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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, 

mỗi dân tộc; là tư liệu sản xuất đặc biệt nhưng lại bị giới hạn về diện tích, hình 

thể trong khi đó mức độ sản xuất lại phụ thuộc vào sự đầu tư, hướng khai thác 

sử dụng của con người. Đất đai còn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi 

trường sống, là địa bàn phân bố và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hoá 

xã hội, an ninh và quốc phòng. 

Việc sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả và bền vững là một trong những 

trọng tâm của Nhà nước về công tác quản lý và sử dụng đất. Tuy vậy, đất đai là 

nguồn tài nguyên có hạn về số lượng và cố định về vị trí không gian, với những 

áp lực và hiện trạng sử dụng đất đai như hiện nay cho thấy, nguồn tài nguyên đất 

đai ngày càng khan hiếm và có giới hạn. Do đó, đòi hỏi phải có sự đối chiếu hpự 

lý giữa các kiểu sử dụng đất đai và loại đấất để đạt được khả năng tối đa về sản 

xuất ổn định và đảm bảo an toàn lương thực, đồng thời bảo vệ được hệ sinh thái 

và môi trường đang sống. 

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời 

gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. 

Để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, bên 

cạnh việc kế thừa các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong hệ 

thống pháp luật, Luật Đất đai năm 2013. Nội dung này được cụ thể hóa tại Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai và sửa đổi bổ sung tại Điều 6, Luật số 

35/2018/QH14 – Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch, trong đó có nội dung về lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho cấp 

huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có Công Văn số 

5355/STNMT-QLĐĐ ngày 20/9/2021 “V/v hướng dẫn thực hiện lập kế hoạch 

sử dụng đất kỳ đầu năm 2022 cấp huyện”. Trên cơ sở: đánh giá kết quả thực 

hiện các công trình chuyển mục đích, thu hồi đất theo nghị quyết được HĐND 

tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 8 đến nay; Quyết định phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021; Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư công. Theo đó, ủy ban nhân dân huyện Diễn 

Châu cùng các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp thực hiện dự án “Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Diễn Châu” để có căn cứ thu hồi đất, giao 

đất, cho phép thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022. 
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1. Mục đích của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng năm 2021 và tiềm năng đất đai của huyện 

để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lý các loại đất trong phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu nhằm giải quyết các mâu thuẫn 

về quan hệ đất đai căn cứ vào đặc tính nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài hạn 

phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện cụ thể của thành phố, điều hoà quan 

hệ sử dụng đất trong phát triển xây dựng, đô thị, giao thông, thuỷ lợi và phát 

triển nông nghiệp; đề xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác định 

các chỉ tiêu khống chế về đất đai đối với quy hoạch ngành và cấp xã, thị trấn và 

trên phạm vi của huyện. 

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực 

tế hàng năm của các cấp xã, thị trấn. 

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi 

đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng 

bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất. 

- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, 

các cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt phải được cân đối trên cơ sở các nhu 

cầu sử dụng đất đảm bảo không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng. 

- Làm căn cứ pháp lý để quản lý đất đai theo Pháp luật, thực hiện tốt các 

quyền của người sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phát triển và 

sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả và bền vững. 

2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

2.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai – Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Xây dựng – Luật số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Đầu tư công – Luật số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Lâm Nghiệp – Luật số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

- Luật Quy hoạch – Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch - 

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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

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

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

quy định về giá đất; 
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- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP; 

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

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ “Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, 

cơ sở y tế, cơ sở thể dục thể thao; 

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

Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 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 quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai; 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.1. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

- Quyết định 4531/QĐ - UBND, ngày 08 tháng 10 năm 2013 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trồng lúa tỉnh Nghệ An đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 48/QĐ - UBND, ngày 15/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng;  

- Quyết định 5441/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 

2025, có tính đến năm 2030; 

- Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 

2020 được phê duyệt tại quyết định số 06/2013/QĐ- UBND ngày 16/1/2013 của 



 

4 

 

UBND tỉnh; QĐ số 10/2018/QĐ - UBND ngày 09/2/2018 về việc phê duyệt sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung về quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Nghệ An 

giai đoạn 2012 – 2020; 

- Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An định hướng 

đến năm 2030, tầm nhìn 2050.  

- Quyết định số 7218/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của UBND 

tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống tượng đài và tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2014-2030; 

- Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của UBND 

tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của huyện Diễn Châu; 

- Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ  XXXI - nhiệm kỳ 

2020 - 2025; 

- Số liệu thống kê đất đai năm 2021 của huyện; 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Diễn Châu;  

- Các văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan liên quan, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã của huyện Diễn Châu; 

- Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 các khu đô thị, thị tứ trên địa bàn huyện; 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của  

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và đề nghị, 

báo cáo gồm 3 phần chính: 

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

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

Phần III – Lập kế hoạch sử dụng đất và giải pháp tổ chức thực hiện. 
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Diễn Châu là một huyện đồng bằng ven biển, nằm ở toạ độ 105035’ - 

105045’vĩ độ Bắc, 18020’ - 19050’ kinh độ Đông. Địa bàn huyện trải dài 

theo hướng Bắc - Nam. Ranh giới hành chính của huyện được xác định, 

như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Quỳnh Lưu; 

- Phía Nam giáp huyện Nghi Lộc; 

- Phía Đông giáp Biển Đông; 

- Phía Tây giáp huyện Yên Thành. 

Huyện có mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ khá 

thuận lợi. Có nhiều tuyến giao thông của Trung ương và tỉnh chạy qua địa bàn 

như: Quốc lộ 1A, quốc lộ 48, quốc lộ 7, đường sắt Bắc - Nam, tỉnh lộ 538... 

Với chiều dài 25 km bờ biển, có tuyến kênh nhà Lê theo hướng Bắc Nam nối 

liền với sông Cấm của huyện Nghi Lộc, sông Cầu Bùng chảy qua 10 xã trong 

huyện đổ ra Biển Đông. Cùng với hệ thống đường liên huyện, liên xã, liên thôn 

đã được hoàn thiện đồng bộ tạo thành mạng lưới giao thông của huyện khá 

hoàn chỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông giữa huyện với thành 

phố, thị xã, các huyện trong tỉnh và các tỉnh khác. 

1.1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển, địa hình đa dạng, có hướng 

thấp dần từ Tây sang Đông và có thể chia thành 3 vùng lớn: vùng đồng bằng, 

vùng đồi núi và vùng cát ven biển, trong đó: 

a. Vùng đồi núi: được chia thành 2 tiểu vùng 

- Tiểu vùng núi cao Tây Nam: chủ yếu là núi thấp (trung bình từ 200 - 

300 m) Đỉnh núi Thần Vũ cao nhất với 441m, đây là địa bàn có độ dốc trung 

bình trên 150, chiếm khoảng 20% diện tích, diện tích còn lại có độ dốc bình quân 

dưới 150. 

- Tiểu vùng đồi thấp Tây Bắc: gồm các dải đồi ở Diễn Lâm, Diễn Đoài có 

độ cao từ 80 đến dưới 150 m đa phần diện tích có độ dốc từ 150 đến 200. 
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Nhìn chung đặc điểm địa hình vùng đồi núi thấp chủ yếu thích hợp cho 

việc phục hồi và phát triển lâm nghiệp, hoặc phát triển nông lâm kết hợp. 

b. Vùng đồng bằng 

Đây là vùng có địa hình tương đối bằng phẳng có độ cao từ 0,5m đến 3,5 

m. Địa hình thấp dần theo hướng lòng chảo, khu vực thấp nhất thuộc các xã 

Minh Châu, Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Cát, Diễn Hoa. Độ cao trung bình 

thấp trũng từ 0,5 đến 1,7 m và thường bị ngập úng vào mùa mưa lũ. Đây là khu 

vực sản xuất lương thực trọng điểm của huyện. 

c. Vùng cát ven biển 

Phân bố ở khu vực phía Đông QL1A, kéo dài từ Diễn Hùng đến Đền 

Cuông, độ cao địa hình từ 1,8 đến 3 m, đây là vùng dễ bị tác động của triều 

cường có bão gây ngập mặn. 

1.1.1.3. Khí hậu 

Khí hậu của huyện mang tính chất chuyển tiếp giữa khí hậu Bắc Bộ và 

Bắc Trung Bộ, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. Những đặc 

điểm chính của khí hậu thời tiết như sau: 

a. Chế độ nhiệt 

Có 2 mùa rõ rệt và biên độ chênh lệch giữa 2 mùa khá cao. Mùa nóng 

từ tháng 5 đến tháng 9, mùa lạnh từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ 

bình quân cả năm tương đối cao 23,4oC, phân hóa theo mùa khá rõ nét (cao 

nhất 40,1oC và thấp nhất 5,7oC).  

b. Chế độ mưa, lượng bốc hơi, độ ẩm không khí 

Diễn Châu có lượng mưa bình quân 1.900 mm/năm nhưng phân bố 

không đều: Thời kỳ mưa ít từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa chỉ 

chiếm khoảng 11% lượng mưa cả năm. Đây là thời kỳ gây khô hạn trên những 

vùng chân đất cao. Mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10), lượng mưa chiếm tới 

89% cả năm, tập trung vào các tháng 8, 9, 10 dễ gây úng ngập ở những khu vực 

trũng thấp. 

Lượng bốc hơi bình quân của huyện khoảng 986 mm/năm. Các tháng 

từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau và lượng bốc hơi lớn hơn lượng mưa từ 1,9 

đến 2,0 lần gây khô hạn trong vụ Đông Xuân. Các tháng 4, 5, 6 lượng bốc hơi 

tuy không lớn nhưng là thời kỳ có nhiệt độ cao và gió Tây Nam khô nóng, 

gây khô hạn trong vụ Xuân Hè. 
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Độ ẩm không khí bình quân cả năm khoảng 85%, thời kỳ độ ẩm không 

khí thấp tập trung vào mùa khô và những ngày có gió Tây Nam khô nóng (độ 

ẩm không khí có thể xuống tới 56%) hạn chế khả năng sinh trưởng của cây trồng. 

c. Chế độ gió, bão 

Địa bàn huyện chịu tác động của 2 hướng gió chủ đạo là gió mùa Đông 

Bắc và gió mùa Tây Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 11 đến 

tháng 3 năm sau kèm theo nền nhiệt độ thấp gây rét lạnh. Gió Tây Nam xuất 

hiện từ trung tuần tháng 4 tới đầu tháng 9 với tần suất 85% của năm, kèm theo 

khí nóng, độ ẩm không khí thấp, mỗi đợt kéo dài 10-15 ngày. 

Diễn Châu là địa bàn thường chịu tác động ảnh hưởng của bão (bình 

quân mỗi năm có 7 đến 8 cơn bão đổ bộ vào đất liền ở Nghệ An). Bão thường 

kèm theo triều cường và mưa lớn gây ngập úng, làm nhiễm mặn diện tích ven 

các cửa lac̣h, cửa sông. 

1.1.1.4. Thủy văn 

Chế độ thuỷ văn của huyện chịu ảnh hưởng chính của sông Bùng và 

các tuyến kênh chính như kênh Vách Bắc, kênh Nhà Lê…. 

Sông Bùng chảy trên địa hình tương đối bằng phẳng và đổ ra biển nên 

thời gian ngập úng không kéo dài; kênh Vách Bắc bắt nguồn từ huyện Yên 

Thành với tổng chiều dài 4,2 km, cung cấp nước cho các xã Diễn Hồng, Diễn 

Phong, Diễn Vạn; Kênh Biên Hoà bắt nguồn từ huyện Yên Thành chảy vào 

Diễn Châu nối với sông Bùng là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho các xã Diễn 

Nguyên, Diễn Bình, Diễn Quảng, Diễn Cát, Diễn Phúc, Diễn Thành, Diễn 

Hoa, Diễn Kỷ; kênh Nhà Lê chảy từ xã Diễn Hùng đến Diễn Vạn nhập với 

sông Bùng, chảy qua các xã Diễn Kỷ, Diễn Hoa, Diễn Thành chảy lên phía 

Tây cầu Đò Đao, từ đây kênh Nhà Lê chảy qua các xã Diễn Cát, Diễn Phúc, 

Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn An; Sông Lạch Vạn chịu tác động của chế độ thuỷ 

triều nên chú yếu làm nhiệm vụ tiêu nước và phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản. 

1.1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.1.2.1. Tài nguyên đất 

Tổng diện tích tự nhiên huyện Diễn Châu là 30.693,03 ha, trong đó: 

Đất nông nghiệp 22.770,08 ha chiếm 74,19%, đất phi nông nghiệp 7.526,55 

ha chiếm 24,52 %, đất chưa sử dụng 396,39 ha, chiếm 1,29 % tổng diện tích 

tự nhiên toàn huyện (Theo số liệu thống kê đất đai năm 2021 của huyện 

Diễn Châu). 

Theo tài liệu điều tra thổ nhưỡng tỉnh Nghệ An thì huyện Diễn Châu có 

các loại đất chính sau:  
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* Cồn cát trắng: 

Phân bố chủ yếu ở các xã Diễn Hùng, Diễn Kim, đây là loại đất xấu, khả 

năng trao đổi Cation và giữ nước rất thấp, hàm lượng mùn, đạm, lân tổng số và 

dễ tiêu đều rất nghèo. 

Loại đất này hiện đang sử dụng trồng cây lâm nghiệp để chắn gió, 

chắn cát; một số ít trồng cây màu chịu hạn như: Đậu, vừng, lạc và một số 

diện tích còn bỏ hoang. 

* Đất cát cũ ven biển 

Phân bố ở các xã ven biển từ Diễn Hùng đến Diễn Trung. Đất có thành 

phần cơ giới là cát pha, hàm lượng sét thấp. Loại đất này bị phủ một lớp cát 

biển nên hạt thô và rời rạc, mùn ít, đạm tổng số và đạm dễ tiêu đều nghèo, 

lân, kali tổng số và dễ tiêu nghèo hoặc trung bình. Đây là loại đất có giá trị 

trong sản xuất nông nghiệp của huyện, diện tích lớn, thích hợp cho các loại 

rau màu, cây công nghiệp hàng năm như: Lạc, vừng... 

* Đất phù sa không được bồi, chua không Gley hoặc Gley yếu 

Là loại đất trước đây cũng được bồi đắp phù sa, song chịu tác động của 

yếu tố địa hình, đặc biệt là quá trình đắp đê ngăn lũ nên lâu nay không được 

bồi đắp thêm phù sa mới nữa. Nơi có địa hình tương đối cao, thoát nước tốt, 

thoáng, đất không có gley; nơi địa hình thấp thường có gley yếu.    

* Đất phù sa cũ có nhiều sản phẩm Feralit 

  Tập trung hầu hết các xã vùng lúa, đất có nguồn gốc của hệ thống 

sông Cầu Bùng ở địa hình vàn, vàn cao. Đất có phản ứng từ chua đến trung 

bình, hàm lượng các chất dinh dưỡng từ trung bình đến nghèo. Địa hình tương 

đối bằng phẳng, thích hợp cho trồng lúa. 

* Đất phù sa lầy úng:  

Là một loại đất trong nhóm đất phù sa, nhưng phân bố ở địa hình 

trũng dạng lòng chảo khó thoát nước, được coi là địa hình tích đọng, đất 

ngập nước quanh năm nên hạn chế quá trình khoáng hóa, quá trình tích lũy 

mùn mạnh, nên giàu mùn, đất bị gley mạnh, rất chua, đạm tổng số giàu, 

nhưng nghèo lân và kali tổng số cũng như dễ tiêu. Đây là loại đất có nhiều 

yếu tố hạn chế, không chỉ do ngập úng mà trong đất chứa nhiều chất độc 

cho cây như: Al3+di động, H2S, CH4,... vì thế đất thường cho năng suất 

lúa thấp, không ổn định. 

* Đất phù sa không được bồi có gley 

Đất cũng có nguồn gốc hình thành như đất phù sa được bồi hàng năm 

nhưng do phân bố ở xa sông hoặc ở địa hình cao, nên rất ít được bồi đắp phù 

sa. Hình thái phẫu diện đã có sự phân hóa, thành phần cơ giới thịt nhẹ. Đất 
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chua trung bình, hàm lượng mùn trung bình, hơi nghèo lân, kali và các chất 

dinh dưỡng khác trung bình. 

* Đất mặn 

Phân bố rải rác ở một số xã ven biển. Do ảnh hưởng của mạch nước 

mặn, vì vậy tỷ lệ muối tan thay đổi theo mùa. Về mùa mưa tỷ lệ muối tan rất 

thấp ít gây tác hại cho cây trồng nhất là cây lúa nước.  

Phần lớn đất mặn ít thường có kết von, thành phần cơ giới thịt trung 

bình hoặc thịt nặng, một số ít có cơ giới cát pha, thịt nhẹ. 

