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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai. Quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đƣợc lập cho các cấp lãnh thổ hành chính (cấp quốc gia và cấp 

huyện) nhằm phân bổ đất đai đầy đủ, tiết kiệm, hợp lý cho các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội.  

Trong giai đoạn 2011- 2020 Tp. Tuy Hòa đã lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) đã đƣợc UBND tỉnh Phú 

Yên phê duyệt tại Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 theo Luật Đất đai 

2003 và lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Tp. Tuy Hòa đã đƣợc 

UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 

theo luật Đất đai 2013. Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất phê duyệt, hàng năm UBND 

Thành phố lập Kế hoạch sử dụng đất, là cơ sở pháp lý để triển khai kế hoạch bồi 

thƣờng thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất các dự án có 

nhu cầu sử dụng đất thực hiện trên địa bàn thành phố, lập kế hoạch đấu giá quyền sử 

dụng đất... Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong những năm qua 

đã cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các chƣơng trình, dự án theo 

quy hoạch, kế hoạch đề ra, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2011-2020, nâng cao đƣợc đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Để đáp ứng yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố trong giai đoạn 2021-2030 

theo qui định của Luật Quy Hoạch, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/NĐ-CP 

của Chính phủ, Thông tƣ số 01/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 

đảm bảo cân đối nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất các các ngành, các 

cấp, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn thành phố. UBND Tp. Tuy Hòa tiến hành 

triển khai lập: “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 Thành phố Tuy Hòa”. 

Đây là căn cứ pháp lý để tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, là yêu 

cầu bắt buộc phải thực hiện theo qui định pháp luật. 

1.1. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 

2021-2030 TP. TUY HÒA 

1.1.1. Mục đích 

Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của Tp. Tuy Hòa nhằm các mục 

đích sau đây: 

- Tạo lập cơ sở pháp lý, quản lý thống nhất đất đai trong phạm vi hành chính của 

tỉnh, thành phố, là căn cứ pháp lý để thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, căn 

cứ để triển khai thực hiện bồi thƣờng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất,... theo đ ng thẩm quyền. 

- Tổ chức sử dụng đất quỹ đất đai theo hƣớng toàn diện, đầy đủ, khoa học, hợp 

lý, có hiệu quả trƣớc mắt và bền vững lâu dài, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - 

xã hội; đảm bảo nhu cầu đất sử dụng cho tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực phát 

triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, các dự án đầu tƣ có nhu cầu sử dụng đất trên 

địa bàn Thành phố. 

- Thực hiện đồng bộ, duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Ph  Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch của các ngành 

Tỉnh, Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến 2030, kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội 05 năm (2021-2025) và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 của Tp. Tuy 

Hòa. 
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- Làm cơ sở pháp để lập KHSDĐ hàng năm của thành phố phục vụ bồi thƣờng, 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,... theo quy định của 

pháp luật. 

1.1.2. Quan điểm 

- Kế thừa quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 2011- 2020 của Tp. Tuy Hòa, Điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã đƣợc tỉnh phê duyệt, đồng thời cập 

nhật các quy hoạch khác đã phê duyệt đến năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện phân 

bổ chỉ tiêu các loại đất của Tỉnh giao cho Tp. Tuy Hòa, kết quả thực hiện nhu cầu sử 

dụng đất của tất cả các ngành từ TW, Tỉnh và Tp. Tuy Hòa về phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh quốc phòng, thu h t các nhà đầu tƣ trên địa bàn Tp. Tuy Hòa giai đoạn 

2011-2020. 

- Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố phải đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất 

cấp trên và phải điều chỉnh phù hợp, trong trƣờng hợp Quy hoạch của Thành phố đƣợc 

phê duyệt trƣớc. 

- Khai thác toàn diện, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai và bảo vệ 

môi trƣờng sinh thái, phát triển bền vững thích nghi với Biến đổi khí hậu, bảo vệ danh 

thắng, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích đất 

chuyên trồng l a nƣớc, đất rừng phòng hộ sang mục đích sử dụng khác, đƣa đất chƣa 

sử dụng còn để hoang hóa vào sử dụng.  

- Thu h t đầu tƣ phát triển loại đất quy hoạch trung tâm thƣơng mại, dịch vụ, khu 

du lịch, khu đô thị mới, các cơ sở sản xuất công nghiệp công nghệ cao, phát triển nông 

nghiệp qui mô hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thay đổi 

mạnh m  cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo chuỗi giá trị. Bảo vệ tài nguyên đất sử dụng 

lâu dài, bền vững. 

1.2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI 

ĐOẠN 2021-2030 TP. TUY HÒA 

1.2.1. Các văn bản Luật, Nghị định, Thông tƣ 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13. 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về Quy định chi 

tiết một số điều thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa. 

- 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 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ sửa một số Nghị định hƣớng dẫn Luật Đất đai. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

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

sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

- Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) 

tỉnh Phú Yên. 

- Nghị quyết số 44/2018/NĐ-CP ngày 09/05/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Yên. 
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- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 67/NĐ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng, triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và 

lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Thông tƣ số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/21017 Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo 

dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. 

- Thông tƣ số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên & Môi 

trƣờng về hƣớng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hƣớng dẫn luật đất 

đai và sửa đổi thông tƣ hƣớng dẫn thi hành luật đất đai. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thông tƣ số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

sứa đổi, bổ sung một số điều của các thông tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

- Công văn số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng V/v lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chƣa phê 

duyệt. 

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng V/v lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 cấp huyện. 

1.2.2. Văn bản do UBND tỉnh Phú Yên ban hành. 

- Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Phú Yên Về 

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-

2015) của thành phố Tuy Hòa. 

- Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Tuy Hòa. 

- Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

phê duyệt: Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thành phố Tuy Hòa. 

- Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Tuy Hòa. 

- Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên Về 

việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tuy Hòa. 

- Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Tp. Tuy Hòa.  

- Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Tp. Tuy Hòa. 

- Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tuy Hòa. 

- Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tuy Hòa. 

- Thông báo số 144/TB-UBND ngày 08/6/2021 của UBND Tỉnh về kết luận của 

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh - Hồ Thị Nguyên Thảo tại cuộc họp đôn đốc hoàn chỉnh Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 và lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của cấp 

huyện. 
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- Công văn số 2137/UBND ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v lập, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chƣa đƣợc phê duyệt. 

- Công văn số 4760/UBND-ĐTXD ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về 

việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 cấp huyện. 

- Công văn số 5729/UBND-ĐTXD ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

lập đề cƣơng dự toán Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

- Công văn số 6266/UBND-ĐTXD ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và đề 

xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. 

- Công văn số 680/UBND-ĐTXD ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v 

lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp 

thành phố. 

- Văn bản số 3239/UBND-ĐTXD ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về 

việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất, lập, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 của cấp huyện. 

- Công văn số 3814/ UBND-ĐTXD ngày 19/08/2021 của UBND tỉnh Phú Yên 

V/v Khẩn trƣơng hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 28/05/2021 của UBND tỉnh Phú Yên Về kết quả 

thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Phú Yên. 

- Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 09/07/2019 của UBND tỉnh Phú Yên Về 

việc Thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP, ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành 

Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

 

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT  

2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 Tp. Tuy Hòa theo từng loại đất 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của Tp. Tuy 

Hòa là 11.131.87ha, Trong đó: 

- Đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp có diện tích là 6.375,05ha, chiếm 

57,27% tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố.  

- Đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp có diện tích là 4.224,49ha, chiếm 

37,95% tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố.  

- Đất chƣa sử dụng có diện tích là 532,36ha, chiếm 4,78% tổng diện tích đất tự 

nhiên của thành phố. 

Chi tiết hiện trạng sử dụng đất từng loại đất tại biểu dƣới đây: 

Biểu 2.1: Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất năm 2020. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Diện tích hiện 

trạng 2020 (ha)  
 Cơ cấu (%)  

  DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
 

 11.131,87  100,00  

1 Đất nông nghiệp NNP  6.375,05   57,27  

1.1 Đất trồng lúa LUA  2.241,83   20,14  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  2.172,24   19,51  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  1.360,91  12,23  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Diện tích hiện 

trạng 2020 (ha)  
 Cơ cấu (%)  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  72,81   0,65  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  282,46  2,54 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX  2.388,74   21,46  

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  14,98   0,13  

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH  13,32   0,12  

2 Đất phi nông nghiệp PNN  4.224,49  37,95  

2.1 Đất quốc phòng CQP  962,68   8,65  

2.2 Đất an ninh CAN  25,04   0,22  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  68,44   0,61  

2.4 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD  347,82   3,12  

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  101,66   0,91  

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX  52,68   0,47  

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT  1.197,78   10,76  

 - Đất g ao t  ng DGT  737,17  6,62  

 - Đất t    l   DTL  75,43   0,68  

 - Đất      ựng    s  v n  óa DVH  11,00   0,10  

 - Đất      ựng    s    t  DYT  23,33   0,21  

 - Đất      ựng    s  g  o     - đ o t o DGD  128,52   1,15  

 - Đất      ựng    s  t       - t   t ao DTT  5,88   0,05  

 - Đất   ng tr n  n ng lư ng DNL  1,80   0,02  

 - Đất   ng tr n   ưu    n  v  n t  ng DBV  3,78   0,03  

 - Đất có di tích lịch sử - v n  óa DDT  0,37   0,00  

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  40,82   0,37  

 - Đất    s  tôn giáo TON  16,96   0,15  

 - 
Đất l m ng ĩa trang, ng ĩa địa, nhà tang l , 

nhà hỏa táng 
NTD  142,05   1,28  

 - Đất      ựng    s   ị   v         DXH  2,69   0,02  

 - Đất     DCH  7,98   0,07  

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  3,05   0,03  

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  45,96   0,41  

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT  223,02   2,00  

2.11 Đất ở tại đô thị ODT  575,12   5,17  

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  43,85   0,39  

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  2,35   0,02  

2.14 Đất tín ngƣỡng TIN  2,04   0,02  

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  561,31   5,04  

2.16 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC  11,59   0,10  

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK  0,02   0,00  

3 Đất chƣa sử dụng CSD  532,36   4,78 

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trƣớc 

2.2.1. Biến động tổng diện tích tự nhiên  

Qua các kỳ kiểm kê, thống kê đất đai năm 2010, 2014 và năm 2019 diện tích tự 

nhiên của Tp. Tuy Hòa có biến động nhƣ sau: 
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Biểu 2.2: Biến động diện tích tự nhiên Tp. Tuy Hòa giai đoạn 2010-2020. 

Diện tích 

tự nhiên 

2010 

Diện tích 

tự nhiên 

2015 

Diện tích 

tự nhiên 

2020 

Biến động 

Giai đoạn 2010-2020 Giai đoạn 2015-2020 

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

 10.703,06   11.060,57  11.131,87  +428,81  +71,30  

Theo số liệu các kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 đến ngày 31/12/2020 tổng diện 

tích tự nhiên Tp. Tuy Hòa là 11.131,87ha, tăng 71,30ha so với năm 2015 và tăng 

428,81 ha so với năm 2010. Nguyên nhân: Kiểm kê đất đai năm 2014 diện tích tự 

nhiên của thành phố và các xã phƣờng sử dụng bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 

364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Thủ tƣớng Chính 

phủ) tăng do bộ Tài nguyên Môi trƣờng có phân bổ tăng cho tỉnh, tỉnh phân bổ tăng 

thêm thành phố. 428,81ha. Kiểm kê đất đai năm 2019 sử dụng bản đồ địa giới hành 

chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/05/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ và 

thực hiện phƣơng pháp công nghệ số theo Thông tƣ số 27/2018/TT- BTNMT ngày 

14/12/2018, các khoanh đất đƣợc cộng bằng công nghệ phần mềm, nên độ chính xác 

về số liệu cao hơn. Tăng 71,30ha do áp dụng bản đồ địa giới hành chính mới. 

Cụ thể, chi tiết biến động từng loại đất giai đoạn 2010-2020 của Tp. Tuy Hòa 

đƣợc thể hiện tại biểu dƣới đây: 

Biểu 2.3: Tình hình biến động sử dụng đất đai giai đoạn 2010-2020. 

TT  Chỉ tiêu sử dụng đất  

Diện tích 

hiện trạng 

 năm 2010  

Diện tích 

hiện trạng  

năm 2015 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020 

Biến động 2010-2020 

Giai 

đoạn 

2020 -2015 

Giai 

đoạn 

2020 -2010 

(1) (2) (3)  (4)  (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)-(3) 

  
DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN 
 10.703,06   11.060,57   11.131,87  71,30 428,81 

1 Đất nông nghiệp  5.885,91   6.547,14   6.375,05  -172,09 489,14 

1.1 Đất trồng l a  2.430,08   2.534,79  2.241,83  -292,96 -188,25 

  
Trong đó: Đất   u ên 

trồng lúa nướ  
 2.182,01   2.215,23   2.172,24  -42,99  -9,77 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
   960,54   1.360,91  400,37  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  88,71   88,71   34,70   72,81  38,11 

1.4 Đất rừng phòng hộ  821,45   398,47   282,46  -116,01 -538,99 

1.5 Đất rừng sản xuất  1.571,94   1.571,94   2.551,74   2.388,74  -163,00 

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản  43,93   43,93   23,99   14,98  -9,01 

1.7 Đất nông nghiệp khác  929,80   929,80   42,91   13,32  -29,59 

2 Đất phi nông nghiệp  3.424,23   3.754,50   4.224,49  469,99 800,26 

2.1 Đất quốc phòng 474,91  905,15   962,68  57,53 487,77 

2.2 Đất an ninh 15,04  16,25   25,04  8,79 10,00 

2.3 Đất khu công nghiệp 72,70  66,15   68,44  2,29 -4,26 

2.4 
Đất thƣơng mại, dịch 

vụ 
153,89 

 138,72   347,82  209,10  

2.5 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
 131,28   101,66  -29,62  

2.6 
Đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm 
 39,60   19,35   52,68  33,33 13,08 
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TT  Chỉ tiêu sử dụng đất  

Diện tích 

hiện trạng 

 năm 2010  

Diện tích 

hiện trạng  

năm 2015 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020 

Biến động 2010-2020 

Giai 

đoạn 

2020 -2015 

Giai 

đoạn 

2020 -2010 

2.7 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

 1.243,64   1.161,87   1.197,78  35,91 -45,86 

 Trong đó      

- Đất g ao t  ng  637,62   638,46   737,17  98,71 99,55 

- Đất t    l    146,34   76,12   75,43  -0,69 -70,91 

- 
Đất      ựng    s  v n 

hóa 
 27,48   18,57   11,00  -7,57 -16,48 

- Đất      ựng    s    t   23,60   21,05   23,33  2,28 -0,27 

- 
Đất      ựng    s  

GD- ĐT  
 124,84   99,98   128,52  28,54 3,68 

- 
Đất      ựng    s  t   

    - t   t ao 
 9,06   6,41   5,88  -0,53 -3,18 

- 
Đất   ng tr n  n ng 

lư ng 
 2,45   2,18   1,80  -0,38 -0,65 

- 
Đất   ng tr n   ưu 

   n  v  n t  ng 
 1,47   2,80   3,78  0,98 2,31 

- 
Đất  ó    t    lị   sử - 

v n  óa 
 23,40   23,51   0,37  -23,14 -23,03 

- 
Đất     t ả ,  ử lý   ất 

t ả  
 28,51   41,53   40,82  -0,71 12,31 

- Đất    s  t n g  o  16,14   14,89   16,96  2,07 0,82 

- 

Đất l m ng ĩa trang, 

ng ĩa địa, n   tang l , 

n    ỏa t ng 

 195,72   205,19   142,05  -63,14 -53,67 

- 
Đất      ựng    s  

 ị   v         
 0,02   2,36   2,69  0,33 2,67 

- Đất      6,99   8,82   7,98  -0,84 0,99 

2.8 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
 -   2,75   3,05  0,30 3,05 

2.9 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
 -   8,72   45,96  37,24 45,96 

2.10 Đất ở tại nông thôn  241,64   189,86   223,02  33,16 -18,62 

2.11 Đất ở tại đô thị  696,87   503,46   575,12  71,66 -121,75 

2.12 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
41,94 

 58,17   43,85  -14,32 1,91 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
 5,80   2,35  -3,45 2,35 

2.14 Đất tín ngƣỡng    2,94   2,04  -0,90 2,04 

2.15 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
440,26 

 537,73   561,31  23,58 121,05 

2.16 
Đất có mặt nƣớc 

chuyên dùng 
 4,06   11,59  7,53 11,59 

3 Đất chƣa sử dụng  1.243,23   758,93   532,36  -226,57 -710,87 
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2.2.2. Biến động nhóm đất nông nghiệp. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 5.888,91ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 6.547,14ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 6.375,0ha, giảm 172,09ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; tăng 489,14ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

Cụ thể chi tiết từng loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp nhƣ sau: 

a. Đất trồng lúa 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 2.430,08ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2.534,79ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 2.241,83ha, giảm 292,96ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 188,25ha so với diện tích hiện trạng năm 2010, do chuyển 

sang các loại đất: đất ở, đất thƣơng mại dịch vụ, đất trụ sở cơ quan,... 

Trong đó: Đất   u ên trồng lúa nướ  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 2.182,01ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2.215,23ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 2.172,24ha, giảm 42,99ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 9,77ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

b. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 960,54ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 1.360,91ha, tăng 400,37ha so với 

diện tích hiện trạng năm 2015. 

c. Đất trồng cây lâu năm 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 88,71ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 34,70ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 72,81ha, tăng 38,11ha so với diện tích 

hiện trạng năm 2015; giảm 15,90ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

d. Đất rừng phòng hộ 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 821,45ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 398,47ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 282,46ha, giảm 116,01ha so với diện 

tích hiện trạng 2015; giảm 538,99ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

 Nguyên nhân: biến động lớn giảm diện tích rừng phòng hộ là do Điều chỉnh Quy 

hoạch 3 loại rừng, có chuyển diện tích khá lớn từ rừng phòng hộ ven biển sang rừng sản 

xuất và thu hồi thực hiện các dự án phi nông nghiệp. Diện tích đất rừng phòng hộ theo 

Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ph  Yên: 249,53ha, chênh lệch 

32,93ha đất rừng phòng hộ nguyên nhân nguồn gốc thời điểm thực hiện kiểm kê là 

rừng phòng hộ (diện tích này s  thu hồi thực hiện dự án đƣa ra ngoài quy hoạch 3 loại 

rừng). 

e. Đất rừng sản xuất 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 1.571,94ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2.51,74ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 2.388,74ha, giảm 402,98ha so với diện 

tích hiện trạng 2015; tăng 576,82ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

 Nguyên nhân: biến động lớn là do Điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng, có 

chuyển diện tích khá lớn từ rừng phòng hộ ven biển sang rừng sản xuất xuất và thu hồi 

thực hiện các dự án phi nông nghiệp. Diện tích đất rừng sản xuất theo Quyết định số 
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2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, 

điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ph  Yên: 1.876,96ha, chênh lệch 511,78ha đất 

rừng sản xuất nguyên nhân ngƣời dân trồng rừng sản xuất thời điểm thực hiện kiểm kê 

là rừng sản xuất đã điều chỉnh ngoài quy hoạch 3 loại rừng. 

f. Đất nuôi trồng thủy sản 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 43,93ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 23,99ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 14,98ha, giảm 9,01ha so với diện 

tích hiện trạng 2015; giảm 28,95ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

g. Đất nông nghiệp khác 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 929,80ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 42,91ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020:13,32ha, giảm 29,59ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 916,48ha so với diện tích hiện trạng 2010 

2.2.3. Biến động đất phi nông nghiệp 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 3.424,23ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 3.754,50ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 4.224,52ha, tăng 470,02ha so với 

diện tích hiện trạng năm 2015; tăng 800,29ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

Cụ thể chi tiết từng loại đất phi nông nghiệp nhƣ sau: 

a. Đất quốc phòng 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 474,91ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 905,15ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 962,68ha, tăng 57,53ha so với 

diện tích hiện trạng 2015; tăng 487,77ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

b. Đất an ninh 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 15,04ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 16,25ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 25,04ha, tăng 8,79ha so với diện 

tích hiện trạng 2015; tăng 10,00ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

c. Đất khu công nghiệp 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 72,70ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 66,15ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 68,44ha, tăng 2,29ha so với diện 

tích hiện trạng 2015; giảm 4,26ha so với diện tích hiện trạng 2010. 

d. Đất thương mại, dịch vụ 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 138,72ha  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 347,82ha, tăng 209,10ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015. 

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 153,89ha 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 138,72ha  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 101,66ha, giảm 29,62 ha so với 

diện tích hiện trạng năm 2015; 

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

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 39,60 ha 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 19,35ha  
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- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 52,68ha, tăng 33,33ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; tăng 13,08ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

h. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 1.243,64ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 1.161,87ha  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 1.197,78ha, tăng 35,91ha so với 

diện tích hiện trạng năm 2015; giảm 45,86ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

Trong đó: 

 Đất giao thông 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 637,62ha. 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 638,46ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 737,17ha, tăng 98,71 ha so với 

diện tích hiện trạng năm 2015, tăng 99,55ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất thủy l i 
+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 146,34ha. 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 76,12ha  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 75,43ha, giảm 0,69ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 70,91ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

  Đất xây dựng cơ sở văn h a 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 27,48ha. 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 18,57ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 11,00ha, giảm 7,57ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 16,48ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất xây dựng cơ sở y t  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 23,60ha. 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 21,05ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 23,33ha, tăng 2,34ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 0,21ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 124,84ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 99,98ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 128,52ha, tăng 28,54 ha so với 

diện tích hiện trạng năm 2015; tăng 3,68ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 9,06ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 6,41ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 5,88ha, giảm 0,53ha so với diện tích 

hiện trạng năm 2015; giảm 3,18ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

  Đất công tr nh năng lư ng 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 2,45ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2,18ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 1,80ha, giảm 0,38ha so với diện tích 

hiện trạng năm 2015; giảm 0,65ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất công tr nh bưu ch nh vi n thông 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 1,47ha. 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2,80ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 3,78ha, tăng 0,98ha so với diện tích 
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hiện trạng năm 2015; tăng 2,31ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

  Đất c  di t ch lịch sử - văn h a 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 23,40ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 23,51ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 0,37ha, giảm 23,14ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 23,03ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất bãi thải, xử lý chất thải 
+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 28,51ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 41,53ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 28,51ha, giảm 0,71ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; tăng 12,31ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất cơ sở tôn giáo 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 16,14ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 14,89ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 16,96ha, tăng 2,07ha so với diện tích 

hiện trạng năm 2015; tăng 0,82ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang l , nhà hỏa táng 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 195,72ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 205,19ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 142,05ha, giảm 63,14ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 53,67ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 
+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 0,02ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2,36ha.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 2,69ha, tăng 0,33ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; tăng 2,67ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

 Đất ch  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 6,99ha 

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 8,82a.  

+ Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 7,98ha, giảm 0,84ha so với diện tích 

hiện trạng năm 2015; tăng 0,99ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

j. Đất sinh hoạt cộng đồng 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2,75ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 3,05ha, tăng 0,30ha so với diện tích 

hiện trạng năm 2015. 

k. Đất khu vui chơi, giải tr  công cộng 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 8,72ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 45,96ha, tăng 37,24ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015. 

l. Đất ở tại nông thôn 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 241,64ha 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 189,86ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 223,02ha, tăng 33,16ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 18,62ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

m. Đất ở tại đô thị 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 696,87ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 503,46ha.  
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- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 575,12ha, tăng 71,66 ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 121,75ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

n. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 58,17ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 43,85ha, giảm 14,32ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015. 

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

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 5,80ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 2,35ha, giảm 3,45ha so với diện tích 

hiện trạng năm 2015. 

p. Đất t n ngưỡng 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 2,94ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 2,04ha, giảm 0,90ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015. 

q. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 537,73ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 561,31ha, tăng 23,58 ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015. 

r. Đất c  mặt nước chuyên dùng 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 4,06ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 11,59ha, tăng 7,53ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015. 

2.2.4. Biến động đất chƣa sử dụng 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010: 1.243,23ha. 

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2015: 758,93ha.  

- Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020: 532,36ha, giảm 226,57ha so với diện 

tích hiện trạng năm 2015; giảm 710,87ha so với diện tích hiện trạng năm 2010. 

2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng, tính hợp lý của việc sử dụng đất. 

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của việc sử dụng đất 

2.3.1.1. Đối với phát triển kinh tế 

a. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 
Khu vực nông nghiệp, nông thôn của thành phố diện tích: 6.375,0ha trong đó 

đất lúa 2215,33ha, đất lâm nghiệp 2831,21ha. Đất nông nghiệp đƣợc sử dụng toàn 

diện, không để đất hoang hóa, đất nông nghiệp trong nội thị thu hẹp lớn, do giá trị đất 

tăng cao chuyển sang đất ở, đất nông nghiệp tập trung tại các xã; Bình Ngọc, Bình 

Kiến, Hòa Kiến và xã An Ph , đã tạo việc làm, thu nhập ổn định một bộ lớn nông dân 

sản xuất nông nghiệp truyền thống, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao về 

rau, hoa, cây cảnh, nông nghiệp đã đóng góp đƣợc 10,9% trong cơ cấu kinh tế, giá trị 

năm 2020 đạt 1.881,1 tỷ đồng. Đồng thời trong thời gian qua các xã đã hoàn thành, 

công nhận các tiêu chí xây dựng NTM.  

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của thành phố là đã góp phần phát triển toàn 

diện, đồng bộ giữa vùng đô thị và nông thôn không chênh lệch lớn, tạo việc làm, an 

sinh xã hội, thu nhập ổn định lực lƣợng lao động sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của ngƣời dân vùng sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xây 

dựng vành đai môi trƣờng sinh thái của thành phố, góp phát triển thành phố xanh sạch 

đẹp, hiện đại, 
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b. Hiệu quả sử dụng đất phi nông nghiệp: 

 Đất phi nông nghiệp của thành phố đến năm 2020 có 4.224,79ha, chiếm tỷ lệ 

37,95% DTTN của thành phố, trong đó đất dành cho phát triển kinh tế có 517,92ha. 

Đất phi nông nghiệp đã góp phần tạo giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 

17.985 tỷ đồng, chiếm 51,1% cơ cấu kinh tế, tốc độ phát triển bình quân đạt 10,3%/ 

năm, thƣơng mại dịch vụ năm 2020 đạt giá trị 11.879 y tỷ đồng, chiếm 38% cơ cấu 

kinh tế, tốc độ phát triển bình quân hàng năm đạt 12,4%, Ngoài ra, trong kỳ đã phát 

triển nhiều khu đô thị mới, diện tích đất đô thị tăng 71,66ha, tạo nguồn thu từ đất đạt 

1.593.616 triệu đồng, là nguồn thu quan trọng để phát triển giao thông đô thị tăng 

thêm 98,71ha, là rất quan trọng để thu h t đầu tƣ, phát triển công nghiệp, thƣơng mại 

dịch vụ du lịch trong thời gian tới. 

 Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

trong thời gian qua là phù hợp với quá trình phát triển đô thị, phát triển thƣơng mại 

dịch vụ du lịch của thành phố. Tuy nhiên so với tiềm năng đất đai, cơ hội phát triển thì 

các loại đất thƣơng mại dịch vụ, hạ tầng, qui mô còn nhỏ chƣa tƣơng xứng với lợi thế 

của thành phố. 

2.3.1.2. Đối với hiệu quả xã hội. 

Trong quá trình phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, xây dựng hạ tầng, phát 

triển đô thị, phát triển đất công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, du lịch, đất ở.. s  có một 

diện tích đất khá lớn đất nông nghiệp (giảm 474,60ha), phải bồi thƣờng giao đất cho 

thuê đất sang đất phi nông nghiệp (tăng 797,67ha). S  dẫn đến một số nông dân mất 

đất sản xuất, mất việc làm, giảm thu nhập, từ sản xuất nông nghiệp. Nhƣng quan điểm 

giảm thiểu tối đa đất trồng l a, đất có giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp, đất rừng 

phòng hộ,... Nên thời gian qua việc chuyển các loại đất này tƣơng đối ít, các vùng 

chuyển sang đất phi nông nghiệp lớn là vùng đất cát ven, hiện trạng là đất rừng sản 

xuất với loại cây phi lao, không giao cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, 

đất khu vực rạch Bầu Hạ phải chuyển sang đất công viên, khu đô thị là tất yếu. Đồng 

thời, chính sách, pháp luật về đất đai về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ tại chỗ hay 

đến nơi ở mới khang trang hơn khi Nhà nƣớc thu hồi đất. Nhờ đó, đã góp phần ổn 

định đời sống, sinh hoạt của ngƣời có đất bị thu hồi, tốt hơn nơi ở cũ, cơ cấu lao động 

thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 73,8%, lao động nông nghiệp còn 12,68%, tập 

trung tại các xã phƣờng có đất nông nghiệp. 

2.3.1.3. Đối với môi trƣờng: 

Trong công tác lập và triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã dành nhiều 

quy đất để bảo vệ môi trƣờng, xây dựng các công trình về bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ 

thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học gồm các loại đất:, xử lý chất thải 40,82ha, đất 

công viên, công cộng 45,96ha, bảo vệ phát triển rừng tự nhiên và phát triển rừng trồng 

trên đất chƣa sử dụng có diện tích 2831,21ha gắn với tôn tạo cảnh quan thiên nhiên 

nhƣ N i Nhạn, n i Chóp Chài, rừng Hòa Kiến, trồng cây trên đƣờng phố, trên đƣờng 

nông thôn. Thành phố Tuy Hòa có nhiều công viên, chất lƣợng môi trƣờng tự nhiên 

không khí, đất, nƣớc tốt, thu gom xử lý chất thải, rác thải, nƣớc thải công nghiệp, sinh 

hoạt tại đô thị, nông thôn ngày càng tiến bộ, chƣa để xảy ra ô nhiễm đất, bỏ đất hoang 

hóa, xả nƣớc thải ra nguồn tiếp nhận không đạt tiêu chuẩn.  

