp dụng công nghệ, đóng cửa  

vàc di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu vực đô thị 

và khu dân cư... 

II.Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

Trên đà phát triển chung của xã hội, những năm gần đây nền kinh tế của 

thị xã Thái Hòa có bước tăng trưởng và phát triển khá toàn diện; chất lượng tăng 

trưởng của một số ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện và bắt 

đầu phát huy hiệu quả. Tiềm năng, lợi thế trên địa bàn được tập trung khai thác, 

chất lượng sản phẩm từng bước được nâng cao. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế xã hội của thị xã đã đạt được nhiều 

kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 

2016 - 2020 ước đạt 7,26%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ 

trọng ngành dịch vụ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ. Thu hút đầu tư 

và phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 

2,23 lần; tổng thu ngân sách tăng 1,86 lần; giá trị tăng thêm bình quân đầu người 

cũng tăng 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%. Phong 

trào xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích 

cực. Thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn 

mới. 

2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Mặc dù nắng nóng kéo dài nhưng năng suất, sản lượng cây trồng các loại 

tương đối ổn định. UBND thị xã Thái Hòa đã chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng 

lịch thời vụ, tổ chức tốt các biện pháp chống rét đầu vụ, chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh tốt, không có dịch bệnh xảy ra trên cây trồng vật nuôi.Diện tích gieo trồng 

vụ Đông-Xuân 4.001,5 ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:Cây lúa 
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diện tích gieo trồng 757 ha, bằng 95% so với cùng kỳ, cây ngô diện tích gieo 

trồng 322,3 ha,bằng 87,2% so với cùng kỳ, Rau màu các loại gieo trồng đạt 340,7 

ha, tăng 9,9% so với cùng kỳ, cây hằng năm khác 2.450 ha, tăng 5,5% so với 

cùng kỳ. 

(Nguyên nhân giảm do một số diện tích đất trồng lúa tại xã Nghĩa Thuận 

được dân chuyển đổi sang trồng ớt xuất khẩu cho hiệu quả cao hơn trồng lúa).  

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.034 tấn, bằng 95,2% cùng kỳ năm 

2019, trong đó: sản lượng lúa đạt 4.542 tấn đạt 95,7% so với cùng kỳ, sản lượng 

ngô hạt 1.450 tấn tấn đạt 105.2% so với cùng kỳ. 

Cây ăn quả:  Duy trì ổn định diện tích bưởi 135,4 ha; cam 92,8 ha, sản 

lượng 220 tấn; quýt 27,1 ha, sản lượng 175 tấn. Diện tích cao su 1191.1 ha; cà 

phê 3,2 ha; chè 19,5 ha không đổi. 

Tăng cường công tác kiểm tra PCCC rừng trong mùa nắng nóng tại các xã, 

phường và chỉ đạo công tác phòng chống hạn hán cho sản xuất nông nghiệp vụ 

Xuân; Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thực hiện tốt, tổ 

chức triển khai phun tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã 3 đợt với 450 lít hóa chất 

(tương đương diện tích phun 900.000 m
2
), thực hiện tiêm phòng 5.200 liều vắc 

xin lở mồm long móng trên đàn gia súc, trâu bò cho các phường xã. 6 tháng đầu 

năm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.  

Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định: đàn trâu đạt 4.582 

con, tăng 2,9% so với cùng kỳ; đàn bò 6.522 con, tăng 16,06% so với cùng kỳ, 

đàn lợn 18.012 con, bằng 78,3% so với cùng kỳ; gia cầm 395.200 con, tăng 

7,5% so với cùng kỳ. 

Nuôi trồng thủy sản: năng suất cá nuôi trung bình 7,5 tạ/ha, sản lượng 

334,2 tấn đạt 102,4% so với cùng kỳ.  

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp 

Thị xã Thái Hòa hiện chưa có nhà máy xí nghiệp lớn; Chỉ với các nhà 

máy, cơ sở công nghiệp đều nằm phía Tây sông Hiếu, như: Công ty cà phê cao 
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su, xí nghiệp dầu thảo mộc, xưởng cưa xẻ gỗ, công ty cổ phần cơ khí xây dựng 

250, cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ,…  

Năm 2020, Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 2.912.036 

triệu đồng, theo giá so sánh 2010 đạt 1.903,321 triệu đồng tăng 10,33% so với 

cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ. 

2.2.3. Dịch vụ thương mại 

Thị xã Thái Hòa có chợ Hiếu là chợ đầu mối của thị xã, ngoài ra còn có 

các chợ Quang Tiến, Nghĩa Thuận, Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu, Tây Hiếu. Các ngành 

kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vận tải, bưu chính viễn thông,… có 

bước phát triển ổn định… Do đó, khối ngành thương mại, dịch vụ đóng góp lớn 

vào sự phát triển của thị xã. 

Năm 2020, Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 2.831.046 

triệu đồng; theo giá so sánh 2010 đạt 1.786.542 triệu đồng tăng 1,89% so với 

cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.446.649 triệu đồng, tăng 3,18% so 

với cùng kỳ. Lĩnh vực tài chính - ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho cả khu 

vực, tổng huy động vốn ước đạt 2.439,7 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ; 

tổng dư nợ ước đạt 1.731,8 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu 

1,47%.. 

2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

2.3.1. Dân số 

Tổng nhân khẩu trên địa bàn thị xã là có 64.828 người. Cơ cấu dân số 

theo giới tính: Nam 49% và Nữ 51% dân số. Trong những năm gần đây được sự 

quan tâm của các ngành, các cấp công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã có 

những bước tiến rõ rệt. 
 

2.3.2. Lao động, việc làm và thu nhập 

Tổng số lao động trên địa bàn thị xã năm 2019 là 33.862 lao động. Trong 

đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm khoảng 54,8%. Trong những năm gần 

đây đội ngũ công chức thị xã và xã, phường đã được chuẩn hóa 100%. Tỷ lệ lao 

động có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ lớn.Người dân Thái Hòa rất năng 
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động sáng tạo; đời sống dân cư khá, dân trí cao, sức dân lớn. 

III. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 

3.1.Thực trạng phát triển đô thị 

Hiện nay thị xã Thái Hoà có 4 phường bao gồm: Hòa Hiếu, Quang Phong, 

Quang Tiến và Long Sơn với tổng diện tích đất đô thị là 3.471,95ha (chiếm 

25,73% tổng diện tích đất tự nhiên). Phường Hoà Hiếu là trung tâm chính trị, 

văn hoá - xã hội của thị xã. Đã được đầu tư quy hoạch và đầu tư xây dựng, đến 

nay các tuyến đường trục chính, các công trình phúc lợi xã hội, mạng lưới điện 

chiếu sáng đô thị, mạng lưới thông tin, bưu điện, phát thanh truyền hình, các 

dịch vụ ngân hàng, thương mại... nhà ở đang được cải tạo, nâng cấp. 

Dân cư đô thị ở Thái Hoà hiện tập trung ở 4 phường chiếm 43,29% dân số 

toàn thị xã. Dân cư chưa có khu vực nào được quy hoạch hoàn chỉnh chủ yếu 

phát triển tự phát quá trình xây dựng nhà ở chủ yếu là nguồn vốn tự có của dân. 

Những năm gần đây dọc theo Quốc lộ 48 và một số khu vực trung tâm các xã đã 

và đang hình thành những tụ điểm giao lưu kinh tế - xã hội theo hướng đô thị 

hoá (thị tứ) như xã: Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Tây Hiếu. Những trung tâm dân 

cư mang tính chất thị tứ này trên thực tế là những tụ điểm thuận lợi cho việc 

giao lưu kinh tế - đời sống cho từng khu vực. Bản thân dân cư tại các trung tâm 

này đang có sự chuyển hoá về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động: Các hoạt động 

dịch vụ - thương mại - ngành nghề ngày càng phát triển, một bộ phận lao động 

đã tách khỏi sản xuất nông nghiệp hoặc ít nhiều thoát ly nông nghiệp. Do vậy, 

có thể nói trên địa bàn Thái Hoà cư dân đô thị đang có xu thế phát triển xứng 

tầm là một đô thị của vùng Tây Bắc Nghệ An. 

Quá trình hình thành và phát triển đô thị chưa ổn định, tốc độ đô thị hoá diễn 

ra mạnh. Tuy đã có sự cố gắng đầu tư nhưng hiện tại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị 

(giao thông, cấp thoát nước, cấp điện,...) vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo quy 

mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan không gian, dân cư nhiều khu vực xây 

dựng chưa đúng quy định làm ảnh hưởng chung đến cảnh quan đô thị. 

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

Do đặc điểm lịch sử hình thành và phát triển, các khu dân cư nông thôn 
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trên địa bàn thị xã được phát triển theo những hình thái khác nhau, tuỳ thuộc vào 

điều kiện và mức độ phân bố trong từng khu vực. Các điểm dân cư truyền thống 

(như làng, thôn, xóm....) được hình thành với mật độ tập trung đông ở những nơi 

có giao thông thuận tiện, dịch vụ phát triển, các trung tâm kinh tế văn hoá của 

xã. Trên địa bàn thị xã có 5 xã với tổng diện tích đất khu dân cư nông thôn 

10.021,26 ha. Mật độ bình quân 331 người/km
2
.  

Hạ tầng cơ sở trong khu dân cư nông thôn mặc dù đã được quan tâm đầu 

tư song còn nhiều hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp do vậy hệ thống giao 

thông, cấp thoát nước, cấp điện vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo quy mô, 

tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến trúc không gian dân cư nhiều khu vực xây dựng chưa 

đúng quy định làm ảnh hưởng chung đến cảnh quan. Đặc biệt có sự chênh lệch 

giữa các khu vực miền núi và đồng bằng. 

Với quy luật gia tăng dân số, nhu cầu về đất ở không ngừng tăng lên. 

Trong tương lai việc mở rộng thêm đất ở để đáp ứng nhu cầu trên là thực tế 

khách quan không thể tránh khỏi, nhưng cần phải có sự điều chỉnh hợp lý các 

khu dân cư hiện có cũng như phải hạn chế tối đa việc lấy đất nông nghiệp vào 

làm nhà ở nhất là những khu vực ruộng cho năng suất cao. Đây là những vấn đề 

cần được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của Thị xã. 

