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ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. SỰ CẦN THIẾT 

 Theo quy định tại khoản 2, Điều 37 và khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 

2013: “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm” và căn cứ giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là “Kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.  

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 

01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

(sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT), Thông tư số 11/2021/TT-

BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

UBND huyện Định Quán đã tiến hành xây dựng Đề cương nhiệm vụ lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Định Quán. 

  Từ các lý do trên cho thấy việc Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Định Quán là cần thiết và phù hợp với quy định của Pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và xác định 

các nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 

- Đánh giá kết quả thực hiện các dự án phải thu hồi đất hoặc chuyển mục 

đích sử dụng đất đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ các năm 2015, 2016, 2017, 

2018 và năm 2019; trong đó làm rõ các dự án chưa thực hiện hoặc đang thực 

hiện và chưa hoàn thành các thủ tục đất đai và đề xuất xử lý theo quy định tại 

khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013. 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022, đồng thời xác định: vị trí, 

diện tích đất phải thu hồi để thực hiện các dự án, công trình theo quy định tại 

Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013; vị trí, diện tích các dự án, công trình có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật đất đai năm 2013; diện tích các 



-2- 

 

UBND huyện Định Quán                                             Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

loại đất cần chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo quy định tại các điểm 

a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013. 

2. Yêu cầu 

 Việc Lập kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp Luật đất đai năm 2013; Luật 

Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan 

đến Quy hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định 43/2014/NĐ-CP); Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Quy hoạch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP); Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

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

sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Thông tư 01/2021/TT-BTNMT). 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN 

1. Căn cứ pháp lý  

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch; Nghị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 ngày 16/08/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

2. Những cơ sở và tài liệu thực hiện 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán được 

UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 

26/12/2017; 

- Danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hàng năm trên địa bàn huyện Định 

Quán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; 
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- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Định Quán được UBND tỉnh 

phê duyệt và kết quả thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất qua các năm. 

- Các Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh và 

các văn bản, chủ trương của UBND tỉnh về triển khai các dự án trên địa bàn 

huyện Định Quán; 

- Nghị Quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 

tỉnh Đồng Nai; 

- Nghị Quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 tỉnh Đồng Nai.  

- Thống kê đất đai năm 2020 huyện Định Quán có cập nhật các dự án đã 

hoàn thành thủ tục đất đai trong năm 2021; 

Và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. 

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

1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Huyện Định Quán là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Đồng Nai, là 

một trong 5 huyện thuộc vùng miền núi của tỉnh Đồng Nai, thuộc vùng trung du 

miền Đông Nam Bộ, có tọa độ địa lý nằm trong khoảng từ: 11001’26” đến 

11023’41” vĩ độ Bắc, từ: 107027’26” đến 107032’54” kinh độ Đông, cách thành 

phố Biên Hòa 90 km về phía Đông Bắc, cách thành phố Đà Lạt 185 km về phía 

Tây Nam. 

Huyện có hai con sông lớn chảy qua là sông Đồng Nai và sông La Ngà; có 

hồ nước nhân tạo là Hồ Trị An nằm ở phía Tây địa giới huyện; giao thông đối 

ngoại của huyện chủ yếu là giao thông đường bộ với tuyến Quốc lộ 20 nối Quốc 

lộ 1A tại Ngã 3 Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng và đường ĐT.763 chạy về phía 

Đông Nam của tỉnh. Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 97.288,44 ha, chiếm 

16,54% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Huyện Định Quán có ranh giới hành 

chính tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc giáp huyện Tân Phú; 

+ Phía Nam giáp huyện Thống Nhất và huyện Xuân Lộc; 
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+ Phía Đông giáp huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận; 

+ Phía Tây giáp huyện Vĩnh Cửu. 

Huyện có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 01 thị trấn và 13 xã. 

b. Địa hình 

Huyện Định Quán nằm ở vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên và trung du 

miền núi, có địa hình không bằng phẳng với những vùng đồi gò lượn sóng tập 

trung ở các xã La Ngà, Ngọc Định, Gia Canh, Thanh Sơn, Phú Vinh,… và 

những vùng dốc thoải theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, có độ cao trung bình 

180 m so với mặt nước biển, thấp dần từ Bắc xuống Nam dốc về sông Đồng Nai, 

sông La Ngà, với độ dốc trung bình là 2,5 m và khoảng 57% diện tích có độ dốc 

từ 0 - 80, địa hình bị chia cắt bởi sông Đồng Nai và sông La Ngà tạo nên ba tiểu 

vùng có đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng khác nhau: Tiểu vùng phía Nam gồm 

có các xã La Ngà, Phú Túc, Túc Trưng, Phú Cường và Suối Nho; tiểu vùng 

Thanh Sơn và phần còn lại. Đặc điểm địa hình rất thuận lợi cho việc phát triển 

các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm như cà phê, tiêu (xã Thanh 