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất. 

a. Cơ cấu sử dụng đất. 

Tổng diện tích đất tự nhiên năm 2020 của Thành phố (theo số liệu kiểm kê năm 

2019 cập nhật kết quả thực hiện năm 2020) là: 11.131,87ha, cụ thể đƣợc phân tích chi 
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tiết từng loại đất, diện tích, tỷ lệ % các loại đất nhƣ sau: 

+ Nhóm đất nông nghiệp: Diện tích là có 6.375,05ha đất nông nghiệp chiếm 

57,27% diện tích đất tự nhiên toàn thành phố. 

+ Nhóm đất phi nông nghiệp: Diện tích 4.224,49ha đất phi nông nghiệp, chiếm 

37,95% tổng diện tích đất tự nhiên; 

+ Nhóm đất chƣa sử dụng: Diện tích có 532,36ha, chiếm 4,78% diện tích tự 

nhiên của thành phố. 

Cơ cấu sử dụng các nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp lệ thuộc rất lớn vào 

điều kiện tự nhiên, địa hình, nguồn nƣớc, thổ nhƣỡng và nhất là tốc độ phát triển kinh 

tế xã hội, yêu cầu an ninh quốc phòng. Nhƣng xu hƣớng chung là đất phi nông nghiệp 

ngày càng tăng, đất nông nghiệp ngày càng giảm do chuyển mục đích sang đất phi 

nông nghiệp. Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng giữa các loại đất của thành phố thời gian 

qua có những chuyển biến tích cực, hợp lý, khoa học, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm. 

b. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. 

- Tính hợp lý sử dụng đất nông nghiệp: trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 

của thành phố có 3 loại đất quan trọng trong cơ cấu sử dụng đất là: đất l a, đất cây 

hàng năm và đất lâm nghiệp, phân tích tính hợp lý nhƣ sau. 

+ Đất trồng lúa; hiện trạng có 2.215,38ha là loại đất có qui mô lớn, sản xuất 

giá trị cao, gắn liền nhiều đời với nông dân, nên có tính ổn định và an sinh xã hội cao, 

đất l a đều nằm trong vùng lập địa có địa hình thấp trũng, thổ nhƣỡng phù hợp là vùng 

đất phù sa, đồng ruộng đƣợc kiến thiết bài bảng, tƣới tiêu chủ động, hiệu quả sản xuất 

cao, phù hợp quy luật phát triển và ứng dụng khoa công nghệ. Nên diện tích đất l a 

trong cơ cấu sử dụng đất l a hợp lý, khoa học và hiệu quả, Nên việc CMĐ đất l a sang 

đất khác rất cân nhắc và hạn chế.  

+ Đất trồng cây hằng năm: có diện tích 1.360,71 ha có xu hƣớng giảm, là loại 

đất chuyên sản xuất rau màu hoa quả, nông nghiệp đô thị, phân bổ vùng lập địa chân 

đồi, hơi cao, thổ nhƣỡng là đất phù sa hay phù sa cổ, nguồn nƣớc tƣới tuy có khó khăn. 

Là loại đất dễ CMĐ sang đất ở, đất phi nông nghiệp khác nên có xu thế chuyển đổi 

nhanh sang đất PNN, thuận lợi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng kinh tế trang 

trại, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Hiện trạng sử dụng loại đất này hợp lý, hiệu quả 

cao trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 

+ Đất lâm nghiệp: Thành phố có diện tích đất lâm nghiệp 2.831,21ha hiện 

trạng là rừng thứ sinh, có nhiều tại lƣu vực suối Đá Bàn, xã Hòa Kiến và nhiều diện 

tích rừng trồng tập trung tại các xã Hòa Kiến, Bình Kiến, An Ph . Đất lâm nghiệp đều 

phân bố tại vùng địa hình đồi n i, đất feralit có độ màu mỡ thấp, phù hợp với sản xuất 

lâm nghiệp, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đa dạng sinh học. Nhiều khu vực quan trọng 

đƣợc sử dụng là đất quốc phòng nhƣng vẫn giữ là rừng. Cơ cấu đất lâm nghiệp hiện 

nay là hợp lý, khoa học và sử dụng hiệu quả. Nhƣng còn nhiều tiềm năng để sử dụng 

hiệu quả cao hơn về phát triển vành đai xanh của thành phố, khai thác dịch môi trƣờng 

rừng, và có xu thế giảm, CMĐ sang đất phi nông nghiệp trong kỳ tới. 

- Tính hợp lý sử dụng đất phi nông nghiệp: đất phi nông nghiệp có diện tích 

4.224,49ha chiếm 37,95% tổng diện tích đất tự nhiên; trong cơ cấu sử dụng đất của 

Thành phố và tăng hàng năm. Điều này phù hợp với quy luật phát triển đô thị, phát 

triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố. Đất phi nông nghiệp đƣợc bố 

trí hợp lý, khoa học tại những khu vực có địa hình, địa chất phù hợp, đều tuân thủ các 

quy hoạch ngành nhất là: đất phát triển hạ tầng giao thông,, đất phát triển kinh tế: công 
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nghiệp, thƣơng mại du lịch, đất ở đô thị phát triển các khu đô thị mới, đất quốc 

phòng,... Đất phi nông nghiệp thời gian qua đã tăng khá nhanh và xu thế s  tăng nhanh 

hơn trong thời gian tới nhất là khu vực phía Đông dọc theo bờ biển, khu vực trung tâm 

rạch Bầu Hạ còn nhiều quỹ đất phát triển các khu đô thị, khu du lịch, và khu vực phía 

Tây phát triển đƣờng bộ, đƣờng sắt cao tốc và định hƣớng phát triển đô thị về phía Tây 

của thành phố.  

- Diện tích đất chƣa sử dụng: đất chƣa sử dụng của Thành phố có diện tích 

532,36ha còn ít, nằm rải rác, đã khai thác triệt để chuyển sang đất nông nghiệp, phần 

diện tích còn lại rất khó khai thác nhƣ đất đồi n i là n i đá, không thể khai thác, đất 

bằng thống kê chƣa sử dụng là đất bãi biển, bãi bồi trên sông là phải giữ nguyên và 

cũng có mục đích sử dụng hiệu quả. 

c. Tình hình đầu tƣ về vốn, vật tƣ, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại 

cấp lập quy hoạch. 

Thành phố là trung tâm khoa học công nghệ của tỉnh, nên đã thụ hƣởng các 

thành quả KHCN của tỉnh đầu tƣ và thành phố đầu tƣ, trong thời gian quan đã tập 

trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, công nghệ cao quản lý đất 

đai, hành chính công và sản xuất và đời sống. 

- Trong quản lý nhà nƣớc về đất đai tỉnh,thành phố đã đầu tƣ số hóa, chuẩn hóa 

đồng bộ về cơ sở dữ liệu về đất đai, đo đạc lại toàn bộ các thửa đất từng phƣờng, xã, 

kiểm kê đất đai theo định kỳ, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hang năm, là cơ sở 

dữ liệu quan trọng, chính xác để đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất, khai thác 

tiềm năng đất đai., cấp giấy CNQSD đất lần đầu, cấp đổi, thẩm định nguồn gốc đất… 

trong công tác giao dịch đất đai, bồi thƣờng thu hồi đất, chỉnh lý biến động, hết sức 

thuận lợi.  

- Trong sử dụng đất nông nghiệp, hầu hết diện tích đất nông nghiệp đƣợc đƣa 

vào sử dụng, đƣợc cơ giới hóa cao gần toàn diện các khâu sản xuất, ứng dụng đƣợc 

nhiều công nghệ cao về sản xuất giống mới, tƣới sử dụng nƣớc tiết kiệm, nhà lƣới, nhà 

màng, canh tác hữu cơ,… Nguồn vốn khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất 

nông nghiệp thông qua các đề tài, dự án, xây dựng các mô hình, thƣơng hiệu, sở hữu 

trí tuệ, đã đem lại giá trị tăng cao trên đơn vị ha đấy, đem lại giá thành sản xuất thấp, 

hiệu quả lợi nhuận cao, nhân rộng phát triển sản xuất 

- Trong sử dụng đất phi nông nghiệp đã đƣợc đầu tƣ vốn lớn, để xây dựng hạ 

tầng KCN, hạ tầng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, thƣơng mại du lịch, thƣơng mại 

điện tử,... đã tạo thuận lợi thu h t đầu tƣ, các cơ sở ngay từ bƣớc đầu đi vào hoạt động 

đã có hiệu quả, tạo việc làm cho ngƣời lao động, nguồn thu cho Nhà nƣớc, lợi nhuận 

nhà ngƣời đầu tƣ, tác dụng th c đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. 

2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất: 

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn Thành 

phố đã đƣợc tăng cƣờng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh 

quốc phòng. Tuy nhiên, quá trình quản lý đất đai liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất vẫn còn một số tồn tại sau: 

- Công tác phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thành phố đƣợc phê duyệt chậm, 

dẫn đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm có nhiều l ng t ng, triển khai công 

việc bồi thƣờng, giao đất rất dễ vi phạm pháp luật về trình tự thủ tục thực hiện trong 

thi hành các văn bản của Luật Đất đai. 

- Tình trạng sử dụng đất nông nghiệp, manh m n đan xen trong các khu dân cƣ, 

sử dụng sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, chuyển mục đích sang đất phi nông 
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nghiệp còn thiếu các văn bản pháp luật hƣớng dẫn, rất khó khăn trong quản lý sử dụng 

đất rất dễ bị lấn chiếm, chuyển nhƣợng không đ ng quy định pháp luật. Cần bổ sung 

các văn bản pháp luật và các giải pháp đồng bộ để thuận lợi quản lý nhà nƣớc về đối 

tƣợng này và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Diện tích phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất của Thành phố ở các vị trí quan 

trọng trong bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đồng thời có nhiều tiềm năng khai thác du 

lịch gắn với rừng (dịch vụ môi trƣờng rừng) nhƣng chƣa có chính sách cụ thể để phát 

huy hiệu quả tiềm năng đối tƣợng này. Đồng thời các kinh phí quản lý bảo vệ rừng, 

phòng chống cháy rừng, xây dựng đƣờng băng cản lửa, đƣờng lâm nghiệp cần có qui 

định về xã hội hóa. 

 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI 

ĐOẠN 2011-2020 

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 

Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2011- 2015) Tp. Tuy Hòa đã đƣợc UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định 

số 1523/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 (đƣợc lập theo Luật Đất đai năm 2003). Đây là căn 

cứ pháp lý quan trọng để tỉnh, Tp. Tuy Hòa thu h t đầu tƣ, triển khai các thủ tục thực 

hiện đầu tƣ đ ng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đến năm 2014 Luật Đất đai năm 

2013 thay thế Luật Đất đai năm 2003, UBND Tp. Tuy Hòa đã lập Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016, đƣợc UBND tỉnh 

Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND 

tỉnh Phú Yên.  

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 nhƣ 

sau: 

Biểu 2.4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

Điều chỉnh 

quy hoạch 

2020 đƣợc 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100% 

 
DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 

 
 11.060,57  

 

11.131,8

7  

 71,30    

1 Đất nông nghiệp NNP  5.004,72   6.375,05   1.370,33   127,38  

2 Đất phi nông nghiệp PNN  5.873,45   4.224,49  - 1.648,96   71,93  

3 Đất chƣa sử dụng CSD  182,40   532,36   349,96   291,86  

3.1.1. Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu đất nông nghiệp trong kỳ 

quy hoạch 2011-2020 

Chỉ tiêu sử dụng đất nhóm đất nông nghiệp có 7 loại đất đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2020 là 5.004,72ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 6.35,05ha, chƣa 

thực hiện 1.370,33 ha so với quy hoạch đƣợc duyệt. 

 Kết quả thực hiện: 

- Có 5/7 loại đất đạt chỉ tiêu trên 100%: đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng 

cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản,  

- Có 1/7 loại đất đạt chỉ tiêu trên 80%: Đất trồng lúa, (95,18%) 
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- Có 1/7 loại đất đạt chỉ tiêu dƣới 50%: Đất nông nghiệp khác (23,00%) 

Biểu 2.5: Chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu đất nông nghiệp trong kỳ quy hoạch 2011-

2020 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

Điều chỉnh 

quy hoạch 

2020 đƣợc 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

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

(4) 

(7)=(5)/(4) 

*100% 

 
DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 

 
11.060,57 11.131,87 71,30 

 
1 Đất nông nghiệp NNP 5.004,72   6.375,05  1.370,33   127,38  

1.1 Đất trồng l a LUA 2.355,25 2.241,83 - 113,42 95,18 

- 
Trong đó: Đất   u ên trồng 

lúa nướ  
LUC 2.089,23 2.172,24 83,01 103,97 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  471,09   1.360,91   889,82   288,88  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,54 72,81 68,27 1.605,07 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  299,43   282,46  - 16,97   94,33  

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 1.811,78 2.388,74 576,96 131,85 

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,73 14,98 10,25 316,76 

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH 57,91 13,32 - 44,59 23,00 

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2020 là 2.355,25ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 2.241,83ha. Diện tích chƣa 

thực hiện 113,42ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất trồng l a vƣợt 113,42ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt là do trong 

kỳ quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất trồng l a sang các loại đất phi nông nghiệp để 

thực hiện đƣợc nhiều công trình, dự án. Nhƣng nhiều dự án chƣa thực hiện đƣợc nhƣ: 

QH Khu DV& thƣơng mại Vũng Nạnh; XD đƣờng Trần Ph  nối dài và HTKT 2 bên 

đƣờng Trần Ph ; Nguyễn Hữu Thọ; HTKT KDC phía Nam khu Du lịch sinh thái Sao 

Việt, HTKT KDC dọc 2 bên đƣờng Nguyễn Trãi nối dài; HTKT KDC phía Bắc BV 

quốc tế, phƣờng 9, HTKT khu TĐC phía Đông đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Ph  

Lâm, (QH 13,02ha);... 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2020 là 471,09ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.360,91ha, chƣa 

thực hiện 889,82ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm còn 889,82ha chƣa thực hiện so với ĐCQHSĐ 

đƣợc duyệt là do trong kỳ quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác 

sang các loại đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án nhƣng có nhiều dự án 

trong kỳ chƣa thực hiện đƣợc.  

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2020 là 4,54ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 72,81ha, chƣa thực hiện 

68,27ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm chƣa thực hiện 68,27ha so với ĐCQHSĐ đƣợc 

duyệt là do trong kỳ quy hoạch đã đăng ký chuyển mục đích cây lâu năm sang đất phi 

nông nghiệp để thực hiện các công trình nhƣng đến nay các dự án vẫn chƣa thực hiện 

dẫn đến diện tích đất trồng cây lâu năm thực hiện không đạt so với chỉ tiêu. 

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2020 là 299,43ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 282,46ha. Diện tích giảm 
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16,97ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ vƣợt 16,97ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt là do trong 

kỳ quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất sang các loại đất phi nông nghiệp để thực hiện 

các công trình, dự án. Trong kỳ đã thực hiện đƣợc nhiều dự án nhƣ: QH đất quốc phòng 

(xã Bình Kiến), Đầu tƣ cơ sở hạ tầng các lô ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5, 6 phía Đông đƣờng 

Hùng Vƣơng (đoạn từ đƣờng Trần Hào - đƣờng số 14), HTKT KDC phía Đông Khu 

nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ CA Tỉnh. Nhƣng cũng có nhiều dự án trong kỳ chƣa thực hiện 

đƣợc. Ngoài ra cập nhật điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của UBND Tỉnh theo Quyết 

định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 chênh lệch giảm 32,26ha đất rừng phòng 

hộ, 

- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2020 là 1.511,78ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 2.388,74ha. Diện tích cao 

576,96ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. Do điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của 

UBND tỉnh theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ph  Yên: 

chuyển 511,78ha từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, và ngƣời dân trồng mới rừng 

sản xuất đƣợc cập nhật kiểm kê năm 2019.. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2020 là 4,73ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 14,98ha, chƣa thực hiện 

10,25ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản chƣa thực hiện 10,25ha so với ĐCQHSĐ đƣợc 

duyệt là do các dự án trong khu đô thị Nam chƣa thực hiện đƣợc. 

- Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2020 là 57,91ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 13,32ha, giảm 44,59ha so với 

ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác giảm 44,59ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt là Chênh 

lệch số liệu giữa kỳ kiểm kê 2019 và kiểm kê 2014 (đầu vào của ĐCQH sử dụng đất năm 

2020)..  

3.1.2. Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhóm đất phi nông nghiệp 

kỳ quy hoạch 2011-2020 

Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 

là 5.873,45ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 4.224,52ha, chƣa thực hiện 

1.648,93ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, đạt tỷ lệ 76,17%. Diện tích có sự chênh lệch 

là do phần lớn các dự án đất phi nông nghiệp thực hiện đạt thấp so với điều chỉnh quy 

hoạch đƣợc duyệt. Trong kỳ quy hoạch có nhiều dự án từ nguồn Ngân sách nhà nƣớc, 

tổ chức kinh tế có về thủ tục đầu tƣ, đất Quốc phòng, đất an ninh.. chƣa thực hiện đƣợc 

trong kỳ. Nên nhiều dự án đã đăng ký đƣa vào quy hoạch, nhƣng không thực hiện dẫn 

đến kết quả thực hiện đạt thấp. 

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 27 loại đất phi nông nghiệp đƣợc các đơn 

vị đề xuất đăng ký thực hiện nhƣ sau: 

- Có 7/27 loại đất thực hiện đạt chỉ tiêu trên 100% gồm: Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất khu 

công nghiệp, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. đất công trình bƣu chính, 

viễn thông, đất cơ sở tôn giáo 

- Có 5/27 loại đất thực hiện đạt chỉ tiêu từ 90 đến dƣới 100% gồm: Đất quốc 

phòng, đất an ninh, đất thƣơng mại, dịch vụ, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị  

- Có 9/27 loại đất thực hiện đạt chỉ tiêu Từ 50-90%: Đất giao thông, đất xây 
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dựng cơ sở văn hóa, đất bãi thải, xử lý chất thải, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa tang, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hộ, đất chợ, đất sinh hoạt cộng đồng, đất xây 

dựng trụ sở cơ quan, đất tín ngƣỡng 

- Có 6/27 loại đất thực hiện đạt chỉ tiêu dƣới 50%: Đất thủy lợi, đất xây dựng 

cơ sở thể dục thể thao,đất công trình năng lƣợng, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất 

khu vui chơi, giải trí công cộng, đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Biểu 2.6: C   t  t k t quả t ự    ện   ỉ t êu đất p   n ng ng  ệp. 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Diện tích 

Điều chỉnh 

quy hoạch 

đƣợc 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

 Diện 

tích (ha)  

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3)  (4)   (5)  (6)=(5)-(4) 
(7)=(5)/(4) 

*100% 

  DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN    11.060,57   1.131,87   71,30   

2 Đất phi nông nghiệp PNN  5.873,45   4.224,49  - 1.648,96   71,93  

  Trong đó:     

 
 

  

2.1 Đất quốc phòng CQP  1.813,58   962,68  - 850,90   53,08  

2.2 Đất an ninh CAN  32,46   25,04  - 7,42   77,14  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  66,15   68,44   2,29   103,46  

2.4 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD  395,69   347,82  - 47,87   87,90  

2.5 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC  120,49   101,66  - 18,83   84,37  

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX  18,01   52,68   34,67   292,50  

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT  2.040,10   1.197,78  - 842,32   58,71  

 Trong đó:      

- Đất g ao t  ng DGT  1.031,12   737,17  - 293,95   71,49  

- Đất t    l   DTL  367,21   75,43  - 291,78   20,54  

- Đất      ựng    s  v n  óa DVH  21,81   11,00  - 10,81   50,43  

- Đất      ựng    s    t  DYT  22,93   23,33   0,40   101,74  

- 
Đất      ựng    s  g  o     v  

đ o t o 
DGD  149,49   128,52  - 20,97   85,97  

- 
Đất      ựng    s  t       t   

thao 
DTT  48,77   5,88  - 42,89   12,06  

- Đất   ng tr n  n ng lư ng DNL  4,01   1,80  - 2,21   44,93  

- 
Đất   ng tr n   ưu    n , v  n 

thông 
DBV  3,20   3,78   0,58   118,28  

- Đất  ó    t    lị   sử - v n  óa DDT  30,05   0,37  - 29,68   1,23  

- Đất     t ả ,  ử lý   ất t ả  DRA  48,93   40,82  - 8,11   83,42  

- Đất    s  t n g  o TON  14,95   16,96   2,01   113,43  

- 
Đất l m ng ĩa trang, n   tang 

l , n    ỏa t ng 
NTD  278,51   142,05  - 136,46   51,00  

- 
Đất      ựng    s   ị   v     

    
DXH  4,94   2,69  - 2,25   54,48  

- Đất     DCH  14,18   7,98  - 6,20   56,27  

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  3,82   3,05  - 0,77   79,80  
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Diện tích 

Điều chỉnh 

quy hoạch 

đƣợc 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

 Diện 

tích (ha)  

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  
Tỷ lệ (%) 

2.9 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV  105,32   45,96  - 59,36   43,64  

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT  245,22   223,02  - 22,20   90,95  

2.11 Đất ở tại đô thị ODT  614,05   575,12  - 38,93   93,66  

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  60,29   43,85  - 16,44   72,74  

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS  13,03   2,35  - 10,68   18,03  

2.14 Đất tín ngƣỡng TIN  2,96   2,04  - 0,92   69,03  

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  335,23   561,31   226,08   167,44  

2.16 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC  4,06   11,59   7,53   285,75  

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2020 là 1.813,58ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 962,68ha, chƣa thực hiện 

850,90ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất quốc phòng chƣa thực hiện 850,90ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt là 

do trong kỳ đăng ký thực hiện dự án khu đất Quy hoạch quốc phòng tại xã Hòa Kiến, 

không thực hiện bồi thƣờng, giao đất. 

 - Đất an ninh: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 

là 32,46ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 25,04ha, chƣa thực hiện 7,42ha so với 

ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Chỉ tiêu đất an ninh chƣa thực hiện 7,42ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt là do 

trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện nhiều công trình dự án nhƣng đến nay chƣa thực 

hiện nhƣ: Doanh trại PK20 (PC65 cũ), Sở cảnh sát PCCC&CHCN (vị trí mới); Tổng 

diện tích đất an ninh trên địa bàn TP Tuy Hòa. 

- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2020 là 66,15ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 68,44ha. 

Chỉ tiêu đất khu công nghiệp 2,29ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt là do chênh 

lệch diện tích so với giấy CNQSDĐ. 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2020 là 395,69ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 347,82ha, chƣa thực 

hiện 47,87ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Kết quả thực hiện đất thƣơng mại dịch vụ 47,87ha do trong kỳ nhiều công trình dự 

án đến nay chƣa thực hiện nhƣ: KDL Biển Xanh, Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp 

NewCity Việt Nam của Công ty TNHH NewCity Việt Nam; Công viên Đá Đĩa Tuy 

Hòa; Khu đô thị cao cấp vƣờn Phƣợng Hoàng (Phoenix Garden Urban),... 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh 

phê duyệt đến năm 2020 là 120,49ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 101,66ha, 

giảm 18,33ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

Kết quả chƣa thực hiện 18,33ha các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến nay 

chƣa thực hiện nhƣ: Công ty TNHH Dệt May Miramar; Xƣởng may công nghiệp; Xí 

nghiệp in tổng hợp Ph  Yên. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 18,01ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

52,68ha, tăng 34,67ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do trong kỳ có bổ sung quy hoạch 
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đăng ký Mỏ đất Hòn Một, mỏ cát xây dựng (Công Ty 6 Nớ),... và chênh lệch số liệu 

kiểm kê.  

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ tiêu sử 

dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 2.040,10ha, kết quả thực hiện đến 

năm 2020 là 1.197,78ha, chƣa thực hiện 842,32ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, chi tiết 

rgeo loại đất hạ tầng nhƣ sau. 

Trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện các công trình hạ tầng giao thông, thủy 

lợi, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao,.... nhƣng chƣa thực hiện dẫn đến diện tích đất 

phát triển hạ tầng không đạt chỉ tiêu nhƣ: Tuyến đƣờng tránh lũ cứu nạn, cứu hộ nối 

các Huyện, thành phố Tuy Hòa, Tây hòa, Ph  Hòa, Tuy An (GĐ2); Tuyến đƣờng nối 

từ đƣờng Nguyễn Hữu Thọ đến tuyến đƣờng tránh thành phố Tuy Hòa; N t giao thông 

khác mức đƣờng Hùng Vƣơng - QL1; Xây dựng cầu vƣợt đƣờng sắt và đƣờng Nguyễn 

Tất Thành nối đƣờng Nguyễn Hữu Thọ; Tiểu dự án thành phần GPMB thuộc dự án: 

XD Cầu sông Chùa và cầu Đà Rằng mới (thay thế cầu cũ đã xuống cấp); Đƣờng Điện 

Biên Phủ (đoạn từ Hùng Vƣơng đến Nguyễn Trãi) và đƣờng Nguyễn Trãi (đoạn 

Nguyễn Huệ đến Trần Ph ); MR đƣờng đảm bảo cho các lực lƣợng cơ động thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Ph  Yên (đƣờng Lê Duẩn nối dài đoạn Km4+205,28 - Km8+268,13); 

Đất xây dựng giao thông nông thôn; K  chống xói lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn; K  

chống sạt lở bao quanh làng rau, hoa Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc; K  chống sạt lở bờ tả 

sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu đà rằng mới đến cầu đằ rằng 

cũ; K  biển An Ph  (Giai đoạn 1, 2 (dự án phát triển tích hợp thích ứng - tiểu dự án 

tỉnh Ph  Yên); Nghĩa trang Thọ Vức (MR);…. và chênh lệch số liệu kiểm kê. 

Cụ thể chi tiết kết quả thực hiện đất phát triển hạ tầng nhƣ sau: 

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2020 là 1.031,12ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 737,17ha, chƣa thực hiện 

293,95ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. Nguyên nhân các dự án giao thông chƣa thực 

hiện nhƣ: Tuyến đƣờng tránh lũ cứu nạn, cứu hộ nối các Huyện, thành phố Tuy Hòa, 

Tây hòa, Ph  Hòa, Tuy An (GĐ2); Tuyến đƣờng nối từ đƣờng Nguyễn Hữu Thọ đến 

tuyến đƣờng tránh thành phố Tuy Hòa; N t giao thông khác mức đƣờng Hùng Vƣơng 

- QL1; và đƣờng Nguyễn Trãi (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Ph ); MR đƣờng đảm bảo 

cho các lực lƣợng cơ động thành phố Tuy Hòa,... và chênh lệch số liệu kiểm kê. 

+ Đất thủy lợi: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 

là 367,21ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 75,43ha, chƣa thực hiện 291,78ha so 

với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do các dự án chƣa thực hiện nhƣ: K  chống sạt lở bao 

quanh làng rau, hoa Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc; K  chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp 

với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ (phần của 

thành phố; K  biển An Ph  (Giai đoạn 1, 2),...  

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2020 là 21,81ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 11,00ha, chƣa thực 

hiện 10,81ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do các dự án chƣa thực hiện nhƣ: Nhà hát 

tỉnh Phú Yên 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2020 là 22,93ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 23,33ha, tăng 0,40ha so 

với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 149,49ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

128,52ha, chƣa thực hiện 20,97ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do các dự án chƣa 
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thực hiện nhƣ: Di dời Học viện ngân hàng - PV Ph  Yên, trƣờng THPT Lƣơng Văn 

Chánh, trƣờng Chính trị tỉnh Ph  Yên, TT Hƣớng nghiệp dạy nghề Tỉnh,... 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh 

phê duyệt đến năm 2020 là 48,77ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 5,88ha, chƣa 

thực hiện 42,89ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do một số công trình lớn chƣa thực 

hiện nhƣ: Khu liên hợp TD-TT tỉnh Ph  Yên,.... 

+ Đất công trình năng lƣợng: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2020 là 4,01ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1,80ha, chƣa thực hiện 

2,21ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

+ Đất công trình bƣu chính, viễn thông: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 3,20ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 3,78ha, 

thực hiện tăng 0,58ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do thực hiện các công trình nhƣ: 

Trung tâm khai thác chia chọn Bƣu Điện tỉnh Ph  Yên, trạm viễn thông Lê Duẩn,... 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2020 là 30,05ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 0,37ha, chƣa thực 

hiện 29,68ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do các dự án chƣa thực hiện nhƣ: Nhà lƣu 

niệm luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ,... và chênh lệch số liệu kiểm kê. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2020 là 48,93ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 40,82ha, thực hiện 

8,11ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do các dự án chƣa thực hiện nhƣ: Khu xử lý nƣớc 

thải KĐT dọc QL 25, đầu tƣ hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tại TP. 

Tuy Hòa,... 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2020 là 14,95ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 16,96ha, thực hiện 2,01ha so 

với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 278,51ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

142,05ha, chƣa thực hiện 136,46ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do các dự án chƣa 

thực hiện nhƣ: Do dự án mở rộng nghĩa trang Thọ Vức, dự án công viên nghĩa trang 

An Phƣớc Viên,.... 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh 

phê duyệt đến năm 2020 là 4,94ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 2,69ha, chƣa 

thực hiện 2,25ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

+ Đất chợ: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 

14,18ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 7,98ha, chƣa thực hiện 6,20ha so với 

ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2020 là 3,82ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 3,05ha, chƣa thực hiện 0,77ha so 

với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. Chênh lệch diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là do một số 

dự án nhà văn hóa các thôn, khu phố của các xã, phƣờng chƣa thực hiện. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh 

phê duyệt đến năm 2020 là 105,32ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 45,96ha, 

chƣa thực hiện 59,38ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt, do trong kỳ quy hoạch đăng ký 

thực hiện nhiều dự án đến nay chƣa thực hiện, hay đã thực hiện nhƣng chƣa giao đất 

nhƣ: hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh (DGT); XD, công viên Vạn Kiếp và 

hạ tầng xung quanh; Công viên ven biển thành phố Tuy Hòa,…. 