IV. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến sử dụng đất 

4.1.Giao thông 

Thái Hòa là nơi ngã tư giao nhau của hai con đường giao thông chiến lược 

quan trọng, đó là Quốc lộ 48 và đường Hồ Chí Minh; Quốc lộ 15A, hệ thống 

giao thông tỉnh lộ, thị xã lộ… rất thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, thị xã 

còn có tuyến đường sắt nối thị trấn Cầu Giát của thị xã Quỳnh Lưu đến trung 

tâm thị xã; đây là một trong ít tuyến đường sắt nội tỉnh ở Việt Nam, nối đường 

sắt Quốc gia với vùng đất đỏ Phủ Quỳ. 

4.2.Thủy lợi 

Thị xã đã có hệ thống cấp nước tập trung công suất 2.000 m
3
/ngày, đêm; 

nguồn nước lấy từ sông Hiếu. Năm 2021, tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước 

sạch. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm khoảng 90%.  
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Hệ thống thoát nước hiện trạng của thị xã Thái Hòa là hệ thống thoát nước 

chung (thoát chung cả nước mưa và nước thải). Hệ thống thoát nước mới chỉ 

được đầu tư xây dựng một số tuyến cống, mương xây nắp đan dọc theo các 

tuyến đường và tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm hành chính của thị xã và 

tuyến Quốc lộ 48. Việc thu gom và xử lý các chất thải rắn chưa đảm bảo được 

yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường. 

4.3. Năng lượng 

- Nguồn điện: Thị xã Thái Hòa dùng lưới điện Quốc gia thông qua trạm 

110KV Nghĩa Đàn tại phường Hòa Hiếu, công suất 1 x 16MVA, cấp điện áp 

110/35/10KV. Đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của đô thị. 

- Lưới trung áp: Sau trạm 110KV Nghĩa Đàn hiện nay có 5 lộ 10KV cáp điện 

cho thị xã Thái Hòa và các xã lân cận, tiết diện dây dẫn AC 95; AC 70; AC 50. Toàn 

thị xã Thái Hòa hiện nay có 9 trạm biến áp 10/04KV với công suất 2.070 KVA. 

- Lưới 0,4KV: Lưới 0,4KV đi nổi, tiết diện AC 70; AC 50; AC 35 đi trên 

cùng hàng cột cao thế. Có những đoạn lưới 0,4KV đi trên cột gỗ, Thái Hòa là thị 

xã miền núi, dân cư ở không tập trung vì vậy nhiều tuyến hạ thế quá dài gây tổn 

thất điện áp lớn. 

- Lưới chiếu sáng: Lưới chiếu sáng của Thái Hòa chưa hoàn chỉnh, chỉ có 

tuyến quốc lộ 48 qua thị xã được chiếu sáng. Hiện nay nhiều khu cư tự nguyện 

đóng góp xây dựng hệ thống chiếu sáng trong các tuyến đường khối xóm rất tốt. 

4.4. Công tác y tế 

UBND thị xã luôn tích cực, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Chất lượng 

y tế được duy trì, công tác khám chữa bệnh cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu 

cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

 Tổng số lượt khám chữa bệnh tại bệnh viện là 80.053 lượt, bằng 83,2% 

so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bệnh nhân điều trị nội trú đạt 18.484 lượt, 

bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số khám chữa bệnh tại Trạm Y tế 

xã, phường: 9.351 lượt, bằng 90,6% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó bệnh 

nhiều điều trị nội trú đạt 10 lượt người, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2019; 
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Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế đều giảm, đặc biệt là tiêm chủng vắc 

xin do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Thị ủy, UBND thị xã đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Thành lập Ban chỉ đạo ngành, đội đáp ứng nhanh, xây 

dựng kế hoạch phòng chống; phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ 

chức tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, về hướng dẫn, giám sát và phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm; Chỉ đạo các đơn vị y tế 

phun tiêu độc, khử trùng cho các cơ quan, đơn vị, trường học,...Tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền trên đài TT- TH thị xã, hệ thống truyền thanh xã, phường và 

nhiều hình thức khác
1
 nhắc nhở ý thức phòng chống, dịch bệnh và chấp hành 

nghiêm quy định của Chính phủ trong toàn dân; quan tâm vệ sinh phòng dịch 

tại gia đình, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị… đồng thời đấu tranh, ngăn chặn, xử 

lý các thông tin sai lệnh, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và tình hình 

dịch bệnh. Làm tốt cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

4.5. Giáo dục và đào tạo 

Xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển quy mô trường lớp, học sinh 

năm học 2020-2021. Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch do 

Covid-19 gây ra, ngành giáo dục đã triển khai các biện pháp thực hiện dạy học 

trong bối cảnh mới
2
 với phương châm “dừng đến trường nhưng không dừng việc 

dạy học’’, các nhà trường đã chủ động triển khai nhiều hình thức dạy học phù 

hợp; một số hình thức, phương pháp dạy học đã phát huy hiệu quả trong tình 

hình mới. 

Công tác phổ cập giáo dục và kiểm định chất lượng đạt kết quả 9/9 

phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, thị xã Thái Hoà được công nhận chuẩn 
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phổ cập giáo dục; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt vững chắc; Phổ 

cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; Phổ cập THCS đạt mức độ 2. 

4.6.Văn hóa -thể thao và thông tin 

Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân 

năm 2020, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930-03/02/2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2020), ngày Quốc tế lao động (1/5), 130 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6),...Tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

vàcác chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tuyên 

truyền trên Cổng TTĐT thị xã, hệ thống đài FM và truyền thanh khối, xóm các 

nội dung về Đại hội đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2020-2025. 

Triển khai Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và tuyên dương các điển 

hình tiên tiến trong phong trào trên địa bàn thị xã; Kế hoạch tổ chức lễ phát động 

toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020. 

Các hoạt động lễ hội, biểu diễn, các hội thi, các giải thể thao, các hoạt 

động thể thao 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản tạm dừng do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19. 

Thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”. Hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thị xã đang từng bước có những 

phát triển mới, phong trào thể dục thể thao đang hoạt động hết sức sôi nổi . Tỷ lệ 

người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên tăng . Hiện nay trên địa 

bàn thị xã có 106 công trình phục vụ nhu cầu thể dục , thể thao của nhân dân ; 

10/10 phường xã đã quy hoạch đất dành cho thể dục, thể thao. 

4.7. Đất chợ 

Trên địa bàn thị xã có 7 phường xã đã có chợ trên tổng số 9 đơn vị hành 

chính bao gồm: Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Hòa Hiếu, Quang Phong, 

Quang Tiến, Tây Hiếu.  

4.8. Đất sinh hoạt cộng đồng 
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Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, sữa 

chữa, nâng cấp Nhà văn hóa của các khối, xóm. 

Tiếp tục chỉ đạo các phường: Quang Tiến, Quang Phong, Hoà Hiếu, Long 

Sơn rà soát lại thực trạng về Nhà văn hoá các khối đã đạt chuẩn theo quy định.  

V. Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất 

Thái Hòa là một thị xã miền núi nên chịu ảnh hưởng khí hậu đặc trưng 

của vùng núi phía Tây, nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao từ 23-25°C và có 

sự chênh lệch nhiệt độ cũng như độ ẩm không khí khá lớn giữa các mùa đặc biệt 

là mùa đông và mùa hè; vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm 

Thái hoà chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam làm cho thời tiết khô nóng và hạn 

hán, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. 

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. Nắng nóng, hạn 

hán kéo dài dẫn đến thiếu nước sinh hoạt, sản xuất làm mất mùa, giảm năng suất 

cây trồng, cháy rừng, dịch bệnh xảy ra đối với người và gia súc, gia cầm.  

Ngoài ra, mưa lũ liên tiếp xảy ra làm cho hệ thống kênh mương nội đồng 

bị sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông, công trình xây dựng, khu dân cư bị bùn 

đất vùi lấp. Ngập úng trong thời gian dài sẽ làm cho các loại phân bón, thuốc trừ 

sâu, chất thải từ nhà vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi chảy xuống các ao, hồ, 

sông, làm tăng lượng chất thải gây ô nhiễm nguồn nước; các công trình cấp 

nước sạch tập trung hoặc hư hỏng hoặc do nguồn nước cấp từ sông ô nhiễm, gây 

khó khăn cho việc xử lý nước sinh hoạt. 

Việc xây dựng Quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam đã được pháp lý hóa 

trong Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật. Nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng 

đất là phân bổ quỹ đất phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ 

môi trường; đồng thời bảo đảm việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 

Khung pháp lý về quản lý đất đai hiện nay cần phải cân nhắc các phương án quy 

hoạch khác nhau trong mối quan hệ với các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường, 

cũng như thu hút sự tham gia và góp ý của mọi đối tượng chịu ảnh hưởng trực 

tiếp ở cấp cơ sở cho từng phương án quy hoạch. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa 
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có nhiều ví dụ thực tế để tham khảo, và các hướng dẫn dành cho cấp tỉnh và cấp 

huyện về việc triển khai trên thực tế như thế nào cũng vẫn còn hạn chế.  

Để ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2021, thị xã Thái Hòa cần phải 

lập quy hoạch sử dụng đất theo các hướng sau: 

Phát triển diện tích rừng: trồng rừng trên các loại đất dốc, đất chưa sử dụng 

hoặc trên các bờ đê bao sông, hồ… Rừng giúp bảo vệ bầu khí quyển do cây trồng 

quang hợp hấp thu CO2 và sản xuất ra O2, đồng thời giúp hạn chế sạt lở đất. 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: cần đưa vào quy hoạch sản xuất những 

giống cây trồng chịu hạn để chống lại tác hại của hạn hán và gió khô nóng. 

Chuyển đổi cơ cấu thời vụ để né tránh hạn hán và lũ lụt. 

Biện pháp kỹ thuật: quy hoạch xây dựng, cải tạo hệ thống thủy lợi; gia cố 

đê sông kết hợp nạo vét lòng sông nhằm cung cấp nước sản xuất vào mùa hạn và 

giảm nhẹ tác hại của lũ lụt vào mùa mưa. 

