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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực hiện Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Nhà 
nước về đất đai có liên quan, theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT 
ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thực hiện công văn số 
5335/STNMT-QLĐĐ  ngày 20/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 
huyện; UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An” Nhằm đáp ứng yêu cầu công 
tác quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 

 
PHẦN I 

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Điều kiện tự nhiên 
Huyện Hưng Nguyên nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nghệ An, có tọa độ địa 

lý từ 18035' - 18o47’ vĩ độ Bắc và 105o35’ - 105o40’  độ kinh Đông, tiếp giáp với 
các đơn vị hành chính như sau:  

- Phía Bắc: giáp huyện Nghi Lộc; 
- Phía Nam: giáp huyện Nam Đàn và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh); 
- Phía Đông: giáp huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh; 
- Phía Tây: giáp huyện Nam Đàn. 
Là một trong những huyện nằm phụ cận Thành phố Vinh, cách trung tâm 

thành phố khoảng 5 km nên có nhiều thuận lợi trong việc liên kết trao đổi, giao 
lưu hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ thuật, ...  

2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 
Tổng giá trị sản xuất (GRDP, giá so sánh 2010) trên địa bàn đạt 3.093 tỷ 

đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ, đạt 48,3%KH, trong đó: khu vực Nông- lâm- 
thuỷ sản tăng 2,9%, đạt 55,8% KH; Công nghiệp- XD tăng 12,6%, đạt 
47,3%KH (riêng công nghiệp tăng 15,2%); Dịch vụ: tăng 8,2%, đạt 45,9% KH.  

Tốc độ tăng trưởng đạt 8,7%, tăng 2,14% so với cùng kỳ và đạt kế hoạch so 
với Nghị quyết HĐND huyện đề ra (tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5%-9,5%). 
Nông, lâm, ngư chiếm 21,91%, công nghiệp-xây dựng chiếm 42,27%, dịch vụ 
chiếm 35,82%. 
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PHẦN II 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là cơ sở để lập 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022.  
Trên cơ sở hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt tại 

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 05/02/2021; bổ sung tại Quyết định số 
376/QĐ-UBND ngày 14/9/2021. Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên đánh 
giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 như sau: 

Bảng 01: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện 
Hưng Nguyên 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 
KH được 

duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích dự 
kiến đến 

31/12/2021 

So sánh 

Tăng (+) 
 giảm (-) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Đất nông nghiệp 9.831,92 10.024,01 192,09 101,95 

2 Đất phi nông nghiệp 5.386,57 5.110,28 -276,29 94,87 

3 Đất chưa sử dụng 710,72 794,92 84,20 111,85 

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

- Nhóm đất nông nghiệp: Tổng diện tích đất nông nghiệp theo kế 
hoạch được duyệt là 9.831,92 ha, diện tích dự kiến thực hiện đến ngày 
31/12/2021 là 10.024,01 ha, cao hơn 192,09 ha so với kế hoạch được duyệt.  

- Nhóm đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích đất phi nông nghiệp theo kế 
hoạch được duyệt là 5.386,57 ha, diện tích dự kiến thực hiện đến ngày 
31/12/2021 là 5.110,28 ha, thấp hơn 276,29 ha so với kế hoạch được duyệt.  

- Nhóm đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng theo kế hoạch 
được duyệt là 710,72 ha, diện tích dự kiến thực hiện đến ngày 31/12/2021 là 
794,92 ha, cao hơn 84,20 ha so với kế hoạch được duyệt. 

2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 
2.1. Kết quả đạt được 
Trong năm 2021, theo kế hoạch được duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021; bổ sung tại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 
14/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên có 141 công trình, dự 
án với diện tích 537,01 ha. Kết quả đã thực hiện được 17 công trình dự án với 
diện tích là 73,08  ha, đạt 13,61% về diện tích xác định trong kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 (chi tiết các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2021 có tại 
phụ lục 01 kèm theo báo cáo). 
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2.2. Tồn tại 
Bên cạnh những công trình, dự án đã thực hiện, còn có 128 công tình, dự 

án đăng ký chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Chi tiết các công 
trình, dự án đề nghị chuyển tiếp có tại Phục lục 02 và 03 kèm theo báo cáo). 

Đánh giá cụ thể tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 cụ thể như sau: 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chậm phê duyệt. 
- Chất lượng lập kế hoạch không cao, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - 

xã hội, phát sinh nhiều công trình dự án. 
- Tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch còn thấp. 
- Việc không đồng nhất các chỉ tiêu thống kê các loại đất dẫn đến việc 

đánh giá các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch không đầy đủ, chính xác. 
3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 
Thực tế quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2021, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã đạt được nhiều chỉ tiêu sử dụng đất 
quan trọng, góp phần to lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh quốc phòng của huyện, của tỉnh. Trong quá trình sử dụng, 
chuyển mục đích đều dựa trên quan điểm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, triệt để 
quỹ đất, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 
phòng, phát triển hạ tầng, nên các diện tích đất thu hồi đều tạo sự đồng thuận 
cao trong nhân dân, ít có xảy ra khiếu kiện nhiều do thu hồi đất. 

Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định, quy trình, chưa có sự quan tâm đầu 
tư đúng mức trong chỉ đạo, tổ chức lập kế hoạch. Nhận thức của cấp xã trong 
việc lậpkế hoạch không cao, năng lực chuyên môn của cơ quan tư vấn, trách 
nhiệm của cơ quan thẩm định, việc công bố, công khai, tiếp thu ý kiến góp ý 
còn hạn chế: 

- Chưa có sự quan tâm đầu tư đúng mức trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

- Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, các dự án đầu tư chậm triển khai do thiếu vốn. 
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn gặp 

nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 
- Đưa vào kế hoạch sử dụng đất các công trình không có tính khả thi và bổ 

sung kế hoạch sử dụng 6 tháng cuối năm nhiều không thực hiện được. 
- Tình hình tác động bởi thiên tai, của biến đổi khí hậu cũng có tác động 

đến kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 
- Một số chính sách về đất đai như thu tiền sử dụng đất; chính sách thu 

tiền thuê đất, … có ảnh hưởng rất lớn đối với việc chuyển sang mục đích sử 
dụng đất phi nông nghiệp và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. 
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- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải 
lùi tiến độ thực hiện. 

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa 
được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành có 
liên quan đến sử dụng đất chưa đồng bộ. 

- Kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình quá lớn, trong khi nguồn 
ngân sách địa phương còn hạn chế. 

 
PHẦN III 

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 
1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 
1.1. Tổng hợp, phân tích, nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 
Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp được phân tích, tổng hợp trên cơ sở số 

liệu; diện tích nông nghiệp thu hồi, chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các 
công trình, dự án; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 
trong nhóm đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn 
huyện như sau: 

* Đất trồng lúa  
Năm 2021, diện tích đất trồng lúa là 5850,28 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5595,1 ha,  giảm 255,18 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 5595,1 ha;  
- Diện tích giảm: 255,18 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất quốc 

phòng 0,24 ha; đất an ninh 0,58 ha; đất khu công nghiệp 19,34 ha; đất thương 
mại, dịch vụ 47,44 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,5 ha; đất phát triển 
hạ tầng 42,16 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,44 ha; đất ở tại nông thôn 98,86 ha; 
đất ở tại đô thị 44,68 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,94 ha.  

* Đất trồng cây hàng năm khác    
Năm 2021, diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 977,62 ha, diện tích 

xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 953,68 ha, giảm 23,94 ha. 
Trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 953,68 ha;  
- Diện tích giảm: 23,94 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp 0,16 ha; đất phát triển hạ tầng 9,9 ha; đất ở tại nông 
thôn 10,54 ha; đất ở tại đô thị 3,34 ha.  