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 
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2020 là 245,20ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 223,02ha, chƣa thực hiện 22,20ha 

so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

 Diện tích chƣa thực hiện 22,20ha do một số dự án đất ở tại nông thôn chƣa thực 

hiện đƣợc nhƣ: Đất ở trong Hạ tầng kỹ thuật TĐC khu A Liên Trì; khu phía Tây khu 

Trung tâm An điều dƣỡng tàu ngầm, xã An Ph ,... 

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 

là 614,05ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 575,22ha, chƣa thực hiện 38,93ha so với 

ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

 Diện tích chƣa thực hiện 38,93ha do trong kỳ quy hoạch sử dụng đất có câc công 

trình dự án đất ở tại đô thị nhƣng không thực hiện đƣợc nhƣ: Hạ tầng kỹ thuật TĐC khu 

B phƣờng 9; Khu dân cƣ phía Bắc của khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa; San nền khu 

trí thức và đầu tƣ đoạn đƣờng số 6 và đƣờng Phan chu Trinh thuộc Khu ĐTN TPTH; 

KDC phía Nam của khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa; HTKT khu TĐC phía Đông 

đƣờng Lạc Long Quân, phƣờng Ph  Lâm, HTKT các KDC tạo quỹ đất để huy động 

vốn phục vụ dự án đƣờng Bạch Đằng GĐ2 (khu đất số 1 và số 3),... 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2020 là 60,29ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 43,85ha, chƣa thực 

hiện 16,44ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt.  

 Diện tích chƣa thực hiện 16,44ha trong kỳ quy hoạch đến nay chƣa thực hiện 

đƣợc nhƣ: Khu hành chính tập trung của Tỉnh; Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu QH 

Tỉnh và văn phòng Đoàn Đại biểu QH Tỉnh;... 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 13,03ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 

2,35ha, chƣa thực hiện 10,68ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. 

 Diện tích chƣa thực hiện 10,68ha trong kỳ quy hoạch, do các dự án đến nay 

chƣa thực hiện nhƣ: TT kỹ thuật TC - ĐL - CL Ph  Yên; TT khuyến nông, khuyến 

ngƣ, TT giống và kỹ thuật cây trồng, vật nuôi trực thuộc Sở NN và PTNN,... dẫn đến 

đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp không đạt chỉ tiêu. 

- Đất tín ngƣỡng: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2020 là 2,96ha, kết quả thực hiện đến năm 2020: 2,04ha.  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2020 là 335,23ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 561,31ha, vƣợt 

226,08ha so với ĐCQHSĐ đƣợc duyệt. Loại đất này biến động có liên quan đến kết 

quả thực hiện các dự án phi nông nghiệp và kiểm kê đất đai. 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh 

phê duyệt đến năm 2020 là 4,06ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt 11,59ha, 

cao hơn 7,53ha do chênh lệch và kiểm kê đất đai. 

3.1.3. Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện chỉ tiêu đất chƣa sử dụng 

Chỉ tiêu sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 là 182,40ha, kết quả 

thực hiện đến năm 2020 đạt 532,36ha, chƣa thực hiện 349,96ha so với ĐCQHSĐ đƣợc 

duyệt. 

Diện tích đất chƣa sử dụng chƣa thực hiện 349,96ha so với ĐCQHSĐ đƣợc 

duyệt. Do trong kỳ quy hoạch đƣa đất chƣa sử dụng trong các dự án nhƣ: QH Đất quốc 

phòng tại xã Hòa Kiến; Đất bằng chƣa sử dụng trong đô thị mới Nam Tuy Hòa; Khu 

đất có ký hiệu số 19, DL-1; Khu đất có ký hiệu DL-6; Khu du lịch sinh thái biển đảo 

cao cấp Sunrise; Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp NewCity Việt Nam; Đất TM-DV 

dọc đƣờng Hùng Vƣơng; K  chống xói lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn; K  biển An Ph  



  

 Trang 27 

 

(Giai đoạn 1, 2) San nền khu trí thức và đầu tƣ đoạn đƣờng số 6 và đƣờng Phan chu 

Trinh thuộc Khu ĐTN TPTH;... dẫn đến chỉ tiêu đất chƣa sử dụng có sự chênh lệch.  

3.2. Đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong 

thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 2011-2020 

3.2.1. Những mặt đạt đƣợc 

Đƣợc sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, quan tâm phối hợp các Sở, Ban, 

Ngành của Tỉnh, hƣớng dẫn chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, chỉ đạo 

kiên quyết kịp thời của Thành ủy, cùng sự phối hợp tốt của các chủ đầu tƣ. UBND 

Thành phố đã triển khai thực hiện tốt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, là 

cơ sở pháp lý về công tác quản lý đất đai, năng lực cán bộ làm công tác tài nguyên môi 

trƣờng đƣợc nâng cao, giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất của các chủ đầu tƣ, góp 

phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng toàn diện trên địa bàn Thành phố.  

- Quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt là cơ sở pháp lý, quản lý Nhà nƣớc về đất 

đai, xác định định hƣớng sử dụng đất trong kỳ qui hoạch, trên địa bàn thành phố ngày 

càng chặt ch  và có hiệu quả; chủ động dành quỹ đất để thu h t các nhà đầu tƣ, phát 

triển các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu kịp thời về sử dụng đất cho các nhà đầu tƣ, 

xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội; các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu đô thị 

mới góp phần th c đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng. Chủ 

động bố trí bồi thƣờng, tái định cƣ, tạo điều kiện thuận lợi chủ động các đối tƣợng thu 

hồi đất, chủ động sản xuất, sinh hoạt, tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện bồi thƣờng, 

giao đất, tái định cƣ. Xác định đƣợc nguồn thu ngân sách từ đất đai, chủ động xác định 

đƣợc hàng năm. 

- Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đã đạt 

đƣợc những thành quả nhất định, quá trình sử dụng đất cơ bản dựa trên quan điểm khai 

thác sử dụng toàn diện,triệt để quỹ đất đai, đảm bảo sử dụng khoa học, hiệu quả, bền 

vững lâu dài, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. 

3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

a. Những vấn đề còn tồn tại. 

Quá trình thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc, bên cạnh 

những kết quả đã đạt đƣợc, đảm bảo đ ng tiến độ về mặt thời gian cũng nhƣ các 

nội dung kế hoạch đề ra, còn tồn tại một số vấn đề bất cập nhƣ: 

- Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chậm, phải chờ phê duyệt Quy hoạch sử 

dụng đất cấp trên, dẫn đến chậm việc lập phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, có 

tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. 

- Quy trình thực hiện các thủ tục về đất đai phức tạp, bao gồm nhiều bƣớc và 

cần theo đ ng quy trình, do đó, nhiều dự án bị kéo dài thời gian. Do đó, chất lƣợng 

quy hoạch sử dụng đất cũng bị ảnh hƣởng theo.  

- Thủ tục hành chính về bồi thƣờng giao đất các công trình dự án sử dụng cho 

mục đích phi nông nghiệp thực hiện đạt thấp, nhất là bồi thƣờng giao đất một lần, để 

triển khai các công trình xây dựng hạ tầng, xây dựng các cơ sở thƣơng mại dịch vụ, đất 

ở đô thị,,... đã làm mất cơ hội các nhà đầu tƣ, hạn chế tốc độ, mục tiêu thực hiện phát 

triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

b. Nguyên nhân của những tồn tại trong sử dụng đất 

- Quy hoạch, kế sử dụng đất của Thành phố đƣợc xây dựng trên cơ sở tổng hợp 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, quá trình rà 

soát lập quy hoạch sử dụng đất các sở, ngành, địa phƣơng chƣa rà soát tốt quy hoạch 
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ngành, đồng thời còn đƣa vào nhiều công trình dự án nhƣng chậm triển khai thực hiện, 

chƣa có giải pháp khắc phục.  

- Tình hình dự báo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố chƣa đƣợc chính 

xác, kéo theo nhu cầu sử dụng đất của các ngành thay đổi, một số công trình, dự án không 

còn phù hợp, dẫn đến chất lƣợng lập quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt chƣa cao 

- Nhận thức của các cấp, các ngành, các chủ đầu tƣ về tầm quan trọng của quy 

hoạch sử dụng đất chƣa đầy đủ, chƣa đƣợc coi trọng nên một số nội dung trong quy 

hoạch còn biểu hiện tính hình thức, dự báo chƣa sát với tình hình thực tế dẫn đến 

nhiều hạng mục công trình phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần làm chất 

lƣợng quy hoạch đạt thấp. 

- Việc chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất đã đƣợc phê duyệt chƣa thƣờng xuyên, còn bất cập, tình trạng đầu tƣ xây 

dựng không phép còn xảy ra, nhất là tại các địa bàn có dự án đang triển khai, tình 

trạng sử dụng đất sai với quy hoạch, kế hoạch chƣa đƣợc phát hiện và xử lý kịp thời. 

3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử 

dụng đất kỳ tới 

Từ những kết quả đạt đƣợc và những tồn tại trong quá trình thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch kỳ trƣớc có thể r t ra một số bài học kinh nghiệm cho việc lập quy 

hoạch đến năm 2030 của Thành phố nhƣ sau:  

- Quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với chiến lƣợc, quy hoạch tổng thể, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phƣơng. 

- Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc đƣợc lập từ tổng thể đến chi tiết; 

kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. Quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phƣơng có sử dụng đất 

phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt. 

- Chỉ đƣa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các dự án dự báo có tính khả thi 

cao, sát với thực tế, có trong kế hoạch đầu tƣ trung hạn 2021 – 2025, có nhà đầu tƣ đề 

xuất đầu tƣ, dự báo thu h t đầu tƣ giai đoạn từ 2026-2030. 

- Tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất 

đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tƣ và nhân dân khai thác tiềm năng đất đai, 

chuyển mục đích sử dụng đất thuận lợi hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Tăng cƣờng phối hợp các chủ đầu tƣ, ƣu tiên các dự án của các bộ, ngành 

Trung ƣơng, các nhà đầu tƣ có thƣơng hiệu để thực hiện bồi thƣờng, thu hồi, giao đất 

sạch đ ng thời gian kế hoạch đã cam kết, tạo động lực lan tỏa, 

- Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tƣ, các tổ chức 

triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã phê duyệt, xử lý nghiêm khắc các tổ chức, 

cá nhân thuộc thẩm quyền đăng ký thiếu chính xác. 

3.4. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

Trên cơ sở các kết quả điều tra cơ bản về: địa chất khoáng sản, nông hóa thổ 

nhƣỡng, điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Ph  Yên, điều tra, đánh giá chất 

lƣợng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Ph  Yên. Các đánh giá, phân tích đều xác 

định tiềm năng đất đai của thành phố còn lớn về lƣợng và chất theo khả năng khai thác 

với từng mục đích sử dụng, đồng thời cũng có nhiều nguy cơ làm giảm chất lƣợng đất, 

thoái hóa đất. Phân tích đánh giá tiềm năng đất đai để phát triển theo ngành, lĩnh vực 

chủ yếu trên địa bàn thành phố đƣợc xác định nhƣ sau: 
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3.4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai lĩnh vực phát triển nông nghiệp:  

Quá trình sản xuất nông nghiệp liên quan chặt ch  với các yếu tố tự nhiên nhƣ: 

địa hình địa mạo, đặc điểm thổ nhƣỡng, tính chất nông hóa của đất, nguồn nƣớc và khí 

hậu, bố trí hợp lý cây trồng - vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, mùa vụ,... sản xuất 

nông nghiệp đã tạo ra các vùng chuyên canh sản phẩm hàng hóa nông sản qui mô lớn 

nhƣ: l a, rau hoa củ quả, trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao,... Các lọai đất 

nông nghiệp phân bố trên địa bàn thành phố khá đa dạng trên nhiều vùng địa hình, địa 

mạo đồng bằng, bán sơn địa, đồi n i và nhiều loại thổ nhƣỡng khác nhau, phân tích 

đánh giá tiềm năng đất đai theo tài nguyên đất nhƣ sau: 

 - Vùng đất phù sa (P): Có diện tích 953,45ha, chiếm 7,97%, so với tổng DTTN. 

Phân bố khu vực phía tây thành phố có tại các phƣờng Ph  Lâm, phƣờng 8, phƣờng 9, 

xã Bình Kiến, xã Hòa Kiến,... là nhóm đất tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu 

trồng l a nƣớc,... 

 - Vùng đất đen (Ru): Có diện tích 2.833,19ha, chiếm 25,62 % so với tổng 

DTTN. Phân bố khu vực xã An Ph . Thích hợp trồng cây lâu năm, cây hàng năm, rau 

hoa củ quả, ứng dụng công nghệ cao…. 

 - Vùng đất đỏ vàng (F): Có diện tích 5.187,8ha, chiếm 46,90 % so với tổng 

DTTN, có tại các xã: Hòa Kiến, Bình Kiến, An Ph ,... Thích hợp trồng rừng sản xuất, 

giữ rừng tự nhiên, lập trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch 

vụ môi trƣờng rừng,.... 

3.4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai lĩnh vực phi nông nghiệp: 

a. Tiềm năng phát triển công nghiệp: 

Tp. Tuy Hoà với các tiềm năng thế mạnh là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm khoa học 

công nghệ, trung tâm đầu mối các loại hình giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt sân bay. 

Do đó, có tiềm năng phát triển khu logistic, công nghệ 4.0,... Thành phố hiện có khu 

công nghiệp An Ph  đã đƣợc đầu tƣ hoàn chỉnh, kêu gọi nhà đầu tƣ, đầu tƣ mới các cơ 

sở sản xuất công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trƣờng, với các cơ sở cũ cần đổi 

mới công nghệ, hay thay đổi loại hình công nghệ thân thiện môi trƣờng, công nghệ 

4.0, công nghệ tri thức tại khu công nghiệp. 

b. Tiềm năng phát triển đô thị, các khu dân cƣ nông thôn: 

Tiềm năng đất đai để phát triển đô thị, xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, 

đồng bộ trên địa bàn Thành phố còn lớn, đƣợc xác định dựa trên các tiêu chí (mức độ 

thuận lợi), bao gồm: 

- Thị trƣờng đất đai, bất động sản còn tiếp tục phát triển mạnh. 

- Vị trí không gian, cảnh quan, chất lƣợng môi trƣờng sống tốt nhƣ dọc biển, bờ 

tả, bờ hữu sông Đà Rằng. 

- Các yếu tố điều kiện tự nhiên, bao gồm: Độ dốc địa hình, địa chất, thủy văn, 

nguồn nƣớc dồi dào, thuận lợi phát triển các khu đô thị cao cấp, qui mô lớn,...  

Thành phố Tuy Hòa là trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm văn hóa, kinh tế, thƣơng 

mại, dịch vụ, có các trƣờng Đại học, cao đẳng,... là trung tâm động lực của Tỉnh, hội tụ 

các nhiều hình giao thông. Do đó, thành phố có nhiều quỹ đất chƣa xây dựng để phát 

triển các đô thị mới hiện đại và các khu dân cƣ nông thôn ở vùng ngoại vi thành phố. 

Có cảnh quan thiên nhiên địa hình sông, biển, đồi n i, thuận lợi để phát triển các khu 

đô thị nghĩ dƣỡng, đô thị sinh thái, các khu nhà vƣờn,…. 

c. Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc phát triển du lịch: 

Thành phố còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển 3S (sea, sun, sand), phát 

triển các loại hình dịch vụ, du lịch với môi trƣờng rừng, du lịch nghỉ dƣỡng; du lịch lễ 
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hội, tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế,.... 

 Thuận lợi trong liên kết phát triển du lịch của thành phố Tuy Hòa với các 

huyện, thị xã trong tỉnh, với thị trƣờng trong nƣớc, quốc tế, trƣớc hết là thị trƣờng các 

tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đặc biệt, là liên kết các Thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Tp 

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… là những nơi du lịch phát triển, đầu mối liên kết phát triển 

du lịch quốc tế, nguồn lực đầu tƣ lớn, công nghệ quản lý cao.  

 

IV. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030 

4.1. ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1.1. Khái quát phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế thời kỳ 2021-2030 của thành phố là đẩy mạnh 

đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có để th c đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng và bền vững, nâng cao chất lƣợng cuộc sống 

của nhân dân, phấn đấu xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị loại I trực thuộc 

Tỉnh trƣớc năm 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể và triển khai các định hƣớng 

phát triển thành phố Tuy Hòa trở thành đô thị cấp vùng với các chiến lƣợc phát triển 

chính nhƣ sau:  

- Đẩy mạnh kinh tế dịch vụ của đô thị, hình thành khu trung tâm dịch vụ, khu 

phố tài chính hiện đại gắn kết với xuất nhập khẩu, kho bãi logistics cấp vùng, phát 

triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ làm tiền đề cho đô thị.  

- Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hình thành rõ nét đô thị du lịch biển và du lịch 

về văn hóa, hình thành hành lang du lịch biển, tăng cƣờng dịch vụ, tiện nghi, bổ sung 

các sản phẩm du lịch mới để hoàn thiện cơ cấu sản phẩm du lịch nhƣ phát triển cụm 

công viên chuyên đề, công viên văn hóa bảo tàng, công viên thể thao, phát triển, bảo 

tồn làng hoa Ngọc Lãng, các khu làng nghề thành điểm du lịch sinh thái kết hợp sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ, phát huy các đặc trƣng sinh thái văn hóa gắn với sông Đà 

Rằng, xây dựng tuyến đƣờng du lịch ven sông và nhóm công trình dịch vụ du lịch khai 

thác mặt nƣớc sông, biển,…  

- Th c đẩy phát triển kinh tế truyền thống nông lâm nghiệp và thủy sản: hình 

thành các khu vực sản xuất chuyên biệt về nông nghiệp hữu cơ, trồng cây ăn quả, nông 

nghiệp công nghệ cao để khai thác các vùng thỗ nhƣỡng thích hợp với sản xuất hàng 

hóa quy mô lớn; Gìn giữ quỹ đất l a ven cao tốc dọc theo sông Bơ, phƣờng 9, Bình 

Kiến, An Ph ,…, tránh đô thị hóa toàn bộ vùng; hoàn thiện đồng bộ khu hậu cần nghề 

cá cửa sông Đà Rằng và cụm dịch vụ hỗ trợ cho nghề cá phía Nam Tuy Hòa.  

- Tạo dựng, quảng bá thƣơng hiệu riêng cho Tuy Hòa thông qua đăng cai các 

hoạt động cấp vùng trở lên, tổ chức, phục dựng các lễ hội văn hóa bản địa, thu hút 

khách du lịch trong và ngoài nƣớc; Tăng cƣờng hợp tác và kết nối vùng với các huyện, 

thị xã, các tỉnh lân cận vầ tây nguyên. Phát triển vùng phía Nam thành phố theo mô 

hình đô thị hỗ trợ sân bay Tuy Hòa.  

- Tạo dựng bản sắc và đặc trƣng kiến trúc cảnh quan cho đô thị, hƣớng đến hiện 

đại, xanh, thông minh: Phát triển hình ảnh đặc trƣng theo từng khu vực và tổng thể 

toàn đô thị, tạo nên bản sắc đô thị; Xây dựng các công trình điểm nhấn về kiến tr c 

cảnh quan; Xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với các giải pháp thiết kế sáng tạo; Ứng dụng 

quy hoạch, thiết kế công trình,… thích ứng với biến đổi khí hậu; Ứng dụng công nghệ 

thông minh vào công tác quản lý, điều hành, giám sát và vận hành đô thị, ứng phó với 

các tai biến môi trƣờng. 
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4.1.2. Quan điểm sử dụng đất. 

 Đất đai nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế nhƣng lại là điều kiện không thể thiếu 

đƣợc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng 

đất ngày càng tăng, kéo theo giá trị của đất tăng lên và yêu cầu về biện pháp sử dụng, khai 

thác phải đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Do vậy, định hƣớng sử dụng đất của Thành phố 

phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, đầy đủ và có hiệu quả cao trên quan điểm cân 

bằng sinh thái, bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững. 

- Khai thác, sử dụng đất đai bền vững lâu dài: Khai thác, sử dụng đất phải kết hợp 

chặt ch  giữa sử dụng và cải tạo, bảo vệ độ phì đất, không để đất bỏ hoang, thoái hoá, ô 

nhiễm đất, xói mòn, sạt lở, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đa dạng sinh học, khoanh vùng bảo 

vệ các khu di tích lịch sử, vùng danh thắng cấp quốc gia, tỉnh và địa phƣơng. 

- Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng đất hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm cho các ngành 

các cấp trên toàn bộ quỹ đất đai trên địa bàn thành phố, phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án 

đầu tƣ công, thu h t đầu tƣ, th c đẩy phát triển các ngành, các lĩnh vực, chuyển dịch 

cơ cấu nền kinh tế. 

- Ƣu tiên bố trí đủ nhu cầu quỹ đất để phát triển đồng bộ xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, xã hội, phát triển khu du lịch, khu đô thị mới, khu thƣơng mại dịch vụ tập trung, 

đất xử lý môi trƣờng,... nhất là các khu vực, các dự án có khả năng tạo đột phá phát 

triển và có tác động lan tỏa lớn nhằm đảm bảo đƣợc mục tiêu phát triển kinh tế gắn với 

bảo vệ môi trƣờng, phát triển bền vững. 

4.1.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng. 

Căn cứ Quyết định 632/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh 

Phú Yên về Phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Ph  yên đến năm 2040, dự thảo thuyết minh Điều chỉnh 

Quy hoạch chung xây dựng Tp. Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Ph  Yên đến năm 2040, 

định hƣớng sử dụng đất của thành phố Tuy Hòa đƣợc nghiên cứu trên cơ sở ranh giới hiện 

tại của thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, là khu vực có khả năng đô thị hóa cao, gắn 

kết trực tiếp với sự phát triển của thành phố Tuy Hòa, gồm xã An Chấn, An Mỹ (huyện Tuy 

An), xã Hòa An và một phần Hòa Trị (huyện Phú Hòa), và xã Hòa Thành (Thị xã Đông 

Hòa). Định hƣớng phân vùng chức năng của thành phố Tuy Hòa và các khu vực phụ cận 

gồm có 07 phân khu, cụ thể nhƣ sau:  

Phân khu 1: khu vực đô thị hiện hữu (gồm các phƣờng Nội thị, xã An Phú, và một 

phần xã Bình Ngọc). Quy mô đất tự nhiên 2.480 ha với tính chất trung tâm hành chính, văn 

hóa, khoa học công nghệ, thƣơng mại, dịch vụ cấp Tỉnh. Định hƣớng cải tạo, chỉnh trang 

nâng cấp các khu dân cƣ hiện hữu, hoàn thiện các tuyến đƣờng ven biển, bổ sung tiện ích 

công cộng, bãi tắm, bãi đỗ xe, bến thuyền và công trình dịch vụ phục vụ du lịch, hình thành 

các trung tâm văn hóa, TDTT, vui chơi giải trí, quảng trƣờng, không gian ven biển, tái tạo 

không gian và hệ sinh thái Rạch Bầu Hạ; Di dời trung tâm hành chính tỉnh hiện có, phát 

triển KCN An Phú thành KCN sạch và công nghệ cao.  

Phân khu 2: Khu đô thị Nam Tuy Hòa (phƣờng Ph  Đông, Ph  Thạnh, và Phú 

Lâm). Quy mô đất tự nhiên 1.792 ha với tính chất sử dụng đất là khu trung tâm tài chính, 

thƣơng mại dịch vụ đô thị phía Nam Tuy Hòa, là khu đô thị hiện trạng cải tạo, chỉnh trang 

trên cơ sở các khu dân cƣ hiện hữu, và phát triển các khu ở mới về phía Nam sông Đà 

Rằng; hình thành khu đô thị dịch vụ hậu cần sân bay; phát triển các cụm hạ tầng xã hội tập 

trung để cung cấp các tiện ích đô thị cho dân cƣ, bố trí các công trình dịch vụ công cộng, y 

tế, giáo dục, tăng cƣờng cây xanh công viên; xây dựng và phát triển trung tâm hải sản cấp 
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vùng, đặc biệt chuyên về cá ngừ tại khu vực cảng Đông Tác.  

Phân khu 3: Khu đô thị dịch vụ - du lịch nông nghiệp Nam Sông Ba (xã Hòa 

Thành – Thị xã Đông Hòa) là phân khu nằm ngoài ranh giới hiện nay của thành phố 

Tuy Hòa. Quy mô đất tự nhiên 2.015 ha với tính chất là khu đô thị dịch vụ hậu cần, du 

lịch nông nghiệp, là đô thị hiện trạng, cải tạo chỉnh trang trên cơ sở các khu dân cƣ 

hiện hữu và phát triển các khu du lịch, khu ở mới về phía Nam sông Đà Rằng.  

Phân khu 4: Khu đô thị Bắc Sông Ba (xã Bình Ngọc, xã Hòa An – huyện Phú 

Hòa, và một phần phƣờng 2, phƣờng 8), là phân khu có một phần nằm ngoài ranh giới 

hiện nay của thành phố Tuy Hòa. Quy mô đất tự nhiên 1.849 ha với tính chất là khu đô 

thị dịch vụ và công nghiệp kết hợp dịch vụ đô thị, ở mật độ thấp và đô thị hiện trạng 

cải tạo. Hình thành trục kinh tế mới cho Tuy Hòa nói riêng và Ph  Yên nói chung là 

trục về thƣơng mại - dịch vụ-hành chính văn phòng nằm trên hành lang kinh tế QL 25 

về hƣớng Phú Hòa. Đảm bảo cho các hoạt động giao thông đối ngoại gồm Đƣờng cao 

tốc Bắc Nam, đƣờng sắt cao tốc, đƣờng tránh Quốc lộ 1, Quốc lộ 25. Xây dựng, hoàn 

thiện tạo lập không gian đô thị ven sông Đà Rằng hấp dẫn gắn với các hoạt động du 

lịch, sinh thái. Xây dựng Trung tâm đầu mối bán buôn nông-hải sản nông sản cấp 

Vùng, quy mô khoảng 6-7ha tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố - Quốc lộ 25. 

Phân khu 5: Khu đô thị dịch vụ du lịch văn hóa n i Chóp Chài (xã Bình Kiến, 

xã An Phú, một phần xã Hòa Kiến, phƣờng 9, và một phần xã Hòa Trị - huyện Phú 

Hòa). Quy mô đất tự nhiên 2.348 ha với tính chất là khu đô thị dịch vụ du lịch văn hóa 

kết hợp đô thị hiện trạng cải tạo. Xây dựng và phát triển cụm làng văn hóa du lịch, 

công viên chuyên đề (theme park), công viên thể thao; Hình thành và xây dựng các 

công trình chức năng đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại I trong khu vực nhƣ công trình 

thƣơng mại dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị, …  

Phân khu 6: Khu đô thị mới Bắc Tuy Hòa (xã An Chấn, xã An Mỹ - huyện 

Tuy An), là phân khu nằm ngoài ranh giới hiện nay của thành phố Tuy Hòa. Quy mô 

đất tự nhiên 2.664 ha với tính chất là khu đô thị dịch vụ công nghiệp và du lịch biển 

kết hợp đô thị hiện trạng cải tạo.  

Phân khu 7: Khu nông nghiệp công nghệ cao Hòa Kiến (xã Hòa Kiến, Bình 

Kiến, An Phú). Quy mô đất tự nhiên 4.047,6 ha với tính chất là khu công nghiệp công 

nghệ cao, công nghệ sạch tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, hỗ trợ trực tiếp cho vùng 

sản xuất phía Tây thuộc các xã Hòa Kiến, An Chấn, An Mỹ và xa hơn nữa là hỗ trợ 

KKT Nam Ph  Yên; Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng công 

trình nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia hài hòa với khu vực dân cƣ xung quanh. 

 

Trên cơ sở phân khu định hƣớng quy hoạch và phát triển nhƣ trên, đồng thời 

căn cứ vào báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Tp. Tuy Hòa lần thứ XV, nhiệm kỳ 

2015-2020 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 và yêu cầu của Thông tƣ số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng của thành phố Tuy Hòa cụ thể nhƣ sau:  

4.1.3.1. Định hƣớng sử dụng đất khu vực sản xuất nông nghiệp: 

Thành phố định hƣớng chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản từ 

4,3% (giai đoạn 2015 – 2020) xuống còn 3,1% (giai đoạn 2020 – 2025), phấn đấu đạt 

tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất bình quân 4,2%/năm. Định hƣớng phát triển nông 

nghiệp theo hƣớng công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông 
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nghiệp xanh, hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cƣ. Gắn sản xuất 

nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch các vùng trồng rau, hoa, cây 

cảnh truyền thống của địa phƣơng.  

- Khu vực chuyên trồng l a nƣớc: giữ diện tích các vùng trồng lúa tập trung ở 

khu vực phía Tây ở Phƣờng 9, xã Bình Kiến, Hòa Kiến, An Phú, hình thành nên vùng 

sản xuất nông nghiệp chất lƣợng cao phía Tây và Tây Bắc thành phố với trung tâm là 

khu nông nghiệp công nghệ cao Bình Kiến; phía Nam giữ diện tích l a nƣớc hiện có ở 

phƣờng Phú Thạnh (Phía Tây Nam Tuyến đƣờng nối Quốc lộ 1 (tuyến tránh Phú Lâm) 

đến tuyến đƣờng bộ ven biển (cầu Đà Nông), tạo vành đai xanh cho thành phố. 