Phát triển các nguồn năng lượng sạch: Tận dụng nguồn chất thải hữu cơ 

từ ngành chăn nuôi xây dựng các bể biogas sinh khí metan (CH4) thay thế chất 

đốt là than, gỗ, củi, xăng dầu… Trong tương lai, quy hoạch sử dụng đất có thể 

bổ sung phương án xây dựng các cụm phát điện sử dụng nguồn năng lượng bức 

xạ mặt trời và gió. 

VI. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

6.1. Những thuận lợi 

Về vị trí địa lý:Thái Hòa được xác định là một trong năm cực tăng trưởng 

của tỉnh và là tam giác phát triển của vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. Thái Hoà là 

cửa ngõ quan trọng về kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc Nghệ An có vị trí chiến 

lược về an ninh quốc phòng, là đầu mối thông thương buôn bán - trao đổi hàng 

hoá của cả khu vực. Với lợi thế về mặt vị trí địa lý, đất đai, nguồn tài nguyên 

khoáng sản,... và các yếu tố khác đã tạo cho Thái Hoà một thế đứng vững chắc 

để phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững. Cùng với đô thị Bãi Trành, Thái 

Hòa được định hướng trở thành trung tâm và cực tăng trưởng của khu vực phía 

Tây Bắc tỉnh Nghệ An. 

Về hạ tầng cơ sở: Thái Hoà là cửa ngõ quan trọng về kinh tế - xã hội của 
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vùng Tây Bắc Nghệ An có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, là đầu mối 

thông thương buôn bán - trao đổi hàng hoá của cả khu vực. Sự phát triển của 

tỉnh, các địa phương quanh thị xã theo hướng công nghiệp đến năm 2021 cùng 

với khả năng duy trì ổn định chính trị, xã hội sẽ có tác động mạnh tới sự phát 

triển kinh tế xã hội của thị xã, là điều kiện thuận lợi quan trọng cho thị xã trong 

cả thời kỳ quy hoạch, các khu dân cư có đầy đủ hạ tầng , mạng lưới điện , nước, 

thông tin liên lạc, giao thông,... để phục vụ tái định cư, hết sức thuận lợi. 

Về 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. 

Về lao động: thị xã 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. 

Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo trên địa bàn thị xã được tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận, có tinh thần trách nhiệm cao với công 

việc. Trình độ dân trí của thị xã đã có nhiều tiến bộ nên công tác bảo vệ đất, bảo 

vệ môi trường và bảo vệ rừng ngày càng được quan tâm. Đây là điều kiện quan 

trọng và cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như bố trí sử dụng đất 

hợp lý trên địa bàn thị xã. 

6.2. Những hạn chế 

Về địa hình: Thái Hoà là đô thị miền núi có địa hình khá phức tạp và bị 

chia cắt bởi sông Hiếu, bao gồm một số đồi núi thấp, có chỗ trũng sâu và có 

thung lũng xen kẽ giữa các sườn đồi, độ cao trung bình từ +40 m đến +70m. Địa 

hình có hướng dốc tự nhiên về phía Đông với độ dốc từ  0,4% đến 1,2%. Khu 

trung tâm thị xã Thái Hoà nằm trên độ cao nền +48m. Đường quốc lộ 48 có cao 

độ từ +45,6m đến +52,9m. Khu vực phía Tây sông Hiếu có cao độ +46,2m đến 

+69,6m. Khu vực phía Đông sông Hiếu có cao độ +45,3m đến +72,2m. 

Địa hình tự nhiên gồm các đồi bát úp và bị chia cắt bởi sông Hiếu, có chỗ 

sâu trũng và có thung lũng xen kẽ các sườn đồi. Do đó  việc đầu tư , bảo trì hạ 
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tầng kỹ thuật tốn kém, khó khăn trong tổ chức quản lý. 

Về tài nguyên thiên nhiên: Nguồn tài nguyên thiên nhiên tuy đa dạng 

song chưa đủ điều kiện để mở ra các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn đối với thị 

xã. Giá trị gia tăng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cơ cấu chuyển 

dịch không mạnh như địa phương khác. 

Về khí hậu thời tiết: Không được thuận lợi về mùa mưa do thường kéo 

dài nhiều ngày, có lúc cường độ mưa tập trung cao, trong mùa mưa đôi lúc có 

bão, áp thấp nhiệt đới, thảm thực vật rừng còn ít, đất trống còn nhiều, địa hình 

dốc nên thường gây lũ lớn làm hư hại công trình , ngừng trệ hoạt động sản xuất , 

gây nhiều thiệt hại về người, tài sản,... mùa khô kéo dài gây thiếu nước có ảnh 

hưởng, thiệt hại đến sản xuất, sinh hoạt. 

Về cơ sở hạ tầng: Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tuy có sự đầu 

tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, hiện vẫn ở tình trạng lạc hậu, 

chưa đồng bộ. Tại một số xã cơ sở hạ tầng còn kém phát triển, chất lượng công 

trình thấp, nhất là giao thông, cấp nước, thoát nước, môi trường. 

Về chất lượng lao động: Có 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. Nguồn nhân lực và chất lượng nguồn 

nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, 

số lao động có tay nghề cao còn ít. Số lượng cán bộ có trình độ cao, chuyên sâu 

không nhiều, đội ngũ cán bộ cơ sở còn yếu về chuyên môn và chưa đồng bộ. Vì 

vậy lợi thế nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ ít được phát huy. 
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PHẦN II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

 

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

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Thái Hòa được UBND tỉnh 

Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 

2021 của UBND tỉnh Nghệ An và Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 24 tháng 

5 năm 2021; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021; Quyết 

định số 324/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021; Quyết định số 378/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021; Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 9 năm 2021 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 thị xã Thái Hòa. Theo đó, thị xã đã tổ chức triển khai thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng tiến độ đề ra. Kết quả thực hiện được thể 

hiện cụ thể như sau: 

- Tổng số công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là: 97 

CTDA, trong đó: 79 CTDA theo Quyết định số 32 ngày 21/01/2021; 01 CTDA 

theo Quyết định số 230 ngày 24/5/2021; 01 CTDA theo Quyết định số 239 ngày 

03/6/2021; 01 CTDA theo Quyết định số 324 ngày 08/4/2021; 02 CTDA theo 

Quyết định số 378 ngày 15/9/2021; 13 CTDA theo Quyết định số 386 ngày 

16/9/2021;  

- Tính theo chỉ tiêu số lượng công trình: Tính đến thời điểm hiện tại thị xã 

Thái Hòa đã thực hiện được 16 công trình trên tổng số 97 công trình đạt tỷ lệ 

16,49% kế hoạch đề ra. Có 80/97 CTDA chưa thực hiện được trong năm 2021 

chiếm 83,51% về số lượng công trình dự án (trong đó có 1 công trình trùng lặp), 

nguyên nhân chính do trong năm 2021 các dự án trên chưa bố trí được nguồn 

vốn để thực hiện, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó có 78 

công trình dự án có nhu cầu chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để 

tiếp tục thực hiện; có 2 dự án đưa ra ngoài kế hoạch sử dụng đất do các dự án 

không có tính khả thi, không bố trí được nguồn vốn trong các năm tới hoặc đã 

quá thời hạn 03 năm trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa thực hiện. 
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1.1. Phân tích đất nông nghiệp 

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2021thị xã 

Thái Hòa 

STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được duyệt 

đến năm 

2021 

Kết quả thực hiện đến 

8/10/2021 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 10.413,25 10481,90 68,65 77,69 

  Trong đó:   
  

  

1.1 Đất trồng lúa LUA 906,84 929,09 22,25 6,89 

  
Trong đó: đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 891,39 913,64 22,25 6,77 

1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 2.110,82 2128,87 18,05 15,78 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.030,86 4052,45 21,59 30,04 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 753,23 753,23 
 

5,58 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
  

  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.314,92 2330,32 15,40 17,27 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 183,37 184,18 0,81 1,37 

1.8 Đất làm muối LMU 
  

0,00 0 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 113,20 103,77 -9,43 0,77 

Việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

1) Đất trồng lúa: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất trồng lúa là 906,84 

ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 929,09 ha, cao hơn diện tích được duyệt là 

22,25 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

2) Đất trồng cây hàng năm còn lại: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất 

trồng cây hàng năm còn lại là 2110,82 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 

2128,87 ha, cao hơn diện tích được duyệt là 18,05 ha. Diện tích cao hơn do chưa 

chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

3) Đất trồng cây lâu năm: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất trồng cây 

lâu năm là 4030,86 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 4052,45 ha, cao hơn 

diện tích được duyệt là 21,59 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích 

khác để sử dụng. 

4) Đất rừng phòng hộ: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất rừng phòng 

hộ là 753,23 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 753,23 ha, cao hơn diện tích 

được duyệt là  ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử 

dụng. 
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5) Đất rừng sản xuất: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất rừng sản xuất là 

2314,92 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 2330,32 ha, cao hơn diện tích được 

duyệt là 15,4 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

6) Đất nuôi trồng thuỷ sản: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất nuôi 

trồng thuỷ sản là 183,37 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 184,18 ha, cao hơn 

diện tích được duyệt là 0,81 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích 

khác để sử dụng. 

7) Đất nông nghiệp khác: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất nông nghiệp 

khác là 113,2 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 103,77 ha, thấp hơn diện tích 

được duyệt là 9,43 ha. Diện tích thấp hơn do chưa thực hiện các dự án. 

