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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên đường Lê 

Đức Thọ thành phố Nam Định; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 

của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân 

khu hai bên đường Lê Đức Thọ (đoạn thuộc địa bàn huyện Nam Trực); 

Căn cứ Quyết định 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam 

Định về phê duyệt điều chỉnh, bổ xung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Căn cứ Quyết định 3023/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định Phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Căn cứ Quyết định 2152/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh 
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Nam Định v/v Phê duyệt Quy hoạch phân khu (Tỷ lệ 1/2000) hai bên tuyến 

đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025 

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Nam Trực đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định 1066/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Trực đến năm 2020 định hướng đến 

năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc phê 

duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050;  

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1422/ QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2020 của thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam 

Định đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của  UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trực; 

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nam Trực; 

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành 

phố Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành 

phố Nam Định; 
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Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành 

phố Nam Định; 

Căn cứ  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-XH năm 

2021 của huyện Nam Trực; định hướng phát triển kinh tế-XH năm 2022 trên 

địa bàn huyện Nam Trực; 

Căn cứ Thông báo số 871/TB-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện 

Nam Trực về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Trực; 

Thực hiện Văn bản số 2511/STNMT-QHKHĐĐ ngày 08/8/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023; 

Căn cứ Thông báo số 4315/TB-STNMT ngày 20/12/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Nam Trực; 

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Nam Định; 

Nội dung báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất đai huyện 

Nam Trực năm 2023 gồm các nội dung chính sau: 

Đặt vấn đề 

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

II. Phần thứ hai: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021; 

III. Phần thứ ba: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022; 

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

Kết luận và kiến nghị. 
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Biểu số liệu 
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1.1. Vị trí địa lý 

Nam Trực là cửa ngõ phía nam thành phố Nam Định, có vị trí như sau: 

- Phía Bắc giáp với thành phố Nam Định; 

- Phía Đông giáp với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình); 

- Phía Tây giáp với huyện Vụ Bản, huyện Nghĩa Hưng và huyện Ý Yên; 

- Phía Nam giáp với huyện Trực Ninh; 

Huyện Nam Trực có diện tích tự nhiên 163,89 km2. Dân số 189.462 

người, Mật độ dân số bình quân 1.156 người/km2 gồm 20 đơn vị hành chính 19 

xã và 1 thị trấn. Thị trấn Nam Giang là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của 

huyện; 

1.2. Hiện trạng sử dụng đất 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2021, và tình hình biến động các chỉ 

tiêu sử dụng đất năm 2022; ước tính đến 31/12/2022 tổng diện tích đất tự nhiên 

là 16.388,97 ha bao gồm các loại đất chính sau: 

1.2.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp là 11.469,93 ha, chiếm 69,99% diện tích tự 

nhiên; 

Trong đó: 

- Đất trồng lúa: 8.339,04 ha, chiếm 72,70% diện tích đất nông nghiệp; 

- Đất bằng trồng cây HN khác: 1.748,80 ha, chiếm 15,25% diện tích đất 

nông nghiệp; 

- Đất trồng cây lâu năm: 604,61 ha, chiếm 5,27% diện tích đất nông 

nghiệp; 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 757,74 ha, chiếm 6,61% diện tích đất nông 

nghiệp; 

- Đất nông nghiệp khác: 19,74 ha, chiếm 0,17% diện tích đất nông 

nghiệp; 

1.2.2. Đất phi nông nghiệp 
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Diện tích 4.860,74 ha, chiếm 29,66 % diện tích đất tự nhiên. Diện tích, 

cơ cấu đất phi nông nghiệp như sau:  

- Đất quốc phòng: 3,76 ha, chiếm 0,08 % diện tích đất phi nông nghiệp; 

- Đất an ninh: 0,41 ha, chiếm 0,01 % diện tích đất phi nông nghiệp; 

- Đất cụm công nghiệp: 41,84 ha, chiếm 0,86 % đất phi nông nghiệp; 

- Đất thương mại, dịch vụ: 14,09 ha, chiếm 0,29% đất phi nông nghiệp; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 96,43 ha, chiếm 1,98% diện tích 

đất phi nông nghiệp; 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 95,13 ha, chiếm 1,96% diện tích đất phi 

nông nghiệp; 

- Đất phát triển hạ tầng: 2.785,32 ha, chiếm 57,30 % diện tích đất phi 

nông nghiệp (gồm đất giao thông; đất thủy lợi; đất công trình năng lượng; đất 

công trình bưu chính viễn thông; đất chợ ...), cụ thể: 

+ Đất giao thông 1139,88 ha. 

+ Đất thủy lợi 1215,69 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 1,69 ha 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: 8,36 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 74,06 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 3,96 ha. 

+ Đất công trình năng lượng 3,09 ha. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông 1,07 ha 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: 22,06 ha. 

+ Đất tôn giáo: 65,56 ha 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 240,44 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội; 0,56 ha 

+ Đất chợ: 8,90 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 14,64 ha, chiếm 0,30% diện tích đất phi nông 

nghiệp. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 26,22 ha, chiếm 0,54% diện tích 
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đất phi nông nghiệp. 

- Đất ở tại nông thôn: 1.041,30 ha, chiếm 21,42% diện tích đất phi nông 

nghiệp; 

- Đất ở tại đô thị: 75,86 ha, chiếm 1,56% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 18,15 ha, chiếm 0,37% diện tích đất phi 

nông nghiệp; 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,09 ha, chiếm 0,01% diện 

tích đất phi nông nghiệp; 

- Đất tín ngưỡng: 33,12 ha, chiếm 0,68% diện tích đất phi nông nghiệp; 

- Đất sông, ngòi, kênh: 487,35 ha, chiếm 10,03% diện tích đất phi nông 

nghiệp; 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 115,29 ha, chiếm 2,37% diện tích đất 

phi nông nghiệp; 

- Đất phi nông nghiệp khác: 11,74 ha, chiếm 0,24% diện tích đất phi 

nông nghiệp; 

1.2.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích là 58,30 ha, chiếm 0,36% diện tích tự nhiên của huyện 

(Chi tiết theo đơn vị hành chính cấp xã trong biểu số 01/CH kèm theo) 

1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội năm 2022 

1.3.1 Sản xuất nông nghiệp. 

* Trồng trọt:  

- Sản xuất vụ Đông: Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.054 ha. Trong đó: 

Khoai tây: Diện tích 548 ha, năng suất đạt 161,64 tạ/ha, sản lượng đạt 8.858 

tấn; Ngô: Diện tích 83 ha, năng suất 45,54 tạ/ha, sản lượng 378 tấn; Khoai lang: 

Diện tích 43 ha, năng suất đạt 111,86 tạ/ha, sản lượng 481 tấn. 

- Sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa 2022: 

+ Cây lúa: Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm đạt 15.257ha (Trong đó: 

Vụ xuân 7.519 ha, vụ mùa 7.738 ha). Năng suất lúa cả năm đạt 61,07 tạ/ha, sản 

lượng lúa đạt 93.174 tấn. 
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+ Cây màu: Tổng diện tích gieo trồng đạt 935 ha, Trong đó: Cây Lạc 

diện tích 691 ha; rau màu khác 244 ha, nhìn chung sinh trưởng phát triển tốt, 

năng suất khá. 

+ Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 93.777 tấn, bằng 101,93% kế 

hoạch giao (KH 92.000 tấn). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt 

đạt 134,42 triệu đồng. 

* Chăn nuôi: 

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm được kiểm soát tốt, không để lây lan trên địa bàn. Sản lượng thịt lợn hơi 

xuất chuồng cả nămước đạt 14.000 tấn, bằng 100% kế hoạch năm. Tăng cường 

quản lý giá thịt lợn, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; vận chuyển, giết mổ động 

vật; buôn bán, sử dụng thuốc thú y trên địa bàn huyện. 

* Thủy sản: 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 589,5ha; Sản lượng thủy sản đạt 

3.410 tấn,bằng 100,29 % so với kế hoạch năm (KH 3.400 tấn). 

* Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai:  

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04/4/2022 

của UBND tỉnhvề tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và 

chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão; Tập trung triển khai thực hiện 

các dự ántu sửa, nâng cấpđê, kè, cống và công trìnhphòng chống lụt bão, thủy 

lợi nội đồng,đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

1.3.2. Sản xuất công nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng 

- Công nghiệp: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà phục hồi và đạt 

mức tăng trưởng khá; Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022(theo giá so sánh 

2010) ước đạt 7.713 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng 

hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước đạt 5.243 tỷ đồng, tăng 12% so 

với cùng kỳ. 

Triển khai các thủ tục xây dựng cụm công nghiệp Tân Thịnh quy mô 50 

ha với tổng mức vốn đầu tư 450 tỷ đồng, cụm công nghiệp xã Nam Thanh (thôn 
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Du Tư) quy mô 50 ha, cụm công nghiệp Đồng Thái tại xã Đồng Sơn và xã Nam 

Thái với quy mô 50 ha. 

- Công tác đầu tư xây dựng: 

+ Thực hiện rà soát, tổng hợp 790 đối tượng người có công đề nghị hỗ 

trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ. 

+ Đôn đốc các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng tiến độ, 

chất lượng: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng; Cải tạo, nâng cấp đường 

An Quang; Xây dựng khu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện, Xây dựng các 

khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, Tân Thịnh,… 

+ Hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Xây dựng Cầu Dứa, xã Hồng 

Quang; Cải tạo, sửa chữa cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid -19 tại thị 

trấn Nam Giang (Bệnh viện huyện cũ); Xây dựng 06 phòng học 02 tầng trường 

mầm non Nam Toàn. 

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các công trình, 

dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Thái Hải; Cải tạo, nâng cấp đường vào trường 

THPT Lý Tự Trọng; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường số 8 xã Điền xá; Xây dựng 

hạ tầng các khu dân cư tập trung tại các xã: Nam Thái, Nam Thắng, Đồng Sơn, 

Nam Lợi, Nam Thanh, Hồng Quang,... 

- Giao thông: Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các dịp 

Tết nguyên đán, lễ hội đầu năm, ngày lễ 30/4-1/5 và Quốc khánh 02/9,... Tổ 

chức ra quân giải tỏa, lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn 

huyện. 

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

cả năm ước đạt 5.243 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.Một số dự án đầu tư 

đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư như: Xây dựng khu dịch vụ 

tổng hợp tại xã Nam Cường của Công ty TNHH Trung Nguyên, dự án Xây 

dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Đồng Sơn của Công 

ty TNHH MTV dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Trung.  
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1.3.3. Văn hoá - xã hội: 

* Giáo dục và Đào tạo:  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 tại các cấp học;huyện Nam 

Trực tiếp tục đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn 

đoàn đạt giải Nhất, xếp thứ 3 trong 10 huyện, thành phố; Thi tuyển sinh vào 

trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 76 học sinh đỗ, xếp thứ 2 toàn tỉnh.Kỳ 

thi THPT quốc gia kết quả tốt nghiệp THPT đỗ 99,95%. Triển khai các nhiệm 

vụ trọng tâm năm học2022-2023;thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 

7 và lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới;Kế hoạch phát triển 

giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2030.Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn 

Xanh -Sạch -Đẹp -An toàn. 