* Đất Feralit xói mòn trơ sỏi đá 

 Phân bố ở các núi cao, nhiều nhất là các vùng bán sơn địa. Đất phát 

triển trên các loại đá mẹ khác nhau như sa thạch, phiến thạch sét, granit và 

riolit. Bản thân loại đất này trước đây có lớp đất mịn dày, rừng rậm nhiều cây 

to, có cả các loại gỗ quý. Nhưng do khai thác và canh tác không hợp lý, lớp 

thực bì thưa dần, lại ở trong vùng có mưa lớn, cường độ mưa cao nên đất bị 

xói mòn nghiêm trọng làm cho cây cối sinh trưởng kém. Cộng thêm nạn cháy 

rừng, lớp thực bì càng thưa thớt, đất lại càng xói mòn nghiêm trọng hơn. Hiện 

lớp đất bị bào mòn gần hết, cây cối không mọc được, chỉ có cây nhỏ như sim, 

mua, cỏ. 

1.1.2.2. Tài nguyên nước 

Nguồn nước mặt: Nguồn nước mặt của Diễn Châu được cung cấp 

bởi hệ thống sông ngòi và lượng mưa hàng năm. Tuy nhiên, khả năng sử 

dụng nguồn nước mặt cho tưới không lớn. Do hệ thống sông nhỏ và ngắn 

nên trong mùa mưa nước thường lên nhanh và thoát chậm gây ngập úng 

cho các vùng trũng ven sông. Vào mùa khô mực nước thấp lại bị nhiễm 

mặn khá sâu nên hạn chế đáng kể khả năng sử dụng nước cho sản xuất 

nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. 

 Nguồn nước ngầm: Tuy chưa được thăm dò khảo sát toàn diện nhưng 

qua số liệu thu thập được cho thấy nguồn nước ngầm của huyện khá dồi dào. 

Mức độ nông sâu thay đổi tuỳ theo địa hình và lượng mưa trong mùa, vùng đồng 

bằng ven biển có mực nước ngầm nông, vùng đồi núi có mực nước ngầm sâu 

hơn và dễ bị cạn kiệt vào mùa khô. Chất lượng nước ngầm nhìn chung khá tốt, 

đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên ở khu vực ven biển 

thường bị nhiễm mặn về mùa khô do thuỷ triều lên. 

Hiện nay, nhiều hộ gia đình trong huyện đang sử dụng nguồn nước 

ngầm mạch nông ở độ sâu 4-10m đê phục vụ cho sinh hoạt. Qua khoan thăm 

dò khảo sát sơ bộ cho thấy lượng nước ngầm tương đối dồi dào, phân bố theo 

tầng tạo thành hệ địa chất. 
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1.1.2.3. Tài nguyên rừng 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2021 toàn huyện có 6.514,66 ha đất 

rừng, trong đó: 

- Rừng sản xuất có 5.097,80 ha, chiếm 16,61% diện tích tự nhiên, 

chiếm 22,35% tổng diện tích đất nông nghiệp. 

- Rừng phòng hộ có 1.416,86 ha, chiếm 4,62% diện tích tự nhiên, 

chiếm 6,21% tổng diện tích đất nông nghiệp. 

Diêṇ tích rừng trồng đươc̣ huyêṇ quan tâm đầu tư phát triển rừng trồng 

chủ yếu là thông, tràm hoa vàng, keo tai tươṇg và bac̣h đàn, phi lao, có khả 

năng phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tại chỗ, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội, bảo vê ̣môi trường sinh thái. 

1.1.2.4. Tài nguyên biển 

 Huyện Diễn Châu có khoảng 25 km bờ biển, chạy dài từ xã Diễn 

Trung đến xã Diễn Hùng hình thành nên cánh cung lõm vào đất liền tạo thành 

một vịnh nhỏ (một số người gọi là Vịnh Diễn Châu). Thiên nhiên ban tặng 

cho Diễn Châu nhiều cảnh quan đẹp, khí hậu biển mát lành. Biển Diễn Châu 

giàu hải sản, thềm lục địa bằng phẳng, có bãi tắm và khu nghỉ mát Diễn 

Thành thuộc loại tốt trong khu vực miền Trung. 

Nguồn lợi thủy hải sản khá phong phú và đa dạng, tốc độ phát triển 

nhanh, sinh trưởng phát triển quanh năm rất thuận lợi cho việc khai thác và 

nuôi trồng. Theo điều tra trong vùng biển Diễn Châu có khoảng 267 loài cá 

thuộc 90 họ, trong đó có 60 họ có giá trị kinh tế cao, 20 loài tôm và nhiều loại 

nhuyễn thể khác như sò mực… trữ lượng cá đáy ở khu vực này 9.000 tấn, cá 

nổi khoảng 8.000 tấn, trữ lượng tôm khoảng 100 tấn, trự lượng mực khoảng 

600-700 tấn. Đây là cơ sở để phát triển trung tâm nghề cá ở các khu vực ven 

biển của huyện. 

Với tiềm năng kinh tế biển hiện có, để khai thác có hiệu quả, cần huy 

động mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư phát 

triển. Thu hút, kêu gọi đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế, lập các 

dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng chế biến, du lịch; đào 

tạo nguồn nhân lực lâu dài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

vùng biển. 

1.1.2.5. Tài nguyên khoáng sản  

Tài nguyên khoáng sản của huyện nghèo về chủng loại, ít về trữ lượng. 

Theo kết quả khảo sát sơ bộ, khoáng sản chính của huyện là Titan, phân bố 

chủ yếu dọc theo bờ biển. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có một số loại đá 

phục vụ cho xây dựng, tương đối phong phú như vỏ sò, đất sét, đá sa, phiến 
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thạch,... Trữ lượng nguồn vật liệu xây dựng đảm bảo cho nhu cầu sử dụng của 

địa phương. 

1.1.2.6. Tài nguyên nhân văn 

Diễn Châu là huyện có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời.Tên gọi 

Diễn Châu ra đời năm Trinh Quán thứ nhất (627) đời Đường Thái Tông cách 

ngày nay gần 1390 năm. 

Nằm ở trung tâm vùng văn hóa xứ Nghệ, Diễn Châu từng là lỵ sở nhiều 

năm của đất Châu Diễn, là vùng đất cư trú của của người Việt cổ. Con người 

Diễn Châu rất hiếu học, có truyền thống khoa bảng, nhiều người đâụ đaṭ cao 

làm raṇg rỡ quê hương, đất nước như những tên tuổi đại khoa: Tướng công 

Chu Phúc Cổn, Ngô Trí Tri, Ngô Trí Hòa, Đặng Văn Thụy, Nguyễn Xuân Ôn, 

Cao Xuân Dục,... Những chiến sĩ cách mạng nổi tiếng, như Phùng Chí Kiên-

Thường vụ Trung ương Đảng, Anh hùng lực lượng vũ trang; Võ Nguyên 

Hiến-Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ; Võ Mai;... 

Trên điạ bàn huyêṇ có 91 Di tích lic̣h sử văn hoá, trong đó đã có 14 di 

tích đươc̣ công nhâṇ là di tích cấp quốc gia: Di tích lic̣h sử Đền Cuông, thờ 

Thuc̣ An Dương Vương; Đền thờ tướng Cao Lỗ; Mô ̣ và nhà thờ Tiến sỹ 

Nguyêñ Xuân Ôn; Nhà thờ và mô ̣ của cu ̣ Ngô Trí Hòa và của cu ̣ Ngô Sỹ 

Vinh; Đài tưởng niêṃ các liêṭ sy ̃cách maṇg 1930-1931; Đình Long Ân; Nhà 

thờ ho ̣Nguyêñ (Diêñ Đồng); Nhà thờ ho ̣Nguyêñ (Diêñ Liên); Nhà thờ Pháp 

đô ̣công Trần Quốc Duy (Diêñ Thắng); Mô ̣và nhà thờ Tiến sy ̃Đàm Văn Lê ̃

(Diêñ Nguyên); Mộ và nhà thờ Đoàn Nhữ Hài (Diễn An); Di tích lic̣h sử lèn 

Hai Vai (Diêñ Minh). 25 di tích lic̣h sử văn hoá, kiến trúc nghê ̣thuâṭ cấp tỉnh, 

tiêu biểu như: Mô ̣ và nhà thờ Nguyêñ Trung Minh (Diêñ Xuân); Đình Xuân 

Ái (Diêñ An); Nhà thờ cu ̣Ngô Trí Tri (Diêñ Hoa); Nhà thờ ho ̣Võ Văn Vâṭ 

(Diêñ Liên); Mô ̣và đền thờ Ta ̣Công Luyêṇ (Diêñ Cát),... 

Diễn Châu có điều kiêṇ thuận lơị để phát triển du lic̣h sinh thái gắn với 

cảnh quan thiên nhiên và văn hoá dân gian; du lic̣h gắn với văn hoá, lic̣h sử; 

du lic̣h nghỉ dưỡng. Các điểm du lic̣h biển Diêñ Thành, Hòn Câu (Diêñ Hải), 

cửa Hiền (Diễn Trung); khu du lic̣h sinh thái Mường Thanh Safari (Diễn 

Lâm) đã và đang đươc̣ đầu tư phát triển, thu hút hàng chuc̣ ngàn lươṭ du 

khách mỗi năm. 

1.1.3. Thực trạng môi trường 

Môi trường ở Diễn Châu chưa bị ô nhiễm nặng, tuy nhiên, có một số 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của huyện đó là:  

- Nguồn gây ô nhiễm từ sản xuất: Trong sản xuất nông nghiệp, do 

người dân còn lạm dụng trong việc sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu đã 

gây nên sự ô nhiễm trực tiếp tới nước, đất và môi trường không khí, ảnh 



 

12 

 

hưởng đến môi trường sinh thái, gây hại cho các vi sinh vật trong đất dẫn đến 

làm giảm quá trình phân huỷ chất hữu cơ và giảm độ phì của đất. 

- Nguồn ô nhiễm từ các nhà máy chế biến, nhà máy sản xuất thức ăn 

gia súc, các khu, làng nghề chế biến hải sản, điển hình là ở xóm Ngọc Văn, 

Đông Lộc, Ngọc Minh thuộc xã Diễn Ngọc. 

- Nguồn gây ô nhiễm từ dân sinh: Đó là những chất thải từ vật nuôi, từ 

sinh hoạt hàng ngày của nhân dân chưa được xử lý kịp thời. Đặc biệt hệ thống 

tiêu thoát nước còn thiếu, nước thải sinh hoạt đổ ra hầu như ngấm trực tiếp 

xuống đất. 

- Môi trường đất, nước, không khí các xã phía Bắc huyện Diễn Châu đang 

có dấu hiệu bị ô nhiễm do khí thải và nước thải của nhà máy sắn huyện Yên 

Thành gây ra. 

Ngoài những tác động của con người, thiên nhiên và hậu quả của chiến 

tranh cũng gây ra những áp lực đối với vấn đề môi trường. Do địa hình bị chia 

cắt, lượng mưa tương đối lớn, độ che phủ của hệ thực vật còn thấp nên đất đồi 

núi, đặc biệt là đất trống đồi núi trọc, luôn bị rửa trôi bề mặt, làm cho đất bị 

chai cứng, chua, nghèo chất dinh dưỡng và xói mòn trơ sỏi đá trở thành hoang 

trọc. Hiện tượng lũ lụt, nắng nóng xâm nhập thuỷ triều vẫn thường xẩy ra đã 

làm cho một số diện tích đất bị sạt lở, ngập úng, khô hạn, nhiễm mặn... 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. Đến nay có 29 xã, thị trấn đã ký hợp đồng vận chuyển rác thải vào 

xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, 08 xã thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải tại bãi rác thải tập trung của xã. Các chỉ tiêu về môi 

trường đều tăng so với cùng kỳ: Tỷ lệ hộ dân thành thị dùng nước sạch 35%; 

tỷ lệ dân nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 95,3%; tỷ lệ rác thải rắn được thu 

gom đạt 86%. 

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội(1) 

1.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Giá trị sản xuất (Giá so sánh 2010) cả năm ước đạt 15.104 tỷ đồng, đạt 

95,6% KH, tăng trưởng 8,5% so với năm 2020, trong đó:  

- Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, ngư tăng 2,7%;  

- Công nghiệp - Xây dựng tăng 15,5%;  

- Các ngành Dịch vụ tăng 2,9%. 

                                         
1 Nguồn: Báo cáo số 452/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 báo cáo tỉnh hình kinh tế - xã hội 

năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
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1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế  

1.2.2.1. Sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp 

a) Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 128.075 tấn, đạt 

101% KH, tương đương mức cùng kỳ, trong đó: Sản lượng lúa đạt 112.429 tấn, 

đạt 101,6% KH, tương đương cùng kỳ, sản lượng ngô đạt 15.646 tấn, đạt 96,6% 

KH, giảm 2,3% so với cùng kỳ. 

- Cây lúa: Diện tích gieo cấy đạt 17.139 ha, giảm 740 ha so với cùng kỳ. 

Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 65,6 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha so cùng kỳ, trong 

đó: Vụ Đông Xuân được mùa toàn diện, là một trong những năm có năng suất 

lúa cao nhất từ trước đến nay với năng suất đạt 74 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so cùng kỳ. 

Vụ Hè Thu đạt 56 tạ/ha, tăng 2,5 tạ/ha so với cùng kỳ.  

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 2.882 ha, giảm 124 ha so cùng kỳ. 

Năng suất ngô cả năm đạt 54,3 tạ/ha, tăng 1,04 tạ/ha cùng kỳ (trong đó: Ngô 

Xuân đạt 65,5 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với cùng kỳ; ngô Đông đạt 51 tạ/ha, tương 

đương cùng kỳ). 

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng đạt 3.156 ha, giảm 52 ha so cùng kỳ. Năng 

suất lạc cả năm đạt 32,7 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha so cùng kỳ (trong đó: Lạc Xuân đạt 

35 tạ/ha, lạc Đông đạt 26 tạ/ha). 

- Rau màu các loại: Diện tích gieo trồng đạt 3.500 ha, trong đó rau màu có 

giá trị 1.450 ha, năng suất 140 tạ/ha, sản lượng 20.300 tấn. Do ảnh hưởng của 

hoàn lưu bão số 06 (xảy ra cuối tháng 9/2021) gây mưa lớn gây khiến 1.530 ha 

cây trồng vụ Đông bị ngập úng (trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% khoảng 

1.300 ha, diện tích bị thiệt hại trên 30-70% khoảng 230 ha). 

Xây dựng 35 mô hình phát triển sản xuất, mô hình liên kết bao tiêu sản 

phẩm bằng nguồn hỗ trợ theo Nghị định 35 của Chính phủ cho năng suất, sản 

lượng, hiệu quả kinh tế cao; đặc biệt là mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm ở 

Diễn Liên, Mô hình Khoai Tây tại các xã Diễn Trung, Diễn Phong, Diễn Hải và 

Diễn Thịnh với diện tích trên 53 ha, sản lượng đạt trên 1.400 tấn, thu nhập bình 

quân khoảng 140-145 triệu/ha. Xây dựng thêm 03 nhà lưới, nhà màng tại các xã 

Diễn Phong, Diễn Phú. 

b) Chăn nuôi - Thú y: Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm được quan tâm thực hiện, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, viêm 

da nổi cục trâu bò. Mặc dù các loại dịch bệnh cơ bản được khống chế tuy nhiên 

hoạt động chăn nuôi trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn2. Tổng đàn trâu bò ước 

đạt 28.800 con, giảm 19% so với cùng kỳ, tổng đàn lợn ước đạt 32.000 con, 

                                         
2 Tính đến ngày 14/12/2021, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra rải rác tại 14 xã với tổng số lợn tiêu hủy 2.114 con, tổng 

trọng lượng tiêu hủy 138 tấn tại các xã Diễn Lộc, Diễn Thái, Diễn Thọ, Diễn Lâm, Diễn Cát, Diễn Xuân, Diễn 

Hoa, Diễn Tháp, Diễn Yên, Diễn Hạnh, Diễn Thịnh, Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Thành. Các ổ dịch xảy ra chủ 

yếu ở các gia trại và các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi không đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Các trang 

trại chăn nuôi quy mô lớn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sinh học thì hầu hết không xảy ra dịch bệnh. 
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giảm 8,6% so với cùng kỳ, tổng đàn gia cầm ước đạt 2,3 triệu con, tương đương 

cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 18.800 tấn, đạt 98% kế 

hoạch. Công tác phát triển đàn gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh, bên cạnh đó giá bán giảm mạnh, trong khi chi phí đầu vào 

tăng gây ra nhiều khó khăn cho người chăn nuôi. 

c) Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất Lâm nghiệp (Giá so sánh 2010) ước đạt 

18,4 tỷ đồng, đạt 93% KH, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Trồng mới 120 ha rừng 

tại các xã Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Phú, Diễn Yên và Diễn Hùng. Đảm bảo 

tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng3. 

d) Sản xuất thuỷ sản: Giá trị sản xuất Thủy sản (Giá so sánh 2010) ước 

đạt 963 tỷ đồng, đạt 98,4% KH, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản 

ước đạt 50.000 tấn, đạt 100% KH, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó sản 

lượng khai thác ước đạt 43.000 tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt 7.000 tấn, 

trong đó sản lượng tôm đạt 980 tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Khai thác, tiêu 

thụ thủy, hải sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19, bên cạnh dó giá nhiên liệu tăng cao trong những tháng cuối năm cũng 

gây ra nhiều khó khăn cho ngư dân. 