* Đất trồng cây lâu năm  
Năm 2021, diện tích đất trồng cây lâu năm là 1344,91 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1318,11 ha, giảm 26,8 ha. Trong đó: 
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- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 1318,11 ha;  
- Diện tích giảm: 26,8 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất thương 

mại, dịch vụ 26 ha; đất phát triển hạ tầng 0,8 ha. 
* Đất rừng phòng hộ  
Năm 2021, diện tích đất rừng phòng hộ là 634,23 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 634,11 ha, giảm 0,12 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 634,11 ha;  
- Diện tích giảm: 0,12 ha, do chuyển sang nghĩa trang, nghĩa địa.  
* Đất rừng sản xuất  
Năm 2021, diện tích đất rừng sản xuất là 757,2 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 757,2 ha, giữ nguyên so với hiện trạng. 
* Đất nuôi trồng thuỷ sản   
Năm 2021, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 450,57 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 430,34 ha, giảm 20,23 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 430,34 ha;  
- Diện tích giảm: 20,23 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất quốc 

phòng 0,06 ha; đất khu công nghiệp 8,95 ha; đất thương mại, dịch vụ 9,79 ha; 
đất phát triển hạ tầng 0,05 ha; đất ở tại nông thôn 1,38 ha.  

* Đất nông nghiệp khác  
Năm 2021, diện tích đất nông nghiệp khác là 9,2 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 91,2 ha, tăng  82 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 9,2 ha;  
- Diện tích tăng: 82 ha, được chuyển từ đất chưa sử dụng.  
2.2. Tổng hợp, phân tích, nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 
Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp được phân tích dựa trên cơ sở số 

liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 
của các ngành lĩnh vực; các xã, thị trấn trong năm 2022. Nhu cầu sử dụng đất 
phi nông nghiệp của huyện Hưng Nguyên như sau: 

* Đất quốc phòng  
Năm 2021, diện tích đất quốc phòng là 30,4 ha, diện tích xác định theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 30,7 ha, tăng  0,3 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 30,4 ha;  
- Diện tích tăng: 0,3 ha, được chuyển từ: đất nông nghiệp 0,3 ha; đất trồng 

lúa 0,24 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản  0,06 ha.  
* Đất an ninh  
Năm 2021, diện tích đất an ninh là 1,01 ha, diện tích xác định theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,59 ha, tăng  0,58 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 1,01 ha;  
- Diện tích tăng: 0,58 ha, được chuyển từ đất trồng lúa.  
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* Đất khu công nghiệp  
Năm 2021, diện tích đất khu công nghiệp là 377,72 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 412,41 ha, tăng  34,69 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 377,72 ha;  
- Diện tích tăng: 34,69 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 19,34 ha; đất 

nuôi trồng thuỷ sản  8,95 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,06 ha; đất sản 
xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,5 ha; đất phát triển hạ tầng 3,02 ha; đất ở 
tại nông thôn 0,28 ha; đất chưa sử dụng 0,54 ha.  

* Đất thương mại, dịch vụ  
Năm 2021, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 82,12 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 165,35 ha, tăng  83,23 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 82,12 ha;  
- Diện tích tăng: 83,23 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 47,44 ha; đất 

trồng cây lâu năm 26 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản  9,79 ha.  
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  
Năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 67,81 ha, diện 

tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 68,37 ha, tăng  0,56 ha. 
Trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 67,71 ha;  
- Diện tích giảm: 0,1 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất khu công 

nghiệp 0,06 ha; đất phát triển hạ tầng 0,04 ha;  
- Diện tích tăng: 0,66 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 0,5 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 0,16 ha.  
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  
Năm 2021, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 200,38 

ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 153,63 ha, giảm 
46,75 ha. Trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 127,63 ha;  
- Diện tích giảm: 72,75 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất khu 

công nghiệp 2,5 ha; đất phát triển hạ tầng 70,25 ha;  
- Diện tích tăng: 26 ha, được chuyển từ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối.  
* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  
+ Đất giao thông  
Năm 2021, diện tích đất giao thông là 1466,38 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1491,95 ha, tăng  25,57 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 1464,84 ha;  
- Diện tích giảm: 1,54 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất công 

trình năng lượng 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,73 ha; đất ở tại đô thị 0,8 ha;  
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- Diện tích tăng: 27,11 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 23,04 ha; đất 
trồng cây hàng năm khác 3,13 ha; đất trồng cây lâu năm 0,75 ha; đất nuôi trồng 
thuỷ sản 0,05 ha; đất ở tại nông thôn 0,09 ha; đất chưa sử dụng 0,05 ha.  

+ Đất thủy lợi  
Năm 2021, diện tích đất thủy lợi là 439,67 ha, diện tích xác định theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 445,51 ha, tăng  5,84 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 439,17 ha;  
- Diện tích giảm: 0,5 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất ở tại nông 

thôn 0,25 ha; đất ở tại đô thị 0,25 ha;  
- Diện tích tăng: 6,34 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 5,8 ha; đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp 0,04 ha; đất chưa sử dụng 0,5 ha.  
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa  
Năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 8,01 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8,01 ha, giữ nguyên so với hiện trạng. 
+ Đất xây dựng cơ sở y tế  
Năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 5,25 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,5 ha, tăng  0,25 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 5,25 ha;  
- Diện tích tăng: 0,25 ha, được chuyển từ đất trồng lúa.  
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  
Năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 48,26 ha, 

diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 49,41 ha, tăng  1,15 
ha. Trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 48,26 ha;  
- Diện tích tăng: 1,15 ha, được chuyển từ đất trồng lúa.  
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  
Năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 56,67 ha, diện 

tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 61,74 ha, tăng  5,07 ha. 
Trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 56,08 ha;  
- Diện tích giảm: 0,59 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng đất ở tại 

nông thôn;  
- Diện tích tăng: 5,66 ha, được chuyển từ đất trồng lúa.  
+ Đất công trình năng lượng 
Năm 2021, diện tích đất công trình năng lượng là 2,73 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3,63 ha, tăng  0,9 ha. Trong đó: 
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- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 2,73 ha;  
- Diện tích tăng: 0,9 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 0,77 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 0,07 ha; đất trồng cây lâu năm 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng 
2,74 ha;  

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông  
Năm 2021, diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông là 0,72 ha, diện 

tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,72 ha, giữ nguyên so với 
hiện trạng 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa  
Năm 2021, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa là 10,05 ha, diện tích 

xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 10,25 ha, tăng  0,2 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 10,05 ha;  
- Diện tích tăng: 0,2 ha, được chuyển từ đất ở tại đô thị.  
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải  
Năm 2021, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 1,13 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,13 ha, giữ nguyên so với hiện trạng. 
+ Đất cơ sở tôn giáo 
Năm 2021, diện tích đất cơ sở tôn giáo là 18,54 ha, diện tích xác định theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 20,49 ha, tăng 1,95 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 18,54 ha;  
- Diện tích tăng: 1,95 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 0,73 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác  1,2 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha.  
+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  
Năm 2021, diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 

197,17 ha, diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 274,73 ha, 
tăng  77,56 ha. Trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 194,1 ha;  
- Diện tích giảm: 3,07 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất khu công 

nghiệp 3,02 ha; đất ở tại đô thị 0,05 ha;  
- Diện tích tăng: 80,63 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 4,76 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác  5,5 ha; đất rừng phòng hộ 0,12 ha; đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm 70,25 ha.  

+ Đất chợ  
Năm 2021, diện tích đất chợ là 5,41 ha, diện tích xác định theo kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 là 5,41 ha, giữ nguyên so với hiện trạng.  
* Đất sinh hoạt cộng đồng  
Năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 18,63 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 19,07 ha, tăng  0,44 ha. Trong đó: 
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- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 18,61 ha;  
- Diện tích giảm: 0,02 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng đất ở tại 

nông thôn;  
- Diện tích tăng: 0,46 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 0,44 ha; đất có 

mặt nước chuyên dùng 0,02 ha.  
* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  
Năm 2021, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 5,5 ha, diện 

tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,5 ha, giữ nguyên so với 
hiện trạng. 

* Đất ở tại nông thôn  
Năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn là 790,85 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 903,29 ha, tăng  112,44 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 790,46 ha;  
- Diện tích giảm: 0,39 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất khu công 

nghiệp 0,28 ha; đất phát triển hạ tầng 0,11 ha; đất giao thông 0,09 ha; đất cơ sở 
tôn giáo 0,02 ha;  

- Diện tích tăng: 112,83 ha, được chuyển từ: đất trồng lúa 98,86 ha; đất 
trồng cây hàng năm khác 10,54 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 1,38 ha; đất phát 
triển hạ tầng 1,57 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha; đất chưa sử dụng 0,46 ha.  