Cơ sở vật chất giáo dục được tăng cường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại 

hoá gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục thực hiện 

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định rõ lộ 

trình thực hiện việc nâng chuẩn theo 02 giai đoạn và Kế hoạch số 91/KH-

UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện lộ trình nâng chuẩn 

giai đoạn I (2020-2025) và giai đoạn II (2025-2030).  

* Y tế:  

Thực hiệntốt công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân; 

chủ động triển khai các giải pháp phòng chốngdịch bệnh, nhất là dịch bệnh 

COVID-19. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ, bệnh sốt 

xuất huyết, cúm A, bệnh tay chân miệng cho trẻ em,... không để xảy ra dịch 

bệnh lớn trên địa bàn.Triển khai hiệu quả các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ 

sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh;Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình 

mới”; các Kếhoạch vềđảm bảo an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, Tết. Tăng 

cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, 
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dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, trang thiết bị y tế tư 

nhân năm 2022. 

* Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người có công 

với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh -Liệt sỹ 27/7 và các hoạt động thăm, tặng quà đối tượng 

chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ, người nghèo, người cao tuổi, đối 

tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh -Liệt sỹ 

27/7. Thực hiện nắm bắt tình hình lao động việc làm, tiền công tiền lương tại 

các doanh nghiệp, thu thập thông tin biến động cung - cầu lao động thời điểm 

01/7/2022; chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu cai nghiện ma túy 2022 theo kế hoạch 

được giao. Triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và công 

tác chăm sóc bảo vệ trẻ em năm 2022.  

* Văn hoá, Thông tin và Thể thao:  

Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, các chương trình nghệ thuật 

chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi cho nhân dân. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện 

lần thứIX năm 2022, tham gia các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao 

của tỉnh.Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề nhân 

dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó, thông tin đầy đủ chính 

xác và kịp thời về tình hình kinh tế -xã hội;các chủ trương chính sách của Đảng, 

Nhà nước,công tác phòng chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm, tình 

hình thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa; đấu tranh phòng chống các loại tội 

phạm, công tác bảo đảm an toàn giao thông. 

* Bảo hiểm xã hội:  

Thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, từ ngày 

01/01/2022 theo quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 

của Chính phủ. Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời cho người được hưởng lương 
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hưu theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao 

tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện 

đến 31/12/2022 ước đạt 95% dân số, bằng 100% kế hoạch giao. 

1.3.4. Tài chính, ngân hàng 

- Thu NSNN trên địa bàn năm 2022 ước đạt 406 tỷ đồng, bằng 116,2% 

dự toán giao. Trong đó: Thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất ước đạt 290 tỷ đồng, 

bằng 111,5% dự toán giao. Thu thường xuyên ước đạt 116 tỷ đồng, bằng 

129,8% dự toán giao. 

- Tổng chi ngân sách huyện, xã cả năm 2022 ước đạt 860 tỷ đồng, đảm 

bảo các khoản chi lương và các khoản có tính chất lương, chi thực hiện chế độ 

an sinh xã hội theo quy định. 

- Đăng ký kinh doanh: Thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 và số hóa thủ tục hành chính; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí 

và trả kết quả thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy 

đối với các thủ tục hành chính, kết hợp trả kết quả qua bưu điện cho 600 hộ sản 

xuất kinh doanh.  

-Thực hiện quyết toán được 54 công trình đầu tư XDCB; đang tập trung 

quyết toán các công trình tiếp theo, dự kiến đến hết năm 2022thẩm tra quyết 

toán được 65 công trình. 

- Dư nợ tín dụng năm 2022 ước đạt 2.051 tỷ đồng, tăng 151tỷ đồng so 

với đầu năm 2022. Trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT ước đạt 1.515 

tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với đầu năm; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện ước đạt 406 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm; Quỹ tín dụng 

nhân dân Nam Thanh ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với đầu năm. 

1.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng: 

1.4.1. Giao thông 

* Quốc lộ 21: Đoạn qua huyện  Nam Trực qua 7 xã dài khoảng 13 km. 

Năm 2010  hoàn thành nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn cấp III, đồng bằng đáp 

ứng nhu cầu vận tải cho tỉnh Nam Định. 
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* Mạng lưới đường tỉnh: Huyện Nam Trực có 04 tuyến đường tỉnh với 

tổng chiều dài 33,4 km cụ thể như sau: 

- Đường Tỉnh 488: Từ Cầu Vòi (km155 QL21) đến trung tâm thị trấn 

Thịnh Long dài 39,3 km, qua huyện Nam Trực. Đoạn km0 - km13+800 (giao 

với ĐT480) đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

- Đường tỉnh 490C (55 cũ): Từ chân cầu Đò Quan đến Nam Điền dài 

55,2 km đi qua địa bàn huyện Nam Trực dài 10 km đã được nâng cấp đạt tiêu 

chuẩn cấp III đồng bằng, nền Đường rộng 12 m, mặt Đường rộng 11 m. 

- Đường tỉnh 487 (đường đen cũ): từ xã Nam Thanh – đến xã Đồng Sơn, 

đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng. 

- Đường tỉnh 487B (đường trắng cũ): Từ xã Nam Hồng - đến giáp Nghĩa 

Hưng dài 15 km, đang được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng. 

* Đường giao thông nông thôn: gồm đường huyện, đường xã và đường 

thôn xóm những năm gần đây được đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

1.4.2 Thuỷ lợi: 

Huyện Nam Trực có hai sông chính chạy qua với tổng chiều dài 29,7 km, 

trong đó: Sông Hồng 15,2 km, sông Đào 14,5 km. Đây là hai nguồn cung cấp 

nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh. 

Kênh mương và hệ thống cống đập điều tiết nội đồng: được hoàn thiện 

đảm bảo phục vụ tưới tiêu và đảm bảo tiêu chí nông thôn mới. 

1.4.3 Năng lượng 

 Nguồn cung cấp điện cho tỉnh Nam Định chủ yếu từ trạm nguồn 

220/110KV Nam Định - E37 (công suất 2x125MVA) nằm trên địa bàn huyện 

Mỹ Lộc. Ngoài ra, Nam Định còn nhận nguồn từ trạm 220/110KV Ninh Bình 

(công suất 2x125MVA) qua Đường dây 110KV Ninh Bình Trình Xuyên; 

- Lưới hạ áp: Lưới hạ áp trên địa bàn huyện sử dụng lưới 3 pha 4 dây, 

dây dẫn gồm nhiều chủng loại: A, AC, M, tiết diện khác nhau, nhiều mối nối, 

chắp vá, làm giảm độ tin cậy cung cấp điện và tăng đáng kể lượng tổn thất kỹ 
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thuật cho lưới điện. Tổn thất điện năng trên lưới hạ áp hiện ở mức 20%. Về mô 

hình quản lý điện nông thôn đã được ngành điện tiếp quản và quản lý; 

1.4.4. Bưu chính viễn thông: 

Mạng phục vụ Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong 

toàn huyện đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. 

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

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã năm 2022, trong điều kiện 

tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, xung đột giữa 

2 nước Nga -Ukraine và tỷ lệ lạm phát ở một số nước tăng cao gây ảnh hưởng 

tới phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong nước; song dưới sự lãnh đạo 

thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, 

sáng tạo của chính quyền cùng với giám sát của HĐND các cấp; sự chủ động 

của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, cùng với sự nỗ 

lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, do đó tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện trong năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển so với cùng kỳ; an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

- Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát 

chặt chẽ, hiệu quả. Triển khai quyết liệt và hoàn thành các mục tiêu tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho người dân. Cơ bản hoàn thành tiêm mũi 3, mũi 4 cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên điều kiện tiêm; Hoàn thành tiêm mũi 1 và mũi 2 

cho trẻ em, người từ 12 đến 17 tuổi, mũi 3 đạt 73,56%; Trẻ từ 5 đến 11 tuổi: 

mũi 1 đạt 96,55%; mũi 2 đạt 71,99%. 

- Sản xuất nông nghiệp ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm 

soát, không để dịch bệnh xảy ra lây lan, bùng phát. Hoàn thành xây dựng nông 

thôn mới nâng cao tại 19/20 xã, thị trấn. Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

- Thu NSNN trên địa bàn năm 2022 ước đạt 431 tỷ đồng, bằng 123,4% 

dự toán giao. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tăng 

13,5%, tốc độ tăng vốn đấu tư thực hiện trên địa bàn tăng 16,82%, giá trị sản 
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phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt đạt 134,4 triệu đồng,... 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; các công trình 

trọng điểm của huyện tiếp tục được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải 

phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thành thủ tục 

đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm 

bảo thời gian theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, 

thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, tổ chức 

tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tổ chức thành 

công Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn và Đại hội thể dục thể thao lần 

thứ IX của huyện. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh 

cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh. 

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển 

đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực. 100% các 

phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã thị trấn việc nhận, phát hành 

văn bản bằng hình thức văn bản điện tử có chữ ký số. 

 - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực 

hiện; công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường và 

đạt nhiều kết quả; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Hoạt động của các cơ quan khối 

nội chính đạt kết quả khá tốt. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo 

chất lượng, đúng luật. 

* Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế: 

- Tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có nguy cơ “dịch 

chồng dịch”. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 của người dân tại một số 

địa phương, đơn vị còn lơ là, chủ quan; tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 

ở một số địa phương chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Tiến độ thi công và triển khai thủ tục của một số dự án còn chậm; công 

tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh 
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hưởng tới tiến độ chung của các dự án. 

- Vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều, công trình thủy lợi còn tồn tại ở 

một số địa phương. Tiến độ lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất 

không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42, 1456 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số cơ quan, địa phương chưa tập trung giải quyết 

dứt điểm đơn thư của công dân. 

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Nguyên nhân khách quan: 

- Do dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm có những diễn biến phức 

tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. 

- Các Văn bản quy định về pháp luật đất đainhiều, thiếu đồng bộ ảnh 

hưởng tới tiến độ giải quyết công việc liên quan đến đất đai. 

Nguyên nhân chủ quan: 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lúng 

túng, chưa chủ động, ngại va chạm trong giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở 

địa phương. 

- Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức ở các địa phương còn thiếu, việc 

tuyển dụng chưa thể thực hiện kịp thời để bù đắp cho số lượng thiếu hụt này 

dẫn đến một số địa phương không kịp nắm bắt các vi phạm pháp luật về đất 

đai, đê điều để kịp thời xử lý. 

- Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết kịp thời, thấu 

tình, đạt lý ngay từ cơ sở. Một số đơn vị, địa phương chưa tập trung cao, còn 

lúng túng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; bên cạnh đó tồn tại 

một số đối tượnghạn chế về nhận thức, cố tình kéo dài vụ việc khiếu nại, tố cáo 

dù đã có kết quả giải quyết, trả lời từ các cấp có thẩm quyền. 

(Nguồn số liệu: theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

năm 2022 của huyện Nam Trực) 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trực được UBND tỉnh 
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Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; phê 

duyệt bổ sung tại các Quyết định số: 759/QĐ-UBND ngày 21/4/2022; Quyết 

định số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2022; Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 

01/8/2022 và Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định. 

Tổng số hạng mục công trình được phê duyệt cho phép thực hiện là 93 

hạng mục công trình, dự án với tổng diện tích 396,75 ha. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: 02 công trình với diện tích 62,29 ha. 

- Đất an ninh: 01 công trình, dự án với diện tích 2,3 ha. 

- Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất:  

gồm 55 công trình với diện tích 265,59 ha. 

- Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất: gồm 35 công trình với tổng diện tích 51,29 ha. 

- Khu vực thực hiện đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở: 11,32 ha tại 19 

xã, thị trấn. 

- Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở: 3,96 ha tại 18 xã, thị trấn. 

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện; UBND huyện có Thông báo số 01/TB-UBND ngày 06/01/2022 về việc 

công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện, trên Cổng thông 

tin điện tử huyện Nam Trực (địa chỉ: namtruc.namdinh.gov.vn) và công bố 

công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện có liên quan đến 

xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. UBND huyện 

giao phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các thủ tục về đất 

đai trình các cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của luật đất đai năm 

2013. Các quyết định phê duyệt kế hoạch 2022 bổ sung cũng được thực hiện 

công khai đảm bảo theo quy định. 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 



 

Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất  năm 2023  huyện Nam Trực 

 

- 18 - 

Tính đến hết tháng 12/2022 kết quả đã thực hiện là 63,23 ha đạt 15,93 % 

so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, cụ thể như sau: 

1.1. Đất quốc phòng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 

62,29  ha để thực hiện 02 công trình, dự án: dự án xây dựng các hạng mục phục 

trợ khu căn cứ chiến đấu huyện Nam Trực tại xã Bình Minh 2,29 ha và dự án 

xây dựng doanh trại quân đội tại xã Bình Minh 60 ha.  

Trong năm 2022 Hội đồng BTHT và TĐC huyện đang thực hiện công 

tác GPMB dự án xây dựng các hạng mục phục trợ khu căn cứ chiến đấu huyện 

Nam Trực tại xã Bình Minh với diện tích 2,29 ha. Đề nghị chuyển KH 2023 để 

tiếp tục thực hiện 

1.2.  Đất an ninh: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 2,3 ha 

để thực hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc công an huyện Nam Trực. 

Công tác GPMB đang được thực hiện, dự kiến chi trả tiền xong trong năm 2022, 

đề nghị chuyển KH 2023 để hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 

và giao đất. 

1.3. Đất cụm công nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt 

02 dự án với tổng diện tích 74,8 ha; Kết quả thực hiện 01 dự án mở rộng cụm 

công nghiệp tập trung Đồng Côi với diện tích 24,37 ha, đạt 32,58%, cụu thể: 

+ Dự án xây dựng mở rộng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi tại thị 

trấn Nam Giang với diện tích 24,8 ha đã hoàn thành công tác GPMB (đợt 1); 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất và cho chủ đầu tư thuê đất theo quy định với diện 

tích 24,37 ha. 

+ Dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tân Thịnh với 

diện tích 50 ha, hiện đang lập thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 

diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa theo quy định. Đề nghị chuyển KH 

2023 để tiếp tục triển khai thực hiện. 

1.4. Đất thương mại dịch vụ: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 36,66 cho 28 dự án. Năm 
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2022 đã giao đất cho dự án Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng 

dầu và dịch vụ thương mại (Công ty CP Nam Tân Phong) tại xã Nam Mỹ với 

diện tích 0,10 ha. 

Trong số 27 dự án, 05 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư của 

UBND tỉnh; 02 dự án đã có văn bản chấp thuận cho phép lập dự án đầu tư; 01 

dự án đang xin chủ trương đầu tư; các dự án còn lại đang khảo sát lập báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư. 

1.5. Đất sản xuất phi nông nghiệp: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 14,63 ha cho 07 dự án. 

Năm 2022, dự án Dự án xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, 

gia công cư khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu 

tại xã Đồng Sơn (Công ty TNHH Công nghệ cao Sinte Nam Định) với diện tích 

9,3 ha đã được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư; hiện đang hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định. 

1.6. Đất phát triển hạ tầng: 

- Đất giao thông: Kế hoạch năm 2022 được duyệt 139,43 ha để thực 

hiện 13 công trình, dự án; Diện tích thực hiện 29,6 ha, đạt 21,23 % cho 4 công 

trình, dự án, cụ thể: 

+ Đã thực hiện xong công tác GPMB: diện tích 0,44 ha cho 02 công trình 

(dự án đường vào khu dân cư tập trung xã Tân Thịnh; đường khu dân cư tập 

trung thôn Nội xã Nam Thanh). 

- Dự án đường trục phía Nam thành phố Nam Định đoạn qua 3 xã Nam 

Toàn, Nam Cường, Hồng Quang huyện Nam Trực; kế hoạch 2022 được duyệt 

là 30 ha. Đến nay đã thực hiện công tác GPMB với diện tích 26,24 ha. Hiện 

đang hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất và giao 

đất. Đề nghị chuyển tiếp KH 2023 để tiếp tục thực hiện. 

- Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc quần - Đường bộ 

ven biển qua 6 xã huyện Nam Trực; kế hoạch được duyệt 94 ha. Đã thực hiện 
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xong công tác GPMB tại 02 xã Hồng Quang và xã Nam Cường để tổ chức lễ 

khởi công xây dựng công trình; diện tích GPMB là 2,92 ha. Đề nghị chuyển 

tiếp KH 2023 để tiếp tục thực hiện. 

+ Các dự án còn lại đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, đề nghị 

chuyển tiếp KH 2023 để tiếp tục thực hiện. 

- Đất thủy lợi: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 2,0 ha để 

thực hiện dự án kè an lá và kè thành phố; Diện tích đã thực hiện GPMB năm 

2022 là 0,52 ha; hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chuyển mục đích 

sử dụng đất và giao đất thưc hiện công trình. 

-  Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được 

duyệt là 2,34 ha để thực hiện 08 công trình, dự án. Năm 2022 chưa thực hiện 

được công trình, dự án nào. 

- Đất công trình năng lượng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được 

duyệt là 4,21 ha để thực hiện 09 công trình, dự án. Năm 2022 đã thực hiện 

GPMB đối với dự án xây dựng ĐZ và TBA 110kV Nam Điền với diện tích 0,48 

ha, đạt 11,4%. Đề nghị chuyển tiếp sang KH 2023 để hoàn thiện các thủ tục 

theo quy định. 

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt 

là 2,38 ha để thực hiện 01 công trình, dự án. Năm 2022 chưa thực hiện xong, 

hiện đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định. 

7. Đất ở: 

- Đất ở nông thôn: Kế hoạch năm 2022 được duyệt 55,14 ha (trong đó 

xây dựng các khu tái định cư và dân cư tập trung là 40,44 ha; thực hiện đất giá 

đất cho nhân dân làm nhà ở 10,91 ha; chuyển mục đích đất vườn, ao trong khu 

dân cư là 3,79 ha). Kết quả thực hiện 5,38 ha đạt 9,76 %, cụ thể: 

- Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở: thực hiện tại 06 xã với diện tích 

1,55 ha (tại các xã: Nam Dương 0,92 ha, Nam Tiến 0,02 ha, Nam Lợi 0,05 ha, 

Nam Hoa 0,33 ha, Nam Thanh 0,02 ha, Bình Minh 0,07 ha, Hồng Quang 0,14 

ha. Tổng 140 lô đất đấu trúng giá với tổng số tiền trúng giá 192 tỷ đồng; số tiền 
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đã thu 187,6 tỷ đồng đạt 72,1% dự toán). Trong tháng 11 thực hiện đấu giá 75 

lô tại KDC tập trung xã Nam Hồng với số tiền 107,7 tỷ đồng. Tổng số tiền trúng 

đấu giá năm 2023 là 299,7 tỷ đồng (vượt so với kế hoạch được giao). 

+ Chuyển mục đích đất vườn, ao gắn với thửa đất có đất ở trong khu dân 

cư sang đất ở tại 07 xã với diện tích 0,51 ha. 

+ Trình UBND tỉnh quyết định giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất 

tại 02 dự án xây dựng khu dân cư tập trung với tổng diện tích 3,32 ha: tại xã 

Nam Hồng 1,99 ha; tại xã Tân Thịnh 1,33 ha. 

2. Đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện sử 

dụng đất năm 2022: 

Kế hoạch năm 2022 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện 

tích 396,75 ha, gồm các công trình trọng điểm của tỉnh và huyện vì mục đích 

an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. kết quả đã thực hiện là 63,23 

ha đạt 15,93 % so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, đánh giá tổng thể kết quả 

thực hiện chưa cao so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đối với các dự án trọng điểm mục đích an ninh, quốc phòng, phát triển 

cơ sở hạ tầng đều đã và đang triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư và 

GPMB; kế hoạch dự kiến xong trong năm 2022-2023. 

- Đối với các dự án thương mại dịch vụ tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch 

được duyệt do gặp khó khăn trong quá thực hiện việc thỏa thuận nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, một số hộ sử dụng đất nông nghiệp 

đòi thỏa thuận mức giá cao gấp nhiều lần so với giá bồi thường, hỗ trợ của Nhà 

nước (đối với các dự án ven đường Lê Đức Thọ tai xã Nghĩa An đã được UBND 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư ...); đối với dự án đăng ký mới năm 2022 trên 

khu đất có nguồn gốc đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì còn băn 

khoăn, thắc mắc lúng túng về thủ tục đầu tư dự án (giữa việc đấu giá quyền sử 

dụng đất hay nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và thuê đất). 

- Công tác GPMB đối với các dự án Nhà nước thu hồi đất còn gặp khó 

khăn, vướng mắc. 
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III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

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

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1463/QĐ-UBND ngày 09/7/2021. 

Thực hiện Công văn số 2511/STNMT-QHKHĐĐ ngày 08/8/2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị 

trấn căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đã được UBND 

tỉnh phê duyệt; căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai 

đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của địa phương để xác định nhu cầu sử 

dụng đất cho địa phương, các ngành, các lĩnh vực.  

Căn cứ kế quả thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất của tỉnh và Thông báo số 4315/TB-STNMT ngày 20/12/2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 của huyện Nam Trực. UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi 

trường kết hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023 của huyện. nội dung cụ thể như sau: 

3.1.1. Đất nông nghiệp 

Năm 2022 có 11.469,93 ha, chiếm 69,99% diện tích tự nhiên. 