Chuyển đổi các vùng trồng lúa diện tích hẹp, nhỏ lẻ trong khu trung tâm đô thị thành 

đất đô thị, nâng cao giá trị sử dụng đất. Hiện trạng đất trồng l a nƣớc của thành phố có 

2.241,83 ha. Định hƣớng sử dụng đất đến năm 2030 xuống còn khoảng 1.446,39ha, 

trong đó giảm đáng kể diện tích l a nƣớc ở phƣờng 8, phƣờng 9, phƣờng Phú Lâm, 

một phần diện tích l a nƣớc ở phƣờng Phú Thạnh, Ph  Đông, An Ph , Hòa Kiến,… 

cho các dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh, thành phố nhƣ dự án cao tốc Bắc Nam, 

khu đô thị Trần Ph , khu đô thị phía Bắc Trần Phú (62,71ha), Khu đô thị FLC, khu đô 

thị phía đông đƣờng tránh QL1,… 

- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích hiện trạng năm 2020 là 1.360,88ha. 

Tập trung chủ yếu ở phƣờng 9, phƣờng Ph  Lâm, phƣờng Phú Thạnh, Ph  Đông, xã 

An Phú, xã Bình Kiến, xã Hòa Kiến, xã Bình Ngọc. Định hƣớng phát triển các vùng 

trồng rau sạch, hoa cảnh theo hƣớng nông nghiệp công nghệ cao tập trung ở các khu 

vực xã An Phú, Bình Kiến, Hòa Kiến, phƣờng 9, xã Bình Ngọc, và phƣờng Phú Lâm. 

Định hƣớng đến năm 2030 diện tích còn lại dự kiến là 908,78ha. 

Đất trồng cây lâu năm: Thành phố không có cây công nghiệp lâu năm tập trung, 

không hình thành khu vực trồng cây lâu năm tập trung, phần lớn là cây điều và một số cây ăn 

quả lâu năm phân bố rải rác trong khu dân cƣ và vùng ven đất lâm nghiệp. 

4.1.3.2. Định hƣớng sử dụng đất lâm nghiệp: 
- Khu vực lâm nghiệp đƣợc thiết lập trên cơ sở Quy hoạch 3 loại rừng (Quyết 

định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 V/v Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch 3 loại rừng tỉnh; số 1401/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 V/v phê duyệt phƣơng 

án chuyển đổi mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác (đặc dụng, 

phòng hộ, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh) tại các xã 

Hòa Kiến, Bình Kiến, An Ph , Phƣờng 9 và Phƣờng 1. Đất Lâm nghiệp đƣợc quan 

tâm bảo vệ phát triển đất lâm nghiệp hiện có, khuyến khích trồng rừng cây rừng lâu 

năm, giá trị cao, gắn kết với dịch vụ môi trƣờng rừng, là vanh đai cây xanh, lá phổi 

của thành phố, rừng đất rừng của thành phố tập trung ở các xã: Hòa Kiến, Bình kiến, 

An Phú với các núi Chóp Chài, rừng Đá Bàn- Cẩm Tú. Đến năm 2030 diện tích đất 

lâm nghiệp của thành phố dự kiến khoảng: 2.156,74ha, độ che phủ rừng đạt 17,03% 

Trong đó: 

+ Đất rừng phòng hộ: Đến năm 2030 diện tích rừng phòng hộ dự kiến là 

235,25ha
1
, tập trung ở phƣờng 9, xã An Phú, Bình Kiến, Hòa Kiến. Gồm khu vực núi 

                                              
1
 Diện tích đất rừng phòng hộ theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ph  Yên: 249,53ha, chênh lệch giảm 14,28ha đất 

rừng phòng hộ nguyên nhân nguồn gốc thời điểm thực hiện kiểm kê khu vực quy hoạch rừng phòng hộ tại khu 

vực n i Chóp Chài, và khu vực đất quốc phòng xã Hòa Kiến đã có giấy chứng nhận chuyển mục đích sử dụng 

sang đất quốc hoạch (mặc dù vần còn hiện trạng rừng) song theo quy định tại Thông tƣ số 27/TT-BTNMT ngày 
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Chóp Chài và núi Nhạn). 

+ Đất rừng sản xuất: Đến năm 2030, diện tích đất rừng sản xuất là 

1.921,49ha
2
, tập trung phần lớn ở xã Hòa Kiến, An Phú, Bình Kiến.  

4.1.3.3. Định hƣớng sử dụng đất khu công nghiệp: 

- Hiện trạng năm 2020, thành phố Tuy Hòa đã có khu công nghiệp An Phú. 

68,44ha ổn định không mở rộng, nghiên cứu phát triển khu vực phía Tây, Tây Bắc 

thành phố. Hình thành khu đô thị công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch tại cửa 

ngõ phía Bắc thành phố. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hình thành 

trung tâm logistics của thành phố nói riêng và tỉnh nói chung. 

- Khu vực Tây Nam hình thành các trung tâm công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cho 

Khu kinh tế Nam Phú Yên. Xây dựng công trình nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia. 

Đảm bảo cách ly với khu dân cƣ xung quanh. 

4.1.3.4. Định hƣớng sử dụng đất khu du lịch: 
- Hình thành trung tâm thƣơng mại, dịch vụ, du lịch: phát triển các Khu du lịch 

lớn khu vực biển, các khách sạn, trung tâm thƣơng mại, trung tâm bán lẻ, nhà hàng,… 

ở khu vực ven biển kết hợp với cải tạo, mở rộng, nâng cấp tuyến đƣờng Độc Lập và 

công viên ven biển tạo đặc trƣng, điểm nhấn cho đô thị.  

- Xây dựng cảng du lịch tại vị trí cảng cá phƣờng 6 hiện trạng, khai thác sản 

phẩm du lịch trên biển và kết nối các khu vực phụ cận.  

 Dọc tuyến đƣờng Lê Duẩn nối dài (từ khu du lịch Bắc Âu đến Trung tâm an điều 

dƣỡng Tàu ngầm) và Khu du lịch thôn Long Thủy: Phát triển du lịch nghỉ dƣỡng cao cấp, 

hoạt động vui chơi giải trí, thể thao gắn với lặn ngắm san hô (hòn Dứa, hòn Chùa). 

4.1.3.5. Định hƣớng sử dụng đất phát triển đô thị, khu đô thị mới. 

- Khu đô thị hiện có: Chú trọng đầu tƣ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

thị, hệ thống cây xanh công viên, giải tỏa xây dựng các đƣờng đô thị cũ chƣa thông, 

cải tạo, bổ sung hệ thống hạ tầng công cộng cấp đô thị và đơn vị ở cũ.  

* Định hƣớng phát triển khu đô thị mới: 

- Hình thành quỹ đất ở mới, phát triển đô thị hai bên sông Đà Rằng. Khu vực 

trung tâm đô thị tập trung tại khu vực bờ Bắc sông Đà Rằng kéo dài từ Quốc Lộ 1 đến 

sát khu vực bờ biển kết hợp với không gian mặt nƣớc Rạch Bầu Hạ, đảm bảo tầm nhìn 

hƣớng biển và tầm nhìn về phía núi Chóp Chài.  

- Hình thành lõi xanh cảnh quan (công viên cảnh quan, chuyên đề, và công 

viên nông nghiệp) kết hợp với các trục xanh giao thông thành các mảng, tuyến len lỏi 

trong tất cả các khu chức năng nhằm cải tạo điều kiện vi khí hậu và ứng phó biến đổi 

khí hậu.  

4.1.3.6. Định hƣớng sử dụng đất khu thƣơng mại - dịch vụ: 
- Hình thành trục phố thƣơng mại dịch vụ tổng hợp dọc đƣờng Hùng Vƣơng – 

trục động lực phát triển song song với trục thƣơng mại dịch vụ du lịch ven biển.  

- Xây dựng công trình công cộng, thƣơng mại dịch vụ cấp vùng ở khu đô thị 

gần sân bay phục vụ hỗ trợ KKT Nam Phú Yên.  

                                                                                                                                             
14/12/2018 của Bộ Tài nguvên và Môi trƣờng quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

đã cập nhật hiện trạng là đất quốc phòng.  
2
 Diện tích đất rừng sản xuất theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ph  Yên: 1.876,96ha, chênh lệch tăng 44,53ha đất 

rừng sản xuất nguyên nhân ngƣời dân trồng rừng sản xuất thời điểm thực hiện kiểm kê đất rừng sản xuất đã điều 

chỉnh ngoài ngoài quy hoạch 3 loại rừng, song theo quy định tại Thông tƣ số 27/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của 

Bộ Tài nguvên và Môi trƣờng quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đx cập nhật 

hiện trạng là đất quốc phòng 
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- Các trung tâm dịch vụ du lịch cao cấp bố trí tại các khu vực ven biển kết hợp 

với không gian mở, không gian sinh thái.  

- Hình thành mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng tại khu vực dân 

cƣ hiện trạng ở Long Thủy. 

4.1.3.7. Định hƣớng sử dụng đất khu dân cƣ nông thôn. 
Tiếp tục giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM, phát triển các khu đô thị du lịch sinh 

thái khu vực phía Tây nhƣ vùng đệm chuyển đổi giữa không gian lõi trung tâm thành phố và 

vành đai nông nghiệp. Hình thành các mô hình ở kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng 

đồng tại khu vực dân cƣ hiện trạng ở Long Thủy. Xây dựng khép kín, cải tạo, chỉnh trang các 

khu ở nông thôn, kết hợp với xây dựng một số khu ở mới. Định hƣớng sử dụng đất ở nông 

thôn tăng từ 223,02 ha (năm 2020) lên 449,71 ha năm 2030.  

4.1.3.8. Định hƣớng sử dụng đất giao thông.  

- Diện tích đất giao thông hiện trạng năm 2020 là 737,17ha. Định hƣớng sử 

dụng đất năm 2030 tăng mạnh lên đến 1.186,42ha. Gồm xây dựng các tuyến đƣờng 

trọng điểm cấp quốc gia nhƣ tuyến đƣờng bộ cao tốc Bắc – Nam, tuyến đƣờng sắt tốc 

độ cao Bắc – Nam, mở rộng bến xe Nam thành phố Tuy Hòa,… kết nối các tuyến 

đƣờng ngang, dọc ở thành phố Tuy Hòa nhƣ tuyến đƣờng Nguyễn Trãi nối dài, đƣờng 

14,.đƣờng Trần Ph  nối dài, đƣờng Nguyễn Hữu Thọ,… và xây dựng đồng bộ hạ tầng 

kỹ thuật trong các khu đô thị mới.. 

4.2. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất Tp. Tuy Hòa. 

4.2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất  

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuy Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 đã xác định các nhiệm vụ phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 cụ thể nhƣ sau: 

a) Các chỉ tiêu kinh tế: 
Biểu 3.1: Các chỉ tiêu kinh tế thành phố Tuy Hòa

3
. 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 

2021-2025 
10,9%/năm 

- Công nghiệp – xây dựng 10,2% 

- Nông - Lâm - Thủy sản 4,2% 

- Thƣơng mại - Dịch vụ 12,4% 

2 

Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất  

Thƣơng mại - Dịch vụ từ 38,0% lên 40,8%. 

Công nghiệp - Xây dựng từ 57,7% còn 56,1%. 

Nông - Lâm - Thủy sản từ 4,3% còn 3,1%. 

3 Thu ngân sách địa phƣơng 1200 tỷ đồng 

4 Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội 45 - 50 nghìn tỷ đồng 

b) Các chỉ tiêu xã hội – môi trƣờng: 

Biểu 3.2: Các chỉ tiêu xã hội – môi trƣờng thành phố Tuy Hòa
4
. 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tỷ lệ hộ nghèo < 0,5% 

                                              
3
 Báo cáo Đảng bộ Tp. Tuy Hòa lần thứ XVI Tp. Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 

 - Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tp. Tuy Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
4
 Báo cáo Đảng bộ Tp. Tuy Hòa lần thứ XVI Tp. Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 

 - Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tp. Tuy Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
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STT Chỉ tiêu Giá trị 

2 
Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động bình quân 

hàng năm 
4.500-4.700 ngƣời 

3 Xây dựng đời sống vãn hóa 
93% số hộ đƣợc công 

nhận gia đình văn hóa 

4 
Tỷ lệ hộ dân sử dụng nƣớc sạch, hợp vệ sinh, thu 

gom, xử lý cơ bản chất thải rắn đô thị 
100% 

5 Độ che phủ rừng so với diện tích đất tự nhiên 19,3% 

6 Độ che phủ rừng so với đất lâm nghiệp 73,64% 

7 Tỷ lệ dân cƣ đóng BHYT 97% 

8 Bảo hiểm xã hội 45% 

9 Giao quân hàng năm 100% 

4.2.2. Cân đối, phân bổ nhu cầu các loại đất cho các mục đích sử dụng 

4.2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ của cấp tỉnh và chỉ tiêu xác định sử dụng đất 

theo nhu cầu sử dụng đất thành phố và các xã, phƣờng 

- Lập Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 cấp tỉnh đến nay đang triển khai thực 

hiện và chƣa đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt nên chƣa có phân bổ chỉ tiêu sử 

dụng đất giao cho thành phố. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ có đề cập nội dung: Sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 nhƣ sau: “Trường h p quy ho ch 

tỉn    ưa đư c phê duyệt thì quy ho ch sử d ng đất cấp huyện đư c lập đồng thời với 

việc lập quy ho ch tỉnh. Quy ho ch sử d ng đất cấp huyện đư c lập và thẩm định 

 ong trước thì trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước. Sau khi quy ho ch tỉnh 

đư c phê duyệt, n u quy ho ch sử d ng đất cấp huyện có mâu thuẫn với quy ho ch 

tỉnh thì phả  đ ều chỉnh cho phù h p”; do đó việc triển khai thực hiện và phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Tp. Tuy Hòa trƣớc Kế hoạch sử dụng đất 

2021-2025 cấp tỉnh phù hợp với quy định pháp luật. 

Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất. 

Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp, các lĩnh vực phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố; đƣợc tính toán tại thời điểm thu 

thập đƣợc, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 thể hiện nhƣ sau: 
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Biểu 3.3: Chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất thành phố. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

2020 (ha) 

Quy hoạch 

đến năm 

2030 (ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

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

I Loại đất    11.131,87   11.131,87  0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP  6.375,05   4.570,53  -1.804,52 

1.1 Đất trồng lúa LUA  2.241,83   1.446,39  -795,44 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  2.172,24   1.428,46  -743,78 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  1.360,91   908,78  -452,13 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  72,81   56,14  -16,67 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  282,46   235,25  -47,21 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  2.388,74   1.921,49  -467,25 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  14,98   2,48  -12,50 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH  13,32   -  -13,32 

2 Đất phi nông nghiệp PNN  4.224,49   6.416,68  2.192,19 

2.1 Đất quốc phòng CQP  962,68   1.386,77  424,09 

2.2 Đất an ninh CAN  25,04   37,71  12,67 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  68,44   68,44  0,00 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD  347,82   582,47  234,65 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  101,66   79,57  -22,09 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX  52,68   62,84  10,16 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT  1.197,78   1.915,78  718,00 

- Đất giao thông DGT  737,17   1.186,42  449,25 

- Đất thủy lợi DTL  75,43   194,47  119,04 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH  11,00   14,97  3,97 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  23,33   34,88  11,55 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD  128,52   187,12  58,60 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT  5,88   8,98  3,10 

- Đất công trình năng lƣợng DNL  1,80   68,77  66,97 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông DBV  3,78   3,58  -0,20 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  0,37   1,32  0,95 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  40,82   58,32  17,50 

- Đất cơ sở tôn giáo TON  16,96   16,96  0,00 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD  142,05   129,59  -12,46 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH  2,69   2,69  0,00 

- Đất chợ DCH  7,98   7,72  -0,26 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  3,05   3,42  0,37 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  45,96   374,55  328,59 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  223,02   449,71  226,69 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  575,12   886,58  311,46 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  43,85   75,43  31,58 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS  2,35   8,14  5,79 

2.18 Đất tín ngƣỡng TIN  2,04   2,04  0,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  561,31   412,30  -149,01 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC  11,59   70,87  59,28 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK  0,02   0,02  0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD  532,36   144,66  -387,70 
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Ghi chú: Các chỉ tiêu c a Quy ho    đ n n m 2030  ó t   t a  đổi tùy theo 

góp ý về nhu cầu sử d ng đất c a các ngành, các cấp và k t quả thẩm định c a H i 

đồng thẩm định. 

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

Trên cơ sở phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

đến năm 2030 và đăng ký nhu cầu của các ban ngành, các xã, phƣờng và các chủ đầu 

tƣ, Tổng số dự án đăng ký trong thời kỳ quy hoạch năm 2021 – 2030 đến thời điểm thu 

thập: 393 dự án, diện tích 3.738,19ha, chi tiết theo loại đất, có tại biểu dƣới đây: 

Biểu 3.4: Danh mục công trình, dự án các ngành, lĩnh vực đề xuất. 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mã Loại đất 

quy hoạch 

Số dự 

án 

Diện tích quy 

hoạch (ha) 

 
ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 

  

 
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 393 3.738,19 

1 Đất quốc phòng CQP 8 484,77 

+  Quy hoạch Tỉnh  
 

1 62,98 

+  Bộ đội biên phòng tỉnh  
 

1 0,31 

+  Lữ đoàn tên lửa bờ 682  
 

1 5,90 

+  Bộ CHQS Tỉnh  
 

1 14,51 

+  Ban CHQS TP  
 

4 401,07 

2 Đất an ninh CAN 10 17,69 

+  Công An Tỉnh  
 

4 14,25 

+  Công An TP  
 

6 3,44 

3 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 35 314,95 

+  BQL KKT Phú Yên  
 

1 10,70 

+  Sở Tài Chính  
 

1 0,08 

+  TT PTQĐ Tỉnh  
 

10 89,50 

+  Phòng KT  
 

1 3,00 

+  Tổ chức doanh nghiệp  
 

22 211,66 

4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4 2,62 

5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 2 26,76 

6 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 114 1.154,43 

- Đất giao thông DGT 55 566,98 

+  Bộ Giao thông vận tải  
 

1 33,70 

+  Ban QLDA 85  
 

4 156,79 

+  Sở GTVT Tỉnh  
 

1 4,85 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

19 267,66 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

27 88,81 

+  Công trình cấp xã, phƣờng  
 

1 0,16 

+ Tổ chức doanh nghiệp  
 

2 15,00 

- Đất thủy lợi DTL 13 266,80 

+ BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

13 266,80 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 2 4,75 

+ BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

2 4,75 

- Đất cơ sở y tế DYT 4 9,80 

+ BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

3 9,48 

+  Tổ chức doanh nghiệp  
 

1 0,32 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 16 26,73 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

4 14,66 

+  Trƣờng cao đẳng nghề Phú Yên  
 

3 5,75 

+  TTKTTH, HNDN Phú Yên  
 

1 3,41 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

3 0,29 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mã Loại đất 

quy hoạch 

Số dự 

án 

Diện tích quy 

hoạch (ha) 

+  Phòng GD & ĐT thành phố  
 

3 0,51 

+  Tổ chức doanh nghiệp  
 

2 2,11 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 1 0,57 

+  Công trình cấp xã, phƣờng  
 

1 0,57 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 8 67,01 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

1 0,02 

+  Tổ chức doanh nghiệp  
 

7 66,99 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4 90,95 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

2 90,30 

+  Sở Lao động thƣơng binh xã hội Tỉnh  
 

1 0,50 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

1 0,15 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6 19,50 

+  Sở Y tế Tỉnh  
 

1 1,00 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

3 15,00 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

2 3,50 

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

hỏa táng 
NTD 5 101,34 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

5 101,34 

7 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8 0,63 

+  Công trình cấp xã, phƣờng  
 

8 0,63 

8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 10 113,17 

+  Sở Xây dựng  
 

2 15,75 

+  BQL KKT Phú Yên  
 

1 31,20 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

4 56,40 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

3 9,82 

9 Đất ở tại nông thôn ONT 40 309,08 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

2 75,50 

+  TT PTQĐ Tỉnh  
 

6 17,72 

+  Sở Xây dựng Tỉnh  
 

1 8,40 

+  UBND TP  
 

1 4,37 

+  TT PTQĐ TP  
 

6 5,24 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

11 89,67 

+  Công trình cấp xã, phƣờng  
 

11 58,43 

+  Tổ chức doanh nghiệp  
 

2 49,74 

10 Đất ở tại đô thị ODT 143 1.288,99 

+  BQL KKT Phú Yên  
 

7 625,80 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

1 62,71 

+  TT PTQĐ Tỉnh  
 

6 7,88 

+  Sở Tài Chính  
 

19 1,06 

+  Sở Xây dựng  
 

6 0,06 

+  Tổ chức doanh nghiệp  
 

2 321,05 

+  UBND TP  
 

2 1,67 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

31 180,02 

+  TT PTQĐ TP  
 

8 12,11 

+  Phòng TC-KH TP  
 

37 1,12 

+  Công trình cấp xã, phƣờng  
 

23 11,66 

+  Tổ chức doanh nghiệp  
 

1 63,85 

11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12 19,32 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

1 15,00 

+  Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh  
 

1 0,46 

+  Viện KS nhân dân tỉnh Phú Yên  
 

1 0,68 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mã Loại đất 

quy hoạch 

Số dự 

án 

Diện tích quy 

hoạch (ha) 

+  Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên  
 

1 1,45 

+  Cục thống kê Phú Yên  
 

1 0,23 

+  BQL DA ĐTXD TP  
 

2 0,43 

+  Công trình cấp xã, phƣờng  
 

5 1,07 

12 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 7 5,79 

+  BCH Tỉnh Đoàn Ph  Yên  
 

1 4,51 

+  BQL các DAĐT XD Tỉnh  
 

4 1,06 

+  Cơ quan thƣờng trú thông tấn xã VN tại Phú Yên  
 

1 0,13 

+ 
 Trung tâm văn hóa thể thao và tuyền thanh Tp. 

Tuy Hòa   
1 0,09 

Ghi chú: Tổng số dự án và diện tích trong kỳ quy ho    đ n n m 2030 sẽ t a  đổi tùy 

theo góp ý về nhu cầu sử d ng đất c a các ngành, các cấp và k t quả thẩm định c a 

H   đồng thẩm định. 

4.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất Thành phố xác định. 

Trên cơ sở cập nhật nhu cầu các ngành, lĩnh vực; thực hiện cân đối nêu tại phần 

trên (Kết quả tính toán chu chuyển diện tích tăng, giảm). Xác định các chỉ tiêu sử dụng 

đất đến năm 2030 của thành phố Tuy Hòa. 

 Các chỉ tiêu này còn biến động, do nhu cầu sử dụng đất các ngành, các cấp 

đăng ký còn tăng giảm, Hội đồng thẩm định còn xác định tính khả thi các dự án đăng 

ký. Cụ thể đến thời điểm này nhƣ sau: 

Biểu 3.5: Chỉ tiêu xác định sử dụng đất đến năm 2030 TP Tuy Hòa. 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Quy hoạch đến năm 2030 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 
Tăng giảm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(4) 

  DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN    11.131,87   11.131,87   100,00  0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP  6.375,05   4.570,53   41,06  -1.804,52 

  Đất trồng lúa LUA  2.241,83   1.446,39   12,99  -795,44 

1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC  2.172,24   1.428,46   12,83  -743,78 

 

Đất trồng cây hàng năm khác HNK  1.360,91   908,78   8,16  -452,13 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN  72,81   56,14   0,50  -16,67 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH  282,46   235,25   2,11  -47,21 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX  2.388,74   1.921,49   17,26  -467,25 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS  14,98   2,48   0,02  -12,50 

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH  13,32   -   -  -13,32 

2 Đất phi nông nghiệp PNN  4.224,49   6.416,68   57,64  2.192,19 

2.1 Đất quốc phòng CQP  962,68   1.386,77   12,46  424,09 

2.2 Đất an ninh CAN  25,04   37,71   0,34  12,67 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  68,44   68,44   0,61  0,00 

2.4 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD  347,82   582,47   5,23  234,65 

2.5 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC  101,66   79,57   0,71  -22,09 

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX  52,68   62,84   0,56  10,16 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT  1.197,78   1.915,78   17,21  718,00 

- Đất giao thông DGT  737,17   1.186,42   10,66  449,25 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Quy hoạch đến năm 2030 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 
Tăng giảm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(4) 

- Đất thủy lợi DTL  75,43   194,47   1,75  119,04 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH  11,00   14,97   0,13  3,97 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  23,33   34,88   0,31  11,55 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD  128,52   187,12   1,68  58,60 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT  5,88   8,98   0,08  3,10 

- Đất công trình năng lƣợng DNL  1,80   68,77   0,62  66,97 

- 
Đất công trình bƣu chính, viễn 

thông 
DBV  3,78   3,58   0,03  -0,20 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  0,37   1,32   0,01  0,95 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  40,82   58,32   0,52  17,50 

- Đất cơ sở tôn giáo TON  16,96   16,96   0,15  0,00 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD  142,05   129,59   1,16  -12,46 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 

hội 
DXH  2,69   2,69   0,02  0,00 

- Đất chợ DCH  7,98   7,72   0,07  -0,26 

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  3,05   3,42   0,03  0,37 

2.9 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV  45,96   374,55   3,36  328,59 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT  223,02   449,71   4,04  226,69 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT  575,12   886,58   7,96  311,46 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  43,85   75,43   0,68  31,58 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS  2,35   8,14   0,07  5,79 

2.14 Đất tín ngƣỡng TIN  2,04   2,04   0,02  0,00 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  561,31   412,30   3,70  -149,01 

2.16 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC  11,59   70,87   0,64  59,28 

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK  0,02   0,02   0,00  0,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD  532,36   144,66   1,30  -387,70 
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Biểu 3. 6: Chỉ tiêu xác định sử dụng đất đến năm 2030 TP Tuy Hòa đến đơn cị hành chính xã, phƣờng. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích 

cấp 

tỉnh 

phân 

bổ  

 Diện tích 

cấp huyện 

xác định, 

xác định 

bổ sung  

 Tổng diện 

tích  

 Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Phƣờng 

1  

Phƣờng 

2  

Phƣờng 

3  

Phƣờng 

4  

Phƣờng 

5  

Phƣờng 

6  

Phƣờng 

7  

Phƣờng 

8  

 Phƣờng 

9  

Phƣờng 

Phú 

Lâm  

 Phƣờng 

Phú 

Thạnh  

Phƣờng 

Phú 

Đông 

 ã An 

Phú 

 ã Bình 

Kiến 

 ã Hòa 

Kiến 

 ã 

Bình 

Ngọc 

(1) (2) (3)  (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)   (16)   (17)   (18)   (19)   (20)   (21)   (22)  

I Loại đất     11.131,87  11.131,87   54,59   72,69   29,69   58,55  133,77  158,08  174,78  146,71  1.061,35  489,80   981,67   779,53  2.098,32  1.219,19  3.314,82  358,33  

1 Đất nông nghiệp NNP    4.570,53   4.570,53   8,49   0,70   -   -   1,71   1,61   4,62   7,64   176,11   50,83   334,87   13,57  1.233,86   590,56  2.106,36   39,61  

1.1 Đất trồng l a LUA    1.446,39   1.446,39   -   0,65   -   -   1,20   0,02   3,68   7,44   75,95   17,57   280,47   12,46   197,29   286,66   549,68   13,32  

  
Trong đó: Đất   u ên 

trồng lúa nướ  
LUC    1.428,46   1.428,46   -   0,65   -   -   1,20   0,02   3,68   7,44   75,95   17,18   312,34   -   198,39   286,66   511,63   13,32  

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK    908,78   908,78   -   -   -   -   0,51   1,59   0,94   0,20   23,15   33,25   54,40   0,25   337,34   201,46   230,23   25,48  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN    56,14   56,14   0,06   0,04   -   -   -   -   -   -   0,44   -   -   -   15,96   20,03   19,27   0,34  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH    235,25   235,25   8,43   -   -   -   -   -   -   -   76,47   -   -   -   0,53   61,84   87,98   -  

1.5 Đất rừng sản xuất RSX    1.921,49   1.921,49   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   682,70   20,32  1.218,46   -  

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS    2,48   2,48   -   -   -   -   -   -   -   -   0,10   0,01   -   0,86   0,04   0,25   0,74   0,48  

2 Đất phi nông nghiệp PNN    6.416,68   6.416,68   45,53   70,89   29,63   58,49  131,63  155,45  168,17  137,87   885,16  438,94   646,03   746,83   827,46   612,81  1.145,21  316,56  

2.1 Đất quốc phòng CQP    1.386,77   1.386,77   -   -   -   -   -   5,93   0,48   1,47   2,47   1,21   448,64   12,68   30,97   77,56   805,35   0,01  

2.2 Đất an ninh CAN    37,71   37,71   0,02   0,09   0,02   0,03   0,03   2,05   1,26   4,31   11,16   0,37   0,05   0,10   10,89   3,12   4,10   0,12  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK    68,44   68,44   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   10,80   57,64   -   -  

2.4 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD    582,47   582,47   1,47   1,49   0,83   1,61   6,86   2,05   20,91   6,45   71,66   39,03   0,89   59,98   262,03   63,16   25,82   18,21  

2.5 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC    79,57   79,57   0,79   1,66   -   -   0,00   0,14   3,98   13,04   12,32   0,80   7,57   3,86   24,58   6,52   0,80   3,51  

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX    62,84   62,84   -   -   -   -   -   -   -   -   -   4,76   -   -   27,05   -   26,99   4,04  

2.7 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT    1.915,78   1.915,78   16,91   21,86   12,80   22,91   49,81   40,90   86,61   44,80   366,23  
 

138,67  
 104,34   237,01   319,96   178,57   165,26  

 

109,17  

- Đất giao thông DGT    1.186,42   1.186,42   13,62   16,66   9,25   17,45   33,54   29,78   44,22   27,75   249,12  
 