Công tác quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản được tăng cường, kết nối 

thường xuyên tạo dựng liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát 

và xử lý nghiêm, không cho xuất lạch đối với các tàu cá không đủ điều kiện xuất 

lạch. Tổng số phương tiện tàu thuyền trên địa bàn huyện năm 2021 đạt 1.237 

cái, giảm 223 cái so với cùng kỳ (chủ yếu giảm bè mảng khai thác ven bờ), 

trong đó có 228 cái đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên. 

đ) Diêm nghiệp: Chỉ đạo tổ chức cải tạo, nạo vét kênh mương, lập kế 

hoạch đăng ký sản xuất muối để lấy cát về phục vụ sản xuất, cải tạo kênh xăm, 

trải bạt ô kết tinh. Diện tích muối sản xuất khoảng 78 ha, giảm 17 ha so với cùng 

kỳ, bên cạnh đó do thời thiết mưa nhiều và giảm diện tích nên sản lượng muối 

chỉ đạt 3.300 tấn, đạt 50,8%KH, giảm 43% so với cùng kỳ4. 

e)Xây dựng nông thôn mới: Thành lập 06 đoàn do các đồng chí Ủy viên 

BTV phụ trách xã làm trưởng đoàn, các thành viên là trưởng, phó phòng, ban, 

ngành để đôn đốc chỉ đạo 06 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021. 

Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để triển khai đầu tư xây dựng một số 

công trình hạ tầng kỹ thuật. Tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn NTM cho 3 xã Diễn 

Ngọc, Diễn Trung, Diễn Tân. Lũy kế đến nay toàn huyện có 30/36 xã, bằng 

83,3% số xã đạt chuẩn NTM, 06 xã còn lại không có xã dưới 15 tiêu chí, dự kiến 

hết năm 2021 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 

chuẩn NTM toàn huyện lên 33/36 xã, đạt tỷ lệ 91,7%. 

                                         
3 UBND huyện đã chỉ đạo diễn tập các phương án chữa cháy rừng, thành lập 03 chốt trực phòng cháy, chữa cháy 

rừng tại các xã có nguy cơ cháy rừng cao: Diễn Phú: 02 chốt, Diễn Đoài: 01 chốt. 
4 Do thời tiết mưa nhiều nên sản lượng muối đạt thấp, bên cạnh đó do anh hưởng thi công dự án Cầu Diễn Kim 

nên diện tích muối giảm 17 ha so với cùng kỳ. 
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Trình Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm, 

gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025”. 

1.2.2.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Giá trị sản xuất CN-TTCN (Giá so sánh 2010) ước đạt 2.383 tỷ đồng, tăng 

14,5% so với cùng kỳ, đạt 98,2% KH. Nhà máy may xuất khẩu Nam Thuận 

(Diễn Mỹ) đi vào hoạt động ổn định tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 

1.300 lao động. Nhà máy giày gia Vietglory Diễn Trường hoàn thành đầu tư xây 

dựng giai đoạn 1 tạo việc làm ổn định cho khoảng 4.000 lao động. 

Tiếp tục đầu tư mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Nam Thuận, Nhà Máy 

may xuất khẩu Phú Linh, Nhà máy giày gia Vietglory Diễn Trường (giai đoạn 2) 

với tổng diện tích mở rộng khoảng 14,7 ha, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, 

năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn ngày càng được tăng cường và mở 

rộng5. 

Mặc dù trong điều kiện khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy 

nhiên do làm tốt công tác tổ chức sản xuất nên các sản phẩm công nghiệp chủ 

yếu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: May mặc đạt 

trên 16,4 triệu sản phẩm, tăng 62% so với cùng kỳ, gạch nung quy chuẩn đạt 

42,3 triệu sản phẩm, tăng 8,5% so với cùng kỳ, phân bón đạt 12.370 tấn, tăng 

15% so với cùng kỳ, giày da đạt trên 2,3 triệu sản phẩm… 

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp hạ tầng Cụm công 

nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ và Cụm công nghiệp nhỏ Diễn Hồng với tổng mức đầu 

tư gần 27,0 tỷ đồng, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các 

cụm công nghiệp, đôn đốc chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công 

nghiệp Diễn Thắng. Phối hợp tích cực với BQL Khu kinh tế Đông Nam xử lý 

các vướng mắc để triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Mareep, 

Nhà máy thức ăn chăn nuôi Thành Đô tại xã Diễn Thịnh… Các làng nghề làm 

trống, sản xuất đồ môc̣ my ̃ nghê,̣ chế biến lương thực, thực phẩm, nghề truyền 

thống tiếp tục phát triển ổn định. 

                                         
5 - Dự án Mở rộng Nhà máy may xuất Khẩu Nam Thuận được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, diện tích 1,89 ha, công suất 

thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm. 

- Dự án Nhà Máy may xuất khẩu Phú Linh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
2197/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, diện tích 2,91 ha, công suất thiết kế 10 triệu 

sản phẩm/năm. 

- Dự án Mở rộng Nhà Máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory được UBND tỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 với tổng mức đầu tư 506 tỷ đồng, diện tích 

9,9 ha, công suất thiết kế 9,6 triệu đôi/năm. 
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1.2.2.3. Lĩnh vực xây dựng 

Giá trị XDCB (Giá so sánh 2010) ước đạt 4.836 tỷ đồng, đạt 92% KH, 

tăng 15,9% so với cùng kỳ. Các dự án đầu tư lớn như: Khu đô thị Thương mại 

tổng hợp Diễn Kỷ (TMĐT: 1.300 tỷ đồng), Khu nhà ở thương mại và dịch vụ 

Diễn Thành (TMĐT: 220 tỷ đồng), Nhà máy giày gia Vietglory Diễn Trường 

(TMĐT: 1.000 tỷ đồng) tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Phối hợp với 

Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) khởi công xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phận huyện Diễn Châu. Tập trung đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình: Cầu Diễn Kim (TMĐT: 125 tỷ đồng), các 

hạng mục còn lại Khu di tích Phùng Chí Kiên, hạng mục cầu Đò thuộc dự án 

Đường giao thông chống ngập úng nối các xã Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ 

và Diễn Lợi, Cải tạo nâng cấp Công nghiệp Diễn Hồng, Cụm công nghiệp Tháp 

- Hồng - Kỷ, các công trình di dời hạ tầng kỹ thuật, tái định cư dự án đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam…Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đến hết ngày 30/11/2021 đạt 

77,1% KH6. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng được tăng cường.  

- Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 04 dự án và phê duyệt quyết toán 

13 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. Thực hiện quy trình chuẩn bị đầu tư 

các dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi các xã Diễn Đồng, Diễn Liên, 

Diễn Xuân, Diễn Kỷ (TMĐT: 130 tỷ đồng); Nâng cấp đường giao thông nối từ 

Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 7A (tuyến đi qua các xã Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lợi 

và Minh Châu với TMĐT: 100 tỷ đồng); Nâng cấp,  cải tạo đường giao thông: 

Tuyến liên xã Diễn Yên, Diễn Hoàng, Diễn Hùng và Tuyến Quốc lộ 1A - Diễn 

Phong, huyện Diễn Châu (TMĐT: 80 tỷ đồng); Đường giao thông liên xã Diễn 

Lộc, Diễn An và Diễn Phú, huyện Diễn Châu (TMĐT: 60 tỷ đồng); Cải tạo, 

nâng cấp tuyến kênh tiêu chính xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An và các 

tuyến kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư xóm 5, 6 và 

7 xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (TMĐT: 49,8 tỷ đồng); Đường giao thông 

liên xã Diễn Hải đi Diễn Hùng ra Quỳnh Thọ (TMĐT: 40 tỷ đồng); Xây dựng 

các tuyến đường vào Khu di tích Phùng Chí Kiên (TMĐT: 21 tỷ đồng); Cải tạo 

nâng cấp đường giao thông liên xã Diễn Yên đi Diễn Đoài (TMĐT: 29,6 tỷ 

đồng); Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tưới sau trạm bơm từ Cầu Tây đi Cồn Hà 

(TMĐT: 14,5 tỷ đồng); Kênh tiêu úng dọc đê biển Diễn Hùng (TMĐT: 14,9 tỷ 

đồng); Nhà học đa chức năng 2 tầng 12 phòng và khuôn viên Trường tiểu học 

                                         
6 Nguồn vốn Ngân sách trung ương giải ngân đạt 46.777/48.000 triệu đồng, đạt 97,5% KH, Ngân sách tỉnh giải 

ngân đạt 72.148/87.327 triệu đồng, đạt 82,6% KH, Ngân sách huyện giải ngân đạt 60.357/97.353 triệu đồng, đạt 

62,0% KH. 
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Diễn Bình, xã Minh Châu (TMĐT: 8,6 tỷ đồng); Xây dựng hệ thống mương tiêu 

thoát nước vùng trung tâm huyện (TMĐT: 40,0 tỷ đồng)…  

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành, nhất là 

các công trình, dự án tồn đọng. Đến thời điểm 30/11/2021 đã thẩm định, phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn thành cho 88 công trình, giá trị thẩm tra, phê 

duyệt/giá trị chủ đầu tư trình giảm bình quân giảm 1,53% (Tổng chi phí đề nghị 

quyết toán là 196,003 tỷ đồng, giá trị quyết toán được duyệt là 193,002 tỷ đồng, 

tiết kiệm giảm sau thẩm định là 3,001 tỷ đồng). 

1.2.2.3. Lĩnh vực dịch vụ  

Ngành dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống tiếp tục gặp nhiều khó khăn bởi 

đợt dịch Covid-19 xảy ra từ tháng 5/2021. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ (Giá so 

sánh 2010) ước đạt 4.728 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ7. Tổng mức hàng 

hóa bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 6.835 tỷ đồng, đạt 93,6% kế hoạch, tăng 

5,3% so với cùng kỳ. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bình ổn 

thị trường; tăng cường công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân. 

Hoạt động thanh toán, tín dụng ngân hàng phát triển ổn định, dư nợ cho 

vay trên địa bàn huyện ước đạt khoảng 9.448 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. 

1.2.2.4. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp hợp tác xã 

- Tiếp nhận hồ sơ trình Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy cho ý kiến 

thống nhất chủ trương đầu tư 03 dự án, gồm: Dự án Mở rộng Nhà sản xuất Giày 

gia Vietglory tại xã Diễn Trường, Dự án Khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng và Sân Golf tại xã Diễn Trung và Dự án Mở rộng trung tâm thương mại và 

mua bán phụ tùng Trung Huy tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Tiếp nhận đề 

xuất tài trợ khảo sát lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 các khu đô thị, khu dân 

cư trên địa bàn huyện với diện tích khảo sát khoảng 425 ha8. 

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho ý kiến về đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

Thọ - Lộc (giai đoạn 1, thuộc địa phận 03 xã Diễn Thọ, Diễn Phú và Diễn Lộc) do 

                                         
7 Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ chỉ đạt 2,9%, mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, các ngành dịch vụ du 

lịch, lưu trú, ăn uống chịu tác động lớn bởi dịch Covid-19, một số lĩnh vực dịch vụ công, dịch vụ y tế, ngân hàng 

duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. 
8 Tiếp nhận đề xuất khảo sát lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị ven sông Lạch Vạn tại xã 
Diễn Thành (diện tích 85 ha), Khu đô thị - công nghiệp tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu (diện tích 34,38 

ha), Khu nhà ở thấp tầng tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (diện tích 19,3 ha), Quy hoạch chi tiết khu vực 

các xã Diễn Phúc, Diễn Thành và Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (diện tích 255,35 ha), Khu nhà ở và dịch vụ 

thương mại tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (diện tích 15,98 ha), Khu đô thị tại xã Diễn Hồng (diện tích 15,1 

ha). 
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Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 600 ha, tổng 

mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. 

- Trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 06 về thu hút đầu tư 

gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Diễn Châu giai đoạn 2021-2025. Phối 

hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư các dự án Mở rộng Nhà máy may xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nam 

Thuận (diện tích 2,2ha), Xây dựng nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện và tổ 

hợp thương mại dịch vụ tổng hợp xã Diễn Ngọc (diện tích 1,3 ha), Khu tổ hợp 

thương mại dịch vụ và cửa hàng xăng dầu tại xã Diễn Lâm (diện tích 0,4 ha). 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của 

Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Tính hết 

tháng 10/2021 có 87 doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, 20 doanh nghiệp 

ngừng, giải thể, 54 doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, 1.115 lượt tờ khai 

không phát sinh số thuế phải nộp, 476 lượt tờ khai có số thuế bằng không, 

có 94 doanh nghiệp xin gia hạn nộp thuế với số tiền đề nghị gia hạn 7,2 tỷ đồng. 

- Tiếp tục giám sát thi hành Luật HTX và hướng dẫn thực hiện các chính 

sách đối với HTX; chỉ đạo các HTX xây dựng các mô hình sản xuất bằng nguồn 

kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP… 

1.2.2.5. Tài nguyên và Môi trường  

- Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất, thực hiện giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSD đất 

theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Đấu giá quyền sử dụng đất: Đến tháng 10/2021 đã tổ chức đấu giá tại 14 

xã: Diễn Hồng, Diễn Đồng, Diễn Quảng, Minh Châu, Diễn Thọ, Diễn Lợi, Diễn 

Kỷ, Diễn Quảng, Diễn Ngọc, Diễn Tháp, Diễn Phúc, Diễn Phong, Diễn Tân và 

Diễn Kim với 279 lô, diện tích 58.829,57 m2 với tổng số tiền 385 tỷ đồng. 

- Xử lý đất lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích: Từ đầu năm đến nay đã 

xảy ra 05 vụ lấn chiếm đất đai liên quan đến mục đích tôn giáo (Diễn Đoài: 02 

vụ, Diễn Hạnh: 02 vụ, Diễn Trường: 01 vụ) và 01 hộ dân lấn chiếm đất nông 

nghiệp tại xã Diễn Đoài. Các trường hợp vi phạm đã được chỉ đạo, xử lý kịp 

thời. 

- Vệ sinh môi trường: Đến nay đã có 33 xã, thị trấn9 ký hợp đồng vận 

chuyển rác thải vào xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện 

                                         
9 Các xã, thị trấn ký hợp đồng gồm: Thị trấn Diễn Châu, Diễn Tháp, Minh Châu, Diễn Phúc, Diễn Đồng, Diễn 

Trường, Diễn Hoa, Diễn Ngọc, Diễn Hải, Diễn Thành, Diễn Hồng, Diễn Liên, Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lâm, 

Diễn Kim, xã Diễn Mỹ, Diễn Trung, Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn Xuân, Diễn Yên, Diễn Cát, Diễn Thịnh, xã 

Diễn Lộc, xã Diễn Phong, xã Diễn Tân,  Diễn Vạn và xã Diễn Kỷ. Diễn Đoài, Diễn Hạnh, Diễn Lợi, Diễn Thọ, 
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Nghi Lộc, 04 xã10 thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại bãi rác thải tập trung 

của xã. Các chỉ tiêu về môi trường đều tăng so với cùng kỳ: Tỷ lệ hộ dân thành 

thị dùng nước sạch đạt 41%; tỷ lệ dân nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 98%; tỷ 

lệ rác thải rắn được thu gom đạt 88%. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác BT, GPMB dự án Đường 

bộ Cao tốc Bắc - Nam11, đền bù bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và 

các công trình, dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn. Thành lập Hội đồng 

BTGPMB và triển khai công tác BTGPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 

ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu.  

1.2.2.6. Thu, chi ngân sách  

- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm ước đạt 682,64 

tỷ đồng, bằng 167,13% dự toán, trong đó thu từ cấp quyền sử dụng đất ước đạt 

462,53 tỷ đồng, bằng 194,75% dự toán. Nếu không tính tiền sử dụng đất, ước 

thu cả năm đạt 220,15 tỷ đồng, đạt 128,77% dự toán.  