Sơn), trồng cây ngắn ngày như mía (Gia Canh, La Ngà), bắp, sắn,.... 

c. Khí hậu 

Khí hậu của huyện Định Quán mang đặc tính chung của khí hậu Việt Nam 

là nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nền nhiệt ổn định quanh năm, chịu ảnh hưởng 

một thời gian ngắn đặc tính khí hậu vùng cao nguyên Bảo Lộc - Lâm Đồng nên 

có 2 mùa rõ rệt: 

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10, chịu ảnh hưởng chung của khí hậu 

vùng Đông Nam Bộ có gió mùa Tây Nam mang lượng ẩm lớn và mưa nhiều. 

+ Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, có gió mùa Đông Bắc mang 

đặc tính của vành đai tính phong và khí hậu nhiệt đới ít hơi ẩm, nóng và hầu như 

không mưa, tuy nhiên, nhờ huyện có những cánh rừng rộng lớn ở phía Bắc nên 

khu vực này nhiệt độ không khí có phần được điều hòa, dịu mát. 

Nhiệt độ trung bình từ 230C đến 290C, chênh lệch biên độ nhiệt không lớn 

giữa các tháng trong năm, giữa các ngày trong tháng, giữa ngày và đêm.  

Lượng mưa tương đối lớn từ 2.500 - 2.800 mm/năm, có số ngày mưa từ 

150 - 170 ngày/năm. Lượng mưa chênh lệch lớn giữa các tháng, thường phân bố 

theo mùa có xu hướng giảm từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. 
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Có hai hướng gió chính và thổi theo mùa: mùa khô có gió Đông Bắc (khô 

và nóng), mùa mưa có gió Tây Nam (ẩm và nóng).  

Bão - áp thấp nhiệt đới: Thời gian gần đây, lượng mưa trung bình của tỉnh 

đã tăng khá nhanh. Do huyện Định Quán là một huyện miền núi của tỉnh Đồng 

Nai nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc biến đổi khí hậu. Nguy cơ lũ lụt, sạt lỡ 

đất ngày càng tăng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống cảu người dân. 

d. Thủy văn 

Có 02 tuyến thủy văn quan trọng là Sông Đồng Nai và Sông La Ngà. Cụ 

thể: 

- Sông Đồng Nai bắt nguồn từ dãy Trường Sơn Nam, độ dốc bình quân lưu 

vực 4,6%, độ cao trung bình lưu vực 470 m, độ cao nguồn 1.700 m, lưu vực 

nước 30 tỷ m3/năm. 

- Sông La Ngà là một nhánh của sông Đồng Nai bắt nguồn từ phía Nam 

của cao nguyên Bảo Lộc với độ cao khoảng 800 - 1.000 m, dài 65 km, lưu lượng 

nước bình quân 144 m3/s. Sông quanh co với nhiều gềnh thác (có thác Trời cao 

5 m), mùa lũ thường tạo những vùng lụt (Phú Điền - Tân Phú), nước đổ dồn về 

hồ Trị An chiếm khoảng 1/9 lượng nước tập trung về hồ. Hai con sông lớn có 

nhiều đoạn quanh co uốn khúc và nhiều thác ghềnh nên rất có tiềm năng để phát 

triển thủy điện. Tuy nhiên, địa hình bị chia cắt nhiều bởi sông, suối đã gây 

không ít trở ngại cho việc đi lại của người dân. 

Huyện Định Quán là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên và trung du, địa 

hình bị chia cắt bởi nhiều đồi và đường hợp thủy làm cho hệ thống suối của 

Định Quán thêm đa dạng với nhiều gềnh thác (thác Mai, thác Ba Giọt, thác 

Liên-Ta-Pa ), các suối chính gồm: suối Tam Bung, suối Son, suối Sà Mách, suối 

Thủy Nhập Sơn,… rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. 