107,53  
 71,99   168,42   157,99   104,81   84,08   50,21  

- Đất thủy lợi DTL    194,47   194,47   1,01   0,26   -   -   0,11   4,65   4,25   1,29   9,83   11,36   18,16   31,81   28,63   12,96   18,36   51,78  

- 
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH    14,97   14,97   0,71   -   0,05   0,26   4,04   -   8,43   0,61   0,41   0,01   0,14   -   0,07   0,09   0,14   -  

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT    34,88   34,88   0,12   0,01   0,02   0,02   0,83   4,29   2,01   1,17   19,58   4,27   0,04   0,11   1,81   0,14   0,41   0,05  

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD    187,12   187,12   0,36   1,87   1,06   1,65   5,74   2,08   24,63   5,87   78,94   11,60   2,43   22,21   8,49   15,39   3,06   1,73  

- 
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT    8,98   8,98   -   -   -   -   4,06   -   0,46   -   0,68   1,88   -   1,26   0,64   -   -   -  

- 
Đất công trình năng 

lƣợng 
DNL    68,77   68,77   -   0,06   -   -   0,23   -   0,03   1,19   0,64   0,05   -   0,14   66,13   0,17   0,14   -  

- 
Đất công trình bƣu 

chính, viễn thông 
DBV    3,58   3,58   -   -   -   0,65   -   -   0,32   -   1,91   0,14   -   -   0,04   0,44   0,06   0,02  

- 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT    1,32   1,32   0,56   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,61   -   0,15  

- 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA    58,32   58,32   -   -   -   -   1,00   -   1,00   4,96   1,00   -   -   -   9,95   2,00   38,41   -  

- Đất cơ sở tôn giáo TON    16,96   16,96   0,53   2,83   2,42   0,21   0,23   0,10   -   -   3,38   0,12   0,36   0,24   2,32   3,16   0,91   0,15  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích 

cấp 

tỉnh 

phân 

bổ  

 Diện tích 

cấp huyện 

xác định, 

xác định 

bổ sung  

 Tổng diện 

tích  

 Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Phƣờng 

1  

Phƣờng 

2  

Phƣờng 

3  

Phƣờng 

4  

Phƣờng 

5  

Phƣờng 

6  

Phƣờng 

7  

Phƣờng 

8  

 Phƣờng 

9  

Phƣờng 

Phú 

Lâm  

 Phƣờng 

Phú 

Thạnh  

Phƣờng 

Phú 

Đông 

 ã An 

Phú 

 ã Bình 

Kiến 

 ã Hòa 

Kiến 

 ã 

Bình 

Ngọc 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD    129,59   129,59   -   0,01   -   -   0,02   -   -   1,95   0,02   1,17   10,70   12,17   43,51   35,99   19,28   4,77  

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch 

vụ xã hội 
DXH    2,69   2,69   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2,69   -   -  

- Đất chợ DCH    7,72   7,72   -   0,16   -   2,67   -   -   1,26   -   0,70   0,55   0,51   0,66   0,38   0,13   0,40   0,30  

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH    3,42   3,42   0,11   0,09   0,06   0,04   0,16   0,07   0,10   0,13   0,80   0,08   0,10   0,13   0,52   0,31   0,61   0,12  

2.9 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV    374,55   374,55   6,67   0,70   -   -   14,79   20,15   5,25   7,00   92,68   63,99   3,47   88,18   30,12   33,78   1,34   6,43  

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT    449,71   449,71   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   87,41   186,17   68,66  
 

107,47  

2.11 Đất ở tại đô thị ODT    886,62   886,62   11,74   39,65   14,20   24,81   47,79   21,34   39,87   58,77   251,15  
 

165,32  
 77,73   131,83   -   -   -   2,41  

2.12 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC    75,43   75,43   2,00   0,72   0,47   0,51   1,65   3,04   9,34   0,29   33,45   0,58   0,24   20,57   1,22   0,31   0,39   0,66  

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS    8,14   8,14   0,01   0,46   -   -   0,37   0,01   -   -   5,81   0,84   0,57   -   -   0,07   -   -  

2.14 Đất tín ngƣỡng TIN    2,04   2,04   0,24   0,03   0,10   0,02   0,04   0,03   0,01   0,01   0,03   0,41   0,16   0,32   0,12   0,05   0,06   0,41  

2.15 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON    412,30   412,30   5,55   4,14   1,16   8,54   10,14   59,74   0,36   1,09   2,74   2,88   2,27   192,18   18,95   0,42   41,40   60,73  

2.16 
Đất có mặt nƣớc chuyên 

dùng 
MNC    70,87   70,87   0,02   -   -   -   -   -   -   0,53   34,66   20,00   -   -   2,84   5,12   4,43   3,27  

2.17 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK    0,02   0,02   -   -   -   0,02   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

3 Đất chƣa sử dụng CSD    144,66   144,66   0,58   1,10   0,05   0,05   0,41   1,00   1,98   1,17   0,10   0,02   0,77   19,15   37,01   15,85   63,25   2,17  

II Khu chức năng      8.766,20   8.766,20   33,44   81,50   29,23   51,24  103,63   44,76  104,33  131,42   726,83  876,66  1.450,37  1.103,18  1.257,82   695,82  1.931,83  144,16  

1 Đất khu công nghệ cao KCN    2.251,00   2.251,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -  489,80   981,67   779,53   -   -   -   -  

2 Đất đô thị KDT    886,62   886,62   11,74   39,65   14,20   24,81   47,79   21,34   39,87   58,77   251,15  165,32   77,73   131,83   -   -   -   2,41  

3 

Khu sản xuất nông 

nghiệp (khu vực 

chuyên trồng lúa nƣớc, 

khu vực chuyên trồng 

cây công nghiệp lâu 

năm) 

KNN    1.484,60   1.484,60   0,06   0,70   -   -   1,20   0,02   3,68   7,44   76,39   17,18   312,34   -   214,35   306,69   530,90   13,65  

4 

Khu lâm nghiệp (khu 

vực rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng, rừng 

sản xuất) 

KLN    2.156,74   2.156,74   8,43   -   -   -   -   -   -   -   76,47   -   -   -   683,23   82,16  1.306,44   -  

5 

Khu phát triển công 

nghiệp (khu công 

nghiệp, cụm công 

nghiệp) 

KPC    68,44   68,44   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   10,80   57,64   -   -  

6 
Khu đô thị (trong đó 

có khu đô thị mới) 
DTC    886,62   886,62   11,74   39,65   14,20   24,81   47,79   21,34   39,87   58,77   251,15  

 

165,32  
 77,73   131,83   -   -   -   2,41  

7 
Khu thƣơng mại - dịch 

vụ 
KTM    582,47   582,47   1,47   1,49   0,83   1,61   6,86   2,05   20,91   6,45   71,66   39,03   0,89   59,98   262,03   63,16   25,82   18,21  

8 Khu dân cƣ nông thôn DNT    449,71   449,71   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   87,41   186,17   68,66  107,47  
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4.2.3.1. Chỉ tiêu xác định sử dụng đất nông nghiệp 

Đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp toàn Thành phố quy hoạch là 

4.570,53ha, chiếm 41,06% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm -1.804,52ha so với năm 

2020.  

Cụ thể các loại đất nhƣ sau: 

a. Đất trồng lúa  

Đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa toàn Thành phố quy hoạch là 1.446,39ha, 

chiếm 12,99% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 795,44ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Diện tích giảm 795,44ha do chuyển sang: đất quốc phòng (62,98ha); đất an 

ninh (2,06ha); đất thƣơng mại dịch vụ (63,25ha); đất giao thông (189,04ha); đất thủy 

lợi (1,40ha); đất xây dựng cơ sở văn hóa (0,10ha); đất xây dựng cơ sở y tế (2,48ha); 

đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (31,03ha); đất xây dựng cở sở thể dục thể thao 

(1,88ha); đất có di tích lịch sử văn hóa (0,50ha); đất khu vui chơi giải trí công cộng 

(118,79ha); đất ở tại nông thôn (44,05ha); đất ở tại đô thị (232,87ha); đất có mặt nƣớc 

chuyên dùng (44,65ha). 

Trong đó: Đ n n m 2030,   ện t    đất trồng lúa nước toàn Thành phố quy 

ho ch là 1.428,46ha, chi m 12,83% tổng diện t    đất n ng ng  ệp, giảm 743,78ha so 

vớ  n m 2020. 

b. Đất trồng cây hàng năm khác 

Đến năm 2030, diện tích đất trồng cây hằng năm khác toàn Thành phố quy 

hoạch là 908,78ha, chiếm 8,16% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 452,13ha so với 

năm 2020. Trong đó: 

- Diện tích giảm 452,13ha do chuyển sang: đất nông nghiệp khác (10,00ha); 

đất quốc phòng (9,03ha); đất an ninh (6,90ha); đất thƣơng mại dịch vụ (17,46ha); đất 

giao thông (107,65ha); đất thủy lợi (12,64ha); đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

(7,11ha); đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (0,57ha), đất công trình năng lƣợng 

(66,16ha); đất có di tích lịch sử văn hóa (0,15ha); đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

(70,85ha); đất ở tại nông thôn (102,42ha); đất ở tại đô thị (35,35ha); đất xây dựng trụ 

sở cơ quan (15,00ha),.... 

c. Đất trồng cây lâu năm 

Đến năm 2030, diện tích đất trồng cây lâu năm toàn Thành phố quy hoạch là 

56,14ha, chiếm 0,50% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 16,671ha so với năm 2020.  

- Diện tích giảm 16,67ha do chuyển sang: đất quốc phòng (5,09ha); đất giao 

thông (5,65ha); đất ở tại nông thôn (5,72ha);... 

d. Đất rừng phòng hộ  

Đến năm 2030, diện tích đất rừng phòng hộ toàn Thành phố quy hoạch là 

235,25ha, chiếm 2,11% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 47,21ha so với năm 2020. 

Diện tích đất rừng phòng hộ theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 

28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 

loại rừng tỉnh Phú Yên: 249,53ha, chênh lệch giảm 14,28ha đất rừng phòng hộ nguyên 

nhân nguồn gốc thời điểm thực hiện kiểm kê khu vực quy hoạch rừng phòng hộ tại 

khu vực núi Chóp Chài, và khu vực đất quốc phòng xã Hòa Kiến đã có giấy chứng 

nhận chuyển mục đích sử dụng sang đất quốc hoạch (mặc dù vần còn hiện trạng rừng) 

song theo quy định tại Thông tƣ số 27/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài 

nguvên và Môi trƣờng quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất đã cập nhật hiện trạng là đất quốc phòng.  

- Diện tích giảm 47,21ha do chuyển sang: đất nông nghiệp khác (10,00ha); đất 
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quốc phòng (10,58ha); đất giao thông (21,69ha); đất xây dựng cơ sở y tế (5,26ha),đất 

ở tại nông thôn (9,68ha),....  

f. Đất rừng sản xuất 

Đến năm 2030, diện tích đất rừng sản xuất toàn Thành phố quy hoạch là 

1.921,49ha, chiếm 17,26% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 467,25ha so với năm 

2020.  

Diện tích đất rừng sản xuất theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 

28/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 

loại rừng tỉnh Ph  Yên: 1.876,96ha, chênh lệch tăng 44,53ha đất rừng sản xuất nguyên 

nhân ngƣời dân trồng rừng sản xuất thời điểm thực hiện kiểm kê đất rừng sản xuất đã 

điều chỉnh ngoài ngoài quy hoạch 3 loại rừng, song theo quy định tại Thông tƣ số 

27/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguvên và Môi trƣờng quy định về thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đx cập nhật hiện trạng là đất quốc 

phòng  

- Diện tích giảm 467,25ha do chuyển sang đất quốc phòng (315,32ha); đất an 

ninh (4,37ha); đất thƣơng mại dịch vụ (34,58ha); đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm (22,0ha); đất giao thông (15,26ha); đất bãi thải, xử lý chất thải (12,50ha); đất 

làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (8,50ha); đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng (12,71ha); đất ở tại nông thôn (41,62ha);... 

g. Đất nuôi trồng thuỷ sản 

Đến năm 2030, diện tích đất nuôi trồng thủy sản toàn Thành phố quy hoạch là 

2,48ha, chiếm 0,02% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 12,50ha so với năm 2020.  

- Diện tích giảm 12,50ha do chuyển sang đất thủy lợi (2,50ha); đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng (10,00ha). 

g. Đất nông nghiệp khác. 

Đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp khác toàn Thành phố quy hoạch là 

0ha, giảm -13,32ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Diện tích giảm 13,32ha do chuyển sang đất quốc phòng (315,32ha); đất an 

ninh (4,37ha); đất thƣơng mại dịch vụ (4,20ha); đất giao thông (6,20ha); đất xây dựng 

cơ sở giáo dục và đào tạo (0,31ha); đất khu vui chơi, giải trí công cộng (2,61ha);... 

Diện tích đất nông nghiệp khác đƣợc xác định trên địa bàn xã An Phú. 

4.2.3.2. Chỉ tiêu xác định sử dụng đất phi nông nghiệp 

Đến năm 2030, diện tích đất phi nông nghiệp toàn Thành phố quy hoạch là 

6.416,68ha, chiếm 57,64% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 2.192,19ha so với năm 

2020.  

a. Đất quốc phòng 

Đến năm 2030, diện tích đất quốc phòng toàn Thành phố quy hoạch là 

1.386,77ha, chiếm 12,46% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 424,09ha so với năm 2020. 

Trong đó: 

- Diện tích tăng 424,77ha do chuyển sang từ các loại đất trồng lúa (62,98ha); 

đất trồng cây hằng năm khác (9,03ha); đất trồng cây lâu năm (5,09ha); đất rừng sản 

xuất (315,32ha); đất rừng phòng hộ (10,58ha); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

(14,51ha); đất giao thông (6,41ha); chƣa sử dụng (0,50ha),... Đồng thời, giảm 0,68ha 

do chuyển sang các loại đất giao thông (0,32ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan 

(0,29ha);....  

b. Đất an ninh 

Đến năm 2030, diện tích đất an ninh toàn Thành phố quy hoạch là 37,71ha, 
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chiếm 0,34% tổng diện tích diện tích đất tự nhiên, tăng 12,67ha so với năm 2020. 

Trong đó: 

- Diện tích giảm do chuyển sang đất: 

- Diện tích tăng 17,69ha do chuyển sang từ các loại đất trồng lúa (2,06ha); đất 

trồng cây hằng năm khác (6,90ha); đất rừng sản xuất (4,37ha); đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (0,13ha); đất giao thông (0,11ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,10ha); 

đất chƣa sử dụng (4,00ha);.... Đồng thời, diện tích giảm 3,02ha do chuyển sang đất 

thƣơng mại dịch vụ. 

c. Đất khu công nghiệp. 

Đến năm 2030, diện tích đất khu công nghiệp toàn Thành phố quy hoạch là 

68,44ha, chiếm 0,61% tổng diện tích đất tự nhiên, không thay đổi so với năm 2020.  

d. Đất thƣơng mại dịch vụ 

Đến năm 2030, diện tích đất thƣơng mại dịch vụ toàn Thành phố quy hoạch là 

582,47ha, chiếm 5,23% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 234,65ha so với năm 2020. 

Trong đó: 

- Diện tích tăng 240,01ha do chuyển sang từ các loại đất trồng lúa (63,25ha); 

đất trồng cây hằng năm khác (17,46ha); đất rừng sản xuất (34,58ha); đất nông nghiệp 

khác (4,20ha); đất an ninh (5,02ha); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (6,86ha); đất 

sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (16,60ha); đất giao thông (2,78ha); đất ở tại đô 

thị (9,03ha); đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (24,10ha); đất chƣa sử dụng (55,58ha);.... 

Đồng thời, diện tích giảm 5,36ha do chuyển sang các loại đất khác: đất giao thông 

(0,32ha); đất ở tại nông thôn (3,29ha); đất ở tại đô thị (1,75ha),... 

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Đến năm 2030, diện tích đất cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp toàn Thành phố 

quy hoạch là 79,57ha, chiếm 0,71% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 22,09ha so với 

năm 2020. Trong đó:  

- Diện tích tăng 1,0ha do chuyển sang từ đất chƣa sử dụng (2,00ha).  

- Đồng thời, diện tích giảm 23,09ha do chuyển sang đất thƣơng mại dịch vụ 

(6,86ha); đất giao thông (0,30ha); đất ở tại đô thị (1,24ha);.... 

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

Đến năm 2030, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm toàn 

Thành phố quy hoạch là 62,84ha, chiếm 0,56% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 

10,16ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Diện tích tăng 26,76ha do chuyển sang từ các loại đất rừng sản xuất 

(22,0ha); đất sông, ngòi, kênh, rạch suối (4,76ha). Đồng thời, diện tích giảm 16,60ha 

do chuyển sang đất thƣơng mại dịch vụ. 

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đƣợc xác định đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã, phƣờng nhƣ sau: 

g. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Đến năm 2030, diện tích đất phát triển hạ tầng toàn Thành phố quy hoạch là 

1.915,78ha, chiếm 17,21% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 718,00ha so với năm 2020.  

Cụ thể các loại đất nhƣ sau: 

- Đất giao thông: diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 1.186,42ha, chiếm 

10,66% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 449,25ha so với năm 2020.  

+ Diện tích giảm 97,51ha do chuy n sang: đất bãi thải, xử lý chất thải 

(5,00 a); đất quốc phòng (6,41ha); đất an n n  (0,11 a); đất t ư ng m i dịch v  

(2,78 a); đất th y l   (9,55 a); đất   ng tr n  n ng lư ng (0,24 a); đất có di tích lịch 
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sử v n  óa (0,18 a); đất k u vu      , g ải trí công c ng (30,09 a); đất   t i nông 

t  n (19,16 a); đất   t   đ  t ị (4,40 a); đất xây dựng tr  s     quan (19,49 a);... 

+ Diện t    t ng 546,76 a  o   u  n sang từ các lo   đất trồng lúa sang 

(189,04 a); đất trồng cây hằng n m k    (107,65 a); đất trồng     l u n m (5,65 a); 

đất rừng sản xuất (15,26 a); đất rừng phòng h  (21,69 a); đất nông nghiệp khác 

(6,20 a); đất l m ng ĩa trang, n   tang, n    ỏa t ng (4,65 a); đất   nông thôn 

(16,79 a); đất   đ  t ị (28,06 a); đất sông, ngòi, kênh, r ch, suố  (56,51 a); đất   ưa 

sử d ng (94,08ha). 

- Đất thủy l i: diện tích diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 194,47ha, chiếm 

1,75% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 119,04ha so với năm 2020.  

+ Diện tích giảm 17,51ha do chuy n sang các lo   đất xây dựng    s  giáo d c 

v  đ o t o (2,88 a); đất có mặt nước chuyên dùng (14,24ha),... 

+ Diện t    t ng 136,54 a  o   u  n sang từ các lo   đất trồng lúa sang 

(1,40 a); đất trồng cây hằng n m k    (12,64 a); đất nuôi trồng th y sản (2,50ha); 

đất g ao t  ng (9,55 a); đất sông, ngòi, kênh r ch, suố  (35,84 a); đất   ưa sử d ng 

(74,42ha);... 

- Đất xây dựng cơ sở văn h a: diện tích diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 

14,97ha, chiếm 0,13% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 3,97ha so với năm 2020.  

+ Diện tích giảm 0,09ha do chuy n sang đất có di tích lịch sử - v n  óa.  

+ Diện t    t ng 4,05 a  o   u  n sang từ các lo   đất trồng lúa sang 

(0,10 a); đất trồng cây hằng n m k    (0,25 a); đất   ưa sử d ng (3,70ha). 

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa đƣợc xác định đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã, phƣờng nhƣ sau: 

- Đất xây dựng cơ sở y t : diện tích diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 

34,88ha, chiếm 0,31% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 11,55ha so với năm 2020.  

+ Diện t    t ng 11,64 a  o chuy n sang từ các lo   đất trồng lúa (2,48 a); đất 

trồng cây hằng n m k    (0,60 a); đất rừng phòng h  (5,26ha); đất   t   đ  t ị 

(2,51ha);... 

+ Diện tích giảm 0,09ha do chuy n sang đất k u vu      , g ải trí công c ng.  

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: diện tích diện tích toàn Thành phố 

quy hoạch là 187,12ha, chiếm 1,68% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 58,60ha so với 

năm 2020.  

+ Diện tích giảm 2,46ha do chuy n sang các lo   đất sinh ho t công c ng 

0,22 a; đất   t   đ  t ị (1,53 a); đất xây dựng tr  s     quan (0,36 a);... 

+ Diện t    t ng 61,05 a  o   u  n sang từ các lo   đất th y l   (2,88 a); đất 

nông nghiệp k    (0,31 a); đất l m ng ĩa trang, n   tang l , nhà hỏa táng (5,36ha); 

đất xây dựng tr  s     quan (1,81 a); đất   ưa sử d ng (12,06ha);... 

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo đƣợc xác định đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã, phƣờng nhƣ sau: 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục và thể thao: diện tích diện tích toàn Thành phố 

quy hoạch là 8,98ha, chiếm 0,08% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 3,10ha so với năm 

2020.  

+ Diện t    t ng 3,10 a  o   u  n sang từ các lo   đất trồng lúa sang 

(1,88ha); đất trồng cây hằng n m k    (0,57 a); đất xây dựng    s  giáo d   v  đ o 

t o (0,30 a); đất   ưa sử d ng (0,35ha). 

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao đƣợc xác định đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã, phƣờng nhƣ sau: 
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- Đất công tr nh năng lư ng: Diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 68,77ha, 

chiếm 0,62% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 66,97ha so với năm 2020. 

+ Diện t    t ng 67,02 a  o   u  n sang từ các lo   đất trồng lúa sang 

(0,58 a); đất trồng cây hằng n m k    (0,14 a); đất rừng sản xuất (0,06 a); đất   ưa 

sử d ng (0,03ha). 

+ Diện tích giảm 0,05ha do chuy n sang lo   đất t ư ng m i dịch v . 

- Đất công tr nh bưu ch nh vi n thông: diện tích diện tích toàn Thành phố quy 

hoạch là 3,58ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất tự nhiên; giảm 0,20ha so với năm 

2020. 

+ Diện tích giảm 0,20ha do chuy n sang lo   đất t ư ng m i dịch v . 

- Đất có di tích lịch sử văn h a: diện tích diện tích toàn Thành phố quy hoạch 

là 1,32ha, chiếm 0,01% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 0,95ha so với năm 2020. 

+ Diện tích t ng 0,95 a  o   u  n sang từ các lo   đất trồng lúa (0,50 a); đất 

trồng cây hằng n m k    (0,15 a); đất trồng g ao t  ng (0,18 a); đất xây dựng    s  

v n  óa (0,09 a);... 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 

58,32ha, chiếm 0,52% tổng diện tích đất tự nhiên; tăng 17,50ha so với năm 2020.  

+ Diện t    t ng 17,50 a  o chuy n sang từ các lo   đất rừng sản xuất 

(12,50 a); đất giao thông (5,0ha). 

- Đất cơ sở tôn giáo: diện tích diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 16,96ha, 

chiếm 0,15% tổng diện tích đất tự nhiên; không thay đổi so với năm 2020.  

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang l , nhà hỏa táng: diện tích diện tích toàn 

Thành phố quy hoạch là 129,59ha, chiếm 1,16% tổng diện tích đất tự nhiên; giảm -

12,46ha so với năm 2020. 

+ Diện tích giảm 20,96ha do chuy n sang các lo   đất g ao t  ng (4,65 a); đất 

xây dựng    s  giáo d   v  đ o t o (5,36 a); đất k u vu       g ải trí công c ng 

(4,31 a); đất   t   đ  t ị 6,39ha;... 

+ Diện t    t ng 8,50 a  o   u  n sang từ các lo   đất rứng sản xuất. 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: diện tích diện tích toàn Thành phố quy 

hoạch là 2,69ha, chiếm 0,02% tổng diện tích đất tự nhiên; không đổi so với năm 2020. 

- Đất ch : diện tích diện tích toàn Thành phố quy hoạch là 7,72ha, chiếm 

0,07% tổng diện tích đất tự nhiên; giảm 0,26ha so với năm 2020. 

+ Diện tích giảm 0,26ha do chuy n sang các lo   đất g ao t  ng (0,16 a); đất 

xây dựng    s  giáo d   v  đ o t o (0,10ha). 

h. Đất sinh hoạt công cộng 

Đến năm 2030, diện tích đất sinh hoạt công cộng toàn Thành phố quy hoạch là 

3,42ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 0,37ha so với năm 2020.  

- Diện tích giảm 0,01ha do chuyển sang đất giao thông; 

- Diện tích tăng 0,38ha do chuyển sang từ các loại đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp (0,05ha); đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (0,22ha);... 

i. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng. 

Đến năm 2030, diện tích khu vui chơi, giải trí công cộng toàn Thành phố quy 

hoạch là 374,55ha, chiếm 3,36% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 328,59ha so với năm 

2020. Trong đó: 

- Diện tích tăng 328,59ha do chuyển sang từ các loại đất rừng sản xuất 

(12,71ha); đất trồng lúa (118,79ha); đất trồng cây hằng năm khác (70,85ha); đất nuôi 

trồng thủy sản (10,0ha); đất nông nghiệp khác (2,61ha); đất giao thông (30,09ha); đất 
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làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (4,31ha); đất ở tại đô thị (8,73ha); đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối (14,00ha); đất chƣa sử dụng (56,31ha);... 

J. Đất ở tại nông thôn 

Đến năm 2030, diện tích đất ở nông thôn toàn Thành phố quy hoạch là 

449,71ha, chiếm 4,04% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 226,69ha so với năm 2020. 

Trong đó: 

- Diện tích giảm 17,29ha do chuyển sang các loại đất giao thông (16,79ha); 

đất thủy lợi (0,20ha);...  

- Diện tích tăng 154,31ha do chuyển sang từ các loại đất trồng lúa (44,05ha); 

đất trồng cây hằng năm khác (102,42ha); đất trồng cây lâu năm (5,72ha); đất rừng 

phòng hộ (9,68ha); đất rừng sản xuất (41,62ha); đất thƣơng mại dịch vụ (3,29ha); đất 

giao thông (19,16ha); đất có mặt nƣớc chuyên dùng (5,63ha); đất chƣa sử dụng 

(12,10ha);... 

j. Đất ở tại đô thị 

Đến năm 2030, diện tích đất ở tại đô thị toàn Thành phố quy hoạch là 886,58ha, 

chiếm 7,96% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 311,46ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Diện tích giảm 10,13ha do chuyển sang các loại đất giao thông (10,08ha); 

đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao (0,03ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,02ha).  

- Diện tích tăng 360,52ha do chuyển sang từ các loại đất trồng lúa (232,87ha); 

đất trồng cây hằng năm khác (35,35ha); đất thƣơng mại, dịch vụ (1,75ha); đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp (1,24ha); đất giao thông (4,40ha); đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao (1,53ha); đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (6,39ha); đất có mặt 

nƣớc chuyên dùng (7,78ha); đất chƣa sử dụng (68,64ha). 

k. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Đến năm 2030, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan toàn Thành phố quy 

hoạch là 75,43ha, chiếm 0,68% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 31,58ha so với năm 

2020. Trong đó: 

- Diện tích giảm 6,97ha do chuyển sang các loại đất an ninh (0,10ha); đất 

thƣơng mại dịch vụ (0,12ha); đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (1,81ha); đất ở 

tại đô thị (0,41ha); đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (4,51ha).  

- Diện tích tăng 9,55ha do chuyển sang từ các loại đất trồng cây hằng năm 

khác (15ha); đất quốc phòng (0,29ha); đất giao thông (19,29ha); đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo (0,36ha); đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (0,05ha); 

đất ở tại đô thị (0,31ha); đất chƣa sử dụng (3,05ha). 

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

Đến năm 2030, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp toàn Thành 

phố quy hoạch là 8,14ha, chiếm 0,07% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 5,79ha so với 

năm 2020. 

- Diện tích tăng 5,79ha do chuyển sang từ các loại đất xây dựng trụ sở cơ 

quan (4,51ha); đất chƣa sử dụng (1,27ha);... 

m. Đất tín ngƣỡng 

Đến năm 2030, diện tích đất tín ngƣỡng toàn Thành phố quy hoạch là 2,04ha, 

chiếm 0,02% tổng diện tích đất tự nhiên, không đổi so với năm 2020.  

n. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối. 

Đến năm 2030, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối toàn Thành phố quy 

hoạch là 412,30ha, chiếm 3,70% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 149,01ha so với 

năm 2020. Trong đó: 
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- Diện tích giảm 149,01ha do chuyển sang các loại đất thƣơng mại dịch vụ 

(24,10ha); đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ (4,76ha); đất giao thông (56,51ha); 

đất thủy lợi (35,84ha); đất ở tại đô thị (7,78ha); đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

(14,00ha);....  

o. Đất có mặt nƣớc chuyên dùng 

Đến năm 2030, diện tích đất có mặt nƣớc chuyên dùng toàn Thành phố quy 

hoạch là 70,87ha, chiếm 0,64% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 59,28ha so với năm 

2020. Trong đó: 

- Diện tích tăng 64,94ha do chuyển sang từ các loại đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối (6,01ha); đất thủy lợi (14,27ha); đất trồng lúa (44,65ha);... 

- Diện tích giảm 5,66ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn (5,63ha),... 

p. Đất phi nông nghiệp khác 

Đến năm 2030, diện tích đất phi nông nghiệp khác toàn Thành phố quy hoạch là 

0,02ha, chiếm 0,0002% tổng diện tích đất tự nhiên, không thay đổi so với năm 2020. 

Diện tích đất phi nông nghiệp khác thuộc phƣờng 4. 