1.2. Phân tích đất phi nông nghiệp 

Bảng 2: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021thị xã 

Thái Hòa 

STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích kế 

hoạch được 

duyệt đến 

năm 2021 

Kết quả thực hiện đến 

8/10/2021 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.010,49 2928,09 -82,40 21,7 

  Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng CQP 645,46 646,12 0,66 4,79 

2.2 Đất an ninh CAN 10,62 7,66 -2,96 0,06 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 22,83 22,83 0,00 0,17 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 22,52 22,52 0,00 0,17 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 51,85 50,92 -0,93 0,38 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 

1.000,60 975,99 -24,61 7,23 

2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 4,13 1,13 -3,00 0,01 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 15,99 8,49 -7,50 0,06 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 344,48 323,79 -20,69 2,4 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 263,71 258,82 -4,89 1,92 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,08 13,81 0,73 0,1 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 

2,68 2,56 -0,12 0,02 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,38 0,38   
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STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích kế 

hoạch được 

duyệt đến 

năm 2021 

Kết quả thực hiện đến 

8/10/2021 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hoả táng 
NTD 

85,83 85,83  0,64 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 

52,40 45,13 -7,27 0,33 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 11,15 10,98 -0,17 0,08 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 14,71 2,41 -12,30 0,02 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,08 1,08  0,01 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 280,66 280,66  2,08 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 166,33 166,98 0,65 1,24 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

Việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

1) Đất quốc phòng: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất quốc phòng 

là 645,46 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 646,12 ha, cao hơn diện tích 

được duyệt là 0,66 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để 

sử dụng. 

2) Đất an ninh: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất an ninh là 10,62 

ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 7,66 ha, cao hơn diện tích được duyệt là 

-2,96 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

3) Đất cụm công nghiệp: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất cụm 

công nghiệp là 22,83 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 22,83 ha. 

4) Đất thương mại, dịch vụ: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất 

thương mại, dịch vụ là 22,52 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 22,52 ha. 

5) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch được duyệt, diện 

tích Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 51,85 ha; diện tích xác nhận đến 

8/10/2021 là 50,92 ha, thấp hơn diện tích được duyệt là 0,93 ha. Diện tích cao 

hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

6) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Theo 

kế hoạch được duyệt, diện tích Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã là 1000,6 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 975,99 ha, thấp 

hơn diện tích được duyệt là 24,61 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang 

mục đích khác để sử dụng. 

7) Đất có di tích lịch sử-văn hoá: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất 

có di tích lịch sử-văn hoá là 4,13 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 1,13 
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ha, thấp hơn diện tích được duyệt là 3 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển 

sang mục đích khác để sử dụng. 

8) Đất bãi thải, xử lý chất thải : Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất 

bãi thải, xử lý chất thải  là 15,99 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 8,49 ha, 

thấp hơn diện tích được duyệt là 7,5 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang 

mục đích khác để sử dụng. 

9) Đất ở tại nông thôn: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất ở tại 

nông thôn là 344,48 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 323,79 ha, thấp hơn 

diện tích được duyệt là 20,69 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục 

đích khác để sử dụng. 

10) Đất ở tại đô thị: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất ở tại đô thị 

là 263,71 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 258,82 ha, thấp hơn diện tích 

được duyệt là 4,89 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để 

sử dụng. 

11) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất 

xây dựng trụ sở cơ quan là 13,08 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 13,81 

ha, cao hơn diện tích được duyệt là 0,73 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển 

sang mục đích khác để sử dụng. 

12) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Theo kế hoạch được 

duyệt, diện tích Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 2,68 ha; diện tích 

xác nhận đến 8/10/2021 là 2,56 ha, thấp hơn diện tích được duyệt là 0,12 ha. 

Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

13) Đất cơ sở tôn giáo: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất cơ sở tôn 

giáo là 0,38ha; diện tích xác định đến 31/12/2020 là 0,38 ha, không thay đổi về 

diện tích. 

14) Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: Theo kế hoạch 

được duyệt, diện tích Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng là 85,83 

ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 85,83 ha. 

15) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Theo kế hoạch được 

duyệt, diện tích Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 52,4 ha; diện tích 

xác nhận đến 8/10/2021 là 45,13 ha, thấp hơn diện tích được duyệt là 7,27 ha. 

Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

16) Đất sinh hoạt cộng đồng: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất 

sinh hoạt cộng đồng là 11,15 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 10,98 ha, 
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thấp hơn diện tích được duyệt là 0,17 ha. Diện tích cao hơn do chưa chuyển sang 

mục đích khác để sử dụng. 

17) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Theo kế hoạch được duyệt, diện 

tích Đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 14,71 ha; diện tích xác nhận đến 

8/10/2021 là 2,41 ha, thấp hơn diện tích được duyệt là 12,3 ha. Diện tích cao 

hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

18) Đất cơ sở tín ngưỡng: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích Đất cơ sở 

tín ngưỡng là 1,08 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 1,08 ha. 

19) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích 

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 280,66 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 

là 280,66 ha 

20) Đất có mặt nước chuyên dùng: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích 

Đất có mặt nước chuyên dùng là 166,33 ha; diện tích xác nhận đến 8/10/2021 là 

166,98 ha, cao hơn diện tích được duyệt là 0,65 ha. Diện tích cao hơn do chưa 

chuyển sang mục đích khác để sử dụng. 

1.3. Phân tích đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng: Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất chưa sử dụng 

là 67,62ha; diện tích xác định đến 31/12/2020 là 81,36ha, cao hơn 13,74ha.Diện 

tích cao hơn do chưa chuyển sang mục đích khác để sử dụng.  

II. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

2.1. Kết quả đạt được 

Trong năm 2021, toàn thị xã đã thực hiện 16 CTDA trên tổng số 97 

CTDA, tỷ lệ thực hiện đạt 16,49 %. 

2.2. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh 16 CTDA đã thực hiện, còn có 78 CTDA chưa hoặc đang triển 

khai thực hiện, trong đó có 50 CTDA chưa thực hiện đăng ký chuyển tiếp sang 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021để tiếp tục thực hiện, có28 CTDA đã thu hồi đất 

đăng ký chuyển tiếp để giao đất trong năm 2021. Nhưng vẫn còn 02 CTDA hủy 

bỏ. Điều này cho thấy tính khả thi trong phương án kế hoạch sử dụng đất chưa 

cao, số CTDA phải chuyển tiếp còn nhiều. 

Nguyên nhân tồn tại của việc chưa thực hiện KHSDD 2020 của thị xã do 

một số lý do sau: 
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- Cơ sở để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở một số xã, phường 

trong thị xã còn thiếu căn cứ, chưa bám sát tình hình thực tế, mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội chung của thị xã và địa phương. 

- Việc sử dụng đất của một số dự án đã được giao đất, cho thuê đất còn 

chậm tiến độ thực hiện. Nguồn đầu tư còn hạn chế, các dự án còn chậm triển 

khai thực hiện do thiếu vốn. 

- Đối với việc thực hiện các công trình, dự án trong nhóm đất phi nông 

nghiệp: Một số dự án lớn, mang tính dài hạn như các dự án liên quan đến chỉ 

tiêu đất giao thông, thủy lợi, khai thác vật liệu xây dựng, … nên việc thực hiện 

cần nhiều thời gian, cần chuyển tiếp thực hiện trong các năm tiếp theo. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn như: Về nguồn vốn đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng... làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, vẫn còn phát sinh nhiều 

công trình, dự án trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Chất lượng kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã còn thấp, nhiều điểm chưa 

phù hợp với thực tiễn. Chưa dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho các mục 

đích sử dụng, nhất là đất cho phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, 

dẫn đến tình trạng dự báo vừa thiếu, vừa thừa quỹ đất. Công tác lập kế hoạch sử 

dụng đất định hướng chủ yếu về sắp xếp các loại đất theo mục tiêu quản lý hành 

chính, chưa tính toán đầy đủ về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm đảm 

bảo phát triển bền vững trong sử dụng đất, chưa phát huy cao tiềm năng đất đai. 

- Sự phối hợp giữa các Phòng, ban, ngành trong công tác lập và thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất đôi khi còn chưa sâu sát, nhịp nhàng. Kế hoạch sử dụng 

đất và kế hoạch các ngành khác chưa thực sự thống nhất, tình trạng tự phát, cục 

bộ thực hiện kế hoạch của các ngành, các cấp vẫn diễn ra, công tác quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất chưa được nhiều ngành quan tâm đúng mức. 

- Việc chấp hành kế hoạch sử dụng đất trong một số trường hợp còn 

chưa nghiêm. Tình trạng người sử dụng đất vi phạm kế hoạch sử dụng đất vẫn 

còn xảy ra trong thời kỳ hiện nay. 

2.3. Nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 

2.3.1. Nguyên nhân chủ quan 
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- Chưa quán triệt đầy đủ giá trị của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong 

quản lý đất đai, chưa có động lực cho thúc đẩy nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và công nghiệp phát triển. 

- Việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp đối với lập 

quy hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch chưa thường xuyên. 

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, khâu quan trọng nhất là cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng, 

sắp xếp ổn định dân cư.  

- Thời gian thực hiện kế hoạch ngắn, thiếu nguồn vốn đầu tư để thực hiện 

các công trình đã đăng ký trong phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vì 

vậy các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch chưa đạt được theo Quyết định đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

2.3.2. Nguyên nhân khách quan 

- Tại thời điểm rà soát, tổng hợp nhu cầu các dự án để xây dựng kế hoạch 

chi tiết thì các chủ dự án chưa có nhu cầu, UBND các xã lựa chọn các vị trí phù 

hợp để xây dựng kế hoạch nhưng sau đó những vị trí đã xây dựng thì không có 

nhu cầu, các vị trí không đưa vào kế hoạch thì nhà đầu tư lại có nhu cầu, tuy 

nhiên không có trong kế hoạch thì không thể chấp thuận địa điểm thực hiện dự 

án, ảnh hưởng đến tiến độ thu hút đầu tư, dẫn đến kế hoạch treo, kết quả đạt 

được thấp. 

- Quá trình thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất chịu tác động của rất nhiều văn bản Luật, trong đó có Nghị định 35 về 

quản lý sử dụng đất trồng lúa, các dự án có sử dụng đất trồng lúa phải chờ 

HĐND tỉnh thông qua, quá trình triển khai và thông qua còn chậm nên các dự án 

chờ đợi, đôi khi còn quá hạn văn bản chấp thuận chủ trương, địa điểm, ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 
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PHẦN III 

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

 

Năm 2022, Thị xã Thái Hòa được tỉnh tiếp tục xác định là một trong các 

cực tăng trưởng và là một trong các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh 

mặt thuận lợi cơ bản đó, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của thị xã dự báo sẽ 

đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thời tiết và dịch bệnh trên gia 

súc, gia cầm có thể diễn biến phức tạp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp 

ứng được yêu cầu phát triển; Khả năng thu hút vốn đầu tư và thu ngân sách tiếp 

tục gặp nhiều khó khăn, trong lúc nhu cầu đầu tư cho phát triển và các mặt hoạt 

động tăng lên do cơ sở hạ tầng xuống cấp và các yêu cầu cấp bách, của nhân dân 

cần được giải quyết.  