2. Các nguồn tài nguyên 

a. Tài nguyên đất 

Dựa vào bản đồ đất tỉnh Đồng Nai được chỉnh lý, trên địa bàn huyện có 05 

nhóm đất chính: 

* Nhóm đất xám 

Với diện tích 53.806,45 ha, chiếm tỷ lệ cao nhất 55,3%. Nhóm đất xám có: 

xám vàng, xám loang lổ, xám điển hình, xám có kết von. Trong đó nhóm đất 

xám vàng chiếm tỷ lệ cao nhất với diện tích 40.107,97 ha. Đất đa phần phát triển 
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trên đá phiến và đá granite, nghèo mùn, các chất dinh dưỡng tổng số và dễ tiêu 

thấp. Đất chua, nghèo cation trao đổi, CEC thấp. Đất nhẹ đến trung bình, thích 

hợp cho trồng cây hoa màu (mía, bắp, đậu), cây lâu năm (xoài, nhãn, điều). 

* Nhóm đất gley 

Diện tích 4.273,94 ha - chiếm 4,4%, đa phần được trồng lúa và cây hoa 

màu ngắn ngày. Một số nơi được trồng cây ăn trái. 

* Nhóm đất đá bọt 

Với diện tích 4.092,41 ha - chiếm 4,2%, được hình thành trên đá Bazalt, 

tầng đất lẫn nhiều đá, có khi kết von. Do tầng đất hữu hiệu có lẫn nhiều đá cục 

nên nhóm đất này hạn chế trong sản xuất nông nghiệp. Thường trồng tận dụng 

chuối, bắp, đậu. 

* Nhóm đất đỏ 

Diện tích 14.464,05 ha - chiếm 14,9%, được hình thành trên mẫu chất 

Bazalt, tầng đất dày, thành phần cơ giới nặng, cấu tượng viên tơi xốp, giàu đạm 

và lân, các cation trao đổi cao. Đất đỏ rất thích hợp với cây lâu năm nhất là cao 

su, cà phê và cây ăn quả. 

* Nhóm đất đen 

Diện tích 20.651,57 ha - chiếm 21,1% đứng thứ hai về diện tích sau nhóm 

đất xám, được hình thành trên mẫu chất Bazalt, với đặc tính giàu chất dinh 

dưỡng và chất hữu cơ dễ tiêu, đặc biệt là hàm lượng lân tổng số và canxi, magiê 

cao nên thích hợp cho phát triển của nhiều loại cây trồng khác nhau. 

b. Tài nguyên nước 

- Nước mặt: Nguồn nước mặt trong huyện khá dồi dào từ mạng lưới sông 

ngòi phong phú với mật độ 30 km/km2, nhất là có hai con sông lớn của miền 

Đông Nam bộ chảy qua địa bàn huyện là sông Đồng Nai và sông La Ngà. 

Sông Đồng Nai chảy qua huyện có chiều dài 32 km và lưu lượng trung 

bình 470 m3/s, là nguồn cung cấp nước cho tưới tiêu nông nghiệp và sinh hoạt 

cho nhân dân. Sông La Ngà là nhánh sông lớn của sông Đồng Nai, phần chảy 

qua huyện dài 46,6 km, vào mùa lũ thường gây úng lụt tại xã Phú Hòa. Ngoài ra 

trong điều kiện tự nhiên ảnh hưởng của thuỷ triều khống chế hoàn toàn vùng hạ 

lưu lên tận chân thác Trị An. 

Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai. Vào mùa 

mưa, hồ tích đủ lượng nước với cao trình hồ chứa tối đa là 62 m, dung tích nước 
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gần 2,765 tỷ m3; vào mùa khô, cao trình tối thiểu duy trì trên 50 m, trữ lượng 

nước khoảng 0,218 tỷ m3. Hồ Trị An được xây dựng với nhiều ý nghĩa quan 

trọng như cung cấp điện năng, cung cấp nước tưới cho các diện tích canh tác ở 

hạ du, cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt, cải thiện điều kiện môi trường, 

giảm độ mặn ở hạ lưu sông Đồng Nai, phát triển nghề cá, du lịch,… 

- Nước ngầm: Hiện nay, huyện vẫn chưa có hệ thống cấp nước sạch trên 

diện rộng cho người dân (nhất là khu vực nông thôn) nên việc khai thác sử dụng 

nước ngầm là chủ yếu để phục vụ đời sống và sinh hoạt cho người dân. Các 

mạch nước ngầm tập trung nhiều nhất ở phía Tây Nam và phía Bắc của huyện 

với mạch nước xuất hiện ở tầng nông, chất lượng tốt và dễ khai thác. Tuy nhiên 

việc khai thác nguồn nước ngầm chỉ ở mức độ nhỏ lẻ hộ gia đình, mang tính tự 

phát, không theo quy định hành lang bảo vệ nguồn nước nên khó kiểm soát dễ 

dẫn đến tình trạng ô nhiễm tầng nước ngầm mạch nông. Riêng tại khu vực các 

xã Phú Ngọc, La Ngà, Ngọc Định vào mùa khô thì nguồn nước ngầm thường 

khan hiếm. 

c. Tài nguyên rừng 

Theo kết quả Thống kê đất đai năm 2020, diện tích đất rừng của huyện là 

35.311,58 ha, trong đó đất rừng phòng hộ là 19.022,98 ha, đất rừng sản xuất là 

16.288,60 ha và do các tổ chức quản lý như: Ban quản lý rừng phòng hộ Tân 

Phú, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà,... Một phần diện tích đất rừng 

sản xuất nhỏ do hộ gia đình sử dụng. 