4.2.3.3. Chỉ tiêu xác định sử dụng đất chƣa sử dụng 

Đến năm 2030, diện tích đất chƣa sử dụng toàn Thành phố quy hoạch là 

144,66ha, chiếm 1,30% tổng diện tích đất tự nhiên, giảm 387,70ha so với năm 2020. 

Trong đó: 

- Diện tích giảm 387,70ha do chuyển sang các loại đất an ninh (4,0ha); đất 

thƣơng mại dịch vụ (55,58ha); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (1,00ha); đất giao 

thông (94,08ha); đất thủy lợi (74,42ha); đất xây dựng cơ sở văn hóa (3,70ha); đất xây 

dựng cơ sở giáo dục & đào tạo (12,06ha); đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 

(5,88ha); đất công trình năng lƣợng (0,03ha); đất khu vui chơi giải trí công cộng 

(56,30ha); đất ở tại nông thôn (12,10ha); đất ở tại đô thị (68,64ha); đất xây dựng trụ sở 

cơ quan (3,05ha); đất xây dựng trụ tổ chức sự nghiệp (1,27ha);  

4.2.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất 

Để thực hiện đƣợc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ 

tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chƣa sử dụng, còn phải chuyển mục đích từ các loại 

đất đang sử dụng.  

4.2.4.1. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

- Diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 

là 1.804,52ha 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 51,89ha. 
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Biểu 3.7: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất theo đơn vị hành chính. 

STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phƣờng 

1 

Phƣờng 

2 

Phƣờng 

3 

Phƣờng 

4 

Phƣờng 

5 

Phƣờng 

6 

Phƣờng 

7 

Phƣờng 

8 

Phƣờng 

9 

Phƣờng 
Ph  

Lâm 

Phƣờng 
Ph  

Thạnh 

Phƣờng 
Ph  

Đông 

Xã An 

Ph  

Xã 
Bình 

Kiến 

Xã 
Hòa 

Kiến 

Xã 
Bình 

Ngọc 

(1) (2) (3) 
 (4) = 

(5)+...+(..)  
 (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)   (16)   (17)   (18)   (19)   (20)  

1 

Đất nông nghiệp 

chuyển sang phi 

nông nghiệp 

NNP/PNN  1.804,52   1,45   2,57   -   -   4,45   3,79   0,13   41,27   443,32   271,26   68,93   69,93  
 

196,91  
 

201,02  
 

405,81  
 

93,67  

1.1 Đất trồng l a LUA/PNN  795,44   -   2,42   -   -   3,55   3,34   0,10   40,88   366,05   233,58   64,26   18,21   24,23   15,70   9,87  
 

13,25  

  

Trong đó: Đất 

  u ên trồng lúa 
nướ  

LUC/PNN  743,78   -   2,42   -   -   3,55   3,34   0,10   40,88   366,05   233,58   32,39   -   23,13   15,70   9,39  
 

13,25  

1.2 
Đất trồng cây 

hàng năm khác 
HNK/PNN  452,13   1,45   -   -   -   0,90   0,45   0,03   0,39   72,01   37,68   4,67   39,22  

 

122,26  
 69,96   27,63  

 

75,46  

1.3 
Đất trồng cây 
lâu năm 

CLN/PNN  16,67   -   0,16   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2,09   0,03   9,44   4,95  

1.4 
Đất rừng phòng 

hộ 
RPH/PNN  47,21   -   -   -   -   -   -   -   -   5,26   -   -   -   14,69   27,26   -   -  

1.6 
Đất rừng sản 
xuất 

RSX/PNN  467,25   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   20,32   88,07  358,87   -  

1.7 
Đất nuôi trồng 

thủy sản 
NTS/PNN  12,50   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   12,50   -   -   -   -  

1.9 
Đất nông nghiệp 

khác 
NKH/PNN  13,32   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   13,32   -   -   -  

3 

Đất phi nông 

nghiệp không 
phải là đất ở 

chuyển sang đất 

ở 

PKO/OCT  51,89   0,07   0,56   0,06   0,03   0,10   0,76   2,44   0,88   3,06   7,84   4,89   2,80   0,08   0,68   6,43  21,20  

4.2.4.2. Diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng 

Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất các ngành; trong kỳ quy hoạch s  khai thác diện 

tích đất chƣa sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp cụ thể nhƣ sau. 

- Diện tích chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp 387,70ha. 
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Biểu 3.8: Diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng theo đơn vị hành chính. 

STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

 Tổng 

diện tích  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

 Phƣờng 
1  

 Phƣờng 
2  

 Phƣờng 
3  

 Phƣờng 
4  

 Phƣờng 
5  

Phƣờng 
6  

Phƣờng 
7  

 Phƣờng 8  
Phƣờng 

9  
 Phƣờng 
Ph  Lâm  

Phƣờng 
Ph  Thạnh 

Phƣờng 
Ph  Đông 

Xã An Ph  
Xã Bình 
Kiến 

Xã Hòa 
Kiến 

Xã Bình 
Ngọc 

(1) (2) (3) 

 (4) = 

(5)+...+(..
)  

 (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)   (16)   (17)   (18)   (19)   (20)  

1 Đất n ng ng  ệp NNP  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0 0 0 0 0 0 

2 
Đất p   n ng 

ng  ệp 
PNN  387,70   0,83   4,24   0,02   -   0,41   3,77   8,82   0,37   27,14   1,76  23,86 204,75 70,17 22,83 12,73 6 

2.1 Đất quốc phòng CQP  0,50   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,50   -  

2.2 Đất an ninh CAN  4,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   4,00   -  

2.5 
Đất thƣơng mại, 

dịch vụ 

TM

D 
 55,58   -   -   -   -   -   -   0,76   -   0,76   -   -   32,71   17,40   3,96   -   -  

2.6 
Đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp 

SKC  1,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1,00   -   -   -  

2.9 

Đất phát triển hạ 

tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT  185,18   0,08   0,23   -   -   -   3,65   8,07   0,03   16,54   0,50  12,20 90,26 32,70 12,27 7,65 1 

- Đất giao thông DGT  94,08   0,08   -   -   -   -   0,00   0,05   -   8,01   0,50   2,08   50,13   18,30   6,27   7,65   1,00  

- Đất thủy lợi DTL  74,42   -   0,20   -   -   -   3,65   4,00   -   6,00   -   10,00   30,20   14,37   6,00   -   -  

- 
Đất xây dựng cơ sở 
văn hóa 

DVH  3,70   -   -   -   -   -   -   3,70   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

- 
Đất xây dựng cơ sở 

y tế 
DYT  0,41   -   -   -   -   -   -   0,32   -   0,09   -   -   -   -   -   -   -  

- 
Đất xây dựng cơ sở 
GD-ĐT 

DGD  12,06   -   -   -   -   -   -   -   -   2,43   -   0,12   9,47   0,03   -   -   -  

- 
Đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao 
DTT  0,35   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,35   -   -   -   -  

- 
Đất công trình 
năng lƣợng 

DNL  0,17   -   0,03   -   -   -   -   -   0,03   -   -   -   0,11   -   -   -   -  

2.11 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
DSH  0,06   -   -   -   -   -   -   -   -   0,06   -   -   -   -   -   -   -  

2.12 
Đất khu vui chơi, 
giải trí công cộng 

DKV  56,31   0,75   -   -   -   -   0,05   -   -   -   -   0,53   35,92   19,06   -   -   -  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  12,10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   6,52   0,58   5,00  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT  68,64   -   4,01   0,02   -   0,41   0,07   -   0,34   5,55   1,26   11,12   45,86   -   -   -   -  

2.15 
Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan 

TSC  3,05   -   -   -   -   -   -   -   -   3,05   -   -   -   -   -   -   -  

2.16 

Đất xây dựng trụ 

sở của tổ chức sự 

nghiệp 

DTS  1,27   -   -   -   -   -   -   -   -   1,20   -   -   -   -   0,07   -   -  
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V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

5.1. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG  

Để thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trƣờng trong thực 

hiện phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thành phố Tuy Hòa cần thực 

hiện tốt các nhiệm vụ sau để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, gắn với bảo vệ môi 

trƣờng, phát triển bền vững: 

5.1.1. Các giải pháp nhằm chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất 

- Trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện 

đất đai thực tế theo điều kiện địa hình, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao 

độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tránh khai thác quá mức 

làm thoái hóa đất, hoang mạc hóa đất đai. 

- Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 

tuần hoàn và giám sát chặt ch  việc thu gom, tái sử dụng, xử lý các chất thải trong 

nông nghiệp, giảm thiểu chất thải nông nghiệp thải ra môi trƣờng xung quanh.  

- Tăng độ che phủ đất bằng cách trồng nhiều lớp thảm thực vật hoặc bằng các vật 

liệu che phủ. 

- Có cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tƣ về vốn, nhân lực, vật tƣ,... cho các 

đối tƣợng sử dụng đất. Nghiên cứu chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi có năng 

suất cao, chất lƣợng tốt vào sản xuất, phát triển nhiều trang trại sản xuất cây trồng vật 

nuôi qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. 

5.1.2. Các giải pháp nhằm sử dụng đất tiết kiệm và tăng hiệu quả sử dụng đất 

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất từng dự án đầu tƣ, kiểm tra năng lực khai thác 

sử dụng có hiệu quả đối với tất cả các trƣờng hợp đã giao. Thanh, kiểm tra xử lý 

nghiêm khắc các đối tƣợng để đất hoang hóa, làm ô nghiễm đất, hủy hoại môi trƣờng. 

Thu hồi đất đã giao khi để đất hoang hóa, ô nhiễm, hết thời hạn cho thuê, sử dụng 

không hiêụ quả. 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các quy hoạch liên quan đến sử dụng đất. 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để ngƣời dân sử dụng 

đất đ ng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả cao đi đôi với phát triển bền vững. 

5.1.3. Các giải pháp bảo vệ rừng 

- Bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn,tăng cƣờng công tác bảo vệ, khoanh nuôi 

tái sinh rừng, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ,  

- Trồng rừng kinh tế theo hƣớng thâm canh, có năng suất, chất lƣợng cao, cây 

gỗ lâu năm, thực hiện quản lý rừng bền vững (FSC), quy hoạch đầu tƣ mạng lƣới 

đƣờng lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng theo hƣớng xã hội hóa. Khuyến khích, 

hỗ trợ đầu tƣ các hoạt động dịch vụ môi trƣờng rừng., 

- Hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất rừng sang các mục 

đích khác. 

5.1.4. Giải pháp bảo vệ môi trƣờng 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách 

nhiệm bảo vệ môi trƣờng của ngƣời dân, cộng đồng, các doanh nghiệp, các hội nghề 

nghiệp, tổ chức chính trị xã hội,... thông qua nhiều hình thức, phƣơng tiện thông tin 

đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, thi tìm hiểu, xây dựng hƣơng ƣớc, xây 

dựng các mô hình về công tác bảo vệ môi trƣờng,… 

- Lồng ghép bảo vệ môi trƣờng với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và các 

quy hoạch ngành,... 
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- Phát triển thành phố hƣớng tới nền sản xuất không chất thải, kinh tế xanh, tất 

cả các cơ sở sản xuất đều phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý môi trƣờng, các chất 

thải ra môi trƣờng phải đạt chuẩn theo quy định pháp luật. 

- Xây dựng, vận hành hệ thống xử lý các chất thải ra môi trƣờng, đảm bảo đạt 

quy chuẩn Quốc gia về môi trƣờng tiếp nhận, khuyến khích đầu tƣ cải tiến đổi mới 

công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, tái chế tái sử dụng, xem chất thải là tài 

nguyên đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng. 

- Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, hƣớng dẫn cá nhân, cộng đồng, 

doanh nghiệp chấp hành pháp luật về BVMT, nâng cao ý thức, hành động BVMT. Xử 

lý nghiêm các trƣờng hợp không chấp hành luật BVMT, xả chất thải không đ ng nơi 

qui định, không đạt chuẩn gây ô nhiễm môi trƣờng tự nhiên và hủy hoại môi trƣờng.  

5.1.5. Giải pháp sử dụng đất bền vững trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 

- Ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ thƣờng xuyên của tỉnh Phú Yên 

nói chung và thành phố Tuy Hòa nói riêng, đòi hỏi sự chung tay phối hợp của các ban 

ngành, các địa phƣơng, và tận dụng các cơ hội, nguồn vốn chƣơng trình ứng phó 

BĐKH ở quốc gia, quốc tế. Lồng ghép, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trƣờng, ứng phó 

BĐKH trong nhân dân, trong các đơn vị. Xây dựng các tiêu chuẩn, qui định và phƣơng 

tiện để quản lý và kiểm soát môi trƣờng mà trọng tâm là các khu vực sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp, xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải đô thị. 

- Phát triển xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu 

dân cƣ cần tính đến phƣơng án giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH. 

Xem xét đến các kịch bản ảnh hƣởng của BĐKH trong tƣơng lai để có các giải pháp 

toàn diện, mang tính bền vững, lâu dài, tránh tình trạng cục bộ ở khu vực, có nguy cơ 

rủi ro ở các khu vực hay lĩnh vực khác.  

- Phân công các ngành các cấp nghiên cứu, xây dựng các kịch bản về BĐKH 

tác động đến ngành, lĩnh vực. Đề xuất các công trình, phi công trình để ứng phó, thích 

nghi với biến đổi khí hậu. Rà soát bổ sung các chƣơng trình, đề án đã ban hành không 

còn phù hợp. 

5.2.GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT. 

5.2.1. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tƣ 

- Quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc. Ƣu tiên 

đầu tƣ các công trình trọng điểm theo nguyên tắc đồng bộ, tập trung, không dàn trải, 

có tính hữu dụng cao để tạo bƣớc đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, rà soát sử dụng 

quỹ đất công, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Tập trung khai thác nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự 

án, để có những công trình thƣơng mại, du lịch, khu đô thị mới, có nguồn vốn chủ 

động đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng., 

- Tăng cƣờng công tác quảng bá, xúc tiến đầu tƣ, đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu h t đầu tƣ.  

5.2.2. Giải pháp về khoa học, công nghệ. 
 Ứng dụng công nghệ số, phần mềm, trong quản lý đất đai, cập nhật biến động 

đất đai, thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, công khai 

phổ biến trên môi trƣờng mạng để tạo thuận lợi trong quản lý đất đai, quản lý chặt ch  

các dự án đầu tƣ, tránh lãng phí tài nguyên đất đai. Bố trí đủ điều kiện vật chất, từng 

bƣớc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập, giám sát và tổ chức thực 

hiện quy hoạch. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng 
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công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lƣợng điều tra, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đạt chất lƣợng cao. 

5.3. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

5.3.1. Giải pháp về công tác quản lý 

- Tổ chức công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thành phố sau khi đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt để cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc, tổ chức, cá nhân đƣợc 

biết và thực hiện đ ng Quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt.  

- Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt, chủ động lập kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các kế hoạch bồi thƣờng, giao 

đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá dự án, chuyển mục đích sử dụng 

đất, xây dựng các khu. tái định cƣ. 

- Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy 

hoạch đƣợc phê duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trƣờng hợp thẩm 

định dự án không phù hợp với quy hoạch đã đƣợc duyệt, xây dựng kế hoạch sử dụng 

đất sử dụng đất hàng năm không phù hợp với quy hoạch. Đề xuất bổ sung quy hoạch 

theo đ ng qui định pháp luật. 

5.3.2. Giải pháp về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất để 

thực hiện các công trình, dự án 

- Thực hiện đầy đủ các qui định pháp luật về thủ tục, trình tự thủ tục bồi thƣờng, 

hỗ trợ, tái định cƣ từng dự án, khi nhà nƣớc thu hồi đất, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện công tác bồi thƣờng, giao đất hay hỗ trợ thỏa thuận bồi thƣờng các dự án ngoài 

ngân sách, không thuộc thẩm quyền nhà nƣớc phải tổ chức bồi thƣờng, giao đất, cho 

thuê đất. 

- Ƣu tiên nguồn vốn thực hiện các khu tái định cƣ, để ổn định đời sống của ngƣời 

dân có đất bị thu hồi, có kế hoạch hỗ trợ về kinh phí, tƣ vấn và đào tạo nghề cho các 

đối tƣợng có đất bị thu hồi, để gi p ngƣời dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với 

năng lực lao động làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hay 

ngành nghề khác. 

- Hỗ trợ, quan tâm những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp có đất bị thu hồi diện tích lớn, hết đất sản xuất nông nghiệp phải chuyển 

đổi ngành nghề. 

5.3.3. Giải pháp về cơ chế chính sách 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính minh bạch, vững 

mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hƣớng tới xây dựng nền hành 

chính điện tử đồng bộ, đáp ứng yêu cầu điều hành kinh tế xã hội trong xu thế phát triển 

môi trƣờng mạng, kinh tế 4.0 . Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức và cải 

cách hành chính công và công cụ cung cấp dịch vụ; đảm bảo mối quan hệ cởi mở giữa 

nhà nƣớc với ngƣời dân và doanh nghiệp. 

- Thực hiện công khai các dự án thu h t đầu tƣ, dự án đầu từ lúc lập dự án đến 

quá trình triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tra giám sát. 

Có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, trong giao đất, cho thuê đất, tọ quỹ 

đất sạch, tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi để thu h t các nhà đầu tƣ tham gia phát triển 

các dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp du lịch và 

dịch vụ. 



Biểu 02/CH

 Phường 1  Phường 2  Phường 3  Phường 4  Phường 5  Phường 6  Phường 7  Phường 8  Phường 9
 Phường Phú 

Lâm

 Phường Phú 

Thạnh

Phường Phú 

Đông
Xã An  Phú Xã Bình Kiến Xã Hòa Kiến Xã Bình Ngọc

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22) 

I Loại đất          11.131,87             11.131,87         54,59         72,69        29,69        58,55       133,77        158,08        174,78        146,71     1.061,35          489,80          981,67          779,53          2.098,32        1.219,19        3.314,82           358,33 

1 Đất nông nghiệp NNP          4.570,53               4.570,53           8,49           0,70              -                -             1,71            1,61            4,62            7,64        176,11            50,83          334,87            13,57          1.233,86           590,56        2.106,36             39,61   

Trong đó:                        -     

1.1 Đất trồng lúa LUA          1.446,39               1.446,39               -             0,65              -                -             1,20            0,02            3,68            7,44          75,95            17,57          280,47            12,46             197,29           286,66           549,68             13,32   

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC          1.428,46               1.428,46               -             0,65              -                -             1,20            0,02            3,68            7,44          75,95            17,18          312,34                  -               198,39           286,66           511,63             13,32   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK             908,78                  908,78               -                 -                -                -             0,51            1,59            0,94            0,20          23,15            33,25            54,40              0,25             337,34           201,46           230,23             25,48   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN               56,14                    56,14           0,06           0,04              -                -                 -                  -                  -                  -              0,44                  -                    -                    -                 15,96             20,03             19,27               0,34   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH             235,25                  235,25           8,43               -                -                -                 -                  -                  -                  -            76,47                  -                    -                    -                   0,53             61,84             87,98                   -     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX          1.921,49               1.921,49               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -               682,70             20,32        1.218,46                   -     

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                 2,48                      2,48               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -              0,10              0,01                  -                0,86                 0,04               0,25               0,74               0,48   

1.8 Đất làm muối LMU                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

2 Đất phi nông nghiệp PNN          6.416,68               6.416,68         45,53         70,89        29,63        58,49       131,63        155,45        168,17        137,87        885,16          438,94          646,03          746,83             827,46           612,81        1.145,21           316,56   

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP          1.386,77               1.386,77               -                 -                -                -                 -              5,93            0,48            1,47            2,47              1,21          448,64            12,68               30,97             77,56           805,35               0,01   

2.2 Đất an ninh CAN               37,71                    37,71           0,02           0,09          0,02          0,03           0,03            2,05            1,26            4,31          11,16              0,37              0,05              0,10               10,89               3,12               4,10               0,12   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK               68,44                    68,44               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                 10,80             57,64                   -                     -     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD             582,47                  582,47           1,47           1,49          0,83          1,61           6,86            2,05          20,91            6,45          71,66            39,03              0,89            59,98             262,03             63,16             25,82             18,21   

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC               79,57                    79,57           0,79           1,66              -                -             0,00            0,14            3,98          13,04          12,32              0,80              7,57              3,86               24,58               6,52               0,80               3,51   

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX               62,84                    62,84               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                4,76                  -                    -                 27,05                   -               26,99               4,04   

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT          1.915,78               1.915,78         16,91         21,86        12,80        22,91         49,81          40,90          86,61          44,80        366,23          138,67          104,34          237,01             319,96           178,57           165,26           109,17   

Trong đó:                        -     

- Đất giao thông DGT         1.186,42               1.186,42         13,62         16,66          9,25        17,45         33,54          29,78          44,22          27,75        249,12          107,53            71,99          168,42             157,99           104,81             84,08             50,21   

- Đất thủy lợi DTL             194,47                  194,47           1,01           0,26              -                -             0,11            4,65            4,25            1,29            9,83            11,36            18,16            31,81               28,63             12,96             18,36             51,78   

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH               14,97                    14,97           0,71               -            0,05          0,26           4,04                -              8,43            0,61            0,41              0,01              0,14                  -                   0,07               0,09               0,14                   -     

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT               34,88                    34,88           0,12           0,01          0,02          0,02           0,83            4,29            2,01            1,17          19,58              4,27              0,04              0,11                 1,81               0,14               0,41               0,05   

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD             187,12                  187,12           0,36           1,87          1,06          1,65           5,74            2,08          24,63            5,87          78,94            11,60              2,43            22,21                 8,49             15,39               3,06               1,73   

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                 8,98                      8,98               -                 -                -                -             4,06                -              0,46                -              0,68              1,88                  -                1,26                 0,64                   -                     -                     -     

- Đất công trình năng lượng DNL               68,77                    68,77               -             0,06              -                -             0,23                -              0,03            1,19            0,64              0,05                  -                0,14               66,13               0,17               0,14                   -     

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV                 3,58                      3,58               -                 -                -            0,65               -                  -              0,32                -              1,91              0,14                  -                    -                   0,04               0,44               0,06               0,02   

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                        -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                 1,32                      1,32           0,56               -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                 0,61                   -                 0,15   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA               58,32                    58,32               -                 -                -                -             1,00                -              1,00            4,96            1,00                  -                    -                    -                   9,95               2,00             38,41                   -     

- Đất cơ sở tôn giáo TON               16,96                    16,96           0,53           2,83          2,42          0,21           0,23            0,10                -                  -              3,38              0,12              0,36              0,24                 2,32               3,16               0,91               0,15   

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD             129,59                  129,59               -             0,01              -                -             0,02                -                  -              1,95            0,02              1,17            10,70            12,17               43,51             35,99             19,28               4,77   

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH                    -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                 2,69                      2,69               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                 2,69                   -                     -     

- Đất chợ DCH                 7,72                      7,72               -             0,16              -            2,67               -                  -              1,26                -              0,70              0,55              0,51              0,66                 0,38               0,13               0,40               0,30   

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                 3,42                      3,42           0,11           0,09          0,06          0,04           0,16            0,07            0,10            0,13            0,80              0,08              0,10              0,13                 0,52               0,31               0,61               0,12   

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV             374,55                  374,55           6,67           0,70              -                -           14,79          20,15            5,25            7,00          92,68            63,99              3,47            88,18               30,12             33,78               1,34               6,43   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT             449,71                  449,71               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                 87,41           186,17             68,66           107,47   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT             886,62                  886,62         11,74         39,65        14,20        24,81         47,79          21,34          39,87          58,77        251,15          165,32            77,73          131,83                     -                     -                     -                 2,41   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC               75,43                    75,43           2,00           0,72          0,47          0,51           1,65            3,04            9,34            0,29          33,45              0,58              0,24            20,57                 1,22               0,31               0,39               0,66   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                 8,14                      8,14           0,01           0,46              -                -             0,37            0,01                -                  -              5,81              0,84              0,57                  -                       -                 0,07                   -                     -     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

2.18 Đất tín ngưỡng TIN                 2,04                      2,04           0,24           0,03          0,10          0,02           0,04            0,03            0,01            0,01            0,03              0,41              0,16              0,32                 0,12               0,05               0,06               0,41   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON             412,30                  412,30           5,55           4,14          1,16          8,54         10,14          59,74            0,36            1,09            2,74              2,88              2,27          192,18               18,95               0,42             41,40             60,73   

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC               70,87                    70,87           0,02               -                -                -                 -                  -                  -              0,53          34,66            20,00                  -                    -                   2,84               5,12               4,43               3,27   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                 0,02                      0,02               -                 -                -            0,02               -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

3 Đất chưa sử dụng CSD             144,66                  144,66           0,58           1,10          0,05          0,05           0,41            1,00            1,98            1,17            0,10              0,02              0,77            19,15               37,01             15,85             63,25               2,17   

II Khu chức năng          8.766,20               8.766,20         33,44         81,50        29,23        51,24       103,63          44,76        104,33        131,42        726,83          876,66       1.450,37       1.103,18          1.257,82           695,82        1.931,83           144,16   

1 Đất khu công nghệ cao KCN          2.251,00               2.251,00               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -            489,80          981,67          779,53                     -                     -                     -                     -     

2 Đất khu kinh tế KKT  -                        -      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 Đất đô thị KDT             886,62                  886,62         11,74         39,65        14,20        24,81         47,79          21,34          39,87          58,77        251,15          165,32            77,73          131,83                     -                     -                     -                 2,41   

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
KNN          1.484,60               1.484,60           0,06           0,70              -                -             1,20            0,02            3,68            7,44          76,39            17,18          312,34                  -               214,35           306,69           530,90             13,65   

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản 

xuất)
KLN          2.156,74               2.156,74           8,43               -                -                -                 -                  -                  -                  -            76,47                  -                    -                    -               683,23             82,16        1.306,44                   -     

6 Khu du lịch KDL                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

8 Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) KPC               68,44                    68,44               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                 10,80             57,64                   -                     -     

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC             886,62                  886,62         11,74         39,65        14,20        24,81         47,79          21,34          39,87          58,77        251,15          165,32            77,73          131,83                     -                     -                     -                 2,41   

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM             582,47                  582,47           1,47           1,49          0,83          1,61           6,86            2,05          20,91            6,45          71,66            39,03              0,89            59,98             262,03             63,16             25,82             18,21   

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

12 Khu dân cư nông thôn DNT             449,71                  449,71               -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                 87,41           186,17             68,66           107,47   

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn KON                     -                            -                 -                 -                -                -                 -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                       -                     -                     -                     -     

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

THÀNH PHỐ TUY HÒA

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

 Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

 Diện tích cấp 

huyện xác định, 

xác định bổ sung 

 Tổng diện tích 

 Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Trang 2



Biểu 01/CH

Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8)

A Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

An ninh, Quốc Phòng

Đất quốc phòng        484,77              484,77     

1 Sân bay Đông Tác          62,98                62,98 LUC
Phường Phú 

Thạnh
    

2
Đất quốc phòng (MR Doanh trại sở chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh Phú Yên) 
           0,31                  0,31 ODT Phường 9     

3 QH Đất quốc phòng            5,90                  5,90 
DGT

RSX

 Xã An Phú, Xã 

Bình Kiến
    

4 QH Đất quốc phòng          14,51                14,51 SKC Xã An phú     

5 Đất quốc phòng          11,07                11,07 RSX, RPH
Xã Bình Kiến, 

Hòa Kiến
    

6 QH Đất quốc phòng          60,00                60,00 CQP Xã Hòa Kiến                       -     

7 QH Đất quốc phòng        316,96              316,96 CSD, RSX,... Xã Hòa Kiến     

8 Đất quốc phòng          13,04                13,04 CLN, RSX,... Xã Hòa Kiến     

Đất an ninh          17,69                17,69     

1 Phòng cảnh sát cơ động PK20            2,50                  2,50 
HNK, 

RSX,...
Xã An Phú                      29 

 48, 50, 713, 716, 718, 

719, 717, 720, 721, 148 

2 Trụ sở cảnh sát PCCC&CHCN (vị trí mới)            5,75                  5,75 HNK Xã An Phú     

3
Di chuyển cơ sở làm việc phòng CS quản lý hành chính trật 

tự xã hội
           2,00                  2,00 LUC TP Tuy Hòa     

4 Di chuyển cơ sở Công an Tỉnh (cơ sở 1)            4,00                  4,00 CSD TP Tuy Hòa     

5 Di chuyển Trụ sở Công an thành phố Tuy Hòa            3,00                  3,00 CSD Xã Bình Kiến     

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KỲ QUY HOẠCH 2021-2030 THÀNH PHỐ TUY HÒA

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)

Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Hện nay, Kế hoạch sử dụng 

đất cấp chưa thực hiện nên UBND huyện chưa có cơ sở dữ liệu, thông tin để cập nhật 

STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

Trang 1. 2



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

6 MR Trụ sở làm việc công an phường 7            0,01                  0,01 ODT Phường 7     

7 Trụ sở làm việc công an xã An Phú            0,10                  0,10 
HNK, LUC, 

CLN,...
Xã An Phú                        7  303, 304, 305 

8 Trụ sở làm việc công an xã Bình Kiến            0,12                  0,12 TSC, SKC Xã Bình Kiến     

9 Trụ sở làm việc công an Xã Hòa Kiến            0,10                  0,10 HNK Xã Hòa Kiến     

10 Trụ sở làm việc công an xã Bình Ngọc            0,12                  0,12 SKC, DGT  Xã Bình Ngọc     

B Các công trình, dự án còn lại

Đất thương mại, dịch vụ        314,95              314,95     

1

Khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa (394,06ha) - Quy hoạch 

Khu Cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ tỉnh Phú 

Yên

         10,70                10,70 CSD, ODT,...
 Phường Phú 

Đông
    

2 CMĐ SDĐ sang đất TMDV tại 196 Trần Hưng Đạo            0,08                  0,08 TSC Phường 3     

3 Khu đất có ký hiệu số 19, DL-1          64,48                64,48 CSD, RSX Xã Bình Kiến  19, DL-1 
 Đồ án QHCT tuyến đường 