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã triển khai tích cực nhưng số 

nợ đọng thuế vẫn còn. Nợ thuế ước đến ngày 31/12/2021 là 15,020 tỷ đồng, nợ 

giảm 33,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó nợ khó thu 1,558 tỷ đồng chiếm 

10,1% so tổng nợ. Nợ giảm chủ yếu do công tác khoanh nợ thuế đối với doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh có khoản nợ khó thu và công tác đôn đốc thu nợ thuế, 

cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả. 

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách huyện 11 tháng đạt 1.057,64 tỷ 

đồng, bằng 101,22% dự toán (trong đó chi đầu tư 89,823 tỷ đồng, bằng 186,12% 

dự toán, chi thường xuyên 718,173 tỷ đồng, bằng 98,81% dự toán, chi bổ sung 

ngân sách xã 249,393 tỷ đồng bằng 126,77% dự toán, chi nộp trả ngân sách cấp 

trên 0,252 tỷ đồng). Chi ngân sách cả năm ước đạt 1.240,995 tỷ đồng, bằng 

118,76% dự toán, trong đó: Chi thường xuyên ước đạt 815,898 tỷ đồng, bằng 

103,87% dự toán. Chi đầu tư phát triển 109,26 tỷ đồng, bằng 226,4% dự toán 

(Chi đầu tư tăng so với dự toán do một số nguồn chi thường xuyên có tính chất 

đầu tư từ các sự nghiệp, Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể; nguồn vượt thu cấp 

quyền sử dụng đất năm 2020; chi chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021…); 

chi bổ sung ngân sách xã đạt 315,585 tỷ đồng bằng 160,4% dự toán. 

1.2.3. Thực trạng phát triển Các lĩnh vực văn hóa xã hội 

1.2.3.1. Văn hóa – thông tin - thể thao 

                                         
10 Các xử lý rác thải tại bãi rác tập trung gồm: Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Thái, Diễn Bích. 
11 Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đã GPMB được khoảng 26,09/26,69Km, đạt 90,28% (trong đó: đoạn Nghi 

Sơn - Diễn Châu đạt  14,74/15,34Km, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đạt 11,35/11,35Km). Tuyến Diễn Châu - Bãi 

Vọt đã hoàn thành 6/8 Khu tái định cư (Bao gồm cả di dời hạ tầng Nghĩa trang Diễn Cát). 
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- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhân các sự kiện lịch sử, chính trị 

quan trọng, đặc biệt là tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân, tuyên truyền bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19... Phát huy hiệu quả công tác 

tuyên truyền của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử huyện, 

nâng cao chất lượng tin bài. 

- Quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử. Đặc biệt đã 

hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng Khu Di tích lịch sử Phùng Chí Kiên 

trước thời điểm kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên. Tổ chức 

thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên tại Khu Di 

tích với quy mô cấp tỉnh. Các hoạt động phát huy giá trị di tích được quan tâm 

thực hiện có hiệu quả12.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt Đại hội TDTT lần thứ IX, Đại hội 

TDTT cấp huyện và tham gia tốt các môn thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh. 

1.2.3.2. Giáo dục và Đào tạo 

- Hoàn thành chương trình năm học và thực hiện tổng kết năm học 2020-

2021 theo đúng kế hoạch, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục được công nhận 

đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh (năm thứ 19 liên tiếp). 

- Tổ chức khai giảng trực tuyến và triển khai chương trình học trực tuyến 

năm học 2021-2022. Tổ chức Chương trình phát động ủng hộ, hỗ trợ thiết bị học 

trực tuyến cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, các cháu có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, tính đến hết ngày 31/10/2021 các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ 750 máy điện thoại để hỗ trợ kịp thời 

cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. 

- Kết quả học sinh hoàn thành Chương trình Tiểu học lớp 5 năm học 

2020-2021 đạt 100%; tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 đạt 99,2%; tốt 

nghiệp THPT năm 2021 đạt 99,1%. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2021 - 2022, tuyển sinh vào lớp 6 THCS Cao Xuân Huy và thi 

Tốt nghiệp THPT năm 2021, các kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm 

túc, đúng quy chế và đảm bảo công tác công tác phòng chống dịch Covid-19%. 

- Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập 

năm học 2021-2022. Tăng cường kiểm tra, thực hiện các giải pháp nhằm chấn 

                                         
12 Cụ thể các hoạt động: Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên tại Di tích; các lớp đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp 

đảng, sơ cấp chính trị tại Trung tâm Chính trị đã tổ chức tham quan thực tế tại Di tích; các trường học trên địa 

bàn đều chú trọng hoạt động giáo dục truyền thống về thăm Di tích. 
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chỉnh tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định, tình trạng bạo lực 

học đường… 

1.2.3.3. Y tế- Dân số, KHHGD 

- Công tác khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình MTQG: Tổng 

số bệnh nhân đến khám bệnh năm 2021 ước đạt 281.081 lượt người, đạt 88,3% 

KH, giảm 7,3% so với cùng kỳ, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú 31.560 

người, đạt 85,2% KH, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế như: Chương trình tiêm chủng mở 

rộng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình phòng chống 

HIV/AIDS…; đẩy mạnh công tác truyền thông sức khỏe, vệ sinh môi trường, an 

toàn thực phẩm. 

- Chỉ đạo xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế: Tổ chức thẩm 

định lại cho 26 xã13 quá 36 tháng, đã trình Sở Y tế về thẩm định lại được 22 xã, 

lũy kế đến nay toàn huyện có 32/37 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia 

về y tế, đạt tỷ lệ 86,5%. 

- Công tác dân số KHH gia đình: Tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp 

tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động Dân số - Phát triển, chú trọng các hoạt 

động tuyên truyền nhằm làm giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, 

triển khai có hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất 

cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát dân số vùng biển và nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; 

Tiếp tục triển khai hoạt động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch 

vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các địa bàn có mức sinh cao nhằm thực hiện tốt 

các chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình.  

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2021 ước đạt 1,0% tương đương cùng kỳ 

năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 33,1%, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Số 

xóm không sinh con thứ 3 trở lên 6 xóm, giảm 19 xóm so với cùng kỳ. Tỷ số 

giới tính khi sinh 113 nam/100 nữ (cùng kỳ năm 2020 là 115 bé trai/100 bé gái). 

Tổng số cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ 75 người 

(giảm 23 người so với cùng kỳ). 

1.3. Đánh giá chung 

1.3.1. Thuận lợi 

Do điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi so với các huyện khác trong 

tỉnh nên mạng lưới giao thông vận tải của huyện khá phát triển tạo điều kiện 

thuận lợi cho huyện Diễn Châu thúc đẩy giao lưu kinh tế - xã hội với các đô 

thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Nghệ An. 

                                         
13 Diễn Trung, Diễn Đoài, Diễn Tân, Diễn Hạnh, Diễn Trường, Diễn Phong, Diễn Thọ, Thị trấn, Diễn Lâm, Diễn 

Xuân, Diễn Tháp, Diễn Kỷ, Diễn Thái. 



 

22 

 

Huyện Diễn Châu có tài nguyên đất và biển phong phú, đa dạng, có 

tiềm năng lớn để phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp toàn diện, nuôi 

trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi; từ đó tạo điều kiện kéo theo sự phát 

triển nhanh của ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản và các ngành dịch 

vụ phục vụ phát triển nông nghiệp. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, đời sống 

người dân dần được cải thiện theo hướng tích cực; 

Kết cấu hạ tầng dần được cải thiện, lĩnh vực phát triển khu dân cư đô 

thị và nông thôn đạt được nhiều thành quả khả quan.  

Các vấn đề xã hội: Y tế, giáo dục, thông tin, văn hóa, thể dục thể thao 

nhìn chung được giải quyết và đạt hiệu quả tốt. Nhiều chủ trương, chính sách 

và chương trình quốc gia về phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội được thực 

hiện đạt kết quả tích cực như giảm nghèo, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, 

thực hiện phổ cập giáo dục,... xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; 

Cải cách hành chính, đổi mới cơ chế chính sách quản lý được đẩy 

mạnh, vai trò quản lý Nhà nước được củng cố và ngày càng phát huy hiệu 

quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện thời kỳ vừa qua; 

Nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội trong điều kiện đặc thù của huyện đa dạng về văn hoá, tôn giáo được thực 

hiện tốt, bảo đảm môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. 

1.3.2. Khó khăn 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng giá trị sản 

xuất trên địa bàn cả năm chỉ đạt 8,5%/KH cả năm đề ra 13-14%, trong đó: Tốc 

độ tăng trưởng ngành Nông - lâm - ngư đạt 2,7/2,5-3%; Công nghiệp - Xây dựng 

đạt 15,5/22-23%; Dịch vụ: 2,9/8-9%. 

 Hầu hết các ngành, lĩnh vực gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực 

thương mại dịch vụ, du lịch. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải hoạt 

động cầm chừng, tạm ngừng hoạt động. Doanh nghiệp gặp khó khăn, phát sinh 

chi phí cho công tác phòng, chống dịch khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ”. 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mặc dù đã được Huyện ủy, 

UBND huyện tập trung quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên tiến độ một số dự án như: 

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Trại sản xuất giống hải sản thuộc Phân viện nghiên 

cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ... vẫn còn chậm so với yêu cầu. 

Tình trạng lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn ra ở một 

số xã. Tình trạng vứt rác thải sinh hoạt trên các công trình thủy lợi, dọc đê ven 

biển, vùng giáp ranh các xã vẫn còn diễn ra. Việc cấp đổi GCN quyền sử dụng 

đất nông nghiệp, đất ở tồn đọng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 
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Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn 

cao, việc thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em ở 

một số địa phương, hộ gia đình còn chưa tốt, năm 2021 vẫn còn xảy ra 09 

trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Xuất khẩu lao động gặp nhiều 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19. 

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

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

2.1.1. Kết quả thực hiện các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 

Căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án trong năm 2021: 

- Các nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2018; Nghị quyết số 

05/NQ-HĐND ngày 12/7/2019; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/3/2020; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2020; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2020; Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc 

thông danh mục, công trình dự án cần thu hồi đất theo quy dịnh tại khoản 3 điều 

62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

- Các nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/12/2018; Nghị quyết số 

06/NQ-HĐND ngày 12/7/2019; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22/7/2020; Nghị quyết số 05/NQ- HĐND 

ngày 8/3/2020; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/12/2020; Nghị quyết 

40/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chuyển 

mục đích sử dụng đất 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 25/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diễn Châu; 

- Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diễn Châu; 

- Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diễn Châu; 

- Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diễn Châu; 

- Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diễn Châu; 

Số liệu thực hiện đến hết 31/12/2021 cụ thể: 
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- Tổng số công trình dự án thực hiện trong năm 2021 được phê duyệt là 

220 công trình với tổng diện tích 402,5 ha, trong đó: 

+ Đã thực hiện được 41 công trình, dự án với diện tích là 68,13 ha, đạt 

16,92% so với tổng diện tích đăng ký, đạt 18,64 % so với tổng số công trình 

đăng ký; 

+ Số công trình, dự án hủy bỏ không thực hiện tiếp là: 23 công trình, 

chiếm 21,36 %. 

+ Số công trình, dự án đang thực hiện chuyển tiếp là: 132 công trình, 

chiếm 60,00 %. 

2.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 

Trên cơ sở các công trình dự án đã thực hiện và cân đối các chỉ tiêu sử 

dụng đất trong năm 2021. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được duyệt tính đến 

ngày 31/12/2021 như sau: 

Bảng 1: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đến 31/12/2021 của huyện 

Diễn Châu 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2021 (ha) 

Kết quả thực hiện năm 2021 

Diện tích 

(ha)  

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

(4) 
(7) 

  Tổng diện tích tự nhiên   30.693,03 30.693,03 0,00 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 22.640,22 22.770,08 129,86 99,43 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.136,31 9.197,81 61,50 99,33 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.859,69 8.917,58 57,89 99,35 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.604,76 4.654,55 49,79 98,93 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.179,95 1.170,23 -9,72 100,83 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.408,86 1.416,86 8,00 99,44 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 5.077,78 5.097,80 20,02 99,61 

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

RSN 1.685,31 1.697,19 11,88 99,30 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 926,04 926,72 0,68 99,93 

1.8 Đất làm muối LMU 188,67 189,67 1,00 99,47 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 117,85 116,44 -1,41 101,21 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2021 (ha) 

Kết quả thực hiện năm 2021 

Diện tích 

(ha)  

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

(4) 
(7) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.799,45 7.526,55 -272,90 96,50 

  Trong đó           

2.1 Đất quốc phòng CQP 29,05 12,77 -16,28 43,95 

2.2 Đất an ninh CAN 5,34 5,24 -0,10 98,13 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 48,75 13,07 -35,68 26,81 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 18,04 27,02 8,98 149,78 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 333,83 367,73 33,90 110,15 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 91,12 67,56 -23,56 74,14 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS         

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 34,52 27,96 -6,56 81,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3.895,60 4.115,61 220,01 105,65 

  Trong đó:           

 - Đất giao thông DGT 2.748,09 2.659,66 -88,43 96,78 

 - Đất thủy lợi DTL 903,76 891,14 -12,62 98,60 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,75 3,58 -1,17 75,28 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 18,12 15,36 -2,76 84,74 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 111,86 110,43 -1,43 98,72 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 83,96 78,92 -5,04 94,00 

 - Đất công trình năng lượng DNL 4,24 3,80 -0,44 89,63 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,58 2,17 0,58 136,88 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

 - Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 21,01 20,76 -0,25 98,81 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,10 11,10 0,00 100,00 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 24,26 23,36 -0,90 96,29 

 - 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 280,88 276,12 -4,76 98,31 

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH         

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,23 1,23   100,00 



 

26 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

năm 

2021 (ha) 

Kết quả thực hiện năm 2021 

Diện tích 

(ha)  

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

(4) 
(7) 

 - Đất chợ DCH 18,00 18,00   100,00 

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 48,40 45,01 -3,38 93,01 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 12,34 12,40 0,06 100,49 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.266,14 2.162,26 -103,88 95,42 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 37,63 37,30 -0,33 99,12 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,16 23,24 0,08 100,33 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,68 1,43 -0,25 85,10 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 27,79 20,33 -7,45 73,18 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 506,86 506,45 -0,41 99,92 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 81,15 80,35 -0,80 99,01 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK         

2.23 Đất công trình công cộng khác DCK 0,80 0,80 0,00 100,00 

3,00 Đất chưa sử dụng CSD 253,36 396,39 143,03 156,45 

(Nguồn: thống kê đất đai năm 2021 huyện Diễn Châu) 

*Ghi chú: Đối với những loại đất biến động giảm trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 theo phương án đã được phê duyệt thì phần đánh giá tỷ lệ thực 

hiện được tính bằng diện tích theo quy hoạch được duyệt/diên tích hiện trạng 

2021*100% để phản ánh thực tế tăng giảm từng loại đất như: đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất sông suối, đất mặt 

nước chuyên dùng, đất chưa sử dụng. 

2.1.2.1 Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 22.770,08 ha, đạt 

99,43% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 (22.640,22 ha), trong đó: 
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- Đất trồng lúa: năm 2021 có 9.197,81 ha, đạt 99,33% ha so với kế hoạch 

được duyệt (9.136,31 ha). Nguyên nhân chính là do trong năm 2021 huyện không 

triển khai thực hiện nhiều công trình dự án được lấy từ đất lúa như: Khu công 

nghiệp Thọ Lộc, tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò 

(Nghệ An), xây mới trường mầm non tại xóm Tràng Thân xã Diễn Phúc; Khu dịch 

vụ thương mại tổng hợp và phụ tùng, linh kiện máy nông lâm ngư cơ nghiệp, 

phụ tùng oto Thanh Thanh; Các dự án chia lô, bán đấu giá đất ở và các dự án phát 

triển hạ tầng địa bàn các xã thực hiện chưa hiệu quả trong năm qua. 

- Đất trồng cây hàng khác năm khác: năm 2021 có 4.654,55 ha, đạt 

98,93% so với kế hoạch được duyệt (4.604,76 ha). Nguyên nhân do trong năm 

2021 một số công trình, dự án được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác không 

hoàn thành thực hiện theo kế hoạch như: Khu công nghiệp Thọ Lộc; Cơ sở kinh 

doanh vât liệu xây dựng (Cty CP Đầu tư dịch vụ & Thương mại Hân Châu); Dự 

án khu dân cư Vườn Cau xóm 11B và 9A tại xã Diễn Thịnh; … và đa số các dự 

án chi lô bán đấu giá đất ở trên địa bàn chưa được thực hiện. 