* Đất ở tại đô thị  
Năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị là 60,9 ha, diện tích xác định theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 110,18 ha, tăng  49,28 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 60,7 ha;  
- Diện tích giảm: 0,2 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất phát triển 

hạ tầng 0,2 ha; đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,2 ha;  
- Diện tích tăng: 49,48 ha, được chuyển từ đất nông nghiệp.  
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan  
Năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 20,57 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 21,51 ha, tăng  0,94 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 20,57 ha;  
- Diện tích tăng: 0,94 ha, được chuyển từ đất trồng lúa.  
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp  
Năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 3,74 ha, 

diện tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3,74 ha, giữ nguyên so 
với hiện trạng. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng  
Năm 2021, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 29,71 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 29,71 ha, giữ nguyên so với hiện trạng. 
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* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  
Năm 2021, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 988,89 ha, diện 

tích xác định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 962,89 ha, giảm 26,0 ha. 
Trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 962,89 ha;  
- Diện tích giảm: 26,0 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng đất sản xuất 

vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.  
* Đất có mặt nước chuyên dùng  
Năm 2021, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 60,94 ha, diện tích xác 

định theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 60,92 ha, giảm 0,02 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 60,92 ha;  
- Diện tích giảm: 0,02 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng đất sinh hoạt 

cộng đồng. 
* Đất phi nông nghiệp khác  
Năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp khác là 0,05 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,05 ha, giữ nguyên so với hiện trạng. 
2.3. Đất chưa sử dụng 
Năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng là 794,92 ha, diện tích xác định 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 710,96 ha, giảm 83,96 ha. Trong đó: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng: 710,96 ha;  
- Diện tích giảm: 83,96 ha, do chuyển sang mục đích sử dụng: đất nông 

nghiệp khác 82,0 ha; đất khu công nghiệp 0,54 ha; đất phát triển hạ tầng 0,55 ha; 
đất giao thông 0,05 ha; đất thủy lợi 0,5 ha; đất ở tại nông thôn 0,46 ha; đất ở tại 
đô thị 0,41 ha.  

2. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 
- Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp là 

326,27 ha, trong đó: 
+ Đất trồng lúa: 255,18 ha; 
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 23,94 ha; 
+ Đất trồng cây lâu năm: 26,80 ha; 
+ Đất rừng phòng hộ: 0,12 ha; 
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 20,23ha. 
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 3,74 ha. 
3. Diện tích cần thu hồi 
Để phục vụ việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả, cần chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất nên có nhu cầu thu hồi một số loại đất như sau: 
- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 326,27 ha, trong đó: 
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+ Đất trồng lúa: 255,18  ha; 
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 23,94 ha; 
+ Đất trồng cây lâu năm: 26,80 ha; 
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 20,23 ha. 
- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là 105,17  ha, trong đó: 
+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, xã: 5,69 ha; 
+ Đất ở tại đô thị: 0,20 ha; 
+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 72,75 ha; 
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 26,0 ha. 
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 
- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 

là 82,0 ha (đất nông nghiệp khác). 
- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông 

nghiệp là 1,96 ha, trong đó: 
+ Đất khu công nghiệp: 0,54 ha; 
+ Đất phát triển hạ tầng: 0,55 ha; 
+ Đất ở tại nông thôn: 0,46 ha; 
+ Đất ở tại đô thị: 0,41 ha. 
5. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022 

(Chi tiết danh mục công trình dự án có tại biểu 10/CH) 
6. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm lập kế 

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

hoạch 2022 của huyện Hưng Nguyên được dựa trên các căn Văn bản pháp lý 
hiện hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Việc tính toán thu chi mang tính khái quát trong năm kế hoạch sử dụng 
đất 2022 trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện từng dự án sẽ 
có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và các chính sách hỗ trợ cụ thể 
của từng công trình, dự án.  
 Ước cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất 
năm đầu của quy hoạch là 1.931 tỷ đồng. 
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PHẦN IV 
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử 
dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Hưng 
Nguyên trong năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau: 

1. Giải pháp về tuyên truyền 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về ý thức sử 

dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. 
- Tổ chức tuyên truyền, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về 

việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để người dân kịp thời nắm bắt 
thông tin, nhu cầu sử dụng đất. 

2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Triển khai có hiệu quả 

các giải pháp tạo nguồn thu, chống thất thu, tiết kiệm chi, chống thất thoát trong 
đầu tư xây dựng để tạo nguồn phục vụ cho đầu tư phát triển, tăng tỷ lệ tích lũy 
nội bộ nền kinh tế địa phương. 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
địa phương để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến 
quy hoạch sử dụng đất. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ 
vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư của 
nước ngoài, vốn tự có của nhân dân. 

- Cần ưu đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm. 
- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các 

ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án, khắc phục tình 
trạng “quy hoạch treo”. 

3. Giải pháp về chính sách 
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử 

dụng đất đã được xét duyệt. 
- Tăng cường đầu tư đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn ở tất cả các ngành, các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai nhằm 
đáp ứng được cho sự nghiệp quản lý và phát triển. 

- Tăng cường thanh tra, giám sát các nguồn thải của các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, du lịch, thực hiện kiểm soát môi trường đối với các dự án đã hoạt 
động để đánh giá hiệu quả công nghệ sản xuất, hiệu quả của hệ thống xử lý chất 
thải. Đẩy mạnh việc giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường. 
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- Có chính sách cải tạo đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất nông 
nghiệp, lâm nghiệp nhằm tăng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

- Thực hiện thu phí ô nhiễm và các biện pháp hành chính khác đối với các 
nhà máy thải ra môi trường khối lượng lớn khí thải, nước thải. 

-  Thực hiện việc phân vùng môi trường để có những biện pháp quản lý và 
sử dụng phù hợp. 

- Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để có thể khai hoang, tăng vụ sản lượng do 
mất đất trồng lúa. 

- Đầu tư có trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư 
phát triển nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng về giao 
thông, thủy lợi. 

- Ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, thu hồi đất và 
đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực tái định cư. 

- Có chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm cho 
người có đất bị thu hồi, đặc biệt là những hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Có 
chính sách sử dụng lao động địa phương vào làm việc trong các nhà máy, xí 
nghiệp đóng trên địa bàn. 

- Ưu tiên dành quỹ đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc về an 
ninh, quốc phòng. Khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, 
nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, xây dựng 
nghĩa trang vùng, nghĩa trang sinh thái.  

4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện 
- Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất mang tính hiện thực, đáp ứng mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và bảo vệ môi trường, trong quá trình 
tổ chức thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc phân bổ cụ 
thể quỹ đất về quy mô diện tích, địa điểm và thời gian thực hiện. 

- Tiến hành tổ chức thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất đến các 
Ban ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong huyện biết để thực hiện theo 
đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của Luật đất đai. 

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ và thường xuyên 15 nội dung quản lý Nhà 
nước về đất đai ở tất cả các xã và các ngành trên địa bàn huyện. Triển khai thực 
hiện việc quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền và căn cứ theo kế hoạch sử 
dụng đất đã được duyệt theo đúng quy định hiện hành. 

- Tăng cường triển khai công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất, bảo 
vệ môi trường và việc thực hiện kế hoạch của huyện nhằm giám sát hoạt động 
của hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khắc phục các nhược điểm hiện 
có và nâng cao chất lượng triển khai. 
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- Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô 
thị, đầu tư hạ tầng với kế hoạch sử dụng đất để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả 
sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Đầu tư đồng bộ kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng với phát triển đô thị, ưu 
tiên dành đất cho các nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng an ninh trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng 
đất bền vững. 

- Cần có các chính sách ưu tiên để tạo sức thu hút phát triển công nghiệp, 
các ngành dịch vụ, du lịch, các chính sách đền bù thỏa đáng, kịp thời đối với đất 
đai cần thu hồi. 

- Ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, thu hồi đất và 
đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển ổn định đời sống cho nhân dân. 

- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá QSD 
đất. Công tác xây dựng giá khởi điểm để đấu giá QSD đất cần phải bám sát thị 
trường phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hưng Nguyên cơ bản đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn 
huyện, phù hợp với quy hoạch sử dụng đến năm 2030. 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 thị trấn, xã trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về 
đất đai theo pháp luật. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hưng Nguyên được xây dựng 
trên phương pháp luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp huyện do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn, dựa trên nhu cầu sử dụng đất 
của các ngành, các xã, thị trấn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
huyện. Do đó, phương án đảm bảo tính hệ thống phù hợp với quy hoạch chung 
của tỉnh và quy hoạch của các ngành. 