Độc Lập 

4 ĐG khu đất thu hồi của C.ty CP Thuận Thảo (B6)            7,81                  7,81 TMD Phường 7                        2                                          2 

5
ĐG khu đất thu hồi của C.ty CP Long Vân Hai Tám (khu 

B8)
           1,24                  1,24 TMD Phường 7  Lô B8  QH dọc đường Độc Lập 

6
ĐG khu đất thu hồi của C.ty CP Long Vân Hai Tám (khu 

B9)
           0,90                  0,90 TMD Phường 7  Lô B9  QH dọc đường Độc Lập 

7 ĐG khu đất Trụ sở Công ty Cổ phần in Phú Yên            0,61                  0,61 SKC Phường 7                        9                                        33 

8
Các lô đất thương mại, dịch vụ HH01- HH10 thuộc khu đô 

thị mới Nam TP Tuy Hòa GĐ1
           2,68                  2,68 CSD

Phường Phú  

Đông

 QH 1/55, KDC 

Phía Bắc 
 BT1, BT2 

9 Khu đất hỗn hợp phía Bắc đường quy hoạch N3            1,89                  1,89 CSD Phường 9     

10 Khu đất có ký hiệu DL-6            9,00                  9,00 CSD Xã An Phú     

11
Khu đất bưu điện bờ biển tại đường Lê Duẩn (đã thu hồi 

đất)
           0,20                  0,20 DBV Phường 7  có trích đo  có trích đo 

12 ĐG khu đất thu hồi của C.ty Lilama 45.3 đường Thăng Long            0,70                  0,70 SKC
Phường Phú 

Thạnh
                     45                                        21 

Trang 1. 3



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

13 TT Hội chợ triển lãm tỉnh Phú Yên            3,00                  3,00 CSD, LUC Phường 5  22, 23, 25 
 16, 17, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

15, 16, 17, 46, 47, 48,  

14
Gia hạn thời gian thuên đất - XD cửa hàng xăng dầu Trung 

tâm (số 43 Nguyễn Tất Thành, phường 1, Tp. Tuy Hòa)
           0,53                  0,53 TMD Phường 1  2016-A                                      462 

15
Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ trên tuyến Trần Phú nối dài 

theo hướng QL1 - Hòa Trị
           0,15                  0,15 LUC Phường 2     

16
Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ từ Km 1337 đến 1340+560  

tuyến QL1 (phải tuyến)
           0,30                  0,30 HNK Phường Phú Lâm     

17
Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tại Km 1338+200 đến Km 

1339+200 QL1 (trái tuyến)
           0,10                  0,10 HNK Phường Phú Lâm     

18 Khu du lịch tâm linh núi Chóp Chài          60,00                60,00 RPH, RSX,...

xã Bình Kiến, 

Hòa Kiến, 

phường 9

    

19 Khu đất Đắc Lộc Hotel            0,49                  0,49 HNK, ODT Phường 9  256-C                                      822 

20
Nhà kho và nhà để xe của Công ty TNHH MTV Xổ số 

Kiến thiết Phú Yên tại 272 Bà Triệu phường 7, Tp Tuy Hòa
           0,01                  0,01 ODT Phường 8     

21 Nhà hàng - khách sạn - dịch vụ ăn uống giải khát            4,10                  4,10 CSD, HNK Xã An Phú     

22 Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Sunrise            5,79                  5,79 CSD Xã An Phú  22, 23, 29, 30 

 591, 583, 598, 595, 613, 

139, 144, 160, 147, 720, 

721, 722, 723, 748, 760, 

128, 129, 137 

23
Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp NewCity Việt Nam của 

Công ty TNHH NewCity Việt Nam 
       121,25              121,25 

RHP, RSX, 

ODT,...
Xã An Phú  lâm nghiệp số 1 

 821, 945, 820, 946, 947, 

948, 1065, 1156, 1174, 

1175, 1176, 1177, 1310, 

1311, 1312, 1314… 

24 Công viên Đá Đĩa Tuy Hòa          16,60                16,60 SKX Xã An Phú  Địa hình số 1                                        54 

Trang 1. 4



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

25 Kho hàng Nhàn Khanh            0,31                  0,31 HNK Xã An Phú                        7                                      495 

26 Bãi đậu xe và Showroom trưng bày ô tô An Phát            0,61                  0,61 TMD xã Bình Kiến  206 - D  15, 16, 37, 18, 19, 30 

27 Trụ sở TT thí nghiệm điện Phú Yên            0,35                  0,35 
NTD

HNK
Phường 9  256-C                                      871 

28 Cửa hàng XD & DV Hùng Vương - Võ Thị Sáu            0,24                  0,24 CSD,  ODT,... Phường Phú Đông                      48  104, 98, 134, 133, 131 

29
Nhà khách Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – 

chi nhánh Phú Yên
           0,16                  0,16 CSD xã Bình Kiến  có trích đo  có trích đo 

30
CMĐ đất ở tại đô thị sang đất TMDV (Công Ty TNHH KD 

XD Mười Sum)
           0,03                  0,03 ODT Phường Phú Lâm                        6                                        55 

31 Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tại KP Ninh Tịnh 1            0,14                  0,14 HNK Phường 9  Có tọa độ  Có tọa độ 

32

Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành từ 

nút giao Nguyễn Tất Thành - Lạc Long Quân đến nút giao 

QL1

           0,10                  0,10 HNK
Phường Phú 

Thạnh
    

33
Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tuyến đường 14 (đoạn từ 

tuyến Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành
           0,15                  0,15 HNK xã Bình Kiến     

34 Xây dựng trụ sở HTX DVNNTH Bình Kiến 1            0,10                  0,10 SKC Xã Bình Kiến  2016-A                                      462 

35 XD cửa hàng bán lẻ xăng dầu Huy Minh Tuấn            0,13                  0,13 LUA Xã Hòa Kiến  2016-A                                      462 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp            2,62                  2,62     

1 Xưởng ép bành giấy Cartion đã qua sử dụng            0,37                  0,37 SKC
Phường  Phú 

Thạnh
 Có trích đo  Có trích đo 

2 Công ty TNHH Dệt May Miramar            0,62                  0,62 SKC
Phường  Phú 

Thạnh
                     46                                        42 

3 Xưởng may công nghiệp            0,62                  0,62 SKC
Phường Phú 

Thạnh
                     52                                          1 

4 Xí nghiệp in tổng hợp Phú Yên            1,00                  1,00 CSD Xã An Phú                      29                                      579 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm          26,76                26,76     

1
Bãi vật liệu đất phục vụ dự án XD đường Trần Phú nối dài 

và HTKT 2 bên đường Trần Phú (Giai đoạn 1) 
         22,00                22,00 RSX Xã Hòa Kiến     

Trang 1. 5



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

2 Khai thác cát xây dựng (Công Ty 6 Nớ)            4,76                  4,76 SON Phường Phú Lâm  Có tọa độ   

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
    1.154,43           1.154,43     

Đất giao thông        566,98              566,98     

1
Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (CĐT ĐK 

tổng diện tích cả tuyến qua tỉnh PY là 100ha)
         33,70                33,70 HNK, LUC,... TP. Tuy Hòa

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

2

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Phía Đông) (CĐT 

đăng ký 140ha nhưng khi xác định trên bản đồ thì diện tích 

đường giao thông là 32,11ha, diện tích hạng mục đất công 

viên là 88,26ha) 

       120,36              120,36 HNK, LUC,... TP. Tuy Hòa
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

3 Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL25            1,50                  1,50 ONT, LUC,... Xã Bình Ngọc
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

4

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo 

KTTT đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - 

TPHCM

           0,43                  0,43 DGT, ODT
Phường  Phú 

Thạnh
    

5
Tiểu dự án thành phần GPMB thuộc dự án: XD Cầu sông 

Chùa và cầu Đà Rằng mới (thay thế cầu cũ đã xuống cấ p)
         34,50                34,50 ONT, HNK,... Xã Bình Ngọc

 Có bình đồ 

tuyến 
 Có  bình đồ tuyến 

6 MR bến xe Nam thành phố Tuy Hòa            4,85                  4,85 LUC Phường Phú Lâm  23, 27, 26, 39,57  

7

Tuyến tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện Tây Hòa, 

Phú Hòa, TP. Tuy Hòa và Tuy An tỉnh Phú Yên (giai đoạn 

2 - Bước 2)

           5,50                  5,50 DGT, HNK Xã Hòa Kiến
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

Trang 1. 6



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

8

Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, 

thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy 

An, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 3) – Đoạn từ ĐT 643 đến 

DH20

         25,00                25,00 CSD, HNK,... Xã Hòa Kiến
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

9 Đầu tư xây dựng cầu Đà Diễn          20,00                20,00 SON
Phường 6,  

phường Phú Đông
    

10
XD cầu bắt qua sông Đà Rằng trên trục đường Nguyễn Tất 

Thành, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
           2,30                  2,30 SON

Xã Bình Ngọc, 

phường Phú Lâm, 

phường Phú Đông

    

11 Tuyến đường từ Bình Kiến đến An Thọ (huyện Tuy An)          22,10                22,10 HNK, CSD,... xã Bình Kiến
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

12
Tuyến nối thành phố Tuy Hòa (từ xã Hòa Kiến) đến Tuy 

An - Sơn Hòa (ĐH20 kéo dài)
         47,00                47,00 RSX, HNK,...

Hòa Kiến, 

Phường 9

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

13

Tuyến đường N2 thuộc QH dọc 2 bên đường Độc Lập - Lê 

Duẩn nối dài  (đoạn từ Hùng Vương đến Độc Lập - Lê 

Duẩn nối dài)

           4,80                  4,80 RSX, CSD,... xã An Phú
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

14

Tuyến đường N2 thuộc QH dọc 2 bên đường Độc Lập - Lê 

Duẩn nối dài  (đoạn từ Độc Lập - Lê Duẩn nối dài đi xuống 

biển)

           6,30                  6,30 RSX, CSD,... xã An Phú
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

15
Đầu tư xây dựng đường giao thông kè Nam sông Đà Rằng 

từ cầu Hùng Vương ra biển
           2,00                  2,00 DGT Phường Phú Đông

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

16
XD đường Trần Phú nối dài và HTKT 2 bên đường Trần 

Phú  (GĐ1) (TT TPQĐ Tỉnh đăng ký BĐG)
         44,33                44,33 LUC

Phường 2, 

phường 8, Xã 

Bình Ngọc

 2, 4  240, 241, 251,.. 

17
Bãi đỗ xe công cộng phía trước cổng trường Đại học Phú 

Yên
           0,50                  0,50 CSD

Phường 9
    

Trang 1. 7



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

18

Tuyến đường quy hoạch N và HTKT trong KDC phía Đông 

đường Hùng Vương (đoạn từ đường An Dương Vương đến 

đường Trần Nhân Tông, Tp. Tuy Hòa

           1,20                  1,20 DGT
Xã Bình Kiến, 

phường 9
    

19
Nút giao thông khác mức tuyến đường số 2 Khu đô thị Nam 

thành phố Tuy Hòa - Nguyễn Văn Linh
         12,90                12,90 ONT, LUC,...

Phường  Phú 

Lâm; Phường Phú 

Đông

 Có bình đồ 

tuyến 
 Có bình đồ tuyến 

20 Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - QL1          12,00                12,00 
ONT, LUC, 

RSX,...
Xã An Phú

 Có mảnh trích 

đo 
 Có mảnh trích đo 

21 Cầu vượt đường sắt và MR đường từ QL1  đi Long Thủy          10,00                10,00 HNK, ONT,... Xã An Phú
 Có bình đồ 

tuyến 
 Có  bình đồ tuyến 

22

Tuyến ven biển điểm đầu từ thôn Phú Hội, xã An Ninh 

Đông đến điểm cuối tại cầu Đồng Nai (xã An Phú, Tp. Tuy 

Hòa) (thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển) 

         16,00                16,00 CSD An Phú
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

23
Tuyến đường số 14 (Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến 

đường Độc Lập - Tp. Tuy Hòa - PY)
         15,53                15,53 HNK, RSX,... Xã Bình Kiến

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

24
Xây dựng cầu vượt đường sắt và đường Nguyễn Tất Thành 

nối đường Nguyễn Hữu Thọ
         15,00                15,00 LUC, ODT,... Phường 9

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

25
Đường Nguyễn Hữu Thọ (Phía Tây bệnh viện Tỉnh đến đến 

đại lộ Nguyễn Tất Thành)
           5,20                  5,20 ODT, LUC,... Phường 9

 Có bình đồ 

tuyến 
 Có  bình đồ tuyến 

26 Đầu tư đường YerSin (đoạn từ Ng.Huệ-đường số 8)            0,42                  0,42 CLN, ODT Phường 2  Tuyến dài  Nhiều thửa 

27
MR đường Lý Thường kiệt dự mở ĐTXD công viên tại 

NVH TP Tuy Hòa (nhà hát nhân dân cũ) 
           0,02                  0,02 DGT, ODT Phường 2                      17                                      102 

28
Nối dài  đường Phạm Hồng Thái (Đoạn Nguyễn Công Trứ-

Bạch Đằng)
           0,26                  0,26 ODT Phường 4                      12  23, 120, 22, 21, 59, 60, 61 

29
XD Đường Lương Văn Chánh (Nguyễn Tri Phương - 

Nguyễn Công Trứ), phường 4, Tp. Tuy Hòa
           0,28                  0,28 ODT, DGT Phường 4

 8

13 

 135, 202, 214, 215, 267, 

268, 269, 356, 358, 125 

Trang 1. 8



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

30

Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Hùng Vương đến Nguyễn 

Trãi) và đường Nguyễn Trãi (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần 

Phú)

           9,72                  9,72 CSD, ODT,... Phường 5  Tuyến dài  Nhiều thửa 

31
Xây dựng đường Trần Quốc Toản (đường QH 6m - đường 

Lê Lợi), phường 5, Tp. Tuy Hòa 
           0,50                  0,50 ODT Phường 5

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

32

Tuyến đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Trần Phú - 

Nguyễn Hữu Thọ)  và tuyến đường Hoàng Văn Thụ (đoạn 

từ Nguyễn Trãi nối dài đến đường N3 phía Tây khu dân cư 

Bắc Trần Phú) (KH 2021 6,82ha; QH ĐK 9,48ha).

           9,48                  9,48 LUC, HNK,... Phường 5,8, 9
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

33 Đường Bạch Đằng giai đoạn 2          17,00                17,00 
ODT, 

DGT

Phường 1

Phường 3

Phường 4

Phường 6

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

34
XD Đường Lý Thái Tổ (Đoạn từ đường QH đến đường 

Trần Hưng Đạo)
           1,75                  1,75 HNK, LUC Phường 6                        9  5, 6, 7 

35
Nâng cấp đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ số nhà 03 đến số 

nhà 68)
           0,76                  0,76 ODT, CSD,...

Phường 6,

Phường 7
 Tuyến dài  Nhiều thửa 

36
XD Đường Trường Chinh nối dài (Lý Thường Kiệt-Lý Thái 

Tổ)
           0,70                  0,70 

LUC, 

ODT

Phường 6

Phường 7
 6, 35, 36 

 7, 73, 75, 112, 113, 114, 

115, 116 

37
Dự án giải tỏa và làm đường cứu hỏa ô phố M, KP Bà 

Triệu, phường 7
           0,05                  0,05 ODT, DGT Phường 7                      31  36, 39, 41, 42 

38
ĐT tuyến đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ đường 

Nguyễn Hữu Thọ đến đường số 14) GĐ 2, Tp Tuy Hòa
         10,30                10,30 LUC, ONT,...

Phường 9, Bình 

Kiến

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

39

MR đường đảm bảo cho các lực lượng cơ động thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (đường Lê Duẩn nối dài GĐ2 (đoạn 

Km4-205,28 - Km8-268,13); KH2021 7,43ha; QH 16,60ha)

         16,60                16,60 RSX, CSD,...
Bình Kiến

Phường 9

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

Trang 1. 9



Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

40
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút 

giao cầu vượt  đến số nhà 45 Ng Văn Linh)
           1,56                  1,56 DGT, LUC Phường  Phú Lâm  Tuyến dài  Nhiều thửa 

41
Nâng cấp lát vỉa hè gạch Terrazo đường Nguyễn Văn Linh, 

Tp. Tuy Hòa
           0,01                  0,01 ODT Phường Phú Lâm     

42
Nâng cấp Đường Hồng Bàng ( đoạn Nguyễn Tất Thành- 

đến đường bêtông hiện hữu )
           0,25                  0,25 ODT, HNK,...

Phường  Phú 

Thạnh

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

43

Đường QH rộng 42m phía Bắc khu đất dự án nhà ở cán bộ 

chiến sỹ công an Tỉnh (đoạn từ QH rộng 25m - đường QH 

rộng 42m)

           5,00                  5,00 CSD
Phường  Phú 

Thạnh

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

44
XD tuyến đường QH rộng 42m (phía Đông khu CBCSCA 

tỉnh đoạn từ đường QH rộng 25m đến đường QH rộng 42m)
           1,20                  1,20 NTD

 Phường Phú 

Đông

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

45

XD tuyến đường QH rộng 42m (đại lộ Hùng Vương nối 

dài) đoạn từ Võ Thị Sáu - đường QH rộng 16m thuộc khu 

đất số 3, phường Phú Đông

           2,00                  2,00 ODT, DGT
 Phường Phú 

Đông
 địa hình số 1  168, 170, 176, 180, 194,… 

46 Nâng cấp, MR cầu Ông Chừ, TP. Tuy Hòa            0,10                  0,10 SON, ONT,... Xã Bình Ngọc     

47
Mở rộng đường 30m từ QL1A đi Long Thủy (Phía Nam 

KDLST Sao Việt)
           3,90                  3,90 ONT, HNK,... Xã An Phú                        7  281, 282, 284, 286 

48
XD đường Ngô Quyền (Đoạn Nguyễn Công Trứ - nguyễn 

Tri Phương)
           0,17                  0,17 DGT, ODT Phường 4

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

49
ĐT, XD đường Phan Đăng Lưu (đoạn từ đường Trần Suyền 

- Mậu Thân, phường 9, Tp. Tuy Hòa)
           0,64                  0,64 CSD, HNK,... Phường 9

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

50

Đầu tư đường và hệ thống điện chiếu sáng công cộng Xóm 

Đồng (Đoạn từ Khu dân cư Xóm Đồng - Quốc lộ 1A), 

phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa

           1,20                  1,20 LUC
Phường Phú 

Thạnh
    

51
Nâng cấp, mở rộng đường Lạc Long Quân, Phường Phú 

Lâm và Phường Phú Thạnh, Tp. Tuy Hòa
           4,50                  4,50 

ODT, LUC, 

HNK,...

Phường Phú Lâm 

và Phường Phú 

Thạnh

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

52

Đầu tư xây dựng đường Cần Vương (đoạn từ đường nội bộ 

rộng 6m - đường Nguyễn Thái Học), Phường 5 - Tp. Tuy 

Hòa

           0,45                  0,45 LUC Phường 5
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

53 Bãi đậu xe ô tô            0,16                  0,16 DCH Xã Hòa Kiến  253-A  810, 808a, 809, 808, 805 

54
Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến tuyến 

đường tránh thành phố Tuy Hòa
         10,00                10,00 LUC, HNK,... Phường 9

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

55

Tuyến đường du lịch ven biển từ TP. Tuy Hòa (bắt đầu từ 

đoạn cuối đường Lê Duẩn đến Cầu An Hải và tuyến đường 

ven biển đoạn từ KM1293/QL1 đến bắc cầu An Hải

           5,00                  5,00 
HNK, ONT, 

LUC,...
Xã An Phú

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

Đất thủy lợi        266,80              266,80     

1 Hệ thống kè ven biển từ phường Phú Đông đến xã An Phú          30,00                30,00 CSD

Xã an Phú, Xã 

Bình Kiến, 

phường 9, 

phường 7, 

phường 6

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

2
Kè chống xói lở ven bờ biển đoạn từ khu vực qua sân bay 

Tuy Hòa đến khu CN Hòa Hiệp
           7,00                  7,00 CSD

P. Phú Thạnh, P. 

Phú Đông

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

3
Kè chống sạt lở bờ Nam sông Ba kết hợp với phát triển hạ 

tầng đô thị đoạn từ cầu đà rằng mới đến cầu đằ rằng cũ 
           5,00                  5,00 CSD, SON Phường Phú Lâm

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

4
Kè chống xói lở kết hợp nạo vét thoát lũ và XD HTKT phía 

Nam Sông Ba - Từ cầu Đà Rằng đến giáp xã Hòa Thành 
         70,00                70,00 CSD, SON

Phường Phú Lâm, 

xã Bình Ngọc

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

5 Kè chống xói lở ven biển khu vực xóm Rớ (GĐ2)            8,35                  8,35 CSD
 Phường Phú 

Đông

 Có bản vẽ thiết 

kế 
 Có bản vẽ thiết kế 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

6
Kè chống xói lở bờ biển khu vực xóm Rớ, phường Phú 

Đông, TP Tuy Hòa  (GĐ3)
         13,00                13,00 CSD

 Phường Phú 

Đông, Phú thạnh

 Có bản vẽ thiết 

kế 
 Có bản vẽ thiết kế 

7 Kè chống xói lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn            8,50                  8,50 SON, CSD,...
 Phường 6, 

phường Phú Đông

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

8

Kè chống sạt lở bao quanh làng rau, hoa Ngọc Lãng, xã 

Bình Ngọc

Thuộc dự án: Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba 

         14,00                14,00 HNK, CSD,... Xã Bình Ngọc  Có tọa độ 

 x1=13083326, 

y1=109311791, 

x2=13071705, 

y2=109299431 

9

Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng 

đô thị đoạn từ cầu đà rằng mới đến cầu đằ rằng cũ DT tổng 

81,55ha. (TT TPQĐ Tỉnh đăng ký BĐG - Khu B)

         27,00                27,00 HNK, CSD Xã Bình Ngọc
 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

10

Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng 

đô thị đoạn từ cầu đà rằng mới đến cầu đằ rằng cũ - Hạng 

mục nạo vét

         54,55                54,55 SON
Xã Bình Ngọc; 

Phú Lâm

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

11
Kè biển An Phú (Giai đoạn 1, 2 (dự án phát triển tích hợp 

thích ứng - tiểu dự án tỉnh Phú Yên) 
           9,40                  9,40 CSD, ONT,... An Phú

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

12
Nạo vét thoát lũ sông Bao Đài đoạn từ xi phông Phước Hậu 

đến cầu Trần Hưng Đạo 
         15,00                15,00 

LUC, HNK, 

CSD,...

Phường 2, 

phường 8, Xã 

Bình Ngọc

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

13
Nạo vét thoát lũ sông Bao Đài đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo 

đến cầu Ông Chừ
           5,00                  5,00 HNK, DTL

Phường 1, Xã 

Bình Ngọc

 Tuyến dài, 

nhiều thửa 
 Tuyến dài, nhiều thửa 

Đất cơ sở văn hóa            4,75                  4,75     

1 Trung tâm văn hóa hội nghị triển lãm Tỉnh            3,70                  3,70 CSD Phường 7     

2 Nhà hát tỉnh Phú Yên            1,05                  1,05 CSD Phường 7     

Đất cơ sở y tế            9,80                  9,80     
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

1 Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Yên            3,20                  3,20 ODT, HNK,... Phường  9     

2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên - cơ sở 2            5,26                  5,26 RPH Phường  9     

3
MR Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Phú 

Yên (giai đoạn 2)
           1,02                  1,02 ONT, HNK,... An Phú  Có tọa độ  có trích đo 

4 Bệnh viện y học cổ truyền Phú Yên (cơ sở 2)            0,32                  0,32 CSD Phường 7     

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo          26,73                26,73     

1
Di dời Học viện ngân hàng - PV Phú Yên (KH 2021: 

4,60ha, QH ĐK 3,0ha) 
           4,60                  4,60 LUC Phường 9     

2 Trường THPT Lương Văn Chánh            5,70                  5,70 LUA Phường Phú Đông  Lô R1, R2   

3 Trường Chính trị tỉnh Phú Yên            3,50                  3,50 CSD Phường Phú Đông  CM6  QH Nam TP 

4 TT Hướng nghiệp dạy nghề Tỉnh            0,86                  0,86 CSD Phường 9  Có trích đo  Có trích đo 

5

MR ranh giới phía Đông khu đất trường Cao đẳng Nghề 

Phú Yên tại 276 đường Trường Chinh, phường 7, Tp. Tuy 

Hòa

           0,09                  0,09 DGD Phường 7                      14 
 584, 145, 180, 181, 182, 

89, 90 

6
MR trường Cao đẳng y tế Phú Yên (hạng mục san lấp mặt 

bằng và XD tường rào cơ sở 2)
           0,30                  0,30 HNK Phường 9     

7 Trường Cao đẳng Y tế (Cơ sở 2)            5,36                  5,36 NTD Phường 9     

8
Nâng cấp sân tập lái xe ô tô thành TT sát hạch lái xe cơ giới 

đường bộ 
           3,41                  3,41 CSD, RSX,... Xã An Phú                        7  481, 382, 350, 351, 349,… 

9 Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh xã An Phú            0,10                  0,10 DGD xã An Phú     

10 Trường Mầm non công lập xã An Phú TP Tuy Hòa            0,09                  0,09 DGD Xã An Phú                        8  473, 321 

11

MR trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Nguyên là trường 

tiểu học Mạc Đĩnh Chi, xã Hòa Kiến hạng mục: xây dựng 

06 phòng học

           0,10                  0,10 DCH Xã Hòa Kiến  253-C  28, 29, 30, 65 

12 Trường Mầm non công lập Hòa Kiến  (PT Tường Quang)            0,11                  0,11 DGD Xã Hòa Kiến  253-A                                      755 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

13

Trường mần non công lập xã Bình Kiến: HM: Xây dựng 9 

phòng học, 12 phòng chức năng các hạng mục phụ trợ và 

trang thiết bị

           0,20                  0,20 HNK Xã Bình Kiến     

14 Trường mầm non công lập xã Bình Ngọc (Ngọc Lãng)            0,20                  0,20 HNK Xã Bình Ngọc     

15 MR Trường Duy Tân            1,81                  1,81 TSC Phường 9     

16 Trường mầm non bán trú xá hòa Kiến            0,30                  0,30 SKC xã Hòa Kiến  253A                                      408 

Đất cơ sở thể dục - thể thao            0,57                  0,57     

1 Công trình sân bóng đá mini xã An Phú            0,57                  0,57 HNK Xã An Phú                        8  123, 124, 142, 143, 144 

Đất công trình năng lượng          67,01                67,01     

1
Di dời tuyến đường dây 110kV Tuy Hòa - Tuy An đi qua 

cụm đài tường niệm Mậu thân tỉnh Phú Yên
           0,02                  0,02 LUC phường 8     

2
Đường dây 22kV và trạm biến áp phục vụ dự án khu DLND 

cao cấp Cù Lao Mái nhà (hành lang 1,2ha)
           0,01                  0,01 DGT xã An Phú     

3
Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp KV TT huyện lỵ, 

thị xã, Thành phố tỉnh Phú Yên
           0,12                  0,12 ONT, LUA,...

Phường 2, 7, 8, 

xã Bình Kiến, 

Hòa Kiến

    

4
Công trình khôi phục khả năng vận hành an toàn các đường 

dây 110kV khu vực Phú Yên năm 2018
           0,01                  0,01 LUC Phường 8     

5 Trạm biến án 110Kv An Mỹ và đấu nối            0,63                  0,63 LUC, HNK Xã An Phú     

6 Tiểu dự án cải tạo và NC lưới điện phân phối Tỉnh PY            0,36                  0,36 ODT, HNK,...

Phường 1, 8, 9, 

xã Bình Kiến, xã 

An Phú

    

7
Nâng cấp đường dây 110kV TBA 220kV Tuy Hòa- Tuy An 

- Sông Cầu
           0,86                  0,86 DGT, HNK TP Tuy Hòa     

8 Nhà máy điện mặt trời Phú Liên xã An Phú          65,00                65,00 HNK Xã An Phú     

Đất có di tích lịch sử - văn hóa          90,95                90,95     

1
Tu bổ Di tích kiến trúc - nghệ thuật QG đặc biệt Tháp Nhạn 

(lập QH chi tiết 1/500 15,52ha)
         90,00                90,00 DDT Phường 1     

2 Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ            0,30                  0,30 SKC, DVH,... Phường 1     
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

3 Xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh Phú Yên            0,50                  0,50 LUC Phường 9     

4 Đầu tư, nâng cấp bia tưởng niệm di tích nhà tù Ngọc Lãng            0,15                  0,15 HNK Bình Ngọc     

Đất bãi thải, xử lý chất thải          19,50                19,50     

1
Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tại 

TP. Tuy Hòa
           1,00                  1,00 RSX Xã Hòa Kiến  Có tọa độ 

 M1(1453161,838; 

580066,978)

M2(1453161,838; 

580166,978)

M3(1453061,838; 

580166,978)

M4(1453061,838; 

580066,978) 

2
Đầu tư Hệ thống thu gom nước thải tại một số tuyến đường 

trên địa bàn TP. Tuy Hòa 
           5,00                  5,00 DGT

 Bình Kiến, P5, 

P9, P7
    

3
Nhà máy xử lý bùn thải và chất thải hầm cầu thành phố Tuy 

Hòa
           5,00                  5,00 RSX Xã Hòa Kiến     

4 QH khu đổ chất thải rắn của thành phố Tuy Hòa            5,00                  5,00 RSX Xã Hòa Kiến     

5 Khu xử lý chất thải vệ sinh, Tp. Tuy Hòa            1,50                  1,50 RSX Xã Hòa Kiến     

6
Hệ thống xử lý nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn, Tp. 

Tuy Hòa
           2,00                  2,00 DRA Xã Hòa Kiến     

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

táng
       101,34              101,34     

1 Nhà tang lễ Tỉnh Phú Yên            0,60                  0,60 HNK, NTD Phường 9  Có tọa độ   

2
Xây dựng tường bao nghĩa trang phường phú đông 

(KH2021 ĐK 0,04ha)
           0,31                  0,31 NTD Phường Phú Đông     

3

Đầu tư, nâng cấp mở rộng nghĩa trang Thọ Vức, Tp. Tuy 

Hoà, (Phần mở rộng 30ha), xã Hoà Kiến và xã An Phú, Tp. 