* Trong năm kế hoạch 2023 đất nông nghiệp giảm 323,27 ha để chuyển 

sang các loại đất sau: 

- Đất quốc phòng:    59,29 ha 

- Đất an ninh:     2,70 ha 

- Đất cụm công nghiệp:   49,0 ha 

- Đất dịch vụ, thương mại:  23,54 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 9,06 ha 

- Đất phát triển hạ tầng   : 140,58 ha (trong đó: đất giao 

thông 131,41 ha; đất thủy lợi: 1,50 ha; đất giáo dục 1,56 ha; đất năng lượng: 
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4,21 ha; đất cơ sở dịch vụ xã hội 1,90 ha). 

- Đất ở tại nông thôn             : 38,67 ha 

- Đất ở tại đô thị    : 0,43 ha 

Năm 2023 diện tích đất nông nghiệp là 11.146,66 ha, chiếm 67,99 % 

diện tích tự nhiên. Phân bổ trên địa bàn các xã, thị trấn cụ thể như sau: 

Nam Giang 386,95 ha Nam Hùng 385,25 ha 

Nam Mỹ 293,02 ha Nam Hoa 301,01 ha 

Điền Xá 684,72 ha Nam Dương 420,41 ha 

Nghĩa An 680,30 ha Nam Thanh 453,65 ha 

Nam Thắng 618,27 ha Nam Lợi 570,27 ha 

Nam Toàn 280,89 ha Bình Minh 609,33 ha 

Hồng Quang 727,91 ha Đồng Sơn 1090,09 ha 

Tân Thịnh 749,34 ha Nam Tiến 739,24 ha 

Nam Cường 560,91 ha Nam Hải 482,69 ha 

Nam Hồng 499,45 ha Nam Thái 612,96 ha 

Kế hoạch cụ thể cho từng loại đất trong đất nông nghiệp như sau: 

a. Quy hoạch đất trồng lúa 

Hiện trạng năm 2022 có 8.339,04 ha, chiếm 72,70% diện tích đất nông 

nghiệp. Kế hoạch năm 2023 đất trồng lúa giảm 289,63 ha để chuyển sang các 

loại đất sau: 

- Đất quốc phòng:    59,29 ha 

- Đất an ninh:     2,70 ha 

- Đất cụm công nghiệp:                      49,0 ha 

- Đất dịch vụ, thương mại:  23,54 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 9,06 ha 

- Đất phát triển hạ tầng   : 115,39 ha (trong đó: đất giao 

thông 107,41 ha; đất thủy lợi 0,50 ha; đất giáo dục 1,38 ha; đất năng lượng: 

4,20 ha; đất cơ sở dịch vụ xã hội 1,90 ha). 

- Đất ở tại nông thôn             : 30,65 ha 

Năm 2023 diện tích đất trồng lúa là 8.049,41 ha (trong đó đất chuyên 

trồng lúa nước là 7.749,08 ha), chiếm 72,21% diện tích đất nông nghiệp. Diện 
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tích trồng lúa phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 201,80 ha Nam Hùng 128,78 ha 

Nam Mỹ 143,44 ha Nam Hoa 141,78 ha 

Điền Xá 245,91 ha Nam Dương 226,40 ha 

Nghĩa An 435,70 ha Nam Thanh 398,98 ha 

Nam Thắng 270,86 ha Nam Lợi 483,88 ha 

Nam Toàn 176,12 ha Bình Minh 534,06 ha 

Hồng Quang 602,20 ha Đồng Sơn 970,83 ha 

Tân Thịnh 604,18 ha Nam Tiến 690,28 ha 

Nam Cường 430,93 ha Nam Hải 423,54 ha 

Nam Hồng 389,07 ha Nam Thái 550,67 ha 

b. Quy hoạch đất bằng trồng cây hàng năm khác 

Hiện trạng năm 2022 đất bằng trồng cây hàng năm khác có 1.748,80 ha, 

chiếm 15,25% diện tích đất nông nghiệp. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đất 

bằng trồng cây hàng năm khác giảm 22,94 ha để chuyển sang các loại đất sau: 

- Đất phát triển hạ tầng   : 21,24 ha (trong đó: đất giao 

thông 20,94 ha; đất thủy lợi 0,20 ha; đất giáo dục 0,10 ha). 

- Đất ở tại nông thôn             : 1,70 ha 

Đến năm 2023 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 1.725,86 ha, 

chiếm 15,49% diện tích đất nông nghiệp. Diện tích trồng cây hàng năm khác 

phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 154,62 ha Nam Hùng 212,49 ha 

Nam Mỹ 113,54 ha Nam Hoa 130,22 ha 

Điền Xá 314,24 ha Nam Dương 158,45 ha 

Nghĩa An 75,50 ha Nam Thanh 3,26 ha 

Nam Thắng 221,83 ha Nam Lợi 16,73 ha 

Nam Toàn 73,61 ha Bình Minh 16,84 ha 

Hồng Quang 48,62 ha Đồng Sơn 13,80 ha 

Tân Thịnh 71,75 ha Nam Tiến 4,45 ha 

Nam Cường 49,21 ha Nam Hải 0,14 ha 

Nam Hồng 44,72 ha Nam Thái 1,84 ha 

c. Đất trồng cây lâu năm  
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Hiện trạng năm 2022 đất trồng cây lâu năm có diện tích 604,61 ha, chiếm 

5,27% diện tích đất nông nghiệp. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đất trồng cây 

lâu giảm 4,55 ha để chuyển sang các loại đất sau: 

- Đất giao thông     : 1,98 ha. 

- Đất thủy lợi    : 0,60 ha 

- Đất ở nông thôn                              : 1,91 ha. 

- Đất ở đô thị     : 0,06 ha. 

Kế hoạch năm 2023 diện tích đất trồng cây lâu năm là 600,06 ha, chiếm 

5,39% diện tích đất nông nghiệp. 

Diện tích trồng cây lâu năm  phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 18,47 ha Nam Hùng 26,82 ha 

Nam Mỹ 22,92 ha Nam Hoa 21,25 ha 

Điền Xá 79,23 ha Nam Dương 18,84 ha 

Nghĩa An 47,82 ha Nam Thanh 21,97 ha 

Nam Thắng 45,72 ha Nam Lợi 27,91 ha 

Nam Toàn 15,36 ha Bình Minh 33,59 ha 

Hồng Quang 27,53 ha Đồng Sơn 31,34 ha 

Tân Thịnh 28,36 ha Nam Tiến 22,18 ha 

Nam Cường 24,95 ha Nam Hải 26,34 ha 

Nam Hồng 33,60 ha Nam Thái 25,86 ha 

d. Đất nuôi trồng thuỷ sản  

Hiện trạng năm 2022 có 757,74 ha, chiếm 6,61% diện tích đất nông 

nghiệp.  

Kế hoạch sử đất năm 2023 đất nuôi trồng thủy sản giảm 6,15 ha để 

chuyển sang các loại đất sau: 

- Đất giao thông    : 1,08 ha 

- Đất thủy lợi    : 0,20 ha. 

- Đất giáo dục    : 0,08 ha. 

- Đất năng lượng     : 0,01 ha. 

- Đất ở tại nông thôn             : 4,41 ha 

- Đất ở đô thị    : 0,37 ha 
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Đến năm 2023 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 751,59 ha, chiếm 

6,74% diện tích đất nông nghiệp. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 12,06 ha Nam Hùng 17,16 ha 

Nam Mỹ 13,12 ha Nam Hoa 7,76 ha 

Điền Xá 45,05 ha Nam Dương 16,72 ha 

Nghĩa An 121,28 ha Nam Thanh 29,44 ha 

Nam Thắng 79,86 ha Nam Lợi 41,75 ha 

Nam Toàn 15,80 ha Bình Minh 24,48 ha 

Hồng Quang 46,31 ha Đồng Sơn 74,12 ha 

Tân Thịnh 41,15 ha Nam Tiến 22,33 ha 

Nam Cường 43,52 ha Nam Hải 32,67 ha 

Nam Hồng 32,06 ha Nam Thái 34,59 ha 

e. Đất nông nghiệp khác (đất xây dựng trang trại  ...) 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất nông nghiệp khác có 19,74 ha, chiếm 

0,17% diện tích đất nông nghiệp. Kế hoạch năm 2023 đất nông nghiệp khác giữ 

nguyên hiện trạng so với năm 2022; Phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: 

Điền Xá 0,29 ha  

Hồng Quang 3,25 ha  

Tân Thịnh 3,90 ha  

Nam Cường 12,30 ha  

3.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2022 đất phi nông nghiệp có 4.860,74 ha, chiếm 29,66% 

diện tích tự nhiên; 

Kế hoạch năm 2023 đất phi nông nghiệp tăng 352,47 ha (trong đó chu 

chuyển nội bộ đất phi nông nghiệp là 27,51 ha); diện tích tăng thêm sử dụng từ 

đất nông nghiệp 323,27 ha và đất chưa sử dụng 1,69 ha. 

Đến năm 2023 đất phi nông nghiệp là 5.185,70 ha, chiếm 31,64% diện 

tích tự nhiên, thực tăng 329,01  ha so với năm 2022. Phân bố trên địa bàn các 

xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 310,10 ha Nam Hùng 192,34 ha 
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Nam Mỹ 134,35 ha Nam Hoa 133,60 ha 

Điền Xá 355,10 ha Nam Dương 184,30 ha 

Nghĩa An 441,22 ha Nam Thanh 271,19 ha 

Nam Thắng 333,53 ha Nam Lợi 201,15 ha 

Nam Toàn 114,23 ha Bình Minh 298,38 ha 

Hồng Quang 329,68 ha Đồng Sơn 399,93 ha 

Tân Thịnh 363,61 ha Nam Tiến 222,45 ha 

Nam Cường 200,27 ha Nam Hải 163,10 ha 

Nam Hồng 306,31 ha Nam Thái 230,88 ha 

3.1.2.1. Đất quốc phòng 

Hiện trạng năm 2022, diện tích đất quốc phòng là 3,76 ha chiếm 0,08% 

diện tích đất phi nông nghiệp.  

Năm kế hoạch 2023 diện tích đất quốc phòng tăng 62,29 ha để xây dựng 

02 công trình quốc phòng tại xã Bình Minh (KH 2022 chuyển sang), cụ thể: 

- Công trình xây dựng các hạng mục phụ trợ tại thôn Nho Lâm, xã Bình 

Minh với diện tích 2,29 ha. 

- Dự án xây dựng doanh trại quân đội tại thôn Thượng Nông xã Bình 

Minh với diện tích 60 ha. 

* Diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:   59,29 ha 

- Đất giao thông:   1,50 ha 

- Đất thủy lợi:    1,50 ha 

Đến năm 2023, diện tích đất quốc phòng là 66,05 ha, chiếm 1,27 % diện 

tích đất phi nông nghiệp.  