Thị xã Thái Hòa quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục 

tiêu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Phát triển bền vững và tăng trưởng 

hợp lý, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thúc đẩy sản xuất 

phát triển. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời 

sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và 

trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

* Mục tiêu cụ thể (giai đoạn 2021-2025): 

(1). Chỉ tiêu về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 

10,5%. 

- Giá trị tăng thêm bình quân đầu người/năm đạt 83 - 85 triệu đồng (phấn 

đấu đạt ở mức cao hơn: 110-120 triệu đồng/người/năm) 

- Cơ cấu kinh tế: Nông lâm thủy sản 11 - 13%; công nghiệp xây dựng 24 - 

26%; dịch vụ 62%-64%. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 320 - 350 tỷ 

đồng (phấn đấu đạt mức cao hơn 380 tỷ đồng-400 tỷ đồng). 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 23.000 - 

25.000 tỷ đồng. 

- Phấn đấu xây dựng phát triển 01 xã đủ tiêu chuẩn thành lập phường; số 

phường đạt chuẩn văn minh đô thị: 3 - 4 phường. 
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- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 55 - 60%. 

- Nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó phấn đấu đến 

năm 2025 có 1 - 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. 

(2). Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội  

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa: 91 - 92%; tỷ lệ khối, xóm văn hóa: 

95 - 97%; tỷ lệ xã, phường có thiết chế văn hóa thể thao đạt tiêu chí của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch là 100%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên: 48%; 

tỷ lệ gia đình thể dục, thể thao: 51%. 

- Tỷ lệ trường học chuẩn quốc gia: 100%, trong đó trường đạt chuẩn quốc 

gia (mức độ 2): 74 - 80%. 

- Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt tối thiểu: 20 bác sỹ; tỷ lệ xã, phường đạt bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế: 100%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường có bác sỹ: 100%; tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 9,4%; mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm 0,2‰. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,7 - 0,75%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt: 78 - 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 

nghề: 75%; bình quân hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng: 2.200 - 2.500 

người. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều mỗi năm: 0,1 - 0,2%/năm; phấn đấu đến 

năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%. 

- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đến năm 2025 đạt 

100%.  

- Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 32 - 35%; tỷ lệ dân số 

tham gia bảo hiểm y tế đạt 95 - 97%. 

(3). Chỉ tiêu môi trường 

- Tỷ lệ độ che phủ của rừng: 30,4%. 

- Tỷ lệ hộ dân đô thị được dùng nước sạch: 99,3 - 99,5%; tỷ lệ dân nông 

thôn được dùng nước hợp vệ sinh: 98,2%. 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: 90%; tỷ lệ 

cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường: 

100%; tỷ lệ rác thải được thu gom: 96 - 97%. 

(4). Chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh 
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Duy trì, giữ vững đơn vị có tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững 

chắc; 100% số xã, phường đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn 

làm chủ. 

1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tiếp tục 

thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho thấy, 

thị xã Thái Hòa còn một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện. Trên cơ sở xem 

xét yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã (đặc biệt là các công trình phát 

triển hạ tầng như giao thông, công trình văn hóa xã hội; công trình thương mại 

dịch vụ, công trình phát triển khu đô thị...) cũng như nhu cầu chuyển mục đích 

của hộ gia đình, cá nhân:  

UBND thị xã đề xuất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 với 78 

công trình dự án trong đó có 28 công trình dự án chuyển sang để giao đấtsang kế 

hoạch năm 2021.  

1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, đề xuất thực 

hiện mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã 

Thái Hòa trong năm 2022 (công trình đăng ký mới), được tổng hợp trên cơ sở:   

+ Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;  

+ Công trình, dự án cấp thị xã: Bao gồm công trình, dự án do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất; khu vực cần chuyển mục đích 

sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

Kế hoạch năm 2022 của thị xã Thái Hòa có 50 công trình, dự án đăng ký mới. 

Tổng hợp công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển 

sang và công trình dự án đăng ký mới, toàn thị xã có 128 công trình dự án 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). 

2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

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 
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trong nhóm đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn 

thị xã như sau: 

 

Bảng 3: Chỉ tiêu nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 

TT Chỉ tiêu Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 

2021 (ha) 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 

So sánh 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 10481,9 10266,63 76,63 -215,27 

1.1 Đất trồng lúa LUA 929,09 878,62 6,51 -50,47 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 

913,64 863,17 6,4 -50,47 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2128,87 2041,96 15,49 -86,91 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4052,45 3984,69 29,71 -67,76 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 753,22 753,22 5,58 0 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  0  0 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2330,32 2314,02 17,15 -16,3 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 184,18 183,65 1,36 -0,53 

1.8 Đất làm muối LMU  0  0 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 103,77 110,47 0,82 6,7 

 

a) Đất trồng lúa 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất trồng lúa 

của thị xã Thái Hòa dự kiến là 878,62 ha, chiếm 6,51 % diện tích tự nhiên, thực 

giảm 50,47 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 878,62 ha 

* Chu chuyển giảm: 50,47 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất quốc phòng 0,09 ha; 

- Đất an ninh 0,2 ha; 

- Đất cụm công nghiệp 15 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ 2,03 ha; 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,15 ha; 

- Đất giao thông 10,46 ha; 

- Đất thủy lợi 0,26 ha; 

- Đất công trình năng lượng 0,31 ha; 
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- Đất có di tích lịch sử - văn hóa 3 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 9,93 ha; 

- Đất ở tại đô thị 8,92 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,12 ha; 

b) Đất trồng cây hàng năm khác 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất trồng cây 

hàng năm khác của thị xã Thái Hòa dự kiến là 2041,96 ha, chiếm 15,14 % diện 

tích tự nhiên, thực giảm 86,91 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết 

như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 2041,96 ha 

* Chu chuyển giảm: 86,91 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất nông nghiệp khác 1 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ 0,29 ha; 

- Đất cơ sở thể dục thể thao 1,6 ha; 

- Đất giao thông 12,59 ha; 

- Đất công trình năng lượng 0,22 ha; 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 3 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 45,16 ha; 

- Đất ở tại đô thị 23,05 ha; 

c) Đất trồng cây lâu năm 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất trồng cây 

lâu năm của thị xã Thái Hòa dự kiến là 3984,69 ha, chiếm 29,54 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 67,76 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như 

sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3984,69 ha 

* Chu chuyển giảm: 67,76 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất nông nghiệp khác 5,7 ha; 

- Đất an ninh 0,29 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ 0,3 ha; 

- Đất cơ sở văn hóa 4,52 ha; 
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- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,23 ha; 

- Đất giao thông 15,92 ha; 

- Đất công trình năng lượng 0,01 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 34,61 ha; 

- Đất ở tại đô thị 4,18 ha; 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2 ha; 

d) Đất rừng phòng hộ 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất rừng 

phòng hộ của thị xã Thái Hòa dự kiến là 753,23 ha chiếm 5,58% diện tích tự 

nhiên, không thay đổi so với hiện trạng. 

e) Đất rừng sản xuất 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất rừng sản 

xuất của thị xã Thái Hòa dự kiến là 2314,02 ha, chiếm 17,15 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 16,3 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 2314,02 ha 

* Chu chuyển giảm: 16,3 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất quốc phòng 5,79 ha; 

- Đất giao thông 8,41 ha; 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 2,1 ha;; 

f) Đất nuôi trồng thủy sản 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất nuôi trồng 

thủy sản của thị xã Thái Hòa dự kiến là 183,65 ha, chiếm 1,36 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 0,53 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 183,65 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,53 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất giao thông 0,53 ha; 

g) Đất nông nghiệp khác 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất nông 

nghiệp khác của thị xã Thái Hòa dự kiến là 110,47 ha, chiếm 0,82 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 6,7 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 
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* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 103,77 ha 

* Chu chuyển tăng: 6,7 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng cây hàng năm khác 1 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 5,7 ha; 

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 thị xã Thái Hòa như sau: 

Bảng 4: Chỉ tiêu nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 

TT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

năm 2021 

(ha) 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 So 

sánh Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2928,09 3158,06 22,87 229,97 

2.1 Đất quốc phòng CQP 646,12 659,39 4,89 13,27 

2.2 Đất an ninh CAN 7,66 8,45 0,06 0,79 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 22,83 37,83 0,28 15 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 22,52 22,26 0,16 -0,26 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp 
SKC 

50,92 50,13 0,37 -0,79 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 

    

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 

975,99 1035,61 7,69 59,62 

a Đất cơ sở văn hóa DVH 8,72 8,72 0,06  

b Đất cơ sở y tế DYT 11,06 8,09 0,08 -2,97 

c Đất cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 43,91 42,56 0,33 -1,35 

d Đất cơ sở thể dục, thể thao DTT 25,63 25,63 0,19  

e Đất cơ sở khoa học DKH   0,03  

f Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH   0,01  

g Đất giao thông DGT 734,72 785,97 5,83 51,25 

h Đất thủy lợi DTL 152,07 151,54 1,12 -0,53 

k Đất năng lượng DNL 3,08 3,94 0,03 0,86 

l Đất bưu chính viễn thông DBV 0,75 0,75 0,01  

m Đất chợ DCH 3,61 5,44 0,04 1,83 
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TT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

năm 2021 

(ha) 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 So 

sánh Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

i Đất kho dự trữ quốc gia DKG  2,97 0,02 2,97 

2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,13 4,13 0,03 3 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,49 13,59 0,1 5,1 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 323,79 412,11 2,61 88,32 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 258,82 294,62 2,08 35,8 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,81 12,98 0,1 -0,83 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 

2,56 2,68 0,02 0,12 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,38 0,38   

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hoả táng 
NTD 

85,83 80,04 0,59 -5,79 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 

45,13 50,73 0,38 5,6 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 10,98 11,15 0,08 0,17 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 