Tuy Hoà (giai đoạn 1:5ha)

         30,00                30,00 NTD
Xã Hòa Kiến
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

4 Đầu tư nhà hỏa táng, xã Hòa Kiến Tp. Tuy Hòa                -                        -   NTD
Xã Hòa Kiến

    

5 Công viên nghĩa trang An Phước Viên          70,43                70,43 RSX
Xã Hòa Kiến

An Phú
 229-A  Có tọa độ 

Đất sinh hoạt cộng đồng            0,63                  0,63     

1 NVH KP 1, Nguyễn Trung Trực            0,05                  0,05 SKC Phường 8                      19                                        53 

2 Nhà sinh hoạt văn hoá KP Ninh Tịnh 1            0,08                  0,08 DGD Phường 9                    456  256C 

3 Nhà sinh hoạt văn hoá KP Thanh Đức            0,04                  0,04 DGD Phường 9     

4 NVH KP Ninh Tịnh 4            0,06                  0,06 CSD Phường 9                      69  256C 

5 Nhà sinh hoạt văn hóa KP 5, Phường Phú Lâm            0,03                  0,03 NTD Phường Phú Lâm                      37                                        49 

6 NVH KP 1, Phường Phú Thạnh            0,03                  0,03 TSC
Phường Phú 

Thạnh
                     37                                        33 

7 NVH và khu thể thao thôn Liên Trì 2            0,25                  0,25 DSH Xã Bình Kiến     

8 Nhà sinh hoạt VH thôn Tường Quang            0,10                  0,10 DGD Xã Hòa Kiến  253-A                                      755 

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng        113,17              113,17     

1 XD hồ chứa nước Ninh Tịnh và hạ tầng xung quanh            5,00                  5,00 LUC Phường 9     

2 XD hồ điều hòa Vạn Kiếp và hạ tầng xung quanh          10,75                10,75 LUC, ODT,... Phường 6, 7  QH chi tiết   

3

Khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa (394,06ha) - Quy hoạch 

Khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam TP Tuy 

Hòa

         31,20                31,20 
LUC, CSD, 

ODT,...

 Phường Phú 

Đông
 QH chi tiết  QH chi tiết 

4
XD hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh (TT TPQĐ 

Tỉnh đăng ký BĐG đất ở)
         25,50                25,50 CSD

Phường 5; 

Phường 9
 QH chi tiết   

5

Công viên ven biển thành phố Tuy Hòa (đoạn từ nhà nghỉ 

Hội nông dân đến phía Nam khu du lịch Bắc Âu); (KH 

2021: 18,91ha, QH ĐK 19,00ha)

         19,00                19,00 RSX,CSD Xã Bình Kiến  Tuyến dài  Nhiều thửa 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

6

Công viên ven biển Tp. Tuy Hòa (đoạn từ cảng cá phường 

6 đến đường Nguyễn Huệ và đoạn Resort Thuận Thảo đến 

Nhà nghỉ Hội Nông dân Tỉnh) - Đoạn từ cảng cá P6 đến 

HTX Quyết Tâm)

           5,90                  5,90 DKV, ODT
Phường 6, 7, 9

 Tuyến dài  Nhiều thửa 

7
Công viên phía Nam đường lên Núi Nhạn (KH 2021: 0,5ha, 

QH ĐK 6,00ha)
           6,00                  6,00 RPH, ODT,... Phường 1     

8
Đầu tư mở rộng dự án Tiểu công viên thanh thiếu niên giai 

đoạn 4, phường 5, thành phố Tuy Hòa
           7,10                  7,10 DKV Phường 5  22, 23  11, 13, 17, 22, 21,… 

9
Đầu tư xây dựng công viên phía Tây TT truyền hình tại Phú 

Yên
           2,63                  2,63 ODT, HNK,... Phường 9     

10 Khu vui chơi người già, trẻ em            0,09                  0,09 DYT Xã Hòa Kiến     

Đất ở tại nông thôn        309,08              309,08     

1

Đầu tư cơ sở hạ tầng KDC phía Đông đường HV (đoạn từ 

đường Trần Hào đến đường N7b (TT TPQĐ Tỉnh đăng ký 

BĐG)

         17,50                17,50 RPH Bình Kiến
 QH dọc đường 

HV 
 QH dọc đường HV 

2

Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu đô thị phía Bắc Sông Ba (từ cầu 

Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ) Tổng diện tích 200ha, 

địa bàn TP Tuy Hòa 58ha)

         58,00                58,00 HNK, ONT Xã Bình Ngọc     

3
KDC phía Đông đường HV (đoạn từ đường N7b đến đường 

Trần Nhân Tông)
           3,94                  3,94 ONT Bình Kiến

 QH dọc đường 

HV 
 QH dọc đường HV 

4 Các lô ký hiệu 1, 2, 3, 4            9,50                  9,50 CSD Xã Bình Kiến

 QH dọc đường 

HV (khu 1,2,3); 

QH đường Lê 

Duẩn (khu 4) 

 QH dọc đường HV 

5 ĐG khu đất thu hồi CHXD An Phú (cũ) tại QL1            0,05                  0,05 TMD xã An Phú                      22                                      250 

6 Đấu giá khu đất có ký hiệu CC1            2,44                  2,44 CSD, RXS,... Bình Kiến
 Bản đồ QH số 

01, 02 
                                        -   
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

7 Đấu giá khu đất có ký hiệu CC3            1,12                  1,12 CSD, DNL Bình Kiến
 Bản đồ QH số 

01, 02 
                                        -   

8
Đất ở hỗn hợp dạng căn hộ chung cư cao cấp kết hợp 

thương mại dịch vụ tại khu đất ký hiệu số 7
           0,68                  0,68 TMD Xã Bình Kiến  lô ký hiệu 7  QH dọc đường HV 

9 Khu đô thị hỗn hợp tại khu đất DL-2            8,40                  8,40 RSX xã An Phú     

10 Nhà ở xã hội Bình Kiến            4,37                  4,37 HNK Xã Bình Kiến     

11 Khu TĐC - KDC Bầu Cả, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến            0,34                  0,34 ONT Xã Bình Kiến  QHCT  Khu B 

12  HTKT KDC Phía Đông KDC A1            2,71                  2,71 RSX Xã Bình Kiến  Có trích đo  Có trích đo 

13 Khu vực cơ sở 2 trường tiểu học Kim Vang cũ            0,03                  0,03 ONT Xã Bình Kiến     

14 Khu TĐC xứ Đồng Phú, thôn Chính Nghĩa            0,08                  0,08 ONT Xã An Phú                      22  66, 67, 101,.. 

15
HTKT TĐC các hộ dân bị ảnh hưởng bãi rác, thôn Thọ 

Vức, xã Hòa Kiến
           2,01                  2,01 ONT Xã Hòa Kiến     

16
Khu TĐC thuộc dự án:  TT y học và an điều dưỡng Hải 

Quân
           0,07                  0,07 ONT Xã An Phú  QHCT  Khu A2 

17 HTKT KDC thôn Xuân Dục xã An Phú, TP Tuy Hòa            1,13                  1,13 HNK, ONT Xã An Phú                        8  123, 124, 143 

18
HTKT Khu TĐC phục vụ dự án đường Bạch Đằng GĐ2 

(Khu A3 và A4 thuộc khu dân cư Ninh Tịnh III) 
           7,30                  7,30 CSD, ODT,... Bình Kiến

 khu Ninh Tịnh 

III 
 A3, A4 

19

HTKT KDC tạo quỹ đất để huy động vốn đầu tư dự án 

đường Bạch Đằng GĐ2 (khu đất A1)  (TTPTQĐ TP đăng 

ký BĐG 258 lô)

           4,36                  4,36 
RSX, HNK, 

ODT,...
Bình Kiến  Có trích đo  Có trích đo 

20

HTKT KDC phía Nam khu Du lịch sinh thái Sao Việt và 

khu phía Tây khu Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, xã 

An Phú 

         39,65                39,65 LUC, ONT,... Xã An Phú  QHCT   

21
HTKT KDC phía Tây khu phức hợp du lịch biển và công 

viên nước Long Thủy 
         12,60                12,60 LUC, ONT,... Xã An Phú  QHCT   

22 HTKT KDC phía Tây khu sinh thái Sao Mai, xã An Phú          11,00                11,00 LUC, RSX,... Xã An Phú  QHCT   
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

23
HTKT KDC phía Bắc khu Trung tâm An điều dưỡng tàu 

ngầm, xã An Phú 
           6,42                  6,42 HNK Xã An Phú  QHCT   

24 HTKT KDC Phía Tây trường ĐH miền trung            0,70                  0,70 RSX Xã Bình Kiến     

25  KK KDC Trụ sở xã Hòa Kiến cũ            2,00                  2,00 LUC, DTL,... Xã Hòa Kiến  253C  76, 923, 42, 38,… 

26
KDC Mạc Thị Bưởi (Đoạn phía Nam đường Trần Quang 

Khải và phía Tây đường Côn Sơn)
           3,04                  3,04 HNK, ONT,... Xã Bình Ngọc                        6  6, 7, 24, 25, 35, 33, 77 

27

Dự án: Đầu tư KK các KDC TP Tuy Hoà (giai đoạn 2006 - 

2010) khu vực I & II xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên (TT PTQĐ ĐK BĐG)

           1,47                  1,47 LUC Xã Bình Ngọc                        6 
 356, 357, 358, 327, 209, 

210 

28 KK các thửa riêng lẻ trong các KDC xã An Phú            3,45                  3,45 HNK Xã An Phú     

29 KK KDC Cây Sộp, Liên Trì 2          10,32                10,32 HNK Xã Bình Kiến
 2, 7, 29, 8, 15, 

22, 35, 15 

 692, 957, 473, 1283, 216, 

239, 508, 40, 473, 747, 

1283 

30 KK KDC Đồi Gò Đá          18,27                18,27 HNK Xã Bình Kiến     

31 KK các thửa riêng lẻ trong các KDC xã Bình Kiến          10,30                10,30 HNK Xã Bình Kiến     

32 KK KDC thôn Ngọc Phong            1,15                  1,15 HNK, CSD Xã Hòa Kiến  230-C 
 58, 59, 60,

 85, 86, 88 

33 KK các KDC thôn Sơn Thọ            0,69                  0,69 HNK Xã Hòa Kiến  252-B   

34 KK các KDC thôn Xuân Hòa            2,74                  2,74 HNK, LUA,... Xã Hòa Kiến  253-C   

35 KK các KDC thôn Quan Quang            0,87                  0,87 HNK Xã Hòa Kiến     

36 KK các KDC núi Bầu Đục            2,50                  2,50 LUC Xã Hòa Kiến     

37 QH KDC thôn Thọ Vức            5,63                  5,63 MNC Xã Hòa Kiến     

38 KK KDC: Đồng Bầu thôn Minh Đức            2,50                  2,50 LUC Xã Hòa Kiến
 254 - C

254 - A 

 

97,96,95,16,335,298,253,2

52,251,250,248,249,213,20

4,192,203,214,215,216,202

,… 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

39 Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, Tp. Tuy Hòa          35,67                35,67 
HNK, ONT, 

CSD,...
Xã Bình Ngọc     

40 Khu đô thị du lịch năng lượng xanh          14,07                14,07 NKH, SON Xã An Phú   

Đất ở tại đô thị     1.288,99           1.288,99     

1

Khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa (394,06ha) - Quy hoạch 

Khu dân cư phía Bắc của khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa 

(GĐ 1 đợt 2) (TT PT QĐ ĐK BĐG)

         14,20                14,20 ODT
 Phường Phú 

Đông

 Có phân lô chi 

tiết 
 Có phân lô chi tiết 

2

Khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa (394,06ha) - Quy hoạch 

Khu San nền khu trí thức và đầu tư đoạn đường số 6 và 

đường Phan chu Trinh thuộc Khu ĐTN TPTH (TT TPQĐ 

Tỉnh đăng ký BĐG)

         56,29                56,29 CSD Phường Phú Đông  QH chi tiết  QH chi tiết 

3

Khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa (394,06ha) - Quy hoạch 

Khu KDC phía Nam của khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa 

(TT TPQĐ Tỉnh đăng ký BĐG)

         46,70                46,70 
LUA, ODT, 

CQP,...

 Phường Phú 

Đông
 QH Nam TP  QH Nam TP 

4

Khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa (394,06ha) - Quy hoạch 

Khu đô thị cao cấp vườn Phượng Hoàng (Phoenix Garden 

Urban)

         77,67                77,67 CSD Phường Phú Đông  có tọa độ 

 x1y1=143036, 320507,  

x2y2 = 1443535, 320901, 

x3y3 = 1443918, 320806, 

x4y4 = 1444192, 320186, 

x5y5 =  1443677, 319750 

5
Khu đô thị mới Nam Tp. Tuy Hòa (394,06ha) - Quy hoạch 

Khu hành chính, khu tài chính,…
       157,30              157,30 ODT, LUC,… Phường Phú Đông     

6
Khu đô thị mới phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh, 

thành phố Tuy  Hòa, tỉnh Phú Yên
       198,64              198,64 LUC

Phường Phú Lâm; 

Phường Phú 

Thạnh

    

7 Khu đô thị Nam Sông Ba           75,00                75,00 CSD Phường Phú Lâm     

8
HTKT Khu đô thị phía Bắc đường Trần Phú dọc 2 bên 

đường rạch Bầu Hạ, Tp. Tuy Hòa
         62,71                62,71 

LUA, HNK, 

ODT,...
Phường 5, 8, 9     
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

9 Khu đất trường chính trị tỉnh Phú Yên tại 30 Điện biên phủ            0,76                  0,76 DGD Phường 7     

10 Các lô ký hiệu 5, 6            4,84                  4,84 ODT Phường 9  lô ký hiệu 5, 6   QH dọc đường HV 

11
CMĐ sang đất ở tại đô thị (nhà ở tập thể của Công ty CP 

XD GT Phú Yên)
           0,01                  0,01 ODT Phường 2  có trích đo  có trích đo 

12
CMĐ sang đất ở tại đô thị (khu đất trạm xăng dầu của Hội 

CCBTỉnh)
           0,01                  0,01 TMD Phường Phú Lâm  có trích đo  có trích đo 

13
Khu biệt thự BT1 và BT2 thuộc khu đô thị Nam Hùng 

Vương
           1,33                  1,33 ODT

Phường Phú  

Đông

 QH 1/55, KDC 

Phía Bắc 
 BT1, BT2 

14

KDC phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ An Dương 

Vương - Trần Nhân Tông) (Tổ chức đấu giá các lô đất bị 

hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá)

           0,93                  0,93 ODT
Phường 9, Bình 

Kiến

 Bản đồ QH số 

01, 02 
                                        -   

15
Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp (khu đất Trụ sở TT hướng 

nghiệp dạy nghề tỉnh Phú Yên)
           0,76                  0,76 DGD Phường 6                      15                                        25 

16
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 117 Trần 

Hưng đạo
           0,01                  0,01 ODT Phường 1     

17
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 85 Phan 

Đình Phùng
           0,01                  0,01 TSC Phường 1     

18
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 64 Phan 

Đình Phùng
           0,01                  0,01 TSC Phường 1     

19
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 77 Phan 

Đình Phùng
           0,01                  0,01 TSC Phường 1     

20
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 72 Phan 

Đình Phùng
           0,01                  0,01 ODT Phường 1     

21
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 87-89 

Phan Đình Phùng
           0,02                  0,02 ODT Phường 1     
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

22
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 35 Lê 

Thánh Tôn
           0,01                  0,01 TSC Phường 1     

23
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 47B trần 

Quý Cáp
           0,01                  0,01 ODT Phường 3     

24
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 176C 

Trần Hưng Đạo
           0,00                0,002 TSC Phường 3     

25
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 175 Trần 

Hưng đạo
           0,01                  0,01 ODT Phường 3     

26
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 93 Trần 

Hưng đạo
           0,01                  0,01 TSC Phường 1     

27
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 353 Trần 

Hưng đạo
           0,03                  0,03 ODT Phường 4     

28
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 193 Trần 

Hưng đạo
           0,01                  0,01 TSC Phường 4     

29
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại nhà Trần Quý 

Cáp
           0,01                  0,01 ODT Phường 3     

30 ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại nhà Lê Lợi            0,01                  0,01 ODT Phường 4     

31
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 12/6 Lê 

Lợi
           0,00                0,004 ODT Phường 5     

32 Khu đất ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên            0,06                  0,06 TMD Phường 3  có trích đo  có trích đo 

33
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại BH xã hội huyện 

Tuy Hòa (cũ) - 197 Nguyễn Văn Linh
           0,05                  0,05 TSC Phường Phú Lâm     

34
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 83 Phan 

Đình Phùng
           0,01                  0,01 TSC Phường 1     

35
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 47 

Nguyễn Tất Thành
           0,01                  0,01 ODT Phường 1     

36
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 98 Trần 

Hưng Đạo
           0,01                  0,01 TSC Phường 1     
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

37
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 236 Trần 

Hưng Đạo
           0,01                  0,01 TSC Phường 4     

38
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 256 Trần 

Hưng Đạo
           0,01                  0,01 TSC Phường 4     

39
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 54 

Nguyễn Thái Học
           0,01                  0,01 TSC Phường 5     

40
Khu đô thị phía Đông đường tránh quốc lộ 1, địa bàn TP 

314,55ha
       314,55              314,55 LUC, DGT,...

Phường 8, 

Phường 9, Hòa 

Kiến

    

41

Các khu đất đối ứng dự án Tuyến đường du lịch ven biển từ 

TP. Tuy Hòa (bắt đầu từ đoạn cuối đường Lê Duẩn đến Cầu 

An Hải và tuyến đường ven biển đoạn từ KM1293/QL1 đến 

bắc cầu An Hải

           6,50                  6,50 HNK

Xã An Phú, xã 

Bình Kiến, 

phường 6, P. Phú 

Đông.

    

42 KDC khu phố chợ            1,62                  1,62 CSD Phường 2                        5                                        42 

43
XD hẻm 17C đường Trần Bình Trọng, phường 3, TP Tuy 

Hòa (tên cũ KK KDC hẻm 17C Trần Bình Trọng)
           0,05                  0,05 CSD, ODT Phường 3  D4-IV-C-a   

44 HTKT KDC Lò Vôi, phường 1, Tp. Tuy Hòa            2,70                  2,70 HNK, ODT,... Phường 1  15(D5-I-A-d) 
 14, 17, 154, 155, 18, 162, 

161, 1, 2, 21 

45 HTKT khu TĐC phục vụ dự án đường Bạch Đằng GĐ2          20,28                20,28 ONT, CSD
Phường 9

Bình Kiến
 có trích đo  có trích đo 

46
KDC phía Nam đường QH số 8 (Từ đường Lê Thành 

Phương đến đường QH số 1)
           1,00                  1,00 ODT, DGT Phường 2  có trích đo  có trích đo 

47 Khu đất phía Nam bảo Tàng Phú Yên, Tp. Tuy Hòa            0,90                  0,90 CSD, ODT,... Phường 5     

48
Đầu tư hạ tầng và kêu gọi nhà đầu tư xây dựng chung cư 

phía Nam đường Trần Phú  (TTPTQĐ TP đăng ký BĐG)
           0,90                  0,90 LUC

Phường 5; 

phường 9
 22, 256C  Nhiều thửa 

49
HTKT KDC Rạch Bầu Hạ (Đoạn từ cầu Nguyễn Huệ - 

đường QH) CĐT ĐK 1,90ha 
           3,10                  3,10 HNK, ODT,... Phường 5                      13  72, 60, 61, 79,… 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

50

KK KDC phía Bắc đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường 

Trường Chinh - đường QH 6m)  (TTPTQĐ TP đăng ký 

BĐG)

           0,17                  0,17 LUC, CSD Phường 6  Tuyến dài  Nhiều thửa 

51
HTKT KK KDC Ninh Tịnh 1, Tp. Tuy Hòa (CĐT ĐK 

6,45ha) (ODT + DGT)
           2,70                  2,70 ODT Phường 9     

52 KK KDC Tây đường Trần Suyền, Tp. Tuy Hòa            2,30                  2,30 LUC, ODT,... Phường 9     

53 KK KDC Đông đường Trần Suyền, Tp. Tuy Hòa            2,00                  2,00 LUC, ODT,... Phường 9     

54
HTKT KDC phía Bắc BV quốc tế, phường 9, Tp. Tuy Hòa  

KH2021 ĐK 9,70ha 
         10,00                10,00 ODT, LUC Phường 9     

55
KDC đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (GĐ1) (Xong 

3,47ha) (TT PTQĐ ĐK BĐG khi giao) 
         10,12                10,12 ODT, DGT Phường 9  256C 

 240, 241, 242, 243, 244, 

245, 246,… 

56 HTKT Khu TĐC phường 9, giai đoạn 3            4,70                  4,70 CSD Phường 9  có trích đo  có trích đo 

57
HTKT khu TĐC phường 9, giai đoạn 2, khu T, F thuộc dự 

án HTKT TĐC phường 9
           0,92                  0,92 CSD Phường 9  có trích đo  có trích đo 

58
HTKT khu  dân cư phía Tây đại lộ Hùng Vương (TTPTQĐ 

TP đăng ký BĐG, giao TĐC phần đất được giao)
           6,20                  6,20 CSD, RSX

Phường 9, xã 

Bình Kiến
 231C, 231D  có trích đo 

59
HTKT khu TĐC phía Tây đại lộ Nguyễn Tất Thành, 

phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa 
           6,00                  6,00 LUC Phường Phú Lâm

 17 (TL 

1/2000), 65 

(TL 1/500) 

  

60

HTKT khu TĐC phía Đông đường Lạc Long Quân, phường 

Phú Lâm, TP Tuy Hòa (CĐT ĐKKH2021 10,60ha; QH 

10,70ha) 

         10,70                10,70 LUC Phường Phú Lâm

 17 (TL 

1/2000), 65 

(TL 1/500) 

  

61
KK KDC tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, Thành phố 

Tuy Hòa
           2,94                  2,94 CSD

Phường  Phú 

Thạnh
                     61 

62
KK KDC phía Tây đường QH rộng 25m (khu nhà ở CBCS 

CA Tỉnh), KP4, Phú Thạnh (CĐT ĐK 2,82ha) 
           2,90                  2,90 HNK, CSD

Phường  Phú 

Thạnh
 có trích đo  có trích đo 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

63
KK KDC phía Bắc đường QH rộng 42m (khu nhà ở CBCS 

CA Tỉnh), KP3, Phú Thạnh (TTPTQĐ TP đăng ký BĐG)
           1,54                  1,54 HNK, CSD

Phường  Phú 

Thạnh
 có trích đo  có trích đo 

64 HTKT KDC phía Bắc trụ sở UBND Phường Phú Thạnh            2,90                  2,90 NTD
Phường  Phú 

Thạnh
 33, 34                                   50,15 

65
KK KDC KP1, KP2 ( khu đất số 1, khu đất số 2) phường 

Phú Đông và KP3 thuộc Phường Phú Thạnh 
           7,80                  7,80 CSD, DGT

 Phường Phú 

Đông

Phường Phú 

Thạnh

 có trích đo  có trích đo 

66

HTKT KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án 

đường Bạch Đằng GĐ2 (khu đất số 1 và số 3) (KH 2021 

ĐK 3,2357ha Khu số 3 - qhđk 14,47ha) TT PTQĐ ĐK 

BĐG khi được giao 

         14,47                14,47 DGT, CSD
 Phường Phú 

Thạnh,  Phú Đông
 có trích đo  có trích đo 

67

HTKT KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án 

Bạch Đằng GĐ2 (Khu đất số 2) (TTPTQĐ TP đăng ký 

BĐG) KH 2021 10,70ha; QH đăng ký QH 8,58ha, ODT, 

DKV, DGT

         10,70                10,70 CSD, DGT,... Phường Phú Đông  có trích đo  có trích đo 

68

HTKT KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án 

Bạch Đằng GĐ2 (Khu đất số 4) (TTPTQĐ TP đăng ký 

BĐG, giao TĐC phần đất được giao) 

         10,50                10,50 CSD, ODT,... Phường Phú Đông  có trích đo  có trích đo 

69

Khu đất ở đô thị dọc đường Hùng Vương (phía Nam) có ký 

hiệu K1, K2, K3, K4, K5, K6 thuộc phường Phú Đông 

(TTPTQĐ TP đăng ký BĐG) CĐT ĐK 1,51ha

           4,20                  4,20 ODT, CSD,... Phường Phú Đông  có trích đo  có trích đo 

70

HTKT các KDC phía Bắc ĐL Hùng Vương, đoạn từ đường 

Võ Thị Sáu đến đường Trần Kiệt (Gồm các khu A, B, C, D, 

X1, X2, CC1, O1) p. Phú Đông, Tp. Tuy Hòa 

         11,79                11,79 CSD, ODT,...
 Phường Phú 

Đông

 khu A, B, C, 

D, X1, X2, 

CC1, O1) 

 QH Nam TP 

71 KK KDC KP Chu Văn An, phường 5            0,09                  0,09 ODT Phường 5                      18  97, 109, 110, 111 
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

72 HTKT KDC Bao Đài, Tp. Tuy Hòa          14,00                14,00 ODT, DTL,...
Phường 2, xã 

Bình Ngọc
    

73
KK KDC phía Đông Bắc đường Nguyễn Trãi nối dài (Đoạn 

từ đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Hữu Thọ), Tp. Tuy Hòa 
           7,00                  7,00 LUC Phường 9     

74 HTKT KDC phía Đông công viên Hồ Sơn            4,50                  4,50 ODT, CSD Phường 9     

75 ĐG KDC phía Nam đường Mai Xuân Thưởng            0,25                  0,25 HNK Phường 5                        9  1, 2, 211 

76 QH chi tiết phân lô KDC Phường 9, Tp. Tuy Hòa            0,06                  0,06 ODT Phường 9  có trích đo  có trích đo 

77
HTKT KDC tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án 

đường Bạch Đằng GĐ2 (khu đất số 1)
           5,76                  5,76 ODT

 Phường Phú 

Thạnh,  Phú Đông
 có trích đo  có trích đo 

78
HTKT KDC phía Đông Khu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ CA 

Tỉnh
           2,59                  2,59 ODT

Phường  Phú 

Thạnh; Phú Đông
 có trích đo  có trích đo 

79
HTKT khu  dân cư phía Tây đường Hùng Vương (ODT, 

ONT)
           1,83                  1,83 CSD

Phường 9, xã 

Bình Kiến
 231C, 231D  có trích đo 

80
Chuyển mục đích sử dụng đất Khu đất xí nghiệp Trắc địa 

bản đồ 201
           0,30                  0,30 SKC Phường 8                        5                                      140 

81 Khu 47 Nguyễn Trung Trực, P8 (tổ chức bán đấu giá)            0,03                  0,03 ODT Phường 8                        9   

82
HTKT khu tái định TĐC dự án đường Điện Biên Phủ giai 

đoạn 2 và 3
           1,29                  1,29 ODT

Phường 9

Bình Kiến
    

83
Bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước: Nhà số 62 

Nguyễn Huệ (trường mẫu giáo phường 5)
           0,01                  0,01 DGD Phường 5                      10                                      188 

84
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại 36 Trần Hưng 

Đạo (Phòng Quản lý Đô thị (cũ)
           0,02                  0,02 ODT Phường 1     

85
 ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại 149 Lê Thánh 

Tôn (Khu tập thể Giáo viên (cũ)
           0,01                  0,01 ODT Phường 3     
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Diện tích (ha)
Sử dụng vào 

loại đất
 Tờ bản đồ  Số thửa 

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, 

thửa số); trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã
Địa điểm (đến 

cấp xã)
STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Tăng thêm

86
 ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại 46 Duy Tân 

(Phòng Kinh tế (cũ)
           0,01                  0,01 ODT Phường 4     

87
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại 90 Lê Thánh 

Tôn Trung tâm vòng tay ấm
           0,02                  0,02 ODT Phường 3     

88
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại 79 Nguyễn Trãi 

(Bảo hiểm XH thành phố)
           0,01                  0,01 ODT Phường 4     

89
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất Trường Mầm non 

KP Hùng Vương
           0,01                  0,01 ODT Phường 6     

90
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất Trường Mầm non  

KP Nguyễn Công Trứ
           0,01                  0,01 ODT Phương 6     

91
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất Trường TH thôn 

Thanh Đức
           0,03                  0,03 ODT Phương 9     

92
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất Trường  Mẫu giáo 

xóm 1
           0,01                  0,01 ODT Xã Bình Ngọc     

93
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất Trường Mẫu giáo 

xóm 2
           0,01                  0,01 ODT Xã Bình Ngọc     

94
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất UBND Phường 8 

(cũ)
           0,02                  0,02 ODT Phương 8     

95
ĐG QSDĐ ở và tài sản gắn liền với đất tại 97 Lạc Long 

Quân (Trường Mẫu giáo Đông Sơ)
           0,02                  0,02 DGD Phường Phú Lâm     
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