Với diện tích lớn, tài nguyên rừng của huyện có vai trò rất quan trọng trong 

việc cân bằng môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học (bảo vệ các loài 

động thực vật quý hiếm), bảo vệ vùng đầu nguồn sông Đồng Nai và hồ Trị An, 

là lá phổi xanh cho tỉnh Đồng Nai nói chung và địa bàn huyện nói riêng. 

d. Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản chủ yếu là vật liệu xây dựng thông thường (đá ốp 

lát, đá xây dựng, đất sét, cát), nguyên liệu phụ gia xi măng, thạch anh, nước 

nóng và muối khoáng,…Tổng số các mỏ và điểm khoáng sản đã được phát hiện 

lên tới 20 điểm, trong đó có một số khoáng sản đang được khai thác như cát xây 

dựng ở lòng hồ Trị An, đá xây dựng Thanh Tùng có có trữ lượng lớn, chất lượng 

tốt,… 

Nguồn nước khoáng thiên nhiên tại xã Gia Canh, xã Suối Nho có chất 

lượng nước tốt, trữ lượng lớn cần được đầu tư khai thác hợp lý.  
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Đất sét phân bố nhiều ở xã Phú Cường có chất lượng tốt, trữ lượng khoảng 

3 triệu m3, có thể khai thác để sản suất gạch ngói chất lượng cao. 

Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú thuận lợi cho huyện phát triển các 

ngành sản xuất, chế biến nguyên vật liệu xây dựng, sản xuất nước khoáng,..Tuy 

nhiên, việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản này cần được tính toán 

cân nhắc và lập quy hoạch kế hoạch khai thác cụ thể, hợp lý để vừa đảm bảo 

phát triển kinh tế hiện tại nhưng cũng dự trữ cho sự phát triển tương lai. 

e. Tài nguyên nhân văn 

Huyện Định Quán có nhiều dân tộc sinh sống từ lâu đời, nhưng tiêu biểu 

nhất là cộng đồng người Châu Mạ, Châu Ro. Họ vẫn còn lưu giữ được nhiều 

phong tục tập quán lối sống và bản sắc văn hóa đặc sắc. Trong đó: cộng đồng 

người Châu Ro tại ấp Đức Thắng (xã Túc Trưng) còn lưu giữ giá trị văn hóa cổ 

truyền cồng chiêng với 14 bài chiêng cổ; cộng đồng người Châu Mạ có nghề dệt 

thổ cẩm truyền thống với những sản phẩm thổ cẩm mang tính riêng biệt, nhiều 

màu sắc với các họa tiết hoa văn tinh tế mang ý nghĩa riêng của chúng. 

Ngoài ra, huyện có nhiều khu di tích, khu du lịch nổi tiếng có tiềm năng 

phát triển như: khu di tích danh thắng núi Đá Ba Chồng, điểm di tích tượng đài 

chiến thắng La Ngà (xã Phú Ngọc) được xếp hạng quốc gia, khu du lịch thác 

Mai (thuộc Lâm trường Tân Phú), khu du lịch thác Ba Giọt (xã Phú Vinh),... 

3. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Định Quán 

Về kinh tế:  

Theo số liệu thống kê của huyện Định Quán năm 2020, cơ cấu kinh tế của 

huyện dần đi vào ổn định, tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản 

xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước thực hiện 3.069,36 tỷ đồng (giá so sánh 

2010), tăng 10,66% so với năm 2019; sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 

năm 2020 là 4.718,37 tỷ đồng, tăng 5,03% so cùng kỳ (nông nghiệp tăng 4,92%, 

lâm nghiệp tăng 2,02%, thủy sản tăng 5,87%). 

Về dân số:  

Theo Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai, dân số trung bình huyện Định 

Quán năm 2020 là 187.630 người, với tổng số hộ khoảng 52.978 hộ, mật độ dân 

số khoảng 193 người/km2. Trong đó số dân thành thị là 19.310 người, chiếm 

10,29% tổng dân số huyện và dân số nông thôn là 168.320 người, chiếm 

89,71%. 
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4. Về đất đai 

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

là 97.288 ha, trong đó đất nông nghiệp 75.381 ha, đất phi nông nghiệp 21.903 

ha, đất chưa sử dụng 3,87 ha. 