2,41 14,71 0,11 12,3 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,08 1,08 0,01  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 280,66 279,91 2,07 -0,75 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 166,98 166,28 1,23 -0,7 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

a) Đất quốc phòng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất quốc 

phòng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 659,39 ha, chiếm 4,89 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 13,27 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 645,58 ha 

* Chu chuyển tăng: 13,81 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 0,09 ha; 

- Đất rừng sản xuất 5,79 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,1 ha; 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 5,73 ha; 

- Đất chưa sử dụng 2,1 ha; 

* Chu chuyển giảm: 0,54 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,54 ha;; 
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b) Đất an ninh 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất an ninh 

của thị xã Thái Hòa dự kiến là 8,45 ha, chiếm 0,06 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 0,79 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 7,66 ha 

* Chu chuyển tăng: 0,79 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 0,2 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 0,29 ha; 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,3 ha;. 

c) Đất cụm công nghiệp 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất cụm công 

nghiệp của thị xã Thái Hòa dự kiến là 37,83 ha, chiếm 0,28 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 15 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 22,83 ha 

* Chu chuyển tăng: 15 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 15 ha;. 

d) Đất thương mại, dịch vụ 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất thương 

mại, dịch vụ của thị xã Thái Hòa dự kiến là 22,26 ha, chiếm 0,16 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 0,26 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 19,64 ha 

* Chu chuyển tăng: 2,62 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 2,03 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,29 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 0,3 ha; 

* Chu chuyển giảm: 2,88 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở văn hóa 2,37 ha; 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,51 ha;. 

e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp của thị xã Thái Hòa dự kiến là 50,13 ha, chiếm 0,37 % 

diện tích tự nhiên, thực giảm 0,79 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi 

tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 50,13 ha 
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* Chu chuyển giảm: 0,79 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại nông thôn 0,03 ha; 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,76 ha;. 

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

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất phát triển 

hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của thị xã Thái Hòa dự kiến là 

1035,61 ha, chiếm 7,68 % diện tích tự nhiên, thực tăng 59,62 ha so với năm 

2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

+) Đất giao thông 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất giao thông 

của thị xã Thái Hòa dự kiến là 786,26 ha, chiếm 5,83 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 51,54 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 730,43 ha 

* Chu chuyển tăng: 55,83 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 10,46 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 12,59 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 15,92 ha; 

- Đất rừng sản xuất 8,41 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,53 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 4,64 ha; 

- Đất ở tại đô thị 2,47 ha; 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,06 ha; 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,75 ha; 

* Chu chuyển giảm: 4,29 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở văn hóa 0,07 ha; 

- Đất chơ 0,63 ha; 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,59 ha;; 

* Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình có biểu 10/CH kèm 

theo. 

+) Đất thủy lợi 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất thủy lợi 

của thị xã Thái Hòa dự kiến là 151,54 ha, chiếm 1,12 % diện tích tự nhiên, thực 

giảm 0,53 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 151,28 ha 
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* Chu chuyển tăng: 0,26 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 0,26 ha; 

* Chu chuyển giảm: 0,79 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất công trình năng lượng 0,24 ha; 

- Đất chơ 0,5 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 0,05 ha;. 

+) Đất năng lượng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất công trình 

năng lượng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 3,94 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 0,86 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3,08 ha 

* Chu chuyển tăng: 0,86 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 0,31 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,22 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 0,01 ha; 

- Đất thủy lợi 0,24 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 0,08 ha; 

* Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình, dự án chi tiết có biểu 

10/CH kèm theo. 

+) Đất bưu chính viễn thông 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất bưu chính 

viễn thông của thị xã Thái Hòa dự kiến là 0,75 ha chiếm 0,01 % diện tích tự 

nhiên, không thay đổi hiện trạng so với năm 2020. 

+) Đất cơ sở văn hóa 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất cơ sở văn 

hóa của thị xã Thái Hòa dự kiến là 8,72 ha, chiếm 0,06 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 7,76 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 0,96 ha 

* Chu chuyển tăng: 7,76 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm 4,52 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ 2,37 ha; 

- Đất giao thông 0,07 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,62 ha; 

- Đất chưa sử dụng 0,18 ha;. 
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+) Đất cơ sở y tế 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất cơ sở y tế 

của thị xã Thái Hòa dự kiến là 8,09ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, thực 

giảm 2,97ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 8,09 ha 

* Chu chuyển giảm: 2,97 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất kho dự trữ quốc gia2,97 ha; 

+) Đất cơ sở giáo dục đào tạo 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất cơ sở giáo 

dục và đào tạo của thị xã Thái Hòa dự kiến là 42,56 ha, chiếm 0,32 % diện tích 

tự nhiên, thực giảm 2,68 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như 

sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 42,18 ha 

* Chu chuyển tăng: 0,38 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 0,15 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 0,23 ha; 

* Chu chuyển giảm: 3,06 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất an ninh 0,3 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 2,76 ha; 

+) Đất cơ sở thể dục, thể thao 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở thể 

dục, thể thao của thị xã Thái Hòa dự kiến là 25,63 ha chiếm 0,19 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 1,13 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết như sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 24,03 ha; 

* Chu chuyển giảm: 0,47ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,17 ha; 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 0,30 ha; 

* Chu chuyển tăng: 1,60ha, do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để xây 

dựng công trình - Xây dựng sân vận động phường Quang Phong. 

+) Đất chợ 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất chợ của 

thị xã Thái Hòa dự kiến là 5,44 ha, chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

1,83 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3,61 ha 
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* Chu chuyển tăng: 1,83 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất giao thông 0,63 ha; 

- Đất thủy lợi 0,5 ha; 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,7 ha; 

+) Đất kho dự trữ quốc gia 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất kho dự trữ 

quốc gia của thị xã Thái Hòa dự kiến là 2,97 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 2,97 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 0 ha 

* Chu chuyển tăng: 2,97 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất cơ sở y tế2,97 ha; 

g) Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất có di tích 

lịch sử - văn hóa của thị xã Thái Hòa dự kiến là 4,13 ha, chiếm 0,03 % diện tích 

tự nhiên, thực tăng 3 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 1,13 ha 

* Chu chuyển tăng: 3 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 3 ha;. 

* Diện tích tăng thêm để thực hiện công trình Xây dựng Khu di chỉ khảo 

cổ học làng vạc gắn với du lịch sinh thái. 

h) Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất bãi thải, 

xử lý chất thải của thị xã Thái Hòa dự kiến là 13,59 ha, chiếm 0,1 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 5,1 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 8,49 ha 

* Chu chuyển tăng: 5,1 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng cây hàng năm khác 3 ha; 

- Đất rừng sản xuất 2,1 ha;. 

* Diện tích tăng thêm để thực hiện công trình Xây dựng nhà máy xử lý 

chất thải thị xã Thái Hòa. 

i) Đất ở tại nông thôn 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất ở tại nông 

thôn của thị xã Thái Hòa dự kiến là 412,11 ha, chiếm 3,05 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 88,32 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 
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* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 319,07 ha 

* Chu chuyển tăng: 93,04 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 9,93 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 45,16 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 34,61 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha; 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 2,76 ha; 

- Đất thủy lợi 0,05 ha; 

- Đất chưa sử dụng 0,5 ha; 

* Chu chuyển giảm: 4,72 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất giao thông 4,64 ha; 

- Đất công trình năng lượng 0,08 ha; 

* Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình, dự án chi tiết có biểu 

10/CH kèm theo. 

j) Đất ở tại đô thị 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất ở tại đô thị 

của thị xã Thái Hòa dự kiến là 294,62 ha, chiếm 2,18 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 35,8 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 256,03 ha 

* Chu chuyển tăng: 38,59 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 8,92 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 23,05 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 4,18 ha; 

- Đất giao thông 0,29 ha; 

- Đất chưa sử dụng 2,15 ha; 

* Chu chuyển giảm: 2,79 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất giao thông 2,47 ha; 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,32 ha;; 

* Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình dự án chi tiết có biểu 

10/CH kèm theo. 

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất xây dựng 

trụ sở cơ quan của thị xã Thái Hòa dự kiến là 12,98 ha, chiếm 0,1 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 0,83 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 
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* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 12,98 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,83 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất quốc phòng 0,1 ha; 

- Đất cơ sở văn hóa 0,62 ha; 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,11 ha;. 

l) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất xây dựng 

trụ sở của tổ chức sự nghiệp của thị xã Thái Hòa dự kiến là 2,68 ha, chiếm 0,02 

% diện tích tự nhiên, thực tăng 0,12 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động 

chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 2,56 ha 

* Chu chuyển tăng: 0,12 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 0,12 ha;. 

m) Đất cơ sở tôn giáo 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở tôn 

giáo của thị xã Thái Hòa dự kiến là 0,38 ha chiếm 0,003% diện tích tự nhiên, 

không thay đổi so với hiện trạng 

n) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 80,04 

ha, chiếm 0,59 % diện tích tự nhiên, thực giảm 5,79 ha so với năm 2021. Trong 

đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 80,04 ha 

* Chu chuyển giảm: 5,79 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất quốc phòng 5,73 ha; 

- Đất giao thông 0,06 ha;. 

o) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất sản xuất 

vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của thị xã Thái Hòa dự kiến là 50,73 ha, chiếm 

0,38 % diện tích tự nhiên, thực tăng 5,6 ha so với năm 2021. Trong đó, biến 

động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 45,13 ha 

* Chu chuyển tăng: 5,6 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất chưa sử dụng 5,6 ha; 
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* Diện tích tăng thêm để thực hiện 01 công trình, dự án - Khu khai thác 

cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Nghĩa Hòa (Công ty TNHH đầu 

tư và xây dựng Anh Huy). 

p) Đất sinh hoạt cộng đồng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất sinh hoạt 

cộng đồng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 11,15 ha, chiếm 0,08 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 0,17 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 10,98 ha 

* Chu chuyển tăng: 0,17 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất cơ sở thể dục thể thao 0,17 ha;. 

q) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 14,71 ha, chiếm 0,11 % 

diện tích tự nhiên, thực tăng 12,3 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi 

tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 2,41 ha 

* Chu chuyển tăng: 12,3 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm 2 ha; 

- Đất quốc phòng 0,54 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ 0,51 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,76 ha; 

- Đất cơ sở thể dục thể thao 0,3 ha; 

- Đất giao thông 3,59 ha; 

- Đất ở tại đô thị 0,32 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,11 ha; 

- Đất chưa sử dụng 4,17 ha;; 

* Diện tích tăng lên để thực hiện 01 công trình Lâm viên Bàu Sen phường 

Hòa Hiếu. 

r) Đất cơ sở tín ngưỡng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở tín 

ngưỡng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 1,08 ha chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên, 

không thay đổi so với hiện trạng. 

s) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 



49 

 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối của thị xã Thái Hòa dự kiến là 279,91 ha, chiếm 2,07 % 

diện tích tự nhiên, thực giảm 0,75 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi 

tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 279,91 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,75 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất giao thông 0,75 ha;. 

t) Đất có mặt nước chuyên dùng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất có mặt 

nước chuyên dùng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 166,28 ha, chiếm 1,23 % diện 

tích tự nhiên, thực giảm 0,7 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết 

như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 166,28 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,7 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất chơ 0,7 ha;. 