Kế hoạch sử dụng đất của huyện là căn cứ để điều chỉnh phân bố lại dân 
cư, lao động, khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất, lao động trên 
từng địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của 
các tầng lớp dân cư. 
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Như vậy, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hưng 
Nguyên đã đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của các ngành, các địa phương trong toàn huyện phù hợp với xu thế phát triển 
chung của tỉnh. Đồng thời cũng thể hiện rõ quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu 
quả và bảo vệ đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các 
nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành từ Trung 
ương, tỉnh, huyện và các thị trấn, xã trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu 
và khả năng đáp ứng về đất đai. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi. 

Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp 
tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ 
nâng hiệu quả sử dụng đất đảm bảo an ninh lương thực.  

Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn đảm bảo phù hợp với điều 
kiện đặc thù của từng khu vực. Đáp ứng được nhu cầu của người dân địa 
phương và đảm bảo mục tiêu đô thị hoá. 

Các loại đất phát triển cơ sở hạ tầng khác như đất giao thông, thủy lợi đến 
quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù 
hợp với phát triển kinh tế - xã hội của các thị trấn, xã. 

2. Kiến nghị 
Đề nghị UBND tỉnh, các Sở, Ngành có chính sách đầu tư thoả đáng tạo 

điều kiện phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn đầu tư từ bên ngoài nhằm 
thực hiện tốt phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nói chung, sự chuyển 
dịch cơ cấu các loại đất nói riêng theo quan điểm sử dụng đất đầy đủ, tiết kiệm, 
hiệu quả, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra và 
ngày càng nâng cao đời sống nhân dân./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
Phụ lục 01     

TỔNG HỢP  

Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

      
STT Tên công trình, dự án LĐ 

Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm 
thực hiện Ghi chú 

1 
Chia lô đất ở dân cư tại xóm 2, 
xóm 3, xóm 4, xóm 6, xã Châu 
Nhân (vùng cổng làng) 

ONT 0,50 Xã Châu Nhân  KHBS 
2020 

2 Chia lô đất ở dân cư xóm 3 (vùng 
ruộng phụ nữ) ONT 0,50 Xã Châu Nhân KH 2020 

3 Chia lô đất ở vùng Hồ Cá, Hầm 
Húc, xóm 1, xã Hưng Lợi ONT 1,00 Xã Hưng Lợi KHBS 

2019 

4 Chia lô đất ở dân cư tại xóm 5B, 
xóm 2A xã Hưng Đạo (vị trí 2, 3) ONT 0,90 Xã Hưng Đạo  KH 2019 

5 
Phân lô đất ở tại xóm 1, xóm 3, 
xóm 5, xã Xuân Lam (vùng Ao 
Yên Xuân, xóm 3) 

ONT 0,10 Xã Xuân Lam KHBS 
2020 

6 Chia lô đất ở dân cư tại  xóm 12, xã 
Hưng Trung ONT 0,04 Xã Hưng Trung KHBS 

2020 

7 Chia lô đất ở tại vùng Ré Bờ Hồng, 
xóm 6, xã Hưng Tiến cũ  ONT 1,50 Xã Hưng Nghĩa KHBS 

2019 

8 Chia lô đất ở dân cư tại xóm Hồng 
Lĩnh (xóm 6, xóm 7 cũ) ONT 3,40 Xã Hưng 

Thông 
KHBS 
2020 

9 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng 
Nương Rột khối 8 và tuyến 2 - QL 
46, thị trấn Hưng Nguyên 

ODT 2,30 TT. Hưng 
Nguyên KH 2019 

10 Xây dựng Khu đô thị NIDCO 
Thịnh Lợi ONT 13,12 Xã Hưng Lợi KHBS 

2020 

11 

Tái định cư Dự án đường bộ cao 
tốc trên tuyến Bắc - Nam phía 
Đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn 
Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt 
(Hà Tĩnh) 

ONT 1,97 Xã Hưng Trung KH 2019 

ONT 1,14  Hưng Yên Nam KH 2019 

ONT 1,36 Xã Hưng Đạo KH 2019 

ONT 1,39 Xã Hưng Tân KH 2019 

ONT 2,18 Xã Hưng Nghĩa KH 2019 

ONT 2,08 Xã Hưng 
Thành KH 2019 
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Phụ lục 01     
TỔNG HỢP  

Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

      
STT Tên công trình, dự án LĐ 

Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm 
thực hiện Ghi chú 

12 

Khu tái định cư dự án đường cao 
tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện 
Hưng Nguyên tại xã Hưng Châu 
(bổ sung) 

ONT 0,09 Xã Châu Nhân KH 2020 

13 Mở rộng nghĩa trang Dạ Đế, xóm 
1, Xã Xuân Lam NTD 0,30 Xã Xuân Lam KHBS 

2020 

14 
Xây dựng Khu kinh doanh thương 
mại tổng hợp và kho xưởng sản 
xuất gia công cơ khí (Cty 216) 

TMD 0,25 Xã Hưng Đạo KH 2021 

15 
Khu dịch vụ, vui chơi giải trí của 
Công ty Bách Bách Phát tại xã 
Hưng Châu 

TMD 0,76 Xã Châu Nhân KH 2020 

16 

Xây dựng sân thể dục thể thao xóm 
7, xã Hưng Đạo phục vụ bồi 
thường GPMB dự án đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông 

DTT 1,10 Xã Hưng Đạo KHBS 
2020 

17 

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ 
VSIP (hạng mục đất khu công 
nghiệp) 

SKK 4,94 Xã Hưng Tây Đã giao 
đất 

SKK   Xã Hưng Đạo Đã giao 
đất 

SKK 4,67 TT. Hưng 
Nguyên 

Đã giao 
đất 

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ 
VSIP (hạng mục đất thương mại, 
dịch vụ) 

TMD 10,56 Xã Hưng Tây Đã giao 
đất 

TMD 16,93 TT. Hưng 
Nguyên 

Đã giao 
đất 

Tổng cộng có 17 công trình, dự án   73,08     
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Phụ lục 02 
 

   

TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

1 

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP 
(hạng mục đất khu công nghiệp) 

SKK 19,33 Xã Hưng Tây KH 
2019 

SKK 4,37 Xã Hưng Đạo KH 
2019 

SKK 10,99 TT. Hưng Nguyên KH 
2019 

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP 
(hạng mục đất thương mại, dịch vụ) 

TMD 8,44 Xã Hưng Tây KH 
2019 

TMD 68,1 TT. Hưng Nguyên KH 
2019 

2 Mở rộng khuôn viên trụ sở Công an 
huyện Hưng Nguyên CAN 0,58 TT. Hưng Nguyên KH 

2019 

3 Mở rộng trụ sở Ban chỉ huy quân sự 
huyện CQP 0,30 TT. Hưng Nguyên KH 

2020 

4 Tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 46 
đến trung tâm xã Hưng Mỹ DGT 1,26 Xã Hưng Mỹ KHBS 

2019 

5 

Di dời  hệ thống cấp nước đoạn qua xã 
Hưng Đạo, Hưng Tây để GPMB phục vụ 
thi công dự án xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 
2017-2020 

DTL 0,40 Xã Hưng Đạo, 
Hưng Tây 

KHBS 
2020 

6 
Di dời hệ thống hạ tầng Kỹ thuật phục vụ 
GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông (Viễn thông) 

DTL 1,40 Các Xã, thị trấn KHBS 
2020 

7 Dự án công viên nghĩa trang sinh thái 
Vĩnh Hằng NTD 78,47 Xã Hưng Tây KHBS 

2019 

8 Mở rộng nghĩa trang Dạ Đế, xóm 1, Xã 
Xuân Lam NTD 0,50 Xã Xuân Lam KHBS 

2020 

9 
Xây dựng nghĩa trang làng Phan, xã Hưng 
Tân phục vụ bồi thường GPMB dự án 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 

NTD 0,95 Xã Hưng Tân KHBS 
2020 

10 
Chia lô đất ở dân cư tại thị trấn Hưng 
Nguyên (vùng Mũi Dê, Dăm Tống khối 
5) 

ODT 3,40 TT. Hưng Nguyên KH 
2020 

11 Chia lô đất ở dân cư tại thị trấn Hưng 
Nguyên (vùng đồng Mác, Cồn Sa khối 9) ODT 6,94 TT. Hưng Nguyên KH 

2020 
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TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