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn được tỉnh nói chung và 

huyện nói riêng quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng kịp thời cho yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội của huyện, trong đó: 

- Đối với công tác quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay, UBND huyện đang 

thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện theo đúng quy 

định của pháp luật đất đai.  

- Đối với công tác lập kế hoạch sử dụng đất: Thực hiện Luật đất đai năm 

2013, từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của huyện theo đúng quy định của pháp luật đất đai. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

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

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Quán được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 với tổng số 258 dự 

án/858,26 ha. Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất được duyệt gồm: đất nông nghiệp 

74.662,86 ha, đất phi nông nghiệp 22.621,71 ha và đất chưa sử dụng 3,85 ha. 

Thực tế, để hoàn thành tất cả các công đoạn liên quan đến thủ tục về đất đai 

khi thực hiện dự án như: chấp thuận chủ trương đầu tư; xây dựng phương án bồi 

thường; triển khai thực hiện bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất; giao đất, cho thuê 

đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,... cần phải có thời gian khá dài, 

nhất là đối với những dự án có diện tích lớn. Vì vậy, việc tổng hợp, đánh giá kết 

quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sẽ căn cứ vào tổng số lượng, diện 

tích các dự án đã thực hiện hoàn thành và đang triển khai thực hiện các thủ tục 

đất đai là phù hợp với thực tiễn. 

Cụ thể như sau: 
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1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được 

duyệt 

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

theo chỉ tiêu sử dụng đất 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

  Diện tích 

KHSDĐ 

năm 2021 

được duyệt  

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+),  

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 97.288,42 97.288,42 - 100,00 

1 Đất nông nghiệp 74.662,86 75.282,00 619,14 100,83 

1.1 Đất trồng lúa 3.077,06 3.195,73 118,67 103,86 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 2.653,37 2.683,10 29,73 101,12 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 4.124,32 4.283,33 159,01 103,86 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 31.314,34 31.652,13 337,79 101,08 

1.4 Đất rừng phòng hộ 16.276,53 16.286,93 10,40 100,06 

1.6 Đất rừng sản xuất 18.940,37 19.020,54 80,17 100,42 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 520,59 544,02 23,43 104,50 

1.8 Đất nông nghiệp khác 409,65 299,32 -110,33 73,07 

2 Đất phi nông nghiệp 22.621,71 22.002,54 -619,17 97,26 

2.1 Đất quốc phòng 4,00 8,59 4,59 214,75 

2.2 Đất an ninh 25,32 7,08 -18,24 27,96 

2.3 Đất khu công nghiệp 56,80 56,80 - 100,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp 94,20 44,46 -49,74 47,20 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 58,02 24,99 -33,03 43,07 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 118,02 87,56 -30,46 74,19 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
1.772,75 1.751,98 -20,77 98,83 

  Trong đó:     

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá 26,56 23,58 -2,98 88,78 

- Đất xây dựng cơ sở y tế 7,08 7,14 0,06 100,85 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

  Diện tích 

KHSDĐ 

năm 2021 

được duyệt  

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+),  

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
90,79 87,39 -3,40 96,26 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 12,54 12,52 -0,02 99,84 

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 4,04 4,04 - 100,00 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh 9,80 0,05 -9,75 0,51 

2.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải 12,41 11,39 -1,02 91,78 

2.11 Đất ở tại nông thôn 1.159,15 1.139,53 -19,62 98,31 

2.12 Đất ở tại đô thị 127,88 126,61 -1,27 99,01 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 23,50 16,13 -7,37 68,64 

2.14 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
2,87 2,87 - 100,00 

2.15 Đất cơ sở tôn giáo 75,93 72,54 -3,39 95,54 

2.16 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
77,92 75,92 -2,00 97,43 

2.17 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
11,72 10,92 -0,80 93,17 

2.18 Đất sinh hoạt cộng đồng 11,84 10,19 -1,65 86,06 

2.19 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,95 0,95 - 100,00 

2.20 Đất tín ngưỡng 4,24 4,24 - 100,00 

2.21 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.205,55 1.205,55 - 100,00 

2.22 Đất có mặt nước chuyên dùng 17.764,80 17.503,12 -261,68 98,53 

3 Đất chưa sử dụng 3,85 3,88 0,03 100,78 

a. Đất nông nghiệp:  