- Đất trồng cây lâu năm: năm 2021 có 1.170,23 ha, đạt 100,83% so với 

kế hoạch được duyệt (1.179,95 ha). Diện tích đất trồng cây lâu năm thực hiện 

vượt kế hoạch được duyệt do cập nhật lại số liệu đất trồng cây lâu năm giữa 

thống kê năm 2020 và thống kê năm 2021. Ngoài ra, trong năm 2021 huyện 

cũng đã thực hiện xong các dự án lấy vào đất trồng cây lâu năm như: xây 

dựng sân thể thao xóm 5 xã Diễn Yên, chia lô đất ở vùng nhà thánh xóm 8 xã 

Diễn Hùng, xây dựng sân vận động xã Diễn Hoàng….Bên cạnh đó, một số dự 

án lấy vào đất trồng cây lâu năm chưa thực hiện được trong năm 2021 như: 

Xây dựng trại sản xuất giống hải sản của viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 

I; Tuyến đường Ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An); 

Xây dựng Nhà văn hóa - Khu thể thao tại các xóm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 xã 

Diễn Lâm; Sữa chữa, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu Bàu Ghanh, xã Diễn 

Lâm, huyện Diễn Châu; … và các dự án chia lô đấu giá đất ở trên địa bàn các 

xã chưa được thực hiện. 

- Đất rừng phòng hộ: năm 2021 có 1.416,86 ha, cao hơn 8,00 ha so với kế 

hoạch được duyệt (1.408,86 ha). Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có chu 

chuyển 7,00 ha vào dự án xây dựng trại sản xuất giống hải sản (thuộc KKT 

Đông Nam) và 1,00 ha vào dự án đất giao thông xã Diễn Phú. Tuy nhiên trong 

quá trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất đã khoanh định lại vị trí và xác định 

lại loại đất lấy vào của các dự án trên, không lấy vào đất rừng phòng hộ dẫn đến 

diện tích đất rừng phòng hộ giữ nguyên theo hiện trạng thống kê (1.416,86 ha) . 
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- Đất rừng sản xuất: năm 2021 có 5.097,80 ha, đạt 99,61% với kế hoạch 

được duyệt (5.077,78 ha). Nguyên nhân do trong năm 2021 chưa thực hiện công 

trình: Dự án khai thác đá tại Diễn Lâm, Xây dựng khu thao trường bắn cấp huyện, 

xã Diễn Đoài, Xây dựng mới nghĩa địa xóm 2 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, …. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: năm 2021 có 926,72 ha, đạt 99,93% so với kế 

hoạch được duyệt (926,04 ha). Nguyên nhân do trong năm 2021 huyện không 

triển khai thực hiện những công trình dự án được lấy từ đất nuôi truồng thuỷ sản 

như: Chia lô đất ở dân cư tại bãi Sú Vẹt, xóm Yên Thịnh xã Diễn Ngọc; Chia lô 

đất ở vùng Ao xóm Phúc Thọ; Sân vận động xã Diễn Bích;… 

- Đất làm muối: năm 2021 có 189,67 ha, đạt 99,47% so với kế hoạch được 

duyệt (188,67 ha). Nguyên nhân do trong năm 2021 chưa thực hiện dự án xây 

dựng cầu Diễn Kim tại xã Diễn Kim và Diễn Bích. 

- Đất nông nghiệp khác: Năm 2021 có 116,44 ha, đạt 101,21% so với kế 

hoạch được duyệt năm 2021 (117,85 ha). 

2.1.2.2 Đất phi nông nghiệp 

Kết quả thực hiện năm 2021 có 7.526,55 ha, đạt 96,50% so với chỉ tiêu kế 

hoạch được duyệt đến năm 2021 (7.799,45 ha). Cụ thể: 

- Đất quốc phòng: Năm 2021 có 12,77 ha, đạt 43,95% ha so với chỉ tiêu kế 

hoạch được duyệt đến năm 2021 (29,05 ha). Nguyên nhân do năm 2021 huyện 

chưa thực hiện được các dự án liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cụ thể: Đội công 

tác biên phòng Diễn Hải; Mở rộng đồn biên phòng Diễn Thành; Trạm kiểm soát 

biên phòng Lạch Vạn, xã Diễn Thành. 

- Đất an ninh: Năm 2021 có 5,24 ha, đạt 98,13% so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt năm 2021 (5,34 ha). Trong năm 2021 huyện có đăng ký 01 công 

trình xây dựng trụ sở công an xã Diễn Thọ nhưng chưa thực hiện được. 

- Đất khu công nghiệp: Năm 2021 có 13,07 ha, đạt 26,81% so với chỉ tiêu 

kế hoạch được duyệt đến năm 2021 (48,75 ha). Nguyên nhân do năm 2021 

huyện chưa thực hiện dự án: Khu công nghiệp Thọ Lộc.  

- Đất cụm công nghiệp: Năm 2021 huyện 27,02 ha, đạt 149,78% so với 

chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 (18,04 ha). Nguyên nhân diện tích 

cao hơn do cập nhật lại số liệu cụm công nghiệp Diễn Hồng và cụm công nghiệp 

Tháp – Hồng- Kỷ theo số liệu thống kê năm 2021 của huyện. Bên cạnh đó, các 

dự án cụm công nghiệp cụ thể trong cụm công nghiệp Tháp – Hồng – Kỷ đăng 

ký năm 2021 trên địa bàn huyện chưa thực hiện được như: Nhà xưởng sản xuất 
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mua bán gỗ, nhà kho - hộ kinh doanh cá thể Hồ Sỹ Hoa; Cơ sở cán thép định 

hình - Hộ cá nhân Phạm Huy; Cơ sở cán thép và kho xưởng - Công ty DV-TM 

Dũng Trâm; Cơ sở sản xuất phôi thép và cán thép xây dựng quy mô nhỏ - Cty 

TNHHTMDV Vân Kim Linh; Nhà máy sx các sản phẩm từ gỗ, tre  - Cty TNHH 

Lâm Thiện Lộc. 

- Đất thương mại dịch vụ: Năm 2021 có 367,73 ha, đạt 110,15% so với 

chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2021 (333,83 ha). Nguyên nhân diện tích cao 

hơn do cập nhật lại số liệu khu du lịch sinh thái Mường Thanh, khách sạn 

Mường Thanh. Trên thực tế, việc thực hiện các dự án thương mại dịch vụ theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 còn chuyển tiếp các dự án sau: Xây dựng trung 

tâm thương mại tổng hợp Hà Lâm; Cơ sở kinh doanh vât liệu xây dựng (Cty CP 

Đầu tư dịch vụ & Thương mại Hân Châu); Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và 

phụ tùng, linh kiện máy nông lâm ngư cơ nghiệp, phụ tùng oto Thanh Thanh.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Năm 2021 có 67,56 ha, đạt 74,14% 

so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 (91,12 ha). Nguyên nhân do 

chưa thực hiện các dự án: Xây dựng nhà máy nước sạch, xã Diễn Hồng; Xây 

dựng Nhà máy Phú Linh; Mở rộng nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm giày 

dép Viet Glory; Mở rộng nhà máy may xuất khẩu của công ty Cổ phần Nam 

Thuận Nghệ An;… 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Năm 2021 có 27,96 ha, đạt 

81,00% so với kế hoạch 2021 được duyệt (34,52 ha) do chưa thực hiện dự án 

khai thác đá xây dựng tại xã Diễn Lâm.  

- Đất phát triển hạ tầng: Năm 2021 có 4.115,61 ha, so với chỉ tiêu được 

duyệt đến năm 2021 (3.895,60 ha) cao hơn 220,01 ha, đạt 105,65 % do cập nhật 

lại chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng theo thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 

12/4/2021 quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. Thực tế các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn trong nằm vừa qua do chưa 

có vốn đầu tư hệ thống đường giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục,... nên các 

dự án thực hiện còn chậm. Các loại đất có chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 

là: đất giao thông thực hiện đạt 96,78%; đất thủy lợi thực hiện đạt 98,60%; đất 

xây dựng cơ sở văn hóa thực hiện đạt 75,28%; đất xây dựng cơ sở y tế thực hiện 

đạt 84,74%; đất xây dựng cơ sở giáo dục- đào tạo thực hiện đạt 98,72%; đất xây 

dựng cơ sở thể dục – thể thao 94,00%; đất công trình năng lượng thực hiện đạt 

89,63%; đất có di tích lịch sử - văn hóa thực hiện đạt 98,81%; đất cơ sở tôn giáo 
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96,29%; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng thực hiện đạt 

98,31%… 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Thực hiện đến 31/12/2021 đạt 93,01% so với 

chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (48,40 ha). 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Năm 2021 có 12,40 ha, cao hơn 

0,06 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 (12,34 ha), do cập 

nhật lại theo số liệu thống kê năm 2020 của huyện. 

- Đất ở tại nông thôn: Năm 2021 có 2.162,26 ha, thấp hơn 103,88 ha so với 

chỉ tiêu được duyệt đến năm 2021 (2.266,14 ha) đạt 95,42%. Các công trình, dự 

án cơ bản chưa thực hiện trong năm 2021 như: Chia lô đất ở vùng đồng Chiên 

Nam, xóm 7  xã Diễn Thành; Chia lô đất ở vùng đông làng xóm 7 và xóm 8 xã 

Diễn Liên; Chia lô đất ở xóm Xuân Bắc xã Diễn Vạn;… Bên cạnh đó, trong năm 

vừa qua huyện cũng đã hoàn thành các dự án như: Đất ở Vùng Đồng Kinh Vôi 

(xóm 2A), vùng Mậu Ao (xóm 1), vùng Cửa Trực (xóm 5), vùng Cửa Hà Tây 

(xóm 6) xã Diễn Cát ; Chia lô đất ở đấu giá vùng kinh tế xóm 2,3 xã Diễn Tháp; 

Tổ hợp khu dân cư Bình Minh, xã Diễn Kỷ ; Quy hoạch đất ở xóm Ngọc Văn xã 

Diễn Ngọc;… Và một số dự án đã tiến hành thu hồi đất xong, chuyển tiếp để 

chuyển mục đích và đưa vào đấu giá như: Chia lô đất ở vùng Nhà Dìu, Cồn Mọ 

xóm 4 xã Diễn Đồng; Chia lô đất ở tại các xóm Xuân Châu, Hoàng Châu, Phú 

Thành xã Diễn Kim; Chia lô đất ở đấu giá xóm 2 xã Minh Châu;… 

- Đất ở tại đô thị: Năm 2021 có 37,30 ha, thấp hơn 0,33 ha so với chỉ tiêu 

được duyệt đến năm 2021 (37,63 ha), đạt 99,12%. Nguyên nhân do cập nhật lại 

theo số liệu thống kê năm 2020 và đã thu hồi chuyển mục đích (chuyển tiếp để 

đấu giá) dự án quy hoạch đất ở khu điều tra rừng. Các công trình còn lại chưa 

thực hiện như: Chia lô đất ở dân cư khu đất Thực phẩm cũ Khối 3, Thị trấn Diễn 

Châu; Đấu giá vị trí khối 4 (bến xe cũ); Cấp đất ở tồn đọng cho các hộ gia đình, 

cá nhân khu thương mại. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2021 có 23,24 ha, cao hơn 0,08 so 

với kế hoạch được duyệt (23,16 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình 

đấu giá đất ở hạt kiểm lâm tại thị trấn Diễn Châu. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Năm 2021 có 1,43 ha, thấp 

hơn 0,25 ha so với chỉ tiêu được duyệt đến năm 2021 (1,68 ha), đạt 85,10 %.  

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Năm 2021 có 20,33 ha, thấp hơn 7,45 ha so với 

chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (27,79 ha), đạt 73,18 %.  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Thực hiện được 506,45 ha, cao hơn chỉ 
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tiêu phê duyệt đến năm 2021 (506,86 ha) là 0,41 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Thực hiện được 80,35 ha ,thấp hơn 0,80 ha 

so với chỉ tiêu phê duyệt đến năm 2021 (81,15 ha) chủ yếu do cập nhật lại số liệu 

theo thống kê năm 2021. 

2.1.2.3. Đất chưa sử dụng 

Năm 2021, Thực hiện được 396,39 ha, cao hơn 143,03 ha phần diện tích 

chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt (253,36 ha) nguyên nhân chủ yếu do cập 

nhật lại số liệu thống kê hiện trạng năm 2021 trên địa bàn huyện. Ngoài ra các dự 

án lấy vào đất chưa sử dụng chưa được thực hiện trong năm 2021 là: Xây dựng đền 

Đệ Nhị (Rú Ta) xã Diễn Thọ; Xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Diễn Trung.  

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

năm trước 

2.2.1. Những mặt đã đạt được 

Thông qua thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã tạo quỹ đất để đấu giá, giao 

đất, cho thê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; đóng góp vào tăng trưởng 

kinh tế và thu ngân sách. Nguồn thu từ đất trở thành nguồn lực quan trong cho phát 

triển kinh tế- xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn trong huyện. 

Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy cơ cấu sử dụng đất được 

chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế góp phần ổn định 

chính trị - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện 

cải thiện đời sống cho nhân dân. 

2.2.2. Những mặt còn tồn tại 

Nhìn chung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện đã tổ chức thực hiện 

tương đối tốt, tuy nhiên các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chưa đạt kế 

hoạch, chủ yếu là do khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các địa 

phương còn có tâm lý đưa nhiều hạng mục công trình vào kế hoạch để dự 

phòng, dẫn đến kết quả nhiều hạng mục chưa thực hiện do thiếu nguồn kinh phí; 

Hơn nữa, trong năm qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 cũng 

khiến các dự án triển khai chậm và chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Việc kiểm tra, giám sát ở môṭ số xã, thị trấn chưa thực sự coi trọng; tình 

traṇg vi phaṃ kế hoac̣h sử dụng đất vẫn còn xảy ra, chưa đươc̣ xử lý kịp thời. 

Công tác kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa thực 

sự nghiêm túc, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng đất theo các chỉ tiêu kế hoạch đã 

được HĐND thông qua và UBND tỉnh phê duyệt. 
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Việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện chưa kịp thời không 

đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của dự án. 

Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài dẫn 

tới việc thực hiện dự án trì trệ. 

Chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất trong thời 

gian qua không phù hợp, vì vậy nhiều người dân không đồng tình với việc đền 

bù khi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng 

của từng địa phương. 

Một số dự án sau khi được phê duyệt, chậm triển khai xây dựng đã làm 

ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Vì 

vậy trong năm đó không thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất mà phải 

chuyển sang năm sau. 

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm trước 

Trong những năm gần đây nền kinh tế trong nước, cũng như thế giới có 

nhiều biến động, khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng làm ảnh hưởng đến việc đầu 

tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, dẫn đến một số chỉ tiêu kế hoạch sử 

dụng đất đạt kết quả không cao, mà chủ yếu là do các nguyên nhân tồn tại sau: 

 - Công tác đánh giá theo biến động đất đai hàng năm của một số xã, thị 

trấn chưa kịp thời, một số định hướng trong kế hoạch sử dụng đất năm trước 

chưa bắt kịp với nhu cầu phát triển chung của toàn xã hội. 

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn, 

một số ngành nghề của huyện có nhu cầu cao như chế biến nông sản chưa thu 

hút được đầu tư. 

 - Một số điểm quy hoạch chưa có tính khả thi cao so với sự phát triển kinh 

tế xã hội, do đó không thực hiện được ở tại vị trí theo quy hoạch đề ra mà phải 

chuyển sang vị trí khác. 

 - Nguồn vốn để thực hiện các công trình theo kế hoạch sử dụng đất gặp 

khó khăn nhất là nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi… 

Ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du 

lịch… bị suy giảm dẫn đến nguồn kinh phí để thực hiện các công trình dự án 

trong năm 2021 bị hạn chế. 
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 - Cơ chế thị trường làm cho đất đai ngày càng có giá trị, mặt khác cũng 

làm khó khăn cho công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất như vấn đề đền bù, 

giải phóng mặt bằng, giao đất... 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  

Căn cứ vào công văn số 3750/UBND.NN ngày 27 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc tạm phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã và Công văn số 6690/UBND.NN 

ngày 05 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh chỉ tiêu 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tạm phân bổ trên địa bàn các huyện, thị xã. 

Căn cứ danh mục các công trình, dự án đã được chấp thuận trong: 

+ Các nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2018; Nghị quyết số 

05/NQ-HĐND ngày 12/7/2019; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/3/2020; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2020; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2020; Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 13/8/2021; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ 

An về việc thông danh mục, công trình dự án cần thu hồi đất theo quy dịnh tại 

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

+ Các nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/12/2018; Nghị quyết số 

06/NQ-HĐND ngày 12/7/2019; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22/7/2020; Nghị quyết số 05/NQ- HĐND 

ngày 8/3/2020; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/12/2020; Nghị quyết 

40/NQ-HĐND ngày 13/8/2021; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; 

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chuyển mục đích sử 

dụng đất 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 25/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Diễn Châu; Quyết định số 

329/QĐ-UBND ngày 10/8/2021; Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 15/9/2021; 

Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 24/11/2021; Quyết định số 560/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử 
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dụng đất năm 2021 của huyện Diễn Châu. 

+ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của huyện Diễn Châu.  

Căn cứ đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của các xã, thị trấn, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện Diễn Châu. 

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội trên địa bàn huyện Diễn Châu trong năm kế hoạch 2022 được thể hiện 

chi tiết tại “Biểu 10/CH: Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 của huyện Diễn Châu” 

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

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá  

nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện Diễn Châu và tổng hợp các công trình dự 

án chuyển tiếp từ năm 2021 sang thực hiện năm 2022, chỉ tiêu sử dụng đất 

năm 2022 của huyện Diễn Châu được cân đối như sau: 

3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

Bảng 2: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 của huyện Diễn Châu 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã 

Hiện trạng năm 

2021 
Kế hoạch sử dụng đất 2022 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

2021 

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

  Tổng diện tích tự nhiên   30.693,03 100,00 30.693,03 100,00   

I Loại đất             

1 Đất nông nghiệp NNP 22.770,08 74,19 22.328,58 72,75 -441,50 

  Trong đó:             

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.197,81 29,97 8.965,80 29,21 -232,01 

  Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 8.917,58 29,05 8.693,56 28,32 -224,01 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 4.654,55 15,16 4.536,28 14,78 -118,27 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.170,23 3,81 1.155,96 3,77 -14,27 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.416,86 4,62 1.416,86 4,62   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 5.097,80 16,61 5.020,52 16,36 -77,28 
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STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã 

Hiện trạng năm 

2021 
Kế hoạch sử dụng đất 2022 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

2021 

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

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

RSN 1.697,19 5,53 1.697,19 5,53   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 926,72 3,02 924,45 3,01 -2,27 

1.8 Đất làm muối LMU 189,67 0,62 188,67 0,61 -1,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 116,44 0,38 120,04 0,39 3,60 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.526,55 24,52 7.968,56 25,96 442,00 

  Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 12,77 0,04 15,77 0,05 3,00 

2.2 Đất an ninh CAN 5,24 0,02 5,62 0,02 0,38 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 13,07 0,04 43,07 0,14 30,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 27,02 0,09 67,02 0,22 40,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 367,73 1,20 372,66 1,21 4,92 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 67,56 0,22 82,74 0,27 15,18 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS     75,26 0,25 75,26 

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

SKX 27,96 0,09 27,96 0,09   

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 4.115,61 13,41 4.290,72 13,98 175,11 

  Trong đó:             

 - Đất giao thông DGT 2.659,66 8,67 2.808,56 9,15 148,90 

 - Đất thủy lợi DTL 891,14 2,90 904,48 2,95 13,34 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,58 0,01 3,83 0,01 0,25 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 15,36 0,05 15,61 0,05 0,25 

 - 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục-đào tạo 
DGD 110,43 0,36 113,38 0,37 2,95 

 - 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

- thể thao 
DTT 78,92 0,26 83,46 0,27 4,54 

 - Đất công trình năng lượng DNL 3,80 0,01 4,86 0,02 1,06 

 - 
Đất công trình bưu chính 
viễn thông 

DBV 2,17 0,01 2,17 0,01   

 - 
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia 
DKG           

 - 
Đất có di tích, lịch sử - văn 

hóa 
DDT 20,76 0,07 21,01 0,07 0,25 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,10 0,04 11,10 0,04   

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 23,36 0,08 24,00 0,08 0,64 
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STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã 

Hiện trạng năm 

2021 
Kế hoạch sử dụng đất 2022 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Tăng/giảm 

so với năm 

2021 

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

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

NTD 276,12 0,90 279,05 0,91 2,93 

 - 
Đất xây dựng cơ sở khoa 
học công nghệ 

DKH           

 - 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội 
DXH 1,23 0,00 1,23 0,00   

 - Đất chợ DCH 18,00 0,06 18,00 0,06   

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 45,01 0,15 49,43 0,16 4,41 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 12,40 0,04 12,40 0,04   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.162,26 7,04 2.255,49 7,35 93,23 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 37,30 0,12 37,64 0,12 0,34 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 23,24 0,08 23,16 0,08 -0,08 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 1,43 0,00 1,68 0,01 0,25 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao 

DNG           

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 20,33 0,07 20,33 0,07   

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 506,45 1,65 506,45 1,65   

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 80,35 0,26 80,35 0,26   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK           

2.22 
Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp khác 
DSK           

2.23 
Đất công trình công cộng 

khác 
DCK 0,80 0,00 0,80 0,00   

3 Đất chưa sử dụng CSD 396,39 1,29 395,89 1,29 -0,50 

(Chi tiết phân theo đơn vị hành chính tại Biểu 06/CH) 

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

1. Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu: Tổ công tác biên phòng Diễn 

Trung (0,50 ha); Vị trí đóng quân BCHQS huyện Diễn Châu (2,50 ha); 

2. Công an huyện Diễn Châu: Quy hoạch trụ sở công an xã Diễn Thọ 

(0,20 ha); Xây dựng cơ sở làm việc công an xã Diễn Lộc (0,18 ha); 

3. Bộ giao thông vận tải: Đường cao tốc Bắc – Nam; Tuyến đường ven 

biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An); 
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4. UBND huyện: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Diễn Yên đi 

Diễn Đoài; Đường trục trung tâm thương mại Bắc Nam đô thị Diễn Châu mở 

rộng (tuyến 1); Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Diễn Yên - Diễn 

Hoàng - Diễn Hùng; Tuyến Quốc lộ 1 Diễn Phong, huyện Diễn Châu; Tuyến 

đường giao thông liên xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Phú; Tuyến Quốc lộ 1 Diễn 

Phong, huyện Diễn Châu; Tuyến đường giao thông liên xã Diễn Lộc, Diễn An, 

Diễn Phú; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối từ QL1A đến QL7A (tuyến đi 

qua các xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi và Minh Châu, huyện Diễn 

Châu; Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi các xã Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn 

Xuân, Diễn Kỷ huyện Diễn Châu; Xây dựng các tuyến đường vào khu di tích 

Phùng Chí Kiên; …; 

5. Ban quản lý KKT Đông Nam: Khu công nghiệp Thọ Lộc; Khu dân cư 

xứ vườn cau xóm 11B và 9A xã Diễn Thịnh; Đường ngang N2... 

6. Điện lực huyện Diễn Châu:Trạm biến áp Trung Trường (xóm 7 cũ); 

Trạm biến áp 110Kv Diễn Phong và nhánh rẽ; Cấy trạm biến áp, nâng cao điện 

áp để giảm số lượng khách hàng sinh hoạt có điện áp thấp tỉnh Nghệ An;  

7. Sở NN và PTNT: Sữa chữa, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu Bàu Ghanh, 

xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (9,5ha). 

8. Các giáo họ trên địa bàn: giáo họ Đồng Ầm xã Diễn Lâm, giáo xứ Trung 

Song xã Diễn Thịnh với tổng diện tích 0,39 ha; 

9. Các công ty có dự án trên địa bàn: Công ty CP tập đoàn Mường Thanh; 

Viện nghiên cứu Hải Sản Bắc Trung Bộ; Công ty Vân Kim Linh; Công ty Lâm 

Thiện Lộc…; 

10. Nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn dành cho nhu cầu về y tế giáo 

dục, văn hóa thể thao, nghĩa trang nghĩa địa nhà tang lễ, đất sử bãi thải, xử lý chất 

thải; Đấu giá quyền sử dụng đất cho dân làm nhà ở và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá 

nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện Diễn Châu và tổng hợp công trình sự án 

chuyển tiếp từ năm 2021, cụ thể: 

- Tổng số sự án đăng ký trong năm kế hoạch 2022 là 167 dự án với tổng 

diện tích quy hoạch là 459,74 ha . Trong đó: 

+ Có 132 dự án với diện tích tăng thêm là 349,67 ha được chuyển tiếp từ kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021. 
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+ Có 35 dự án với diện tích là 110,12 ha bổ sung mới trong năm 2022 phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; có trong nghị quyết HĐND tỉnh 

thông qua chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và được ghi vốn 

thực hiện trong năm kế hoạch. 

Bảng 3: Thống kê công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 

 

STT HẠNG MỤC 

Số 

công 

trình, 

dự án 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

Chuyển tiếp Bổ sung mới 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

1 Đất quốc phòng 2 3,00 2 3,00     

2 Đất an ninh 2 0,38 1 0,20 1 0,18 

3 Đất khu công nghiệp 1 30,00 1 30,00     

5 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
1 0,25     1 0,25 

6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
5 15,20 4 14,70 1 0,50 

7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng             

8 Đất thương mại - dịch vụ 9 4,92 3 0,85 5 4,52 

9 Đất phát triển hạ tầng 32 182,63 21 145,02 11 37,61 

  Đất giao thông 7 152,62 3 124,77 4 27,85 

  Đất thủy lợi 4 19,16 2 13,26 2 5,90 

  Đất năng lượng 3 1,06 2 0,05 1 1,01 

  Đất cơ sở văn hóa 1 0,25 1 0,25     

  Đất cơ sở y tế 1 0,25 1 0,25     

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 4 2,95 2 0,80 2 2,15 

  
Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể 
thao 

8 5,70 7 5,25 1 0,45 

  Đất xây dựng cơ sở tôn giáo 4 0,64 3 0,39 1 0,25 

  Đất ở tại đô thị 4 0,34 4 0,34     

10 Đất ở tại nông thôn 87 96,73 75 73,32 12 23,41 

11 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
5 3,43 5 3,43     

13 Đất sinh hoạt cộng đồng 4 4,54 3 4,04 1 0,50 

15 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 1 0,25 1 0,25     

16 Đất nông nghiệp khác 2 3,60 1   1 3,60 

20 
Đất phục vụ cho mục đích 

khoáng sản 
6 75,26 6 75,26     
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STT HẠNG MỤC 

Số 

công 

trình, 

dự án 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

Chuyển tiếp Bổ sung mới 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

24 Đất cụm công nghiệp 6 40,00 5   1 40,00 

  Tổng số công trình, dự án 167 459,79 132 349,67 34 110,12 

3.2. Tổng hợp cân đối chỉ tiêu 

3.3.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2022 là 22.328,58 ha, 

giảm 441,50 ha so với năm 2021, phân bổ cho các mục đích sau: 

- Đất trồng lúa: Năm 2022 có 8.965,80 ha, diện tích không thay đổi mục 

đích trong năm 2022 là 8.965,80 ha, giảm 232,01 ha so với năm 2021 do chuyển 

sang đất quốc phòng 2,50 ha; đất an ninh 0,38 ha; đất khu công nghiệp 25,00 ha; 

đất cụm công nghiệp 38,50 ha; đất thương mại dịch vụ 4,78 ha; đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp 13,80 ha; đất phát triển hạ tầng 88,72 ha (đất giao thông 

79,26 ha, đất thủy lợi 3,00 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 2,95 ha, đất 

xây dựng cơ sở thể dục thể thao 1,99  ha, đất công trình năng lượng 0,32 ha, đất 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,20 ha); đất sinh hoạt cộng 

đồng 2,24 ha, đất ở tại nông thôn 56,09 ha. 

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước: Năm 2022 có 8.693,56 ha, giảm 

224,01 ha so với năm 2021, diện tích không thay đổi mục đích trong năm 2022 

là 8.693,56 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Năm 2022 có 4.536,28 ha, diện tích 

không thay đổi trong năm 2022 là 4.536,28 ha, giảm 118,27 ha so với năm 2021 

do chuyển sang đất quốc phòng 0,50 ha; đất khu công nghiệp 1,50 ha; đất 

thương mại dịch vụ 0,09 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  ha; đất phát 

triển hạ tầng 78,85 ha (đất giao thông 63,28 ha; đất thủy lợi 11,50 ha; đất xây 

dựng cơ sở văn hoá 0,25 ha, đất xây dựng cơ sở y tế 0,25 ha; đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao 1,55 ha; đất công trình năng lượng 0,74ha, đất xây dựng cơ sở 

tôn giáo 0,55 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,73 ha); 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,50 ha; đất ở tại nông thôn 36,34 ha, tại đô thị 0,24 ha; 

đất xây dựng công trình trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,25 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Năm 2022 có 1.155,96 ha, diện tích không 

thay đổi trong năm 2022 là 1.155,96 ha, giảm 14,27 ha so với năm 2021 do 

chuyển sang đất nông nghiệp khác 3,60 ha; đất triển hạ tầng 8,85 ha (đất giao 
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thông 7,86 ha, đất thủy lợi 0,90  ha, đất tôn giáo 0,09 ha), đất sinh hoạt cộng 

đồng 1,80 ha, đất ở tại nông thôn 0,02 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: Năm 2022 có 1.416,86 ha giữ nguyên diện tích so 

với năm 2021. 

- Đất rừng sản xuất: Năm 2022 có 5.020,52 ha, diện tích không thay đổi 

trong năm 2022 là  5.020,52 ha, giảm 77,28 ha so với năm 2021. Diện tích giảm 

do chuyển sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,50 ha; đất sản xuất 

vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  ha, đất phát triển hạ tầng 1,52 (đất giao thông 

0,52 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa nhà tang lễ 1,00 ha) 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2022 có 924,45 ha, diện tích không thay 

đổi trong năm 2022 là 924,45 ha, giảm 2,27 ha so với năm 2021. Diện tích đất 

nuôi trồng thủy sản giảm đất phát triển hạ tầng 1,50 ha (đất thể thao 1,00 ha, 

đất nghĩa trang nghĩa địa 0,50 ha), đất ở tại nông thôn 0,77 ha. 

- Đất làm muối: Năm 2022 có 188,67 ha, diện tích không thay đổi trong 

năm 2022 là 188,67 ha, giảm 1,00 ha so với năm 2021. Diện tích giảm do chuyển 

sang đất giao thông.  

- Đất nông nghiệp khác: Năm 2022 có 120,04 ha, diện tích không thay đổi 

trong năm 2022 là 116,44 ha, tăng 3,60 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 

được lấy từ đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án: Trại sản xuất giống hải sản 

của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I. 

3.3.2. Đất phi nông nghiệp 

Năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp của huyện có 7.968,56 ha, tăng 

442,00 ha so với năm 2021, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm kế hoạch là 7.526,55 ha. Bao gồm các loại đất sau: 

- Đất quốc phòng: Năm 2022 có 15,77 ha, diện tích không thay đổi trong 

năm 2022 là 12,77 ha, tăng 3,00 ha so với năm 2021. Diện tích tăng được nhận 

từ đất trồng lúa 2,50 ha; Đất trồng cây hàng năm khác 0,50 ha. Diện tích tăng 

thêm để thực hiện dự án: Tổ công tác biên phòng Diễn Trung (0,50 ha) và dự án 

quy hoạch doanh trại mới BCHQS huyện Diễn Châu tại xã Diễn Hoa (2,50 ha). 

- Đất an ninh: Năm 2022 có 5,62 ha, tăng 0,38 ha so với năm 2021, diện tích 

không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 5,24 ha. Diện tích tăng được nhận 

từ đất trồng lúa 0,38 ha. Diện tích tăng thêm để xây dựng trụ sở công an xã Diễn 

Thọ và xã Diễn Lộc. 
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- Đất khu công nghiệp: Năm 2022 có 43,07 ha, tăng 30,00 ha so với 

năm 2021, diện tích không thay đổi mục đích trong năm 2022 là 13,07 ha. 

Diện tích tăng được nhận từ đất trồng lúa 25,00 ha; đất trồng cây hàng năm 

khác 1,50 ha; đất phát triển hạ tầng 3,50 ha (trong đó: đất giao thông 2,00 ha; 

đất thủy lợi 1,00 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,50 

ha). Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc thuộc 

Khu kinh tế Đông Nam. 

- Đất cụm công nghiệp: Năm 2022 có 67,02 ha, tăng 40,00 ha so với năm 

2021, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 27,02 ha. Diện 

tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 38,50 ha, đất phát triển hạ tầng 1,50 ha (trong 

đó: đất giao thông 1,00; đất thủy lợi 0,50 ha). Diện tích tăng thêm để thực hiện 

Cụm công nghiệp Diễn Thắng trên địa bàn xã Minh Châu. 