3.1.2.2. Đất an ninh 

Hiện trạng năm 2022, diện tích đất an ninh có 0,41 ha chiếm 0,01% diện 

tích đất phi nông nghiệp.  

Kế hoạch năm 2023 diện tích đất an ninh tăng 2,70 ha, để thựa hiện 03 

công trình, dự án: 

- Dự án xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện: 2,3 ha (KH 2022 chuyển 
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sang). 

- Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Nam Hồng: 0,2 ha. 

- Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Nam Thanh: 0,2 ha. 

* Diện tích tăng thêm lấy vào đất trồng lúa. 

Đến năm 2023, diện tích đất an ninh là 3,11 ha, chiếm 0,06 % diện tích 

đất phi nông nghiệp, được phân bố theo đơn vị hành chính xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 2,71 ha  

Nam Hồng 0,20 ha  

Nam Thanh 0,20 ha  

3.1.2.3. Đất cụm công nghiệp 

Hiện trạng năm 2022, đất cụm công nghiệp có 41,84 ha, chiếm 0,86 % 

diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm kế hoạch 2023 đất cụm công nghiệp tăng 50 ha để thực hiện 

Xây dựng, kinh doanh hạ tầng dự án cụm công nghiệp Tân Thịnh (KH 2022 

chuyển sang). 

* Diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:   49,0 ha 

- Đất giao thông:   0,50 ha 

- Đất thủy lợi:    0,50 ha 

Đến năm 2023 đất cụm công nghiệp toàn huyện là 91,84 ha, chiếm 1,77 

diện tích đất tự nhiên. 

3.1.2.4. Đất thương mại dịch vụ 

Hiện trạng năm 2022 đất thương mại dịch vụ có 14,09 ha chiếm 0,29% 

diện tích đất phi nông nghiệp. 

 Kế hoạch năm 2023 đất thương mại dịch vụ tăng 32,04 ha (trong đó: chu 

chuyển nội bộ 1,25 ha) để thực hiện 24 dự án đầu tư  cơ sở kinh doanh thương 

mại, dịch vụ (trong đó: 20 dự án từ kế hoạch năm 2022 chuyển sang với diện 

tích 28,24 ha; 04 dự án đăng ký mới kế hoạch năm 2023 với diện tích 3,80 ha), 

cụ thể: 
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* 04 dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

- Xây dựng Trung tâm kinh doanh hàng kim khí điện máy tại xã Nghĩa 

An (Công ty TNHH Lộc Thịnh): 3,0 ha. 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp (Công ty TNHH Trung 

Nguyên) tại xã Nam Cường: 0,70 ha. 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp (Công ty TNHH MTV 

DVTM tổng hợp Đức Trung) tại xã Đồng Sơn: 0,45 ha. 

- Xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại thị trấn Nam 

Giang (Công ty TNHH Thương mại Hưng Tín Phát): 2,5 ha. 

* 02 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép lập dự 

án đầu tư: 

- Xây dựng xây dựng tổ hợp thương mại và giới thiệu sản phẩm thực 

phẩm Việt San tại xã Hồng Quang (Công ty cổ phần đầu tư Sài Thành Nam 

Định): 4,0 ha. 

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương mại dịch vụ số 11 tại xã Đồng 

Sơn (Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển Trường An): 0,5 ha. 

* 14 dự án thuộc kế hoạch 2022 chuyển sang các chủ đầu tư đang lập 

báo cáo đề xuất đầu tư trình UBND tỉnh; 04 dự án đăng ký kế hoạch năm 2023 

(cụ thể trong biểu 10/CH). 

* Diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:   23,54 ha 

- Đất sản xuất VLXD, gốm sứ 7,20 ha 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,05 ha 

* Cũng trong năm kế hoạch đất thương mại dịch vụ giảm 1,25 ha do 

chuyển sang đất sản xuất phi nông nghiệp (Dự án xây dựng trung tâm sản xuất 

thương mại Vạn Thành tại xã Nghĩa An - Tổng Công ty May 10-Công ty cổ 

phần) 1,17 ha; chuyển sang đất giáo dục 0,08 ha. 

Đến năm 2023, đất thương mại dịch vụ toàn huyện là 43,63 ha, chiếm 

0,84% diện tích đất phi nông nghiệp, được phân bố theo đơn vị hành chính xã, 
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thị trấn như sau: 

Nam Giang 5,21 ha Nam Dương 1,9 ha 

Nam Mỹ 1,65 ha Nam Thanh 0,60 ha 

Điền Xá 2,52 ha Nam Lợi 1,04 ha 

Nghĩa An 4,85 ha Bình Minh 1,25 ha 

Nam Thắng 8,45 ha Đồng Sơn 5,03 ha 

Hồng Quang 6,26 ha Nam Tiến 0,70 ha 

Tân Thịnh 0,34 ha Nam Thái 0,50 ha 

Nam Cường 2,48 ha  

Nam Hồng 0,64 ha  

Nam Hùng 0,21 ha  

3.1.2.5. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

là 96,43 ha, chiếm 1,98% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Kế hoạch năm 2023 đất đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 

10,93 ha (KH 2022 chuyển sang) để thực hiện 03 dự án cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp và mở rộng nhà máy nước sạch tại xã Đồng Sơn, cụ thể như sau: 

- Dự án xây dựng trung tâm sản xuất thương mại Vạn Thành tại xã Nghĩa 

An (Tổng Công ty May 10-Công ty cổ phần): 1,17 ha. 

- Dự án xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cư 

khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu tại xã Đồng 

Sơn (Công ty TNHH Công nghệ cao Sinte Nam Định): 8,8 ha. 

- Mở rộng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Nam Hồng với diện tích 

0,26 ha. 

- MR nhà máy nước sạch tại xã Đồng Sơn: 0,7 ha. 

* Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa:   9,06 ha 

- Đất thương mại, dịch vụ 1,17 ha 

- Đất giao thông:   0,40 ha 

- Đất thủy lợi:    0,30 ha 

Cũng trong năm kế hoạch, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp giảm 
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0,59 ha do thực hiện công trình chuyển sang đất giao thông 0,01 ha; chuyển 

sang đất thủy lợi 0,10 ha; chuyển sang đất dịch vụ xã hội 0,48 ha. 

Đến năm 2023, diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên 

địa bàn huyện là 106,77 ha, phân theo đơn vị hành chính cụ thể như sau: 

Nam Giang 6,56 ha Nam Hoa 0,24 ha 

Điền Xá 2,39 ha Nam Dương 6,74 ha 

Nghĩa An 21,54 ha Nam Thanh 3,75 ha 

Nam Thắng 0,25 ha Bình Minh 1,14 ha 

Nam Toàn 0,09 ha Đồng Sơn 24,02 ha 

Hồng Quang 4,74 ha Nam Tiến 1,61 ha 

Tân Thịnh 3,02 ha Nam Hải 0,54 ha 

Nam Cường 2,56 ha Nam Thái 0,05 ha 

Nam Hồng 19,58 ha  

Nam Hùng 7,95 ha  

3.1.2.6.  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Hiện trạng năm 2022 đất vật liệu xây dựng có 95,13 ha, chiếm 1,96% 

diện tích đất phi nông nghiệp;  

Kế hoạch năm 2023 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm giảm 

7,43 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 7,2 ha; chuyển sang đất giao 

thông 0,20 ha; chuyển sang đất thủy lợi 0,03 ha. 

Đến năm 2023 diện tích đất vật liệu xây dựng còn 87,70 ha, chiếm 1,69% 

diện tích đất phi nông nghiệp. 

Nam Giang 9,43 ha Nam Cường 0,26 ha 

Điền Xá 14,02 ha Nam Thanh 1,58 ha 

Nghĩa An 38,60 ha Nam Lợi 0,59 ha 

Nam Thắng 10,35 ha Đồng Sơn 5,02 ha 

Hồng Quang 4,48 ha Nam Hải 1,55 ha 

Tân Thịnh 0,14 ha Nam Thái 1,68 ha 

3.1.2.7. Đất phát triển hạ tầng 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất phát triển hạ tầng là 2.785,32 ha chiếm 

57,30% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm kế hoạch 2023 đất phát triển hạ tầng tăng 149,90 ha, đồng 
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thời giảm 11,17 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác. 

Đến năm 2023 đất phát triển hạ tầng là 2.924,05 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 118,87 ha Nam Hùng 130,03 ha 

Nam Mỹ 89,09 ha Nam Hoa 82,90 ha 

Điền Xá 182,82 ha Nam Dương 93,06 ha 

Nghĩa An 185,43 ha Nam Thanh 165,71 ha 

Nam Thắng 125,13 ha Nam Lợi 139,93 ha 

Nam Toàn 79,66 ha Bình Minh 162,22 ha 

Hồng Quang 220,28 ha Đồng Sơn 241,33 ha 

Tân Thịnh 171,29 ha Nam Tiến 149,11 ha 

Nam Cường 141,98 ha Nam Hải 107,67 ha 

Nam Hồng 168,40 ha Nam Thái 169,14 ha 

* Kế hoạch chi tiết các loại đất phát triển hạ tầng cụ thể như sau: 

a/ Đất giao thông 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất giao thông là 1.139,88 ha, chiếm 

23,45% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm kế hoạch 2023 diện tích đất giao thông tăng 139,12 ha (trong 

đó chu chuyển nội bộ 1,16 ha) để mở rộng, nâng cấp 09 tuyến đường giao thông 

và 01 bến xe tĩnh, cụ thể như sau: 

* 08 tuyến đường giao thông và 01 bến xe tĩnh từ KH 2022 chuyển sang 

với diện tích 138,92 ha. 

- Đường trục phía Nam TP Nam Định (từ đường Lê Đức Thọ đến đường 

QL21B qua 3 xã Nam Toàn, Hồng Quang và xã Nam Cường): 30 ha. 

- Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Thịnh Long và Lạc Quần - 

Ngô Đồng (qua 6 xã: Nam Cường, Hồng Quang, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng, 

Nam Thanh): 94 ha. 

- Dự án xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào đến QL21B, địa 

phận huyện Nam Trực: 0,5 ha. 

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng từ cầu thôn Phan đến 

trường mầm non thôn Trai xã Nam Cường (đường giao thông thôn Trai đến UBND 
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cũ): 0,20 ha. 

- Mở rộng, nâng cấp đường An Quang (khoảng 6,9 km từ đê tả sông Đào xã 

Nghĩa An đến đường QL21B): 3,84 ha. 

- Mở rộng, nâng cấp đường Thái Hải (khoảng 6,2 km từ QL21B đến 

TL490C): 4,19 ha. 

-  Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nam Cường-Hồng Quang, huyện 

Nam Trực: 2,53 ha. 

- Đường vào khu dân cư tập trung, khu tái định cư xã Nam Toàn: 1,96 ha. 

- Dự án xây dựng bến xe tĩnh tại xã Nghĩa An: 1,7 ha. 