Kế hoạch được duyệt 74.662,86 ha, thực hiện đến nay là 75.282 ha, cao 

hơn 619,14 ha, đạt 100,83% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân 

đất nông nghiệp cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do tình hình kinh tế trong 

những năm qua bị suy giảm đã ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư vào 

các công trình theo kế hoạch. Vì vậy, một số dự án dự kiến thực hiện trong năm 
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2021 vẫn chưa thực hiện xong các thủ tục đất đai; các dự án này chủ yếu sử 

dụng từ đất nông nghiệp. Cụ thể: 

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 3.077,06 ha, 

thực hiện đến nay có diện tích 3.195,73 ha, cao hơn 118,67 ha, đạt 103,86% so 

với kế hoạch được duyệt. Trong đó, đất chuyên trồng lúa thực hiện cao hơn 

29,73 ha và đạt 101,12% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 4.124,32 

ha, thực hiện đến nay có diện tích 4.283,33 ha, cao hơn 159,01 ha, đạt 103,86% 

so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 31.314,34, thực 

hiện đến có diện tích 31.652,13 ha, cao hơn 337,79 ha, đạt 101,08% so với kế 

hoạch được duyệt.  

- Đất rừng phòng hộ: thực hiện theo kế hoạch, đến nay đất rừng phòng hộ 

có diện tích 16.286,93 ha, cao hơn 10,40 ha, đạt 100,06% so với kế hoạch được 

duyệt. 

- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 18.940,37 ha, thực 

hiện đến nay là 19.020,54 ha, cao hơn 80,17 ha, đạt 100,42% so với kế hoạch 

được duyệt.  

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 520,59 ha, 

thực hiện đến nay có diện tích 544,02 ha, cao hơn 23,43 ha, đạt 104,50% so với 

kế hoạch được duyệt. 

- Đất nông nghiệp khác: kết quả thực hiện đất nông nghiệp khác có diện 

tích 299,32 ha, thấp hơn 110,33 ha, đạt 73,07% so với kế hoạch được duyệt. 

b. Đất phi nông nghiệp:  

Kế hoạch được duyệt 22.621,71 ha, thực hiện đến nay là 22.002,54 ha, thấp 

hơn 619,17 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, đạt 97,26%. Một số dự án về 

an ninh, giáo dục, các khu tái định cư, các mỏ khai thác đá,… chưa triển khai 

thực hiện dẫn đến chỉ tiêu thực hiện chưa đạt so với chỉ tiêu được duyệt, nguyên 

nhân do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên tốc độ triển khai các dự án bị 

ảnh hưởng, các chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn, thời 

gian giãn cách xã hội khá lâu nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường giải 

phóng mặt bằng,… dẫn đến có nhiều dự án chưa được triển khai theo đúng kế 

hoạch ban đầu, phải chuyển sang giai đoạn sau. 
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So với kế hoạch được duyệt thì các chỉ tiêu trong nhóm đất phi nông 

nghiệp đạt kết quả như sau: 

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 4 ha, thực hiện đến nay 

cao hơn 4,59 ha, đạt 214,75% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do Trụ 

sở Ban chỉ huy quân sự huyện hiện hữu (diện tích 4,59 ha) nằm trong ranh dự án 

Khu danh lam thắng cảnh Đá Ba Chồng, tuy nhiên đến nay dự án trên vẫn chưa 

hoàn thành các thủ tục đất đai nên diện tích đất quốc phòng chưa được chuyển 

đổi theo kế hoạch đề ra. 

- Đất an ninh: thực hiện đến nay có 7,08 ha, thực hiện đến nay có diện tích 

7,08 ha, thấp hơn 18,24 ha, đạt 27,96% so với kế hoạch được duyệt. Kết quả 

thực hiện thấp do các dự án chưa thực hiện như: Trung tâm huấn luyện và bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh vệ khu vưc phía Nam; Trụ sở làm việc đồn 

Công an khu vực trọng điểm về an ninh, trật tự; trụ sở công an các xã Suối Nho, 

xã Phú Vinh, TT.Định Quán. 

- Đất khu công nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 56,8 ha, thực hiện 

đến nay có diện tích 56,8 ha, không biến động so với chỉ têu kế hoạch được 

duyệt. 

- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 94,20 ha, thực 

hiện đến nay có 44,46 ha, thấp hơn 49,74 ha, đạt 47,20% so với kế hoạch được 

duyệt do dự án Cụm công nghiệp Phú Túc hiện nay đang thực hiện các thủ tục 

thu hồi đất để đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp và thực hiện các thủ tục đất 

đai theo quy định. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Thực hiện theo kế hoạch được duyệt, diện tích 

đất thương mại dịch vụ đến nay có 24,99 ha, thấp hơn 33,03 ha, đạt 43,07% so 

với kế hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện thấp là do đến nay một số dự án vẫn 

chưa thực hiện xong các thủ tục đất đai như: Khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí 

Phú Cường; Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt; Điểm du lịch sinh thái Bàu 

Nước Sôi; Điểm du lịch sinh thái Thác Mai; Điểm trưng bày sản phẩm ca cao; 

Trạm xăng dầu Định Quán (mở rộng). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh được duyệt là 118,02 ha, thực hiện đến nay có diện tích 87,56 ha, thấp 

hơn 30,46 ha, đạt 74,19% so với kế hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện thấp do 

các dự án Điểm giết mổ tập trung tại Ngọc Định, Công ty May Đồng Nai (mở 

rộng), Khu đất tờ 48 thửa 70a cho ông Huỳnh Trung Dũng thuê tại ấp 5 vẫn thực 

hiện thủ tục chuyển mục đích theo quy định… 
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- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1.772,75 ha, kết 

quả thực hiện được 1.751,98 ha, thấp hơn 20,77 ha, đạt 98,83% so với kế hoạch 

được duyệt. Trong đó: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 26,56 ha, 

kết quả thực hiện đến nay là 23,58 ha, thấp hơn 2,98 ha, đạt 88,78% so với kế 

hoạch được duyệt. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 7,08 ha, kết quả 

thực hiện đến nay là 7,14 ha, cao hơn 0,06 ha, đạt 100,85% so với kế hoạch 

được duyệt. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 

90,79 ha, kết quả thực hiện đến nay là 87,39 ha,  thấp hơn 3,40 ha, đạt 96,26% 

so với kế hoạch được duyệt. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 

12,54 ha, kết quả thực hiện đến nay là 12,52 ha, thấp hơn 0,02 ha, đạt 99,84% so 

với kế hoạch được duyệt. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 4,04 ha, 

thực hiện đến nay có diện tích 4,04 ha, không biến động so với kế hoạch được 

duyệt. 

- Đất danh lam thắng cảnh: Kế hoạch được duyệt có diện tích 9,80 ha, 

thực hiện đến nay là 0,05 ha, thấp hơn 9,75 ha, đạt 0,51% so với kế hoạch được 

duyệt. Nguyên nhân do dự án Di tích danh thắng đá Ba Chồng chưa thực hiện 

các thủ tục đất đai sang đất danh lam thắng cảnh theo quy định. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 12,41 ha, 

thực hiện đến nay có diên tích 11,39 ha, kết quả thực hiện thấp hơn 1,02 ha, đạt 

91,78% so với kế hoạch được duyệt do các dự án Trạm trung chuyển chất thải, 

rác thải tại các xã Phú Cường, Túc Trưng, Suối Nho, La Ngà, Gia Canh,… vẫn 

chưa hoàn thành các thủ tục đất đai. 

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1.159,15 ha, kết 

quả thực hiện là 1.139,53 ha, thấp hơn 19,62 ha, đạt 98,31% so với kế hoạch 

được duyệt. 

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 127,88 ha, kết quả thực 

hiện là 126,61 ha, thấp hơn 1,27 ha, đạt 99,01% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 23,50 ha, 

kết quả thực hiện thấp hơn 7,37 ha, đạt 68,64% so với kế hoạch được duyệt do 
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một số công trình trụ sở UBND xã, trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã chưa hoàn 

thành các thủ tục đất đai. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được 

duyệt là 2,87 ha, kết quả thực hiện không biến động so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 75,93 ha, kết quả 

thực hiện đến nay là 72,54 ha, thấp hơn 3,39 ha, đạt 95,54% so với kế hoạch 

được duyệt. 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt là 77,92 ha, kết quả thực hiện đến nay là 75,92 ha, thấp hơn 2 ha, đạt 

97,43% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: thực hiện theo kế hoạch, 

đến nay chỉ tiêu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm thấp hơn 0,80 ha, 

đạt 93,17% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do mỏ đá Gia Canh vẫn 

chưa thực hiện xong thủ tục đất đai. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 11,84 ha, kết 

quả thực hiện thấp hơn 1,65 ha, đạt 86,06% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 

0,95 ha, kết quả thực hiện đến nay có diện tích 0,95 ha, không biến động so với 

kế hoạch được duyệt. 