2.3. Tổng hợp, phân tích, nhu cầu sử dụng đất chưa sử dụng 

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích Đất chưa sử 

dụng của thị xã Thái Hòa dự kiến là 66,66 ha, chiếm 0,49 % diện tích tự nhiên, 

thực giảm 14,7 ha so với năm 2021. Trong đó, biến động chi tiết như sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 66,66 ha 

* Chu chuyển giảm: 14,7 ha do chuyển sang các loại đất:  

- Đất quốc phòng 2,1 ha; 

- Đất cơ sở văn hóa 0,18 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 0,5 ha; 

- Đất ở tại đô thị 2,15 ha; 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 5,6 ha; 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 4,17 ha;. 

3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 thị xã Thái Hòa 

Trên cơ sở cân đối, tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, lĩnh 

vực. Chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 của thị xã được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5: Chỉ tiêu nhu cầu sử dụng đất năm 2022 thị xã Thái Hòa 

TT Chỉ tiêu Mã 
Hiện 

trạng sử 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 

So 

sánh 
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dụng đất 

năm 

2021 (ha) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   13.491,35 13.491,35 100  

1 Đất nông nghiệp NNP 10481,9 10266,63 76,1 -215,27 

1.1 Đất trồng lúa LUA 929,09 878,62 6,51 -50,47 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 

913,64 863,17 6,4 -50,47 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2128,87 2041,96 15,14 -86,91 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4052,45 3984,69 29,54 -67,76 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 753,22 753,22 5,58 0 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  0 0 0 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2330,32 2314,02 17,15 -16,3 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 184,18 183,65 1,36 -0,53 

1.8 Đất làm muối LMU  0 0 0 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 103,77 110,47 0,82 6,7 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2928,09 3158,06 23,41 229,97 

2.1 Đất quốc phòng CQP 646,12 659,39 4,89 13,27 

2.2 Đất an ninh CAN 7,66 8,45 0,06 0,79 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  0 0 0 

2.4 Đất khu chế xuất SKT  0 0 0 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 22,83 37,83 0,28 15 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 22,52 22,26 0,16 -0,26 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp 
SKC 

50,92 50,13 0,37 -0,79 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 

 0 0 0 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 

975,99 1035,61 7,68 59,62 

a Đất cơ sở văn hóa DVH 8,72 8,72 0,06 0 

b Đất cơ sở y tế DYT 11,06 8,09 0,06 -2,97 

c Đất cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 43,91 42,56 0,32 -1,35 

d Đất cơ sở thể dục, thể thao DTT 25,63 25,63 0,19 0 

e Đất cơ sở khoa học DKH  0 0 0 

f Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH  0 0 0 

g Đất chợ DCH 734,72 785,97 5,83 51,25 

h Đất giao thông DGT 152,07 151,54 1,12 -0,53 

k Đất thủy lợi DTL 3,08 3,94 0,03 0,86 

l Đất năng lượng DNL 0,75 0,75 0,01 0 

m Đất bưu chính viễn thông DBV 3,61 5,44 0,04 1,83 

i Đất kho dự trữ quốc gia DKG 0 2,97 0,02 2,97 

2.10 Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,13 4,13 0,03 3 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL  0 0 0 
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TT Chỉ tiêu Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 

2021 (ha) 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 
So 

sánh Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 8,49 13,59 0,1 5,1 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 323,79 412,11 3,05 88,32 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 258,82 294,62 2,18 35,8 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,81 12,98 0,1 -0,83 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 

2,56 2,68 0,02 0,12 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  0 0 0 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,38 0,38 0 0 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hoả táng 
NTD 

85,83 80,04 0,59 -5,79 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 

45,13 50,73 0,38 5,6 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 10,98 11,15 0,08 0,17 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,41 14,71 0,11 12,3 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,08 1,08 0,01 0 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 280,66 279,91 2,07 -0,75 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 166,98 166,28 1,23 -0,7 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK  0 0 0 

3 Đất chưa sử dụng CSD 81,36 66,66 0,49 -14,7 

(Chi tiết chỉ tiêu phân bổ các loại đất được thể hiện trong Biểu 06/CH) 

a. Đất nông nghiệp 

Diện tích năm 2022 là 10266,63 ha, chiếm 76,1%  giảm 215,27 ha so với 

năm 2021. Cụ thể các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: Diện tích năm 2022 là 878,62 ha, chiếm 6,51%  giảm 

50,47 ha so với năm 2021 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: Diện tích năm 2022 là 863,17 ha, 

chiếm 6,4%  giảm 50,47 ha so với năm 2021 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích năm 2022 là 2041,96ha, chiếm 

15,14%  giảm 86,91ha so với năm 2021 

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích năm 2022 là 3984,69ha, chiếm 29,54%  

giảm 67,76ha so với năm 2021 

- Đất rừng phòng hộ: Diện tích năm 2022 là 753,22 ha, chiếm 5,58%  tăng 

0 ha so với năm 2021 

- Đất rừng sản xuất: Diện tích năm 2022 là 2314,02 ha, chiếm 17,15%  

giảm 16,3 ha so với năm 2021 
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- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích năm 2022 là 183,65 ha, chiếm 1,36%  

giảm 0,53 ha so với năm 2021 

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích năm 2022 là 110,47 ha, chiếm 0,82%  

tăng 6,7 ha so với năm 2021. 

b. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích năm 2022 là 3158,06ha, chiếm 23,41%  tăng 229,97ha so với 

năm 2021. Cụ thể các loại đất như sau: 

- Đất quốc phòng: Diện tích năm 2022 là 659,39 ha, chiếm 4,89%  tăng 

13,27 ha so với năm 2021 

- Đất an ninh: Diện tích năm 2022 là 8,45 ha, chiếm 0,06%  tăng 0,79 

ha so với năm 2021 

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích năm 2022 là 37,83 ha, chiếm 0,28%  

tăng 15 ha so với năm 2021 

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích năm 2022 là 22,26 ha, chiếm 

0,16%  giảm 0,26 ha so với năm 2021 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Diện tích năm 2022 

là 50,13 ha, chiếm 0,37%  giảm 0,79 ha so với năm 2021 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia , cấp tỉnh , cấp huyện, cấp xã: Diện 

tích năm 2022 là 1035,61ha, chiếm 7,68%  tăng 59,62ha so với năm 2021 

+ Đất cơ sở văn hóa: Diện tích năm 2022 là 8,72 ha, chiếm 0,06%  tăng 

0 ha so với năm 2021 

+ Đất cơ sở y tế: Diện tích năm 2022 là 8,09 ha, chiếm 0,06%  giảm 

2,97 ha so với năm 2021 

+ Đất cơ sở giáo dục-đào tạo: Diện tích năm 2022 là 42,56ha, chiếm 

0,32%  giảm1,35 ha so với năm 2021 

+ Đất cơ sở thể dục, thể thao: Diện tích năm 2022 là 25,63 ha, chiếm 

0,19%  tăng 0 ha so với năm 2021 

+ Đất chợ: Diện tích năm 2022 là 5,44ha, chiếm 0,04%  tăng 1,83ha so 

với năm 2021 

+ Đất giao thông: Diện tích năm 2022 là 785,97ha, chiếm 5,83%  

tăng51,25ha so với năm 2021 

+ Đất thủy lợi: Diện tích năm 2022 là 151,54ha, chiếm 1,12%  giảm-

0,53ha so với năm 2021 
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+ Đất năng lượng: Diện tích năm 2022 là 3,94ha, chiếm 0,03%  tăng 

0,86 ha so với năm 2021 

+ Đất bưu chính viễn thông: Diện tích năm 2022 là 0,75ha, chiếm 

0,01%  tăng 0 ha so với năm 2021 

+ Đất kho dự trữ quốc gia: Diện tích năm 2022 là 2,97 ha, chiếm 0,02%  

tăng 2,97 ha so với năm 2021 

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá: Diện tích năm 2022 là 4,13 ha, chiếm 

0,03%  tăng 3 ha so với năm 2021 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích năm 2022 là 13,59 ha, chiếm 

0,1%  tăng 5,1 ha so với năm 2021 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích năm 2022 là 412,11ha, chiếm 3,05%  

tăng 88,32ha so với năm 2021 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích năm 2022 là 294,62ha, chiếm 2,18%  tăng 

35,8ha so với năm 2021 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích năm 2022 là 12,98 ha, chiếm 

0,1%  giảm 0,83 ha so với năm 2021 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích năm 2022 là 

2,68 ha, chiếm 0,02%  tăng 0,12 ha so với năm 2021 

- Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích năm 2022 là 0,38 ha, chiếm 0%  tăng 0 

ha so với năm 2021 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: Diện tích năm 

2022 là 80,04 ha, chiếm 0,59%  giảm 5,79 ha so với năm 2021 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích năm 2022 là 

50,73 ha, chiếm 0,38%  tăng 5,6 ha so với năm 2021 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích năm 2022 là 11,15 ha, chiếm 

0,08%  tăng 0,17 ha so với năm 2021 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích năm 2022 là 14,71 ha, 

chiếm 0,11%  tăng 12,3 ha so với năm 2021 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích năm 2022 là 1,08 ha, chiếm 0,01%  

tăng 0 ha so với năm 2021 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích năm 2022 là 279,91 ha, 

chiếm 2,07%  giảm 0,75 ha so với năm 2021 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích năm 2022 là 166,28 ha, 

chiếm 1,23%  giảm 0,7 ha so với năm 2021 
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c. Đất chưa sử dụng 

- Diện tích năm 2022 là 66,66 ha, chiếm 0,49%  giảm 14,7 ha so với năm 

2021. 