* Tuyến đường giao thông đăng ký mới KH 2023:  Giao thông nội đồng tại 

thị trấn Nam Giang (hoàn trả dự án XD trụ sở Công An huyện): 0,20 ha 

* Diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:   107,41 ha 

- Đất trồng cây HN khác:  20,94 ha 

- Đất trồng cây lâu năm  1,98 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,08 ha 

- Đất sản xuất phi nông nghiệp: 0,01 ha 

- Đất vật liệu xây dựng:  0,20 ha 

- Đất thủy lợi:    3,24 ha 

- Đất giáo dục:   0,03 ha 

- Đất bãi thải:   0,06 ha 

- Đất ở nông thôn:   2,91 ha 

- Đất chưa sử dụng:   0,10 ha 

Đồng thời đất giao thông giảm 3,72 ha chuyển sang các loại đất khác do 

kế hoạch thực hiện các dự án cụm công nghiệp, đất thương mại dịch vụ; đất sản 

xuất phi nông nghiệp, đất quốc phòng và đất ở nông thôn. 

Đến năm 2023 diện tích đất giao thông là 1.274,12 ha, chiếm 24,55% 

diện tích đất phi nông nghiệp; thực tăng 134,24 ha so với năm 2022. 

b/ Đất thủy lợi 
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Hiện trạng năm 2022 diện tích đất thủy lợi là 1.215,69 ha, chiếm 25,01% 

diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm kế hoạch 2023 diện tích đất thủy lợi tăng 6,2 ha (trong đó cải 

tạo trên diện tích đất hiện trạng là 2,7 ha) để thực hiện 04 công trình, dự án:  

- Dự án kè An Lá (K4+800-K6+050) đê tả Đào, kè thành phố thuộc dự 

án nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê hữu sông Hồng và tả 

sông Đào, thành phố Nam Định, đoạn qua xã Nghĩa An: 2,0 ha. 

- Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê, kè, cống trên đê hữu sông Hồng và đê 

tả đào huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (thuộc xã Nam Thanh): 3,0 ha. 

- Dự án thành phần số 7 tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định 

(đê hữu sông Hồng, đê tả Đào thuộc xã Tân Thịnh): 1,0 ha. 

- Mương nội đồng (hoàn trả dự án XD trụ sở Công An huyện) tại thị trấn 

Nam Giang: 0,20 ha. 

* Diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:    0,5 ha. 

- Đất trồng cây HN khác:  0,20 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm:   0,60 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,20 ha 

- Đất sản xuất phi NN:  0,10 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 0,03 ha 

- Đất ở nông thôn:   0,36 ha 

- Đất mặt nước chuyên dùng: 0,01 ha 

- Đất chưa sử dụng:  1,50 ha 

- Đất thủy lợi:   2,7 ha. 

Đồng thời cũng trong năm kế hoạch đất thủy lợi giảm 6,24 ha để chuyển 

sang các loại đất khác do kế hoạch thực hiện các dự án cụm công nghiệp; đất 

thương mại dịch vụ; đất sản xuất phi nông nghiệp; đất giao thông ; đất giáo dục; 

đất quốc phòng; đất năng lượng và đất ở nông thôn. 

Đến năm 2023 diện tích đất thủy lợi là 1.212,95 ha, chiếm 23,39% diện 
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tích đất phi nông nghiệp; thực giảm 2,74 ha so với năm 2022. 

c/ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất cơ sở văn hóa là 1,69 ha, chiếm 0,03% 

diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch 2023 đất cơ sở văn hóa giữ 

nguyên hiện trạng. 

d/ Đất xây dựng cơ sở y tế 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất cơ sở y tế có 8,36 ha, chiếm 0,17% 

diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch năm 2023 đất cơ sở y tế 

giảm 0,11 ha do chuyển sang đất ở nông thôn; Đến năm 2023, đất cơ sở y tế là 

8,25 ha. 

e/ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo có 74,06 ha, 

chiếm 1,52 % diện tích đất phi nông nghiệp; kế hoạch năm 2023 đất giáo dục 

tăng 1,84 ha, diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:  1,38 ha 

- Đất trồng cây HN khác:  0,10 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,08 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: 0,08 ha. 

- Đất thủy lợi:   0,12 ha 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 0,08 ha. 

Diện tích tăng để thực hiện các dự án mở rộng 7 trường học tại các xã, 

thị trấn, cụ thể: 

- MR trường THCS Nam Đào (TT Nam Giang): 0,46 ha. 

- MR trường THCS Nam Hồng (xã Nam Hồng): 0,10 ha. 

- MR trường THCS Nam Tiến (xã Nam Tiến): 0,51 ha. 

- MR trường THCS Nam Cường: 0,32 ha. 

- Mở rộng trường mần non Hồng Quang (xây mới lớp học trung tâm): 

0,16 ha. 

- Mở rộng trường tiểu học Nam Hồng: 0,21 ha. 
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- MR trường học Nam Dương: 0,08 ha. 

(chi tiết xem trong biểu số 10/CH). 

Đồng thời đất giáo dục giảm 1,04 ha do thực hiện quy hoạch chuyển sang 

đất giao thông 0,03 ha, đất ở tại nông thôn 1,01 ha. 

Đến năm 2023 diện tích đất giáo dục của toàn huyện là 74,80 ha, chiếm 

1,44 % diện tích đất phi nông nghiệp. Thực tăng 0,80 ha so với năm 2022. 

f/ Đất cơ sở thể dục thể thao 

Hiện trạng năm 2022 đất cơ sở thể dục thể thao có 3,96 ha, chiếm 0,08% 

diện tích đất phi nông nghiệp. Kế hoạch năm 2023 đất cơ sở thể dục thể thao 

giữ nguyên hiện trạng. 

g/ Đất công trình năng lượng 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất công trình năng lượng là 3,09 ha, 

chiếm 0,06% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch 2023 diện tích 

đất công trình năng lượng tăng 4,22 ha, cụ thể như sau: 

- Dự án: Cải tạo mạch vòng khu vực tỉnh Nam Định - 373+374 Trình Xuyên 

(E3.1)-371 Nam Ninh (E3.12): 0,02 ha. 

- Dự án: Xây dựng các trạm biến áp (Nam Thanh, Nam Giang, Nam Hoa, 

Nam Tiến, Nam Thắng, Nam Thái, Nam Hùng, Nam Mỹ, Điền Xá, Nam Toàn): 

0,10 ha. 

- Dự án: Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 475; 477 trạm 110kV Liễu Đề: 0,05 ha. 

- Dự án: Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 471; 473; 475; 477; 479 trạm 110kV 

Nam Điền: 0,10 ha. 

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐZ22kV đường trục và các nhánh …(Nam Giang, 

Nam Hùng, Nam Tiến, Nam Thanh, Nam Lợi, Nam Cường, Điền Xá, Nam Toàn, 

Nam Mỹ, Nam Dương): 0,18 ha. 

- Dự án đường dây 500kV Nam Định - Phố Nối (Nam Thắng, Tân Thịnh, 

Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Dương, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam 

Thái): 2,21 ha. 

- Dự án cải tạo ĐZ110kV Nam Ninh - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định: 0,4 ha. 
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- Chân cột điện cao thế: 0,09 ha (Nam Cường, Hồng Quang) 

- Trạm biến áp Nam Dương 3, tại xã Nam Dương: 0,01 ha. 

* Diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:   4,20 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,01 ha. 

- Đất thủy lợi:   0,01 ha 

Đến năm 2023 diện tích đất công trình năng lượng là 7,31 ha, chiếm 

0,14% diện tích đất phi nông nghiệp. 

h/ Đất bưu chính viễn thông 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất bưu chính viễn thông là 1,07 ha, chiếm 

0,02% diện tích đất phi nông nghiệp; Trong năm kế hoạch 2023 diện tích đất 

bưu chính viễn thông giữ nguyên hiện trạng. 

i/ Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất bãi rác thải toàn huyện là 22,06 ha, 

chiếm 0,45% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm kế hoạch 2022 diện tích đất bãi rác thải giảm 0,06 ha do 

chuyển sang đất giao thông. 

Đến năm 2023 diện tích đất bãi rác thải toàn huyện là 22,0 ha, chiếm 

0,42 % diện tích đất phi nông nghiệp. 

k/ Đất cơ sở tôn giáo 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất cơ sở tôn giáo toàn huyện là 65,56 ha, 

chiếm 1,26% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch 2023 đất trụ 

sở cơ quan giữ nguyên hiện trạng. 

l/ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Hiện trạng năm 2022 đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ có 240,44 ha, chiếm 

4,95% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch 2023 đất nghĩa trang, 

nghĩa địa giữ nguyên hiện trạng. 

m/ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất cơ sở dịch vụ xã hội có 0,56 ha, chiếm 
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0,01 % diện tích đất phi nông nghiệp. 

Kế hoạch năm 2023 đất cơ sở dịch vụ xã hội tăng 2,38 ha để xây dựng 

cơ sở dịch vụ xã hội tại xã Nghĩa An (dự án xây dựng trung tâm dịch vụ chăm 

sóc người cao tuổi tỉnh Nam Định tại xã Nghĩa An của Công ty CP dịch vụ Đức 

Sinh). 

Đến năm 2023, diện tích đất cơ sở dịch vụ xã hội là 2,94 ha, chiếm 0,06% 

diện tích đất phi nông nghiệp. 

n/ Đất chợ 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất chợ là 8,90 ha, chiếm 0,18% diện tích 

đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch 2023 diện tích đất chợ giữ nguyên 

hiện trạng. 

3.1.2.8. Đất sinh hoạt cộng đồng 

Năm 2022 đất sinh hoạt cộng đồng của huyện là 14,64 ha, chiếm 0,30% 

diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm 2023 đất sinh hoạt cộng đồng giảm 0,05 ha do quy hoạch 

chuyển sang đất ở tại nông thôn. 

Đến năm 2023, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 14,59 ha, chiếm 0,28 

% diện tích đất phi nông nghiệp. Được phân theo đơn vị hành chính các xã, thị 

trấn như sau: 

Nam Giang 1,49 ha Nam Hùng 0,62 ha 

Nam Mỹ 0,22 ha Nam Hoa 0,26 ha 

Điền Xá 1,19 ha Nam Dương 0,36 ha 

Nghĩa An 1,30 ha Nam Thanh 0,90 ha 

Nam Thắng 0,05 ha Nam Lợi 0,59 ha 

Nam Toàn 0,51 ha Bình Minh 0,81 ha 

Hồng Quang 0,81 ha Đồng Sơn 1,10 ha 

Tân Thịnh 0,73 ha Nam Tiến 0,41 ha 

Nam Cường 0,15 ha Nam Hải 0,57 ha 

Nam Hồng 1,55 ha Nam Thái 0,97 ha 

3.1.2.9. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Năm 2022 đất khu vui chơi giải trí công cộng của huyện là 26,22 ha, 
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chiếm 0,54% diện tích đất phi nông nghiệp; Kế hoạch năm 2023 đất khu vui 

chơi giải trí công cộng giảm 0,08 ha.  