- Đất thương mại dịch vụ: Năm 2022 có 372,66 ha, diện tích không thay 

đổi trong năm 2022 là 367,73 ha, tăng 4,92 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 

được lấy từ đất trồng lúa 4,78 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,09 ha, đất ở 

0,05 ha. Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình, dự án sau: 

Bảng 4: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất 

thương mại dịch vụ 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 

Xây dựng trung tâm giới 

thiệu sản phẩm và sản xuất 

đồ gỗ nội thất tại xã Diễn 

Phúc 

TMD          0,48             0,48     Diễn Phúc  

2 

Xây dựng trung tâm 

thương mại tổng hợp Hà 

Lâm 

TMD          0,37             0,37     Diễn Xuân  

3 

 Dự án Khu sinh thái 

Mường Thanh của Chi 

nhánh Công ty CP Tập 

Đoàn Mường Thanh 

 TMD           50,0    50,0          Diễn Lâm 

4 

 Khu dịch vụ thương mại 

tổng hợp và phụ tùng, linh 

kiện máy nông lâm ngư cơ 

nghiệp, phụ tùng oto 

Thanh Thanh  

 TMD           1,22             1,22    Diễn Ngọc 
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STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

5 

Nhà hàng, trung tâm tổ 

chức sự kiện và tổ hợp 

thương mại dịch vụ tổng 

hợp Minh Phú 

 TMD           1,23             1,23    Diễn Ngọc 

6 
Khu tổ hợp TM dịch vụ và 

CH xăng dầu 
 TMD           0,42             0,42    Diễn Lâm 

7 

Công ty CP Châu Anh 

Group (Cơ sở kinh doanh 

vật liệu xây dựng, trang trí 

nội ngoại thất và dịch vụ 

thương mại tổng hợp) 

 TMD           0,65             0,65    Diễn Hồng 

8 

Mở rộng trung tâm thương 

mại và mua bán phụ tùng 

Trung Huy 

 TMD           0,50             0,50    Diễn Hồng 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm: Năm 2022 có 27,96 ha, giữ 

nguyên diện tích so với năm 2021. 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Năm 2022 có 75,26 ha, tăng 

75,26 ha so với năm 2021 tăng được lấy từ đất rừng sản xuất để thực hiện các 

công trình, dự án sau: 

Bảng 5: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất sử 

dụng cho hoạt động khoáng sản 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 
Dự án khai thác mỏ đất san 

lấp tại xã Diễn Yên 
SKS 4,48   4,48  Diễn Yên  

2 
Dự án mỏ san lấp tại Chùa 

Đống 
SKS 13,80   13,80 Diễn Yên 

3 
Quy hoạch mỏ đất san lấp 

tại Hòn Ngói- Động Am 
SKS 14,75   14,75 Diễn Đoài 

4 
Quy hoạch mỏ đất san lấp 

tại xã Diễn Đoài 
SKS 9,94 

 
9,94 Diễn Đoài 
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STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

5 
Quy hoạch mỏ đất san lấp 

tại xã Diễn Lợi 
SKS 22,29   22,29 Diễn Lợi 

6 
Quy hoạch mỏ đất san lấp 

tại xóm 10 
 SKS  10,00   10,00 Diễn Lợi 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Năm 2022 có 82,74 ha, diện tích 

không thay đổi trong năm 2022 là 67,54 ha, thực tăng 15,18 ha so với năm 2021. 

Trong đó, tăng 15,20 ha, diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 13,80 ha, đất 

rừng sản xuất 0,50 ha, đất phát triển hạ tầng 0,90 ha (đất giao thông 0,50 ha, đất 

thủy lợi 0,40 ha).Đồng thời giảm 0,02 ha do chuyển sang đất ở tại đô thị. Diện 

tích tăng để thực hiện các công trình, dự án sau: 

Bảng 6: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp 

 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 
Xây dựng nhà máy nước 

sạch, xã Diễn Hồng 
 SKC  3,00 3,00 

 
Diễn Hồng 

2 
 Xây dựng Nhà máy Phú 

Linh  
 SKC  2,91 

 
2,91 Diễn Lâm 

3 

 Mở rộng nhà máy may 

xuất khẩu của công ty Cổ 

phần Nam Thuận Nghệ An  

 SKC  1,89  1,89 

Diễn Lâm 

4 

 Mở rộng nhà máy sản 

xuất gia công các sản 

phẩm giày dép Viet Glory  

 SKC  9,90  9,90 

Diễn Lâm 

5  Trạm trộn bê tông   SKC  0,50  0,50 Diễn Lâm 

- Đất phát triển hạ tầng: Năm 2022 có 4.290,72 ha, diện tích không thay 

đổi trong năm 2022 là 4.109,33 ha, thực tăng 175,11 ha so với năm 2021. Trong 

đó tăng 181,39 ha được lấy từ đất trồng lúa 88,72 ha, đất trồng cây hàng năm 
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khác 78,85 ha, đất trồng cây lâu năm 8,85 ha, đất rừng sản xuất 1,52 ha, đất nuôi 

trồng thủy sản 1,50 ha, đất làm muối 1,00 ha, đất ở tại nông thôn 0,45 ha, đất 

chưa sử dụng 0,50 ha; đồng thời giảm 6,28 ha do chuyển sang đất khu công 

nghiệp 3,50 ha, đất cụm công nghiệp 1,50 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp 0,90 ha, đất ở tại nông thôn 0,38 ha. Cụ thể: 

+ Đất giao thông: Năm 2022 có 2.808,56 ha, diện tích không thay đổi 

trong năm 2022 là 2.655,94 ha, thực tăng 148,90 ha so với năm 2021. Trong đó 

tăng 152,62 ha được lấy từ đất trồng lúa 79,26 ha, đất trồng cây hàng năm khác 

63,28 ha, đất trồng cây lâu năm 7,86 ha, đất rừng sản xuất 0,52 ha, đất làm muối 

1,00 ha; đồng thời giảm 3,72 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 2,00 ha, đất 

cụm công nghiệp 1,00 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,50 ha, đất ở 

tại nông thôn 0,22 ha. Diện tích tăng để thực hiện công trình, dự án sau: 

Bảng 7: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất giao 

thông 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 
 Đường bộ cao tốc Bắc 

Nam  
 DGT        200,50    

    

190,50    

      

10,00    

Diễn Đoài, Diễn 

Yên, Diễn 

Hạnh, Diễn 

Quảng, Diễn 

Cát, Diễn Lợi, 

Diễn Phú 

2 

Tuyến đường Ven biển từ 

Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến 

Cửa Lò (Nghệ An) 

 DGT        112,77      
    

112,77    

Các xã: Diễn 

Hùng, Diễn Hải, 

Diễn Kim, Diễn 

Bích, Diễn 

Thành, Diễn 

Thịnh, Diễn An, 

Diễn Trung 

3 Xây dựng cầu Diễn Kim  DGT            2,00      
        

2,00    

Xã Diễn Kim, 

Diễn Bích 

4 

Đường trục trung tâm 

thương mại Bắc Nam đô 

thị Diễn Châu 

 DGT          12,29      
      

12,29    
Diễn Thành 

5 

Xây dựng cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng tuyến đường 

vào mỏ vật liệu san lấp 10 

 DGT            2,36      
        

2,36    
Xã Diễn Lợi 
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STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

ha, 22,9 ha thuộc xã Diễn 

Lợi, huyện Diễn Châu 

6 

Đường ngang N2 thuộc 

quy hoạch xây khu kinh tế 

Đông Nam 

 DGT            6,00      
        

6,00    

Xã Diễn An; 

Diễn Trung 

7 

Cải tạo, nâng cấp QL7 

đoạn Km0 - Km36 và xử 

lý sụt trượt do bão lũ đoạn 

Khe Thơi - Nậm Cắn 

 DGT            7,20      
        

7,20    

Thị trấn, các xã: 

Diễn Thành, 

Diễn Phúc, Diễn 

Cát, Minh Châu 

+ Đất thủy lợi: Năm 2022 có 904,48 ha, diện tích không thay đổi trong 

năm 2022 là 889,08 ha, thực tăng 13,34 ha so với năm 2021. Trong đó tăng 

15,40 ha được lấy từ đất trồng lúa 3,00 ha, đất trồng cây hàng năm khác 

11,50 ha, đất trồng cây lâu năm 0,90 ha; đồng thời giảm 2,06 ha do chuyển 

sang đất khu công nghiệp 1,00 ha, đất cụm công nghiệp 0,50 ha, đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 0,40 ha, đất ở tại nông thôn 0,16 ha. Diện tích 

tăng để thực hiện các công trình, dự án sau: 

Bảng 8: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất thủy lợi 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 

Sữa chữa, nâng cấp tuyến 

kênh tưới, tiêu Bàu Ghanh, 

xã Diễn Lâm, huyện Diễn 

Châu 

DTL          9,50             9,50    Diễn Lâm 

2 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

thủy lợi các xã Diễn Đồng, 

Diễn Liên, Diễn Xuân, 

Diễn Kỷ huyện Diễn Châu 

DTL          5,00             5,00    

Xã Diễn Đồng, 

 Diễn Liên, 

Diễn Xuân, 

Diễn Kỷ 

3 

Xây dựng hệ thống mương 

tiêu thoát nước vùng trung 

tâm huyện Diễn Châu 

DTL          0,90             0,90    

TT Diễn Châu; 

Xã Diễn Thành; 

Xã Diễn Phúc 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Năm 2022 có 3,83 ha, diện tích không 

thay đổi trong năm 2022 là 3,58 ha, tăng 0,25 ha được lấy từ đất trồng cây hnng 

năm khác để thực hiện dự án xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Diễn Trung. 
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+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Năm 2022 có 15,61 ha, diện tích không thay 

đổi trong năm 2022 là 15,36 ha, tăng 0,25 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 

được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện dự án mở rộng trạm y tế 

xã Diễn Phong. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo: Năm 2022 có 113,38 ha, diện 

tích không thay đổi trong năm 2022 là 110,43 ha, tăng 2,95 ha so với năm 2021. 

Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa để thực hiện dự án mở rộng trường 

mầm non và THCS Diễn Xuân; Mở rộng trường mầm non xã Diễn Cát; Xây mới 

trường mầm non tại xóm Tràng Thân.  

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: Năm 2022 có 83,46 ha, diện tích 

không thay đổi trong năm 2022 là 78,92 ha, tăng 4,54 ha so với năm 2021. Diện 

tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 1,99 ha, đất trồng cây hàng năm khác 1,55 

ha, đất nuôi trồng thủy sản 1,00 ha. Diện tích tăng để thực hiện các công trình, 

dự án sau: 

Bảng 9: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất xây dựng 

cơ sở thể dục- thể thao 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 
Xây dựng sân vận động xã 

Diễn Phú 
DTT 1,50 

 
1,50 Diễn Phú 

2 
Sân thể thao xóm 5 xã 

Diễn Hạnh 
DTT 0,34 

 
0,34 Diễn Hạnh 

3 
Sân vận động xã Diễn 

Hoàng 
DTT 1,20 1,20 

 
Diễn Hoàng 

4 
Sân vận động xã Diễn 

Trung 
DTT 1,10 

 
1,10 Diễn Trung 

5 
Sân vận động xã Diễn 

Bích 
DTT 1,00  1,00 Diễn Bích 

6 

Sân vận động và nhà văn 

hóa xóm Yên Xuân, xóm 

Tân Minh 

DTT 0,45  0,45 Xã Diễn Phúc 

7 
Xây dựng nhà văn hóa, 

khu thể thao xóm 4 
DTT 0,15  0,15 Diễn Liên 

8 
Mở rộng sân vận động xã 

Diễn Lợi 
DTT 1,16  1,16 Diễn Lợi 
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+ Đất công trình năng lượng: Năm 2022 có 4,86 ha, diện tích không thay 

đổi trong năm 2022 là 3,80 ha, tăng 1,06 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 

được lấy từ đất trồng lúa 0,32 ha, đất trồng cây hàng năm 0,74 ha. Diện tích 

tăng để thực hiện các công trình, dự án sau: 

Bảng 10: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất công 

trình năng lượng 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 
Trạm biến áp xóm Trung 

Trường (xóm 7 cũ) 
DNL          0,02             0,02    Xã Diễn Hoa 

2 

Trạm biến áp 110kV Diễn 

Phong và nhánh rẽ xây 

dựng mới 

DNL          1,01             1,01    
Diễn Hồng; 

Diễn Phong 

4 

Cấy trạm biến áp, nâng cao 

điện áp để giảm số lượng 

khách hàng sinh hoạt có 

điện áp thấp tỉnh Nghệ An.  

DNL          0,03             0,03    

Xã Diễn Thắng, 

Diễn Minh, 

Diễn Nguyên, 

Diễn Quảng và 

các xã 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Năm 2022 có 2,17 ha, giữ nguyên 

diện tích so với năm 2021.  

+ Đất có di tích lịch sử, văn hóa: Năm 2022 có 21,01 ha, diện tích không 

thay đổi trong năm 2022 là 20,76 ha, tăng 0,25 ha so với năm 2021. Diện tích 

tăng được lấy từ đất ở tại nông thôn để thực hiện dự án xây dựng công trình sân 

lễ hội và bãi đậu xe Đền Cuông. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Năm 2022 có 11,10 ha, giữ nguyên diện 

tích so với năm 2021. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Năm 2022 có 24,00 ha, diện tích không thay đổi 

trong năm 2022 là 23,36 ha, tăng 0,64 ha so với năm 2021. Diện tích tăng được 

lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,55, đất trồng cây lâu năm 0,09 ha, để thực 

hiện công trình, dự án: nhà học giáo lý xứ Đăng Cao xã Diễn Đoài; Mở rộng 

giáo họ Đồng Ầm xã Diễn Lâm; Xây dựng chùa Thiên Sơn xã Diễn Hoa; Nhà 

học giáo lý xứ Trung Sơn xã Diễn Thịnh. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ: Năm 2022 có 279,05 ha, diện 

tích không thay đổi trong năm 2022 là 275,62 ha, thực tăng 2,93 ha so với năm 

2021. Trong đó, tăng 3,43 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,20 ha, đất trồng cây 
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hàng năm khác 0,73 ha, đất rừng sản xuất 1,00 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,50 

ha. Đồng thời giảm 0,50 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp. Diện tích tăng 

để thực hiện các công trình, dự án sau: 

Bảng 11: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 

STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 

Cải tạo, nâng cấp mở rộng 

khuôn viên Nghĩa trang 

liệt sỹ xã (bổ sung diện 

tích) xã Diễn Hoàng 

NTD          0,54    0,54  
 

Diễn Hoàng 

2 

 Xây dựng mới nghĩa địa 

xóm 2 Nam Lâm, xã Diễn 

Lâm  

NTD          1,00             1,00    Diễn Lâm 

3 
Xây dựng nghĩa địa xóm 

10 Bắc Lâm  
NTD          1,20             1,20    Diễn Lâm 

4 

 Mở rộng khuôn viên nghĩa 

trang Bắc Xuân, xã Diễn 

Xuân  

NTD          0,73             0,73    Diễn Xuân 

5 
Mở rộng nghĩa trang nhân 

dân xóm Trung Hồng 
NTD          0,50             0,50    Diễn Ngọc 

+ Đất chợ: Năm 2022 có 18,00 ha giữ nguyên diện tích so với năm 2021.  

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Năm 2022 có 49,43 ha, diện tích không thay 

đổi trong năm 2022 là 44,88 ha, thực tăng 4,41 ha so với năm 2021. Trong đó, 

tăng 4,54 ha được lấy từ đất trồng lúa 2,24 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,50 

ha, đất trồng cây lâu năm 1,80. Đồng thời giảm 0,13 ha do chuyển sang đất ở tại 

nông thôn. Diện tích tăng để thực hiện công trình, dự án sau: 

Bảng 12: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất sinh hoạt 

cộng đồng 
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STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 
Xây dựng nhà văn hóa 

xóm 8 xã Diễn Hạnh 
DSH          0,25           0,01           0,24    Diễn Hạnh 

2 
Xây dựng nhà văn hóa 

xóm 1 xã Diễn Mỹ 
DSH          0,10             0,10    Diễn Mỹ 

3 

Xây dựng Nhà văn hóa - 

Khu thể thao tại các xóm 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11  

DSH          3,70             3,70    Diễn Lâm 

4 

Xây nhà văn hóa + sân thể 

thao xóm 1, xóm 2 xã Diễn 

Thành 

DSH          0,50             0,50    Diễn Thành 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Năm 2022 có 12,40 ha, giữ nguyên 

diện tích so với năm 2021.  