12 Chia lô đất ở dân cư tại thị trấn Hưng 
Nguyên (vùng Cửa Lối khối 7) ODT 6,40 TT. Hưng Nguyên KH 

2020 

13 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Sau Nhà, thị 
trấn Hưng Nguyên ODT 0,37 TT. Hưng Nguyên KH 

2020 

14 Phân lô đất ở tại xóm 1, xóm 3, xóm 5, xã 
Xuân Lam ONT 2,75 Xã Xuân Lam KHBS 

2020 

15 Phân lô đất ở tại vùng Biền Cửa Kho 
ngoài, xóm Long Giang, xã Xuân Lam  ONT 0,49 Xã Xuân Lam KHBS 

2020 

16 Phân lô đất ở tại vùng Biền Cửa Kho 
trong, xóm Long Giang, xã Xuân Lam  ONT 0,50 Xã Xuân Lam KHBS 

2020 

17 Chia lô đấu giá đất ở dân cư tại vùng Ốc 
phía đông đường huyện 8B ONT 1,70 Xã Xuân Lam KHBS 

2020 

18 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng Cửa Ông 
Nhượng, xóm 5 và vùng Lò Gạch xóm 6, 
xã Hưng Lĩnh 

ONT 0,77 Xã Hưng Lĩnh KHBS 
2020 

19 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng kề nhà văn 
hóa xóm 5 và vùng Cửa Dũng Hằng, xóm 
6, xã Hưng Lĩnh 

ONT 0,99 Xã Hưng Lĩnh KHBS 
2020 

20 Phân lô đất ở tại vùng Bà Bượm, xóm 4, 
xã Hưng Lợi (giai đoạn 2) ONT 0,49 Xã Hưng Lợi KHBS 

2020 

21 Chia lô đất ở tại vùng Đồng Sâm (lối 2), 
thôn Mỹ Giang (xóm 2 cũ), xã Hưng Mỹ ONT 0,50 Xã Hưng Mỹ KHBS 

2020 

22 Chia lô đất ở tại vùng Hòn Mô, xóm 3, xã 
Hưng Mỹ (giai đoạn 2) ONT 0,50 Xã Hưng Mỹ KHBS 

2020 

23 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Đồng Màng 
Cao, xã Hưng Mỹ ONT 0,50 Xã Hưng Mỹ KHBS 

2020 

24 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Đồng Màng 
Thấp, xã Hưng Mỹ ONT 0,50 Xã Hưng Mỹ KHBS 

2020 

25 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng xen dắm 
phía Bắc nhà văn hóa xóm 1, xã Hưng 
Nghĩa 

ONT 0,38 Xã Hưng Nghĩa KHBS 
2020 
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STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

26 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng xen dắm 
phía Nam nhà văn hóa xóm 1, xã Hưng 
Nghĩa 

ONT 0,46 Xã Hưng Nghĩa KHBS 
2020 

27 Phân lô đất ở tại vùng Căng, xóm 2, xã 
Hưng Nghĩa ONT 0,45 Xã Hưng Nghĩa KHBS 

2020 

28 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Cửa Kho, 
xóm 16, xã Hưng Nghĩa ONT 0,49 Xã Hưng Nghĩa KHBS 

2020 

29 Phân lô đất ở tại vùng trong Đồng Cửa, 
xóm 17, xã Hưng Nghĩa ONT 3,00 Xã Hưng Nghĩa KHBS 

2020 

30 Chia lô đất ở vùng Chợ Hến xóm 6A, xã 
Hưng Yên Bắc ONT 0,19 Hưng Yên Bắc KHBS 

2019 

31 Chia lô đất ở vùng cổ Bồng và vùng Cửa 
Chùa, xóm 4, Hưng Phúc ONT 2,65 Xã Hưng Phúc KHBS 

2019 

32 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng Mồng Năm 
Dưới 1, Mồng Năm Dưới 2 và Mồng 
Năm Dưới 3, xã Hưng Tân 

ONT 1,45 Xã Hưng Tân KHBS 
2020 

33 
Chia lô dđất ở dân cư tịa vùng Mồng Năm 
Dưới 4, Mồng Năm Dưới 5 và vùng xen 
dắm làng Nam, xã Hưng Tân 

ONT 0,98 Xã Hưng Tân KHBS 
2020 

34 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng Biền 1, xóm 
Lộc Điền và vùng Đồng Sủng 1, xóm Phú 
Thành, xã Hưng Thành 

ONT 0,95 Xã Hưng Thành KHBS 
2020 

35 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng Biền 2, xóm 
Lộc Điền và vùng Đồng Sủng 2, xóm Phú 
Thành, xã Hưng Thành 

ONT 1,00 Xã Hưng Thành KHBS 
2020 

36 Chia lô dất ở dân cư tại vùng ngoài xóm 
Đại Thọ, xã Long Xá ONT 0,50 Xã Long Xá KHBS 

2020 

37 Chia lô đất ở tại vùng Cây Da Trong, xóm 
Xuân Hòa (xóm 11B, Hưng Long cũ) ONT 0,43 Xã Long Xá KH 

2020 
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Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

38 Chia lô đất ở tại xóm Thành Sơn (xóm 12 
cũ, Hưng Long cũ) ONT 0,29 Xã Long Xá KH 

2020 

39 
Chia lô đất ở vùng Đội vườn xóm 1, Ao 
Bàu xóm 2, Đất Mượn xóm 2, 3, 6, xã 
Hưng Xá 

ONT 1,38 Xã Long Xá KHBS 
2019 

40 Chia lô đất ở dân cư xóm 3 (xóm 6, 7 xã 
Hưng Nhân cũ) ONT 1,38 Xã Châu Nhân KH 

2020 

41 Phân lô đất ở dân cư vùng Cần, xóm 5, xã 
Châu Nhân ONT 0,85 Xã Châu Nhân  KHBS 

2020 

42 Chia lô đất ở dân cư tại xóm 2, xóm 3, 
xóm 4, xóm 6, xã Châu Nhân ONT 1,01 Xã Châu Nhân  KHBS 

2020 

43 

Tái định cư Dự án đường bộ cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 
2017-2020, đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - 
Bãi Vọt (Hà Tĩnh) 

ONT 0,3 Xã Hưng Trung KH 
2019 

ONT 1,22 Hưng Yên Nam KH 
2019 

ONT 0,3 Xã Hưng Đạo KH 
2019 

ONT 0,21 Xã Hưng Tân KH 
2019 

ONT 0,7 Xã Hưng Nghĩa KH 
2019 

ONT 0,3 Xã Hưng Thành KH 
2019 

44 
Khu tái định cư dự án đường cao tốc Bắc 
- Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên tại 
xã Hưng Châu (bổ sung) 

ONT 0,1 Xã Châu Nhân KH 
2020 

45 
Khu tái định cư dự án đường cao tốc Bắc 
- Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên tại 
xã Hưng Tây 

ONT 0,9 Xã Hưng Tây KH 
2020 

46 Chia lô đất ở tại vùng Ré Bờ Hồng, xóm 
6, xã Hưng Tiến cũ  ONT 0,20 Xã Hưng Nghĩa KHBS 

2019 

47 Chia lô đất ở tại vùng Cựa Chùa (Lối 4), 
xã Hưng Thắng ONT 0,50 Xã Hưng Nghĩa KH 

2020 
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TỔNG HỢP  
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hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