Đến năm 2023, đất khu vui chơi giải trí công cộng là 26,14 ha. Được phân 

theo đơn vị hành chính các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 0,65 ha Nam Hoa 0,78 ha 

Nam Mỹ 0,45 ha Nam Dương 0,16 ha 

Điền Xá 0,79 ha Nam Thanh 1,07 ha 

Nghĩa An 0,44 ha Nam Lợi 1,91 ha 

Nam Toàn 0,93 ha Bình Minh 1,66 ha 

Hồng Quang 2,55 ha Đồng Sơn 1,98 ha 

Tân Thịnh 0,81 ha Nam Tiến 1,56 ha 

Nam Cường 1,81 ha Nam Hải 3,80 ha 

Nam Hồng 2,66 ha Nam Thái 0,81 ha 

Nam Hùng 1,32 ha  

3.1.2.10. Đất ở nông thôn 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất ở nông thôn toàn huyện là 1.041,30 

ha, chiếm 21,42% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm kế hoạch 2023 diện tích đất ở nông thôn tăng 45,30 ha (và 

đấu giá đất tại các KDC đã xây dựng hạ tầng 1,93 ha) để đấu giá đất cho dân 

làm nhà ở; xây dựng khu dân cư tập trung tại các xã, cụ thể:  

- Xây dựng cơ sở hạ tầng 18 khu dân cư  tập trung để đấu giá và khu tái 

định cư (trong đó 18 khu từ KH 2022 chuyển sang) với tổng diện tích 33,53 ha, 

cụ thể: 

+ Khu dân cư tập trung xã Nam Thắng: 2,02 ha 

+ Khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn: 1,6 ha 

+ Khu dân cư tập trung thôn Đại An, xã Nam Thắng: 2,5 ha 

+ Khu dân cư tập trung thôn Nam Quang, xã Hồng Quang: 2,1 ha 

+ Khu dân cư tập trung thôn Nội Bồi, thôn Thị, xã Hồng Quang: 1,1 ha 

+ Khu dân cư tập trung thôn Xối Trì, xã Nam Thanh: 1,2 ha 

+ Khu dân cư tập trung xã Nam Lợi (Đô Quan 1): 2,0 ha 

+ Khu dân cư tập trung thôn Đô Quan, xã Nam Lợi: 1,45 ha 
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+ Khu dân cư tập trung xã Bình Minh (Thượng Nông): 1,2 ha 

+ Khu dân cư tập trung xã Nam Hải: 2,35 ha. 

+ Khu dân cư tập trung xã Nam Thái (Hải Hạ): 1,6 ha 

+ Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn: 4,24 ha 

+ Khu dân cư tập trung thôn Cổ Giả, xã Nam Tiến: 2,5 ha 

+ Khu dân cư tập trung xóm Hồng Thượng, xã Nam Hồng: 2,04 ha 

+ Khu dân cư tập trung khu vực ao Lò Ngói, xóm Đồng Ích, xã Nam Mỹ: 

0,8 ha 

+ Khu dân cư tập trung thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh: 0,72 ha 

+ Khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương (đợt2): 

0,22 ha. 

+ Khu dân cư tập trung, khu tái định cư xã Nam Hoa: 3,89 ha (KH 2023). 

- Đấu giá đất ở tại 19 xã với diện tích 8,12 ha. 

- Đấu giá đất ở tại các khu dân cư tập trung đã được UBND tỉnh quyết 

định giao đất và xây dựng hạ tầng 1,93 ha (tại xã Nam Dương, Nam Mỹ, Nam 

Hồng, Nam Tiến, Tân Thịnh ...). 

- Diện tích đất vườn, ao trong khu dân cư xin chuyển mục đích sang đất 

ở của các hộ gia đình cá nhân tại 19 xã với diện tích 3,72 ha. 

(chi tiết có biểu số 10/CH kèm theo) 

* Diện tích tăng thêm sử dụng từ các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa:   30,65 ha 

- Đất trồng cây HN khác:  1,7 ha 

- Đất trồng cây lâu năm:  1,91 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 4,41 ha 

- Đất phát triển hạ tầng:  3,01 ha (trong đó: đất giao thông 1,32 

ha; đất thủy lợi 0,57 ha; đất y tế 0,11 ha; đất giáo dục 1,01 ha; đất nghĩa địa 

0,02 ha). 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,05 ha. 

- Đất mặt nước chuyên dùng: 3,33 ha. 
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- Đất phi nông nghiệp khác: 0,15 ha. 

- Đất chưa sử dụng:  0,09 ha. 

Cũng trong năm kế hoạch đất ở nông thôn giảm 3,27 ha do chuyển sang 

đất giao thông và đất thủy lợi. 

Đến năm 2023 diện tích đất ở nông thôn toàn huyện là 1.083,33 ha, chiếm 

20,89% diện tích đất phi nông nghiệp; thực tăng 42,03 ha so với năm 2022. 

Phân bố theo đơn vị hành chính các xã cụ thể như sau: 

Nam Mỹ 36,90 ha Nam Hoa 43,78 ha 

Điền Xá 59,0 ha Nam Dương 52,66 ha 

Nghĩa An 71,06 ha Nam Thanh 62,89 ha 

Nam Thắng 53,55 ha Nam Lợi 52,67 ha 

Nam Toàn 30,87 ha Bình Minh 63,34 ha 

Hồng Quang 82,79 ha Đồng Sơn 87,60 ha 

Tân Thịnh 66,84 ha Nam Tiến 65,61 ha 

Nam Cường 43,49 ha Nam Hải 44,69 ha 

Nam Hồng 65,58 ha Nam Thái 53,96 ha 

Nam Hùng 46,05 ha  

3.1.2.11. Đất ở đô thị 

Hiện trạng năm 2022 đất ở đô thị tại thị trấn Nam Giang là 75,86 ha, 

chiếm 1,56% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Trong năm kế hoạch 2023 đất ở đô thị tăng 0,56 ha để thực hiện: 

- Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở : 0,41 ha;  

- Chuyển mục đích trong khu dân cư: 0,15 ha. 

* Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng cây lâu năm:  0,06 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,37 ha 

- Đất trụ sở cơ quan  0,13 ha. 

Đến năm 2023 diện tích đất ở đô thị tại thị trấn Nam Giang là 76,42 ha, 

chiếm 1,47% diện tích đất phi nông nghiệp. 

3.1.2.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Hiện trạng năm 2022 đất trụ sở cơ quan có 18,15 ha, chiếm 0,37% diện 
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tích đất phi nông nghiệp.  

Trong năm kế hoạch, đất trụ sở cơ quan giảm 0,13 ha do thực hiện quy 

hoạch chuyển sang đất ở đô thị. 

Đến năm 2023, đất trụ sở cơ quan là 18,02 ha, chiếm 0,35% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Phân bố theo đơn vị hành chính các xã cụ thể như sau: 

Nam Giang 4,45 ha Nam Hùng 0,77 ha 

Nam Mỹ 1,19 ha Nam Hoa 0,42 ha 

Điền Xá 1,14 ha Nam Dương 1,86 ha 

Nghĩa An 0,47 ha Nam Thanh 0,67 ha 

Nam Thắng 1,44 ha Nam Lợi 0,59 ha 

Nam Toàn 0,24 ha Bình Minh 0,25 ha 

Hồng Quang 0,54 ha Đồng Sơn 0,46 ha 

Tân Thịnh 0,65 ha Nam Tiến 0,58 ha 

Nam Cường 1,14 ha Nam Hải 0,34 ha 

Nam Hồng 0,49 ha Nam Thái 0,33 ha 

3.1.2.13. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp  của 

huyện là 0,09 ha; kế hoạch năm 2023 diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp giữ nguyên hiện trạng.  

3.1.2.14. Đất cơ sở tín ngưỡng 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng toàn huyện là 33,12 

ha, chiếm 0,64% diện tích đất phi nông nghiệp; kế hoạch năm 2023 diện tích 

đất cơ sở tôn giáo giữ nguyên hiện trạng. Phân bố theo đơn vị hành chính các 

xã cụ thể như sau: 

Nam Giang 3,43 ha Nam Hùng 1,63 ha 

Nam Mỹ 1,14 ha Nam Hoa 0,73 ha 

Điền Xá 1,58 ha Nam Dương 0,48 ha 

Nghĩa An 2,21 ha Nam Thanh 1,61 ha 

Nam Thắng 1,48 ha Nam Lợi 1,23 ha 

Nam Toàn 0,34 ha Bình Minh 1,21 ha 

Hồng Quang 1,36 ha Đồng Sơn 2,42 ha 

Tân Thịnh 4,11 ha Nam Tiến 1,15 ha 
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Nam Cường 1,89 ha Nam Hải 0,79 ha 

Nam Hồng 2,83 ha Nam Thái 1,50 ha 

3.1.2.15. Đất sông, ngòi 

Hiện trạng năm 2022 diện tích đất sông, ngòi toàn huyện là 487,35 ha, 

chiếm 9,39 % diện tích đất phi nông nghiệp. Kế hoạch năm 2023 diện tích đất 

sông, ngòi giảm giữ nguyên hiện trạng, phân theo đơn vị hành chính các xã, thị 

trấn như sau: 

- Nam Giang 30,93 ha - Nam Hồng 38,76 ha 

- Điền Xá 85,87 ha - Nam Dương 23,50 ha 

- Nghĩa An 91,15 ha - Nam Thanh 28,59 ha 

- Nam Thắng 101,29 ha - Đồng Sơn 26,58 ha 

- Tân Thịnh 60,68 ha  

3.1.2.16. Đất có mặt nước chuyên dùng 

Hiện trạng năm 2022 có 115,29 ha, chiếm 2,37% diện tích đất phi nông 

nghiệp. Trong năm kế hoạch 2023 giảm 3,39 ha do chuyển sang các loại đất 

sau: 

- Đất thương mại 0,05 ha. 

- Đất thủy lợi: 0,01 ha. 

- Đất ở nông thôn: 3,33 ha. 

Đến năm 2023 đất có mặt nước chuyên dùng còn 111,96 ha, chiếm 2,16% 

đất phi nông nghiệp, được phân theo đơn vị hành chính các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 6,20 ha Nam Hùng 3,48 ha 

Nam Mỹ 3,29 ha Nam Hoa 4,48 ha 

Điền Xá 1,69 ha Nam Dương 2,72 ha 

Nghĩa An 22,98 ha Nam Thanh 1,47 ha 

Nam Thắng 31,54 ha Nam Lợi 1,20 ha 

Nam Toàn 1,54 ha Bình Minh 3,73 ha 

Hồng Quang 5,48 ha Đồng Sơn 4,15 ha 

Tân Thịnh 4,96 ha Nam Tiến 1,36 ha 

Nam Cường 3,99 ha Nam Hải 2,68 ha 

Nam Hồng 3,03 ha Nam Thái 1,93 ha 

3.1.2.17. Đất phi nông nghiệp khác 
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Hiện trạng năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp khác có 11,74 ha, 

chiếm 0,24% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch 2023, đất phi 

nông nghiệp khác giảm 0,15 ha do chuyển sang đất ở nông thôn. 