- Đất ở tại nông thôn: Năm 2022 có 2.255,49 ha, diện tích không thay 

đổi trong năm 2022 là 2.161,76 ha, thực tăng 93,23 ha so với năm 2021. Trong 

đó tăng 93,73 ha được lấy từ đất trồng lúa 56,09 ha; đất trồng cây hàng năm 

khác 36,34 ha; đất trồng cây lâu năm 0,02 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,77 ha; 

đất phát triển hạ tầng 0,38 ha (đất giao thông 0,22 ha, đất thủy lợi 0,16 ha, đất 

chợ  ha), đất sinh hoạt cộng đồng 0,13 ha. Đồng thời giảm 0,50 ha do chuyển 

sang đất thương mại dịch vụ 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng (đất giao thông 

0,20 ha, đất đi tích 0,25 ha). Diện tích tăng để thực hiện 87 công trình, dự án 

(chi tiết xem tại biểu 10/CH kèm theo báo cáo). 

- Đất ở tại đô thị: Năm 2022 có 37,64 ha, diện tích không thay đổi trong 

năm 2022 là 37,30 ha, tăng 0,34 ha so với năm 2021. Diện tích tăng được lấy từ 

đất trồng cây hàng năm khác 0,24 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

0,02 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha. Diện tích tăng để thực hiện công 

trình, dự án sau: 

Bảng 13: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 – đất ở tại 

đô thị 
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STT Hạng mục Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện 

tích  

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm  

(đến cấp xã) 

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

1 
Quy hoạch đất ở khu điều 

tra rừng 
ODT          0,09           0,09      Thị trấn 

2 

Cấp đất ở tồn đọng cho các 

hộ gia đình, cá nhân khu 

thương mại 

ODT          0,02             0,02    Thị trấn 

3 Đấu giá hạt kiểm lâm ODT          0,08             0,08    Thị trấn 

4 

Chia lô đất ở dân cư khu 

đất Thực phẩm cũ Khối 3, 

Thị trấn Diễn Châu 

ODT          0,24             0,24    Thị trấn 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2022 có 23,16 ha, giữ nguyên diện 

tích so với năm 2021.  

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Năm 2022 có 1,68 ha, diện 

tích không thay đổi trong năm 2022 là 1,43 ha, tăng 0,25 ha so với năm 2021. 

Diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích tăng để thực 

hiện dự án: Quy hoạch kho vật chứng và trụ sở làm việc chi nhánh cục thi hành 

án dân sự Diễn Châu - Xóm 5. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Năm 2022 có 20,33 ha, giữ nguyên diện tích so 

với năm 2021. 

- Đất sông ngòi, kênh, rạch suối: Năm 2022 có 506,45 ha, giữ nguyên 

diện tích so với năm 2021. diện tích không thay đổi trong năm 2022 là  506,45 

ha, giảm  ha do chuyển sang đất ở tại đô thị. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Năm 2022 có 80,35 ha, giữ nguyên diện 

tích so với năm 2021.  

3.3.3. Đất chưa sử dụng 

Năm 2022, dự kiến đưa 0,50 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các 

mục đích: đất phát triển hạ tầng 0,50 ha (đất giao thông). Diện tích đất chưa sử 

dụng còn lại 395,89 ha. 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Căn cứ các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b, c, d, e Khoản 1 



 

51 

 

Điều 57 của Luật đất đai năm 2013 thì trong năm kế hoạch 2022 huyện Diễn 

Châu có tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 

441,50 ha, trong đó: 

- Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 232,01 ha. 

Bao gồm chuyển sang đất quốc phòng 2,50 ha; đất an ninh 0,38 ha; đất khu công 

nghiệp 25,00 ha; đất cụm công nghiệp 38,50 ha; đất thương mại dịch vụ 4,78 ha; 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 13,80 ha; đất phát triển hạ tầng 88,72 ha; đất 

sinh hoạt cộng đồng 2,24 ha; đất ở tại nông thôn 56,09 ha (diện tích đất chuyên 

trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp là 224,01 ha). 

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 

là 118,27 ha. Bao gồm chuyển sang đất quốc phòng 0,50 ha; đất khu công 

nghiệp 1,50 ha; đất thương mại dịch vụ 0,09 ha; đất phát triển hạ tầng 78,85 ha; 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,50 ha; đất ở tại nông thôn 36,34 ha; đất ở tại đô thị 

0,24 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,25 ha. 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 

10,67 ha. Bao gồm chuyển sang đất phát triển hạ tầng 8,85 ha; đất sinh hoạt 

cộng đồng 1,80 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha. 

- Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 77,28 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2,27 

ha. Bao gồm chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,50 ha; đất ở tại nông thôn 0,77 ha. 

- Diện tích đất làm muối chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1,00 ha 

(chuyển sang đất giao thông). 

Bảng 14: Diện tích đất chuyển mục đích năm 2022 của huyện Diễn Châu 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp  NNP/PNN 441,50 

  Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 232,01 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 224,01 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 118,27 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 10,67 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 77,28 

  Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN 56,98 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 2,27 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 1,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp  
   

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RPH/NKR(a)  

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở 
PKO/OTC 0,61 

(Chi tiết đến từng đơn vị hành chính tại biểu 07/CH) 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi 

Diện tích các loại đất cần thu hồi trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

(bao gồm cả phần diện tích cần thu hồi năm 2021 chưa thực hiện hết được 

chuyển tiếp) với tổng diện tích cần thu hồi 452,11 ha. Trong đó: 

+ Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 445,10 ha; 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi là 7,01 ha; 

Bảng 15: Diện tích đất thu hồi năm 2022 của huyện Diễn Châu 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP 445,10 

  Trong đó:    

1.1 Đất trồng lúa LUA 232,01 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 224,01 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 118,27 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 14,27 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 77,28 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 56,98 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,27 

1.8 Đất làm muối LMU 1,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7,01 

  Trong đó:     
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

2.1 Đất quốc phòng CQP   

2.2 Đất an ninh CAN   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

  Đất khu chế xuất SKT   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD   

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,02 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

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

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

huyện, cấp xã 
DHT 6,28 

  Trong đó:     

 -  Đất giao thông DGT 3,72 

 -  Đất thủy lợi DTL 2,06 

 -  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH  

 -  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  

 -  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD  

 -  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT   

 -  Đất công trình năng lượng DNL   

 -  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV   

 -  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG   

 -  Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT   

 -  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA   

 -  Đất cơ sở tôn giáo TON   

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

táng 
NTD 0,50 

 -  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH   

 -  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   

 -  Đất chợ DCH  

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,13 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,50 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,08  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK   

(Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã chi tiết tại Biểu 08/CH kèm theo báo cáo) 

3.6. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

Bảng 16: Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện 

Diễn Châu 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

 2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,50 
 

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

huyện, cấp xã 
DHT 0,50 

 

  Trong đó:     
 

 -  Đất giao thông DGT 0,50 
 

(Chi tiết phân theo đơn vị hành chính tại biểu 09/CH kèm theo báo cáo) 

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

(Chi tiết xem tại biểu 10/CH kèm theo báo cáo) 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

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

dụng đất năm 2022 huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An được dựa trên các căn cứ 

chính sau: 

+ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

+ Nghị định 43/2014/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ 

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

+ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh khung giá 

đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất; 
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+  Nghị định 45/2014/NĐ - CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

+ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ 

Quy định về Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

+ Nghị định 47/2014/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ 

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

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính Phủ về quản 

lý sử dụng đất lúa; 

+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

+ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về thu 

tiền sử dụng đất; 

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

tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

+ Thông tư số 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 quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

+ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất, xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

+ Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

  Bảng 17: Ước tính thu chi từ đất năm 2022 của huyện Diễn Châu 

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(ngàn 

đồng/m2) 

Hỗ trợ đất 

NN (ngàn 

đồng/m2) 

Thành tiền 

(triệu đồng) 

I Các khoản thu 
 

    1.424.455 

1 

Thu tiền khi giao đất ở đô thị 

(do chuyển mục đích sử 

dụng đất) 

0,34 5.000  16.900 

2 
Thu tiền khi giao đất ở nông 

thôn (do chuyển mục đích sử 
93,73 1.500  1.405.950 
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STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(ngàn 

đồng/m2) 

Hỗ trợ đất 

NN (ngàn 

đồng/m2) 

Thành tiền 

(triệu đồng) 

dụng đất) 

3 

Thu tiền khi giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng vào mục đích đất 

sản xuất phi nông nghiệp 

15,2 800  1.216 

4 

Thu tiền khi giao đất, cho 

thuê đất sử dụng vào mục 

đích đất thương mại, dịch vụ 

4,87 800  389 

II Các khoản chi  
 

    
445.949 

 

1 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất nông nghiệp  
    

 

1.1 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất trồng lúa 
232,01 40  

92.840 

1.2 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất trồng cây hàng năm 
118,27 35  

41.394 

1.3 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất trồng cây lâu năm 
14,27 17  

2.425 

1.4 
 Chi bồi thường khi Thu hồi 

đất nuôi trồng thủy sản 
2,27 40  908 

1.5 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất rừng sản xuất 
76,54 6,5   4.975 

2 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất ở nông thôn 
0,50 1.500   7.534 

3 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất ở đô thị 
    

 

4 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất phi nông nghiệp  
-                    -    

5 
Dự kiến chi phí xây dựng hạ 

tầng để đấu giá QSD đất 
   213.668 

Cân đối thu - chi (I - II) 
 

    1.060 

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 dư 1.060 tỷ đồng.  

Trên đây là dự tính thu, chi dựa trên những khung giá và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất. Việc thu, chi thực 
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tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất trên 

cơ sở áp dụng các khung giá quy định tại các thời điểm đó đối với các dự án cụ thể. 

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

* Các biện pháp nhằm chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất 

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc là điều bắt buộc 

trong sử dụng đất nông nghiệp. Hạn chế cày, xới bề mặt đất (nhất là trong thời 

gian mùa mưa), khai thác trắng. 

- Kết hợp nông - lâm trong sử dụng đất để có hệ số sử dụng cao nhất và 

không có thời gian đất trống. 

- Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn 

chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám sát chặt 

chẽ việc sử dụng chất thải công nghiệp độc hại trước khi thải ra môi trường chung 

quanh không ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường sống của nhân dân. 

- Sử dụng đất trong các hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật 

liệu xây dựng phải có phương án an toàn về môi trường, khi kết thúc hoạt động 

khai thác phải có kế hoạch phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu. 

* Các biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm và tăng giá trị sử dụng đất 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan 

đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển các đô thị, các khu dân cư nông thôn, 

cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ 

đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng 

kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ… 

- Giao đất theo kế hoạch, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả 

các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng  

phải thu hồi kịp thời. 

* Biện pháp nhằm đẩy nhanh đưa đất trống đồi núi trọc vào sử dụng 

- Giao đất cụ thể đến người sử dụng nhất là đối với những diện tích do 

UBND xã, thị trấn quản lý hoặc giao cho ngành chủ quản. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng đến địa bàn đất còn trống. 

*Giải pháp bảo vệ môi trường: 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, các doanh nghiệp, nhà quản lý 

thông qua các hình thức như: Phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của 

Đảng và nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức, tập 

huấn, hội thảo, thi tìm hiểu... về công tác bảo vệ môi trường đến các tầng lớp 

nhân dân. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép 

quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

phát triển đô thị, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông... 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nghiên 

cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ chế, 

chính sách, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục tiêu 

phát triển của từng địa phương. 

- Áp dụng các biện pháp kinh tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao, 

ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường. Thực hiện 

nghiêm nguyên tắc “người gây ô nhiễm, thiệt hại đối với môi trường phải bồi 

thường, khắc phục”. 

- Các giải pháp bảo vệ môi trường nước: hạn chế nguồn thải từ các khu 

tiểu thủ công nghiệp, chợ, khu dân cư nông thôn, đô thị... vào môi trường 

nước. Thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước đưa chúng trở thành các khu sản xuất 

sinh thái, thân thiện với môi trường. 

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn 

hoá nhằm nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động qua đào tạo và sức khoẻ 

người lao động; 

- Có các chính sách đãi ngộ để thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi cho 

các ngành của huyện(như tạo điều kiện về cấp đất, nhà ở, tuyển dụng thẳng vào 

biên chế nhà nước, không qua tập sự. Có chính sách hỗ trợ và chế độ đãi ngộ 

thỏa đáng để thu hút, khuyến khích trí thức trẻ về công tác tại huyệncũng như tại 

các xã, thị trấn); 

- Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý các doanh nghiệp, sắp xếp lại và 

nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức 

có phẩm chất và năng lực tốt để đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành; 
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- Mở rộng dạy nghề, truyền nghề bằng nhiều hình thức thích hợp, có 

chính sách khuyến khích hỗ trợ học nghề cho lực lượng lao động; chú trọng đào 

tạo lao động là người địa phương, sử dụng họ vào các doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn; 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy 

hoạch sử dụng đất. 

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 

từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư 

của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân. 

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất 

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2021) của huyện được UBND 

tỉnh phê duyệt, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, 

kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất 

thải ở các khu, điểm công nghiệp, TT - CN… đảm bảo chất thải phải được xử lý 

trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi 

với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất 

nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau 

khai thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không 

khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững. 

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp 

làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Tăng cường công tác Thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản 

theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng 

đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao 

gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định. 
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- Tăng cường công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Rà soát quỹ đất thu 

hồi, đất giao có thu tiền, đấu giá quyền sử dụng đất thu tiền 1 lần… để đánh giá 

kết quả thực hiện. 

4.4. Các giải pháp khác 

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất 

thải ở các khu, điểm công nghiệp, TT – CN,… đảm bảo chất thải phải được xử 

lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi 

đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản 

xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng 

sản sau khai thác,… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất 

đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững. 

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp 

làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: bao 

gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Diễn Châu được xây dựng 

trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các sở, ngành (cấp tỉnh), các phòng, 

ban (cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 của huyện Diễn Châu; các dự án đầu tư và cân đối điều chỉnh phù hợp 

với nhu cầu sử dụng đất của từng đơn vị xã, thị trấn. Vì vậy, mức độ chi tiết đảm 

bảo theo yêu cầu và cụ thể theo từng công trình, từng loại đất nhưng tính khả thi 

của kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào tính khả thi của các dự án, công trình, 

nguồn vốn và những yếu tố khách quan khác. 

- Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện 

trong năm 2022, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi 

trường sinh thái đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trong huyện 

thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật. 

- 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 thì giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp ngày càng tăng. 

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng 

vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và 

mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực đô thị khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở 

thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn 

tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, đáp 

ứng được mục tiêu đô thị hoá của thành phố. 

- Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo 

phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, cụm có 

quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng 

nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. Các trung tâm dịch 

vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô 

lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui 

chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân. 

- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi 

loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi, nghĩa trang, nghĩa địa,... trên cơ sở đáp 

ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của năm, đảm bảo 

tính hợp lý và tiết kiệm đất. 
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II. KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Diễn 

Châu kiến nghị: 

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện cho từng dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 

2021, đặc biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi, 

điện, nước sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa,… theo phương châm Nhà nước 

và nhân dân cùng làm. 

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn thành phố. 

- Tăng cường thành lập các ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần, các 

quỹ tín dụng để tăng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện 

nói riêng trong việc thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng. 

 


	ĐẶT VẤN ĐỀ
	1. Mục đích của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022
	2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022

	I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
	1.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường
	1.1.1. Điều kiện tự nhiên
	b. Vùng đồng bằng
	c. Vùng cát ven biển
	a. Chế độ nhiệt
	b. Chế độ mưa, lượng bốc hơi, độ ẩm không khí
	c. Chế độ gió, bão

	1.1.2. Các nguồn tài nguyên
	1.1.3. Thực trạng môi trường

	1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội( )
	1.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
	1.2.2.1. Sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp
	1.2.2.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	1.2.2.3. Lĩnh vực dịch vụ
	1.2.2.4. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp hợp tác xã
	1.2.2.5. Tài nguyên và Môi trường
	1.2.2.6. Thu, chi ngân sách

	1.2.3. Thực trạng phát triển Các lĩnh vực văn hóa xã hội
	1.2.3.1. Văn hóa – thông tin - thể thao
	1.2.3.2. Giáo dục và Đào tạo
	1.2.3.3. Y tế- Dân số, KHHGD


	1.3. Đánh giá chung
	1.3.1. Thuận lợi
	1.3.2. Khó khăn

	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
	2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
	2.1.1. Kết quả thực hiện các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021
	2.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021

	2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
	2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

	III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
	3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất
	3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
	3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất
	3.2.2 Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

	3.2. Tổng hợp cân đối chỉ tiêu
	3.3.1. Đất nông nghiệp
	3.3.2. Đất phi nông nghiệp
	3.3.3. Đất chưa sử dụng

	3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
	3.5. Diện tích đất cần thu hồi
	3.6. Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
	3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch
	3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

	IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
	4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
	4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất
	4.4. Các giải pháp khác

	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