4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Trong kỳ kế hoạch 2022, để đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng đất trong kế 

hoạch, tổng diện tích đất nông nghiệp phải chuyển sang mục đích phi nông 

nghiệp của toàn huyện là 142,89ha. 

Bảng 6. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 thị xã Thái Hòa 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích chuyển 

mục đích (ha) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN 215,26 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 50,47 

  Trong đó: Đất chuyển trồng lúa nước LUC/PNN 50,47 

1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,91 

1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 62,06 

1,4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
 

1,5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
 

1,6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 16,30 

1,7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,53 

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 
  6,70 

  Trong đó:   
 

2.1 
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm 
LUA/CLN 

 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP 
 

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
LUA/NTS 

 

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU 
 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 

 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất làm muối 
HNK/LMU 

 

2.7 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất 

no ̂ ng nghiẹ ̂ p, đất nuo ̂ i trồng thủy sản, 

đất làm muối và đất no ̂ ng nghiẹ ̂ p khác  

RSX/NKR 
 

2.8 

́Đất rừng đạ ̆ c dụng chuyển sang đất sản 

xuất nô ng nghiẹ ̂ p, đất nuo ̂ i trồng thủy 

sản, đất làm muối và đất no ̂ ng nghiẹ ̂ p 

khác  

RDD/NKR 
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích chuyển 

mục đích (ha) 

2.9 

Đất rừng phòng họ ̂  chuyển sang đất sản 

xuất nô ng nghiẹ ̂ p, đất nuo ̂ i trồng thủy 

sản, đất làm muối và đất no ̂ ng nghiẹ ̂ p 

khác  

RPH/NKR 
 

2.10 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 3,13 

(Chi tiết chỉ tiêu phân bổ các loại đất được thể hiện trong Biểu 07/CH) 

5. Diện tích đất cần thu hồi 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã , diện tích các loại đất 

cần thu hồi như sau: 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 195,31ha. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa: 48,44 ha 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 70,15ha 

+ Đất trồng cây lâu năm: 59,90ha 

+ Đất rừng sản xuất: 16,3 ha 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,53 ha 

6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Đất chưa sử dụng được đưa vào các mục đất phi nông nghiệp là14,70ha. 

(Chi tiết chỉ tiêu phân bổ các loại đất được thể hiện trong Biểu 09/CH) 

7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

(Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021 được thể hiện 

chi tiết trong Biểu 10/CH) 
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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 thị xã Thái 

Hòa trong năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau: 

1. Giải pháp về tuyên truyền 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về ý thức sử 

dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức tuyên truyền, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về 

việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để người dân kịp thời nắm bắt 

thông tin, nhu cầu sử dụng đất. 

2. Các giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 

- 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. 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

địa phương để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến 

quy hoạch sử dụng đất. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ 

vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư của 

nước ngoài, vốn tự có của nhân dân. 

- Cần ưu đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm. 

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các 

ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án, khắc phục tình 

trạng “quy hoạch treo”. 

3. Giải pháp về chính sách 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử 
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dụng đất đã được xét duyệt. 

- 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. 

- Tăng cường thanh tra, giám sát các nguồn thải của các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, du lịch, thực hiện kiểm soát môi trường 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. Đẩy mạnh việc giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

- Có chính sách cải tạo đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất nông 

nghiệp, lâm nghiệp nhằm tăng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

- Thực hiện thu phí ô nhiễm và các biện pháp hành chính khác đối với các 

nhà máy thải ra môi trường khối lượng lớn khí thải, nước thải. 

-  Thực hiện việc phân vùng môi trường để có những biện pháp quản lý và 

sử dụng phù hợp. 

- Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa. Hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để có thể khai hoang, tăng vụ sản lượng do 

mất đất trồng lúa. 

- Đầu tư có trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư 

phát triển nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng về giao 

thông, thủy lợi. 

- Ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, thu hồi đất và 

đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực tái định cư. 

- Có chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm cho 

người có đất bị thu hồi, đặc biệt là những hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Có 

chính sách sử dụng lao động địa phương vào làm việc trong các nhà máy, xí 

nghiệp đóng trên địa bàn. 

- 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, 

nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, xây dựng 
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nghĩa trang vùng, nghĩa trang sinh thái. 

4. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Xác định ranh giới và công khai diện tích trồng lúa, rừng của các xã, 

phường. Khoanh định ranh giới diện tích trồng lúa, cây hàng năm có chất lượng 

cần được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chuyển đất lúa sang các mục 

đích khác.  

- Bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ. Khuyến 

khích trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, đẩy mạnh phong trào trồng cây để 

nâng cao độ che phủ về rừng. 

- Tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho các xã 

giữ nhiều diện tích trồng lúa, diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Có biện 

pháp hỗ trợ về giống, vật tư, phân bón để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập 

cho người trồng lúa, trồng rừng, tạo mọi điều kiện để họ yên tâm sản xuất. 

- 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 cho sự nghiệp quản lý và phát triển. 

- Xử lý nghiêm, đúng pháp luật những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất 

và làm tổn hại đến môi trường. Thực hiện thu phí ô nhiễm và các biện pháp hành 

chính khác đối với các nhà máy thải ra môi trường khối lượng lớn khí thải, nước 

thải. 

5. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện 

- Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất mang tính hiện thực, đáp ứng mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và bảo vệ môi trường, trong quá trình tổ 

chức thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc phân bổ cụ thể 

quỹ đất về quy mô diện tích, địa điểm và thời gian thực hiện. 

- Tiến hành tổ chức thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất đến các 

Ban ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thị xã biết để thực hiện theo 

đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của Luật đất đai. 

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ và thường xuyên 15 nội dung quản lý Nhà 

nước về đất đai ở tất cả các xã và các ngành trên địa bàn thị xã. Triển khai thực 

hiện việc quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền và căn cứ theo kế hoạch sử 

dụng đất đã được duyệt theo đúng quy định hiện hành. 

- Tăng cường triển khai công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất, bảo vệ 
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môi trường và việc thực hiện kế hoạch của thị xã nhằm giám sát hoạt động của hệ 

thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khắc phục các nhược điểm hiện có và nâng 

cao chất lượng triển khai. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô 

thị, đầu tư hạ tầng với kế hoạch sử dụng đất để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả 

sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

- Đầu tư đồng bộ kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng với phát triển đô thị, ưu 

tiên dành đất cho các nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng 

đất bền vững. 

- Cần có các chính sách ưu tiên để tạo sức thu hút phát triển công nghiệp, 

các ngành dịch vụ, du lịch, các chính sách đền bù thỏa đáng, kịp thời đối với đất 

đai cần thu hồi. 

- Ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, thu hồi đất và 

đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển ổn định đời sống cho nhân dân. 

- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá QSD đất. 

Công tác xây dựng giá khởi điểm để đấu giá QSD đất cần phải bám sát thị trường 

phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021của thị xã Thái Hòa cơ bản đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn thị xã, phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đến năm 2021. Có ý nghĩa quan trọng trong việc 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng 

an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các 

phường, xã trong thị xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo 

pháp luật. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Thái Hòa được xây dựng trên 

phương pháp luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp huyện do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn, dựa trên nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành, các xã, phường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thị 

xã. Do đó, phương án đảm bảo tính hệ thống phù hợp với quy hoạch chung của 

tỉnh và quy hoạch của các ngành. 

Theo kết quả kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đến cuối năm kế hoạch 

diện tích đất nông nghiệp còn 10.413,25 ha, chiếm 77,18 % diện tích tự nhiên 

toàn thị xã; Đất phi nông nghiệp có 3.010,49 ha, chiếm 22,31 % diện tích tự 

nhiên toàn thị xã; Đất chưa sử dụng còn 67,62 ha, chiếm 0,50 % diện tích tự 

nhiên toàn thị xã. 

Trong năm kế hoạch, toàn thị xã phải chuyển 45,65 ha đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa 14,33 ha; thu hồi 40,24 ha đất 

nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa 12,51 ha. 

Kế hoạch sử dụng đất của thị xã là căn cứ để điều chỉnh phân bố lại dân 

cư, lao động, khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất, lao động trên 

từng địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của 

các tầng lớp dân cư. 

Như vậy, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Thái Hòa 

đã đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

các ngành, các địa phương trong toàn thị xã phù hợp với xu thế phát triển chung 
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của tỉnh. Đồng thời cũng thể hiện rõ quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và 

bảo vệ đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các 

nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành từ Trung 

ương, tỉnh, thị xã và các phường, xã trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu 

và khả năng đáp ứng về đất đai. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi. 

Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp 

tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ 

nâng hiệu quả sử dụng đất đảm bảo an ninh lương thực.  

Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn đảm bảo phù hợp với điều 

kiện đặc thù của từng khu vực. Đáp ứng được nhu cầu của người dân địa 

phương và đảm bảo mục tiêu đô thị hoá. 

Các loại đất phát triển cơ sở hạ tầng khác như đất giao thông, thuỷ lợi đến 

quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù 

hợp với phát triển kinh tế - xã hội của các phường, xã. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh, các Sở, Ngành có chính sách đầu tư thoả đáng tạo 

điều kiện phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn đầu tư từ bên ngoài nhằm 

thực hiện tốt phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nói chung, sự chuyển 

dịch cơ cấu các loại đất nói riêng theo quan điểm sử dụng đất đầy đủ, tiết kiệm, 

hiệu quả, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra và 

ngày càng nâng cao đời sống nhân dân. 