48 Chia lô đất ở tại vùng Cựa Chùa (Lối 5, 
6), xã Hưng Thắng ONT 0,50 Xã Hưng Nghĩa KH 

2020 

49 
Chia lô đất ở tại vùng xen dắm xóm 1, 
xóm 2, xóm 4B, xóm 5B, xóm 6, xóm 8, 
xã Hưng Tiến 

ONT 0,50 Xã Hưng Nghĩa KH 
2020 

50 Chia lô đất ở tại vùng Mậu Dài, xóm 1 
(xã Hưng Châu cũ) ONT 0,50 Xã Châu Nhân KH 

2020 

51 Chia lô đất ở tại xóm 3, xã Hưng Thịnh ONT 0,24 Xã Hưng Thịnh KH 
2020 

52 Xây dựng Khu đô thị NIDCO Thịnh Lợi ONT 0,11 Xã Hưng Lợi KHBS 
2020 

53 Xây dựng Nhà học Giáo Lý thuộc Giáo 
xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây TON 0,47 Xã Hưng Tây KH 

2020 

54 Trung tâm kinh doanh tổng hợp dịch vụ 
và kho bãi (Công ty Hoàng Phú Gia) TMD 0,60 Xã Hưng Mỹ KHBS 

2019 

55 Trung tâm kinh doanh tổng hợp dịch vụ 
và kho bãi (Công ty Hà An) đường 8B TMD 0,30 Xã Hưng Mỹ KHBS 

2019 

56 Dự án Cơ sở SX đồ gỗ nội thất, kho bãi 
kết hợp dịch vụ thương mại Trường An TMD 1,80 Xã Hưng Tây KHBS 

2019 

57 Đất thương mại dịch vụ tại xã Hưng Tây 
(Đấu giá quyền thuê đất) TMD 1,13 Xã Hưng Tây KHBS 

2019 

58 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh vật liệu 
xây dựng (Công ty TNHH Tân Nguyên 
Nghệ An) 

TMD 0,30 Xã Hưng Tân KHBS 
2020 

59 
Trung tâm kinh doanh vận tải, đại lý mua 
bán vật liệu, văn phòng làm việc và nhà 
kho (Cty TNHH Thịnh Hưng) 

TMD 1,14 Xã Hưng Thịnh, 
Hưng Lợi 

KHBS 
2019 

60 Văn phòng làm việc, bãi tập kết VLXD 
tại xã Hưng Xuân (CTY Yến Nhi) SKC 0,16 Xã Xuân Lam 

Đang 
thực 
hiện 

61 Dự án khai thác cát sỏi của Công ty Toàn 
Cầu tại xã Hưng Khánh SKX 26,00 Xã Hưng Thành KH 

2020 
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Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

62 
Xây dựng Cơ sở trồng trọt ứng dụng 
Công nghệ cao tại huyện Hưng Nguyên 
của công ty TNHH Thành Phát 

NKH 48,00 Xã Xuân Lam KH 
2020 

NKH 34,00 Xã Châu Nhân,  
Xã Hưng Thành 

KH 
2020 

63 Cải tạo ĐZ 110KV Hưng Đông - Can Lộc 
và Hưng Đông - Linh Cảm DNL 0,64 

Các Xã: Hưng 
Mỹ, Hưng Tân, 

Hưng Nghĩa 
(Hưng Thắng cũ), 
Hưng Phúc, Châu 

Nhân 

KH 
2021 

64 

Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện 
trung áp tỉnh Nghệ An theo phương án đa 
chia đa nối (MDMC) khu vực thị xã Cửa 
Lò, TX Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, 
Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam 
Đàn 

DNL 0,07 

TT. Hưng 
Nguyên, xã Xuân 

Lam,  
Hưng Đạo 

KH 
2021 

65 

Cấy TBA giảm bán kính cấp điện các 
TBA số 3 Nam Nghĩa, số 2 Hùng Tiến 3, 
số 4 Nam Giang, số 2,5 Khánh Sơn 2; số 
8 Kim Liên; số 5 thị trấn;  số 3 Nam 
Hưng; số 2 Nam Thanh 1 do Điện lực 
Nam đàn quản lý và TBA số 4 Hưng Mỹ, 
số 1 Nam Cát, số 3 Hưng Châu do Điện 
lực Hưng Nguyên quản lý 

DNL 0,03 Xã Hưng Mỹ, 
 Hưng Châu 

KH 
2021 

66 

Cấy TBA giảm bán kính cấp điện các 
TBA số 7 Nghi Hoa, 9 Nghi Trung, 1 
Nghi Văn, 2,6 Nghi Liên, 9,11 Nghi Yên; 
Xà Rạ; 1 Nam Yên; 2,5,7,10 Nghi Kiều; 
2,3 Nghi Thuận; 5 Nghi Hoa; 5 Nghi Yên; 
2 Nghi Mỹ 

DNL 0,04 Hưng Yên Nam KH 
2021 

67 
Cấy TBA, nâng cao điện áp để giảm số 
lượng khách hàng sinh hoạt có điện áp 
thấp tỉnh NA 

DNL 0,04 Xã Hưng Lĩnh KH 
2021 
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thực hiện 

Ghi 
chú 

68 

Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện 
trung áp tỉnh Nghệ An theo phương án đa 
chia đa nối (MDMC) khu vực thị xã Thái 
Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Đô 
Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc 

DNL 0,03 Xã Hưng Yên Bắc KH 
2021 

69 Trường THCS xã Hưng Yên Nam DGD 1,13 Xã Hưng Yên 
Nam 

KH 
2021 

70 Phân lô đất ở tại xóm 5, xã Hưng Đạo ONT 0,48 Xã Hưng Đạo KH 
2021 

71 Phân lô đất ở tại vùng Bàu Thiếc, thôn 
Mỹ Giang (xóm 2 cũ), xã Hưng Mỹ ONT 2,32 Xã Hưng Mỹ KH 

2021 

72 Phân lô đất ở tại vùng Mồ Mợ, xóm 2, 
Hưng Nghĩa (xóm 4, Hưng Tiến cũ) ONT 3,31 Xã Hưng Nghĩa KH 

2021 

73 Phân lô đất ở xen dắm vùng Cựa Chùa, 
xóm 6, xã Hưng Nghĩa ONT 0,25 Xã Hưng Nghĩa KH 

2021 

74 Phân lô đất ở tại xóm 5, Hưng Thịnh ONT 0,52 Xã Hưng Thịnh KH 
2021 

75 Phân lô đất ở vùng Lò Gạch xóm 6 ONT 0,49 Xã Hưng Lĩnh KH 
2021 

76 Phân lô đất ở xóm 1, 4, 5 xã Hưng Lĩnh ONT 0,45 Xã Hưng Lĩnh KH 
2021 

77 Phân lô đất ở dân cư tại vùng Cồn Xanh, 
xóm Phú Điền ONT 0,02 Xã Hưng Thành KH 

2021 

78 Phân lô đất ở vùng Đội Cửa Hàng, xóm 
Yên Thọ, xã Hưng Thịnh ONT 0,50 Xã Hưng Thịnh KH 

2021 

79 Khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên ODT 15,31 TT. Hưng Nguyên KH 
2021 

80 Khu nhà ở cho sỹ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp ONT 10,31 Xã Hưng Thịnh KH 

2021 

81 Xây dựng cơ sở thương mại, nhà hàng tổ 
chức sự kiện và nhà nghỉ TMD 0,45 Xã Hưng Tân KH 

2021 

82 Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu 
dân cư trên địa bàn các xã ONT 1,70 Các xã KH 

2021 
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83 Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu 
dân cư trên địa bàn thị trấn ODT 0,60 TT. Hưng Nguyên 

KH 
2021,  
BSKH 
2021 

84 

Đường giao thông nối QL46 với 542B tại 
xã Hưng Thịnh và đường Lê Xuân Đào 
tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, 
tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1) 

DGT 2,2 Xã Hưng Mỹ BSKH 
2021 

DGT 1,50 Xã Hưng Thịnh BSKH 
2021 

DGT 1,6 Xã Hưng Tân BSKH 
2021 

DGT 1,7 Xã Hưng Nghĩa BSKH 
2021 

DGT 2,7 Xã Hưng Thông BSKH 
2021 

85 
Giải tỏa hành lang đường tỉnh lộ 542E 
đoạn qua trụ sở công an huyện Hưng 
Nguyên 

DGT 0,01 TT. Hưng Nguyên BSKH 
2021 

86 Xây dựng cầu Kẻ Gai DGT 0,05 Xã Hưng Tây BSKH 
2021 

87 

Nạo vét sông, kè chống sạt lở hai bên bờ 
sông và đường vào khu lễ hội thuộc dự án 
bảo tồn, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử 
văn hóa Đền Ông Hoàng Mười 