Đến năm 2023 đất phi nông nghiệp khác còn 11,59 ha, chiếm 0,22% đất 

phi nông nghiệp, được phân theo đơn vị hành chính các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 1,42 ha Nam Hoa 0,01 ha 

 Nam Mỹ 0,16 ha 

 

Nam Dương 0,86 ha 

Điền xá 0,18 ha Nam Thanh 2,15 ha 

Nam Toàn 0,03 ha Nam Lợi 1,40 ha 

Hồng Quang 0,39 ha Bình Minh 0,48 ha 

Tân Thịnh 0,04 ha Đồng Sơn 0,24 ha 

Nam Cường 0,52 ha Nam Tiến 0,36 ha 

Nam Hồng 2,59 ha Nam Hải 0,47 ha 

Nam Hùng 0,28 ha Nam Thái 0,01 ha 

  3.1.3. Đất chưa sử dụng 

Hiện trạng năm 2022 có 58,30 ha chiếm 0,36% diện tích tự nhiên của 

huyện, Trong năm kế hoạch 2023 giảm 1,69 ha do chuyển sang: 

- Đất giao thông:  0,10 ha 

- Đất thủy lợi:  1,50 ha 

- Đất ở nông thôn: 0,09 ha 

Đến năm 2023 đất chưa sử dụng còn 56,61 ha chiếm 0,35% diện tích tự 

nhiên, phân theo đơn vị hành chính cho các xã, thị trấn như sau: 

Nam Giang 5,06 ha Nam Dương 3,40 ha 

Nam Mỹ 5,86 ha Nam Thanh 0,67 ha 

Điền Xá 1,27 ha Nam Lợi 0,70 ha 

Nghĩa An 10,60 ha Bình Minh 0,83 ha 

Hồng Quang 1,14 ha Đồng Sơn 8,46 ha 

Tân Thịnh 2,32 ha Nam Tiến 0,41 ha 

Nam Cường 1,51 ha Nam Hải 0,48 ha 

Nam Hồng 8,09 ha Nam Thái 0,07 ha. 

Nam Hùng 4,63 ha  

Nam Hoa 1,11 ha  
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3.2. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

3.2.1.  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 

Trong năm kế hoạch 2023, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang 

phi nông nghiệp là 323,27 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 289,63 ha (trong đó đất 

chuyên trồng lúa nước 281,47 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 22,94 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 4,55 ha. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 6,15 ha. 

 3.2.2.  Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 6,67 

ha.  

(chi tiết theo đơn vị hành chính có biểu số 07/CH kèm theo) 

3.3. Diện tích đất cần thu hồi 

Trong năm kế hoạch 2023, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện 

các công trình, dự án là 300,68 ha, cụ thể: 

- Đất nông nghiệp: 281,03 ha. 

 + Đất trồng lúa: 254,39 ha (đất chuyên trồng lúa nước 247,05 ha) 

 + Đất trồng cây HN khác: 22,31 ha. 

 + Đất trồng cây lâu năm: 2,64 ha. 

 + Đất nuôi trồng thủy sản: 1,69 ha. 

- Đất phi nông nghiệp 19,65 ha 

 + Đất thương mại, dịch vụ: 0,08 ha.  

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,59 ha. 

 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 0,23 ha. 

+ Đất phát triển hạ tầng: 13,14 ha (đất giao thông 4,48 ha; đất thủy 

lợi 8,57 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,03 ha; đất bải thải 

0,06). 

+ Đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,08 ha. 

 + Đất ở tại nông thôn: 3,34 ha. 

 + Đất có mặt nước chuyên dùng: 2,19 ha. 
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(Chi tiết theo đơn vị hành chính có biểu số 08/CH kèm theo) 

3.4. Diện tích đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp 

Trong năm kế hoạch 2023, tổng diện tích đất chưa sử dụng chuyển sang 

phi nông nghiệp là 1,69 ha, trong đó: 

- Chuyển sang đất giao thông: 0,10 ha. 

- Chuyển sang đất thủy lợi: 1,50 ha. 

- Chuyển sang đất ở nông thôn: 0,09 ha. 

(chi tiết theo đơn vị hành chính có biểu số 09/CH kèm theo) 

3.5. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

Trong năm kế hoạch 2023, tổng diện tích đất tăng thêm là 359,58 ha, 

gồm 84 công trình, dự án cụ thể: 

- Đất quốc phòng: 02 công trình với diện tích 62,29 ha. 

- Đất an ninh: 03 công trình, dự án với diện tích 2,70 ha. 

- Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất:  

gồm 51 công trình với diện tích 237,29 ha. 

- Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất: gồm 28 công trình với tổng diện tích 42,97 ha. 

- Khu vực thực hiện đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở: 10,46 ha tại 20 

xã, thị trấn. 

- Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở: 3,87 ha tại 20 xã, thị trấn. 

(Chi tiết từng hạng mục công trình có biểu số 10/CH kèm theo) 
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IV. DỰ KIẾN THU CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG KH NĂM 2023. 

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

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

năm 2023 của huyện Nam Trực được dựa trên các căn cứ sau: 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi 

hành luật đất đai; 

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất;  

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất;  

- Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thuê đất, thuê mặt nước;  

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

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

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

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

đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 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 đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc Ban hành Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp 

dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024; 

- Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết 
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định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc 

bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 

30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định; 

- Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện 

Nam Trực; 

4.2. Dự kiến các khoản chi liên quan đến đất đai 

Dự kiến các khoản chi về đất bao gồm: Chi cho bồi thường, hỗ trợ khi 

thực hiện giải phóng mặt bằng các khu dân cư; chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng 

các khu dân cư ... 

TT Hạng mục 

Tổng 

diện tích 

KH 

(ha) 

Dự kiến chi GPMB 

và xây dựng hạ tầng 

(đồng) 

Ghi chú 

1 2 3 6   

1 KDC tập trung xã Tân Thịnh 1.30 14,678,000,000   

2 
KDC tập trung xã Nam Tiến 

(Lạc Chính) 
0.57 6,983,000,000   

3 
KDC tập trung xã Nam Mỹ 

(Ao Lân Tuyền) 
0.20 2,079,000,000   

4 KDC tập trung xã Nam Thắng 2.02 24,990,000,000   

5 KDC tập trung xã Đồng Sơn 1.60 19,990,000,000   

6 
KDC tập trung xã Nam Thanh 

(Xối Trì) 
1.20 15,000,000,000   

  Tổng cộng   83,720,000,000   

Tổng chi dự kiến:  83,72 tỷ đồng 

4.3. Dự kiến các khoản thu liên quan đến đất đai 

Dự kiến các khoản thu từ đất: chủ yếu thu từ giao đất qua đấu giá đất tại 

các khu dân cư tập trung, các vị trí xen kẹp trong khu dân cư; chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở trong khu dân cư: 
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TT Hạng mục 

Tổng 

diện tích 

KH 

(ha) 

Trong 

đó: DT 

đất ở 

đấu giá 

Số lô 
Thành tiền 

(đồng) 

1 2 3 4 5 6 

1 KDC tập trung xã Nam Dương 0.60 0.60 60 70,000,000,000 

2 KDC tập trung xã Tân Thịnh 1.30 0.70 69 70,000,000,000 

3 
KDC tập trung xã Nam Tiến 

(Lạc Chính) 
0.57 0.33 26 60,000,000,000 

4 
KDC tập trung xã Nam Mỹ 

(Ao Lân Tuyền) 
0.20 0.10 10 10,000,000,000 

5 KDC tập trung xã Nam Thắng 2.02 0.80 79 50,000,000,000 

6 KDC tập trung xã Đồng Sơn 1.60 0.64 60 80,000,000,000 

7 
KDC tập trung xã Nam Thanh 

(Xối Trì) 
1.20 0.48 18 25,000,000,000 

8 
Giao đất ở tại nông thôn - đấu 

giá 
  1.00 50 35,000,000,000 

9 CMĐ trong KDC   1.00 25 5,000,000,000 

  Tổng cộng       405,000,000,000 

Tổng thu dự kiến: 405,0 tỷ đồng 

4.4. Cân đối thu chi  

- Tổng chi      : 83,72 tỷ đồng 

- Tổng thu       : 405,00 tỷ đồng 

* Cân đối thu chi:      : 321,28 tỷ đồng 
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 

trong cộng đồng dân cư; 

- Tăng cường các cán bộ đủ trình độ và am hiểu các vấn đề về môi trường 

để thực hiện tốt công tác quản lý; tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, phản 

ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về công tác vệ sinh môi trường trên địa 

bàn;  

- Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra môi trường;  

- Tổ chức tốt hoạt động quản lý môi trường trong các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp theo sự phân cấp và ủy quyền đối với cơ quan quản lý các 

khu công nghiệp. 

- Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các 

hạng mục công trình tại các lò đốt, bãi chôn lấp rác thải tập trung hiện có để 

đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và thân thiện với môi trường.  

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, tăng số lần thu gom, vận chuyển đảm 

bảo tần suất thu gom rác tối thiểu 3 lần/tuần; tỷ lệ thu gom, xử lý đạt trên 95%, 

không để xảy ra tình trạng tồn lưu rác thải ở các khu dân cư.  

- Phát động và nhân rộng các mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ 

tại hộ gia đình theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND 

huyện với lộ trình thực hiện đến hết năm 2022 hoàn thành 50% số thôn xóm, 

TDP; năm 2023 hoàn thành 70% số thôn xóm, TDP trên địa bàn huyện thực 

hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, có biện pháp xử lý rác thải 

hữu cơ tại hộ gia đình.  

- Khuyến khích phát triển mô hình camera an ninh môi trường; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát vệ sinh môi trường trên địa bàn 

từ huyện đến xã, đến thôn xóm và khu dân cư; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm 
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các hành vi xả thải rác thải sinh hoạt trái quy định hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

- Mục tiêu đến hết năm 2025: Lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng 

khu xử lý rác thải tập trung liên xã, liên vùng đáp ứng công nghệ tiên tiến hiện 

đại, phù hợp với điều kiện của địa phương. 

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hện kế hoạch sử dụng đất. 

- Tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên 

đôn đốc kiểm tra tiến độ đầu tư thực hiện các dự án; 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn hướng 

dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển 

mục đích sử dụng đất, thuê đất, thu hồi đất và giao đất theo đúng quy định. 

- Tạo điều kiện, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư có điều kiện về 

nguồn vốn, liên doanh, liên kết đầu tư phảt triển sản xuất tại địa phương; 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên đây là báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam 

Trực. Để có cơ sở, căn cứ thực hiện các nội dung của kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 góp phần đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, 

UBND huyện Nam Trực đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xét trình UBND 

tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Trực theo các 

nội dung đề nghị trên. 
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