DTL 0,3 Xã Hưng Thịnh BSKH 
2021 

DTL 0,2 Xã Hưng Lợi BSKH 
2021 

88 Xây dựng khu thể thao xóm 4 DTT 0,5 Hưng Yên Nam BSKH 
2021 

89 Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện 
lưới hạ áp giảm TTNĐ 

DNL 0,03 Xã Hưng Tây BSKH 
2021 

DNL 0,02 Hưng Yên Bắc BSKH 
2021 

90  Bảo tồn và phát huy giá trị  di tích Xô 
Viết Nghệ Tĩnh (phần còn lại), khối 5  DDT 0,2 TT. Hưng Nguyên BSKH 

2021 

91 Xây dựng nhà văn hóa xóm 4 DSH 0,12 Hưng Yên Nam BSKH 
2021 

92 Chia lô đất ở dân cư vùng Cầu Vó, xóm 
Hồng Thái ONT 3,6 Xã Hưng Thông BSKH 

2021 

93 Chia lô đất ở dân cư vùng Chăn Nuôi, 
X.Hồng Phong ONT 4,8 Xã Hưng Thông BSKH 

2021 

94 Chia lô đất ở dân cư xóm Hồng Lĩnh ONT 2,3 Xã Hưng Thông BSKH 
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Phụ lục 02 
 

   

TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

2021 

95 Chia lô đất ở dân cư vùng Bến Đông, xóm 
Hồng Lĩnh ONT 3,8 Xã Hưng Thông BSKH 

2021 

96 Chia lô đất ở vùng kề Lò Gạch, xóm 6 ONT 0,49 Xã Hưng Lĩnh BSKH 
2021 

97 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Hầm Húc, 
xóm 1 và xóm 2 ONT 2,3 Xã Hưng Lợi BSKH 

2021 

98 Chia lô đất ở xóm 5 (vùng dăm lớn, thôn 
Mỹ Thịnh) ONT 3 Xã Hưng Mỹ BSKH 

2021 

99 Chia lô đất ở vùng Lộ Mội, xóm 2 (xóm 
3, xã Hưng Tiến cũ) ONT 0,22 Xã Hưng Nghĩa BSKH 

2021 

100 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Đồng trước 
và vùng ổ gà, xóm 2 ONT 6,98 Xã Hưng Phúc BSKH 

2021 

101 Chia lô đất ở vùng đường Xuân Am 
xuống Yên Tùy ONT 0,2 Xã Hưng Thịnh BSKH 

2021 

102 Chia lô đất ở bố trí sắp xếp dân cư vùng 
đặc biệt khó khăn tại xóm 7 ONT 2,14 Xã Xuân Lam BSKH 

2021 

103 Chia lô đất ở vùng Đồng Phốc (giai đoạn 
2,3) ONT 1,9 Hưng Yên Nam BSKH 

2021 

104 Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất còn 
lại tại Khu tái định cư dường 72 m ODT 0,41 TT. Hưng Nguyên BSKH 

2021 

105 Xây dựng trụ sở Chi cục thuế khu vực 
Sông Lam II TSC 0,58 TT. Hưng Nguyên BSKH 

2021 

106 Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện 
Hưng Nguyên TSC 0,36 TT. Hưng Nguyên BSKH 

2021 

107 
Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại Đại 
Thành, thôn Mỹ Thượng (Công ty TNHH 
Hoàng Trang Nguyên) 

TMD 0,57 Xã Hưng Mỹ BSKH 
2021 

108 Đường giao thông nông thôn xóm 1, xã 
Hưng Phú DGT 0,02 Xã Hưng Thành 

KH 
2018, 
Thông 
qua lại 

109 Chia lô đất ở dân cư tại xóm 5B, xóm 2A 
xã Hưng Đạo (vị trí 1, 4, 5) ONT 1,40 Xã Hưng Đạo 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 
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Phụ lục 02 
 

   

TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

110 Sân thể thao xóm 7 xã Hưng Trung DTT 0,56 Xã Hưng Trung 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

111 Chia lô đất ở vùng Ao xóm 1 xã Hưng 
Đạo ONT 0,30 Xã Hưng Đạo 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

112 Chia lô đất ở xóm Nam Phúc Hòa xã 
Hưng Tây ONT 2,12 Xã Hưng Tây 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

113 Chia lô đất ở tại xóm 1A, xóm 6, xóm 8 
xã Hưng Lĩnh ONT 0,56 Xã Hưng Lĩnh 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

114 Chia lô đất ở vùng Đập Đáy xóm 5 xã 
Hưng Lợi  ONT 0,50 Xã Hưng Lợi 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

115 Chia lô đất ở dân cư vùng Bà Bượm xóm 
4 và vùng đập Đáy xóm 5 xã Hưng Lợi  ONT 1,00 Xã Hưng Lợi 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

116 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng đồng Lợt 
xóm Đồng Phong và xóm Yên Phú xã 
Hưng Thịnh 

ONT 2,50 Xã Hưng Thịnh 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

117 Chia lô đất ở vùng đồng Màng xóm 4B xã 
Hưng Mỹ ONT 0,50 Xã Hưng Mỹ 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

118 Mở rộng nhà thờ giáo họ Đoài Yên xóm 9 
xã Hưng Phúc TON 0,08 Xã Hưng Phúc 

KH 
2019, 
Thông 
qua lại 

119 
Khu đô thị giai đoạn 1B (Thuộc dự án Khu 
công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ 
An) 

TMD 4,00 Xã Hưng Tây CTDA 
đăng 
ký để 
thực 
hiện 

TMD 2,70 TT. Hưng Nguyên 
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TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

các 
thủ 
tục 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

120 
Khu đô thị giai đoạn 2A (Thuộc dự án Khu 
công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ 
An) 

TMD 26,51 TT. Hưng Nguyên 

CTDA 
đăng 
ký để 
thực 
hiện 
các 
thủ 
tục 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

121 
Khu đô thị giai đoạn 2B (Thuộc dự án Khu 
công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ 
An) 

TMD 26,76 Xã Hưng Tây 
CTDA 
đăng 
ký để 
thực 
hiện 
các 
thủ 
tục 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

TMD 7,22 TT. Hưng Nguyên 

122 
Khu đô thị giai đoạn 3 (Thuộc dự án Khu 
công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ 
An) 

TMD 31,35 TT. Hưng Nguyên 

CTDA 
đăng 
ký để 
thực 
hiện 
các 
thủ 



Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hưng Nguyên 

29 
 

 
Phụ lục 02 
 

   

TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

tục 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

123 
Khu công nghiệp giai đoạn 1B (Thuộc dự án 
Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP 
Nghệ An) 

SKK 2,95 Xã Hưng Tây 

CTDA 
đăng 
ký để 
thực 
hiện 
các 
thủ 
tục 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

124 
Khu công nghiệp giai đoạn 2 (Thuộc dự án 
Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP 
Nghệ An) 

SKK 26,89 Xã Hưng Tây CTDA 
đăng 
ký để 
thực 
hiện 
các 
thủ 
tục 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

SKK 43,82 TT. Hưng Nguyên 

SKK 42,00 Xã Hưng Đạo 

126 
Chia lô đất ở để giao đất theo hình thức 
định giá đất tại vùng Ao Kênh, xóm 8, xã 
Hưng Xuân cũ 

ONT 0,06 Xã Xuân Lam 

KH 
2021; 
Đăng 
ký để 
giao 
đất 
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TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất chuyển sang thực 

hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

 

STT Tên công trình, dự án   
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện 

Ghi 
chú 

127 Đấu giá đất thương mại, dịch vụ tại xã 
Hưng Tây TMD 2,06 Xã Hưng Tây 

KHBS 
2020, 
Đăng 
ký để 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

128 Đấu giá đất thương mại, dịch vụ tại xã 
Long Xá TMD 0,05 Xã Long Xá 

KHBS 
2020, 
Đăng 
ký để 
giao 
đất, 
cho 
thuê 
đất 

            

Tổng cộng có 127 công trình, dự án   669,59     
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Phụ lục 03    

TỔNG HỢP  
Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2021, không tiếp tục đề xuất 

chuyển sang thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

STT Tên công trình, dự án Loại  
đất 

Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện Ghi chú 

1 
Chia lô đất ở vùng Cổ Cò và 
vùng Khe Mu xóm 1 xã Hưng 
Tiến cũ 

ONT 0,70 Xã Hưng 
Nghĩa 

KH 2019  
(Không GPMB 

được) 

2 Chia lô đất xóm 1 xã Hưng Lam 
cũ ONT 0,50 Xã Xuân 

Lam 

KH 2019  
(Không GPMB 

được) 

3 Nhà văn hóa xóm Xuân Tân xã 
Hưng Thịnh DSH 0,25 Xã Hưng 

Thịnh 

KH 2019 (Điều 
chỉnh 0,21 ha sang 
mục đích đất tôn 

giáo) 

4 Chia lô đất ở vùng Tràng Học 
xóm 6 xã Hưng Trung ONT 1,00 Xã Hưng 

Trung 

KH 2019  
(Không GPMB 

được) 

5 
Chia lô đất ở tại vị trí 3, vùng 
Tràng Học xóm 6, xã Hưng 
Trung 

ONT 0,50 Xã Hưng 
Trung 

KH 2020  
(Không GPMB 

được) 

6 
Chia lô đất ở tại vùng xen dắm 
xóm 1, xóm 2, xóm 4B, xóm 5B, 
xóm 6, xóm 8, xã Hưng Mỹ 

ONT 0,86 Xã Hưng 
Mỹ 

 Dự án quá 3 năm 
chưa thực hiện 
(BSKH 2018) 

7 Chia lô đất ở dân cư tại vùng xen 
dắm xóm 7 xã Hưng Mỹ ONT 0,64 Xã Hưng 

Mỹ 

Dự án quá 3 năm 
chưa thực hiện (KH 

2019) 

8 Chia lô đất ở vùng đồng Sâm 
xóm 2  ONT 1,06 Xã Hưng 

Mỹ 

Dự án quá 3 năm 
chưa thực hiện (KH 

2019) 

9 
Chia lô đất ở tại xóm Đại Đồng, 
xóm Thượng Khê, xóm Khoa Đà 
2, xã Hưng Tây 

ONT 3,00 Xã Hưng 
Tây 

Dự án quá 3 năm 
chưa thực hiện (KH 

2019) 

10 
Chia lô đất ở dân cư tại xứ đồng 
Mác khối 15, khối 16 thị trấn 
Hưng Nguyên 

ODT 0,06 TT. Hưng 
Nguyên 

Dự án quá 3 năm 
chưa thực hiện (KH 

2019) 

11 Trường Mầm non tư thục Thái 
Lão DGD 0,45  TT. Hưng 

Nguyên 

Dự án quá 3 năm 
chưa thực hiện (KH 

2019) 

Tổng cộng có 11 công trình, dự án   9,02     
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Phụ lục 04    
TỔNG HỢP 

Các công trình, dự án đăng ký mới năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

      
TT Tên công trình, dự án LĐ 

Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện Ghi chú 

1 Công trình: Nâng cấp đường tỉnh 
lộ 539C DGT 1,60 Xã Hưng 

Thông   

2 Cải tạo nâng cấp trạm bơm sông 
Rum, hệ thống thủy lợi Nam DTL 0,04 Xã Châu Nhân 

  

3 

Đường vào Cụm công nghiệp 
Hưng Yên Nam (đoạn từ xóm 
Đại Huệ đến xóm Phúc Điền xã 
Hưng Tây) 

DGT 4,70 Xã Hưng Tây 

  

4 
Chia lô đất ở tại vùng Làng Bắt, 
xóm 2 và xóm 3, xã Hưng Yên 
Nam  

ONT 0,50 Hưng Yên 
Nam   

5 Cảng Thủy nội địa Nam Anh tại 
xã Hưng Lợi DGT 3,20 Xã Hưng Lợi 

  

6 Chia lô đất ở vùng Đồng Bùi, 
xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung ONT 0,49 Xã Hưng 

Trung   

7 Trung tâm thể dục thể thao 
huyện Hưng Nguyên DTT 3,40 TT. Hưng 

Nguyên   

8 

Xây dựng cống điều tiết kết hợp 
cầu giao thông vào vùng bãi sản 
xuất xã Long Xá và cải tạo, nâng 
cấp trạm bơm và hệ thống kênh 
tưới xã Hưng Lĩnh 

DGT,  
DTL 7,00 Hưng Long, 

Hưng Lĩnh 

  

9 
Cải tạo nâng cấp đường dân sinh 
từ nhà ông Cầu đến nhà ông 
Tùng 

DGT 0,10 Xã Xuân Lam 
  

10 Phân lô đất ở xen dắm xóm 5, xã 
Xuân Lam ONT 0,06 Xã Xuân Lam 

  

11 Xây dựng Chùa Long Đồng tại 
xã Châu Nhân TON 1,40 Xã Châu Nhân 

  

12 

Xây dựng nghĩa trang tại xã 
Hưng Yên Bắc, Hưng Trung 
phục vụ GPMB dự án xây dựng 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía đông giai đoạn 2017-2020 

NTD 0,34 Hưng Trung,  
Hưng Yên Bắc 

  

13 Xây dựng Trạm y tế xã Hưng 
Yên Nam DYT 0,25 Hưng Yên 

Nam   
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Phụ lục 04    
TỔNG HỢP 

Các công trình, dự án đăng ký mới năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

      
TT Tên công trình, dự án LĐ 

Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện Ghi chú 

14 Xây dựng sân vận động xã Hưng 
Yên Nam DTT 1,20 Hưng Yên 

Nam   

15 
Xây dựng đường và hạ tầng khu 
trung tâm hành chính xã Hưng 
Yên Nam 

DGT 0,11 Hưng Yên 
Nam   

16 
Đường giao thông nối QL46 với 
đường tỉnh ĐT.542C qua xã 
Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên 

DGT 2,00 Xã Hưng Đạo 

  

17 
Cải tạo nâng cấp đoạn đường 
gom dân sinh đoạn qua nhà ông 
Hồng xóm 5 xã Xuân Lam 

DGT 0,01 Xã Xuân Lam 

  

18 Mở rộng trường tiểu học Hưng 
Tân DGD 0,02 Xã Hưng Tân   

19 Xây dựng Nhà Văn hóa Làng 
Đông, xã Hưng Tân DSH 0,34 Xã Hưng Tân 

  

20 
Kéo dài tuyến đường A đoạn từ 
đường Lê Xuân Đào đến Đền 
Thánh xã Hưng Nghĩa 

DGT 0,25 Xã Hưng 
Nghĩa 

  

21 Phân lô đất ở tại xóm 8, xã Hưng 
Đạo ONT 0,16 Xã Hưng Đạo   

22 

Chia lô đất ở để đấu giá quyền sử 
dụng đất tại vùng Thầu Đâu, 
xóm Hồng Phong, xã Hưng 
Thông 

ONT 3,20 Xã Hưng 
Thông 

  

23 
Chia lô đất ở để đấu giá quyền sử 
dụng đất tại vùng Bàu, xóm 2, xã 
Long Xá 

ONT 6,70 Xã Long Xá   

24 
Chia lô đất ở để đấu giá quyền sử 
dụng đất tại khối 2, thị trấn Hưng 
Nguyên 

ODT 9,10 TT. Hưng 
Nguyên   

25 
Chia lô đất ở dân cư tại vùng 
Đồng Om và vùng Dằm Chai, 
khối 2, thị trấn Hưng Nguyên 

ODT 7,00 TT. Hưng 
Nguyên 

  

26 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Xứ 
Trọt xóm 6, xã Hưng Đạo ONT 3,15 Xã Hưng Đạo 
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Phụ lục 04    
TỔNG HỢP 

Các công trình, dự án đăng ký mới năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên 

      
TT Tên công trình, dự án LĐ 

Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  
thực hiện Ghi chú 

Chia lô đất ở dân cư tại vùng Xứ 
Trọt xóm 6 (hạng mục đất giao 
thông) 

DGT 1,10 Xã Hưng Đạo 
  

27 Chia lô đất ở dân cư tại vùng Cổ 
Bồng, xóm 4, xã Hưng Phúc ONT 3,50 Xã Hưng Phúc 

  

28 
Di dời nghĩa trang Vùng 3, xóm 
Đại Huệ phục vụ GPMB dự án 
đường bộ cao tốc Bắc Nam 

NTD 0,37 Xã Hưng Tây 
  

29 Khu thương mại dịch vụ dược 
phẩm HDT tại xã Hưng Thịnh  TMD 0,40 Xã Hưng Thịnh 

  

30 

Cơ sở kinh doanh thiết bị, vật tư 
ngành nông nghiệp và kho hàng 
hóa, thôn Mỹ Thanh, xã Hưng 
Mỹ 

SKC 0,50 Xã Hưng Mỹ 

  

  
Tổng cộng có 30 công trình, dự 

án   62,19     

 