- Đất tín ngưỡng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 4,24 ha, kết quả thực 

hiện đến nay không biến động so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 

1.205,55 ha, kết quả thực hiện đến nay không biến động so với kế hoạch được 

duyệt. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 

17.764,80 ha, kết quả thực hiện thấp hơn 261,68 ha, đạt 98,53% so với kế hoạch 

được duyệt chủ yếu do dự án Hồ Cà Ròn chưa xây dựng xong, bên cạnh đó hiện 

trạng đã thống kê lại diện tích mặt nước Hồ Trị An. 

c. Đất chưa sử dụng: Kế hoạch được duyệt 3,85 ha, kết quả thực hiện đến 

nay là 3,88 ha, cao hơn 0,03 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt do hiện 

trạng đã thống kê lại các khu vực đất chưa sử dụng trên địa bàn các xã Gia 

Canh, Phú Hòa, thị trấn Định Quán. 
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1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo số lượng 

dự án được duyệt 

Bảng 02: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021  

theo số lượng dự án 

Đơn vị tính: ha 

T

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Kế hoạch  

được duyệt 

Đã, đang 

thực hiện 

Tỷ lệ đạt được 

(%) 

Số lượng 
Diện tích 

(ha) 
Số lượng 

Diện tích 

(ha) 
Số lượng Diện tích 

1  Đất trồng cây lâu năm  3 22,11 3 22,11 100,00 100,00 

2 Đất nông nghiệp khác 2 21,85 2 21,85 100,00 100,00 

3 Đất quốc phòng 1 4 1 4,00 100,00 100,00 

4 Đất an ninh 5 18,94 3 0,84 60,00 4,44 

5 Đất cụm công nghiệp 1 50 1 50,00 100,00 100,00 

6 Đất thương mại, dịch vụ 13 33,07 12 32,67 92,31 98,79 

7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
5 8,5 5 8,50 100,00 100,00 

8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng 1 0,8 1 0,80 100,00 100,00 

9 Đất phát triển hạ tầng 109 372,82 106 369,15 97,25  99,02  

 -   Đất giao thông  15 130,53 15 130,53 100,00 100,00 

 -   Đất thủy lợi  12 54,26 12 54,26 100,00 100,00 

 -   Đất xây dựng cơ sở văn hoá  5 4,72 5 4,72 100,00 100,00 

 -   Đất cơ sở giáo dục và đào tạo  19 14,28 16 10,61 84,21 74,30 

 -   Đất công trình năng lượng   6 110,02 6 110,02 100,00 100,00 

 -  
 Đất công trình bưu chính viễn 

thông   
1 0,05 1 0,05 100,00 100,00 

 -   Đất bãi thải, xử lý chất thải  11 10,55 11 10,55 100,00 100,00 

 -   Đất cơ sở tôn giáo  33 32,09 33 32,09 100,00 100,00 

 -   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa  3 14,3 3 14,30 100,00 100,00 

 -   Đất chợ  4 2,02 4 2,02 100,00 100,00 

10 Đất danh lam thắng cảnh 1 9,8 1 9,80 100,00 100,00 

11 Đất sinh hoạt cộng đồng 90 8,02 90 8,02 100,00 100,00 

12 Đất ở tại nông thôn 13 11,03 12 7,03 100,00 100,00 
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T

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Kế hoạch  

được duyệt 

Đã, đang 

thực hiện 

Tỷ lệ đạt được 

(%) 

Số lượng 
Diện tích 

(ha) 
Số lượng 

Diện tích 

(ha) 
Số lượng Diện tích 

13 Đất ở tại đô thị 7 31 7 31,00 100,00 100,00 

14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 5 5,82 5 5,82 92,31 63,74 

15  Đất có mặt nước chuyên dùng  2 260,5 1 174,00 100,00 100,00 

Tổng 258 858,26 250 745,59 96,90 86,87 

 Trong tổng số 258 dự án/858,26 ha được phê duyệt, có 250 dự án đã và 

đang triển khai thực hiện các thủ tục đất đai với tổng diện tích 745,59 ha. Bao 

gồm: 

- Các dự án đã hoàn thành các thủ tục đất đai: 69 dự án/22,98 ha. 

- Các dự án đang thực hiện: 181 dự án/ 722,61 ha. Trong đó: 

+ Các dự án đã có quyết định thu hồi đất: 32 dự án/ 115,73 ha. 

+ Các dự án đã có thông báo thu hồi đất: 11 dự án/ 426,55 ha. 

+ Các dự án đã có chủ trương đầu tư: 54 dự án/135,86 ha. 

+ Các dự án đã có hiện trạng và đang thực hiện các thủ tục đất đai: 84 dự 

án/ 44,47 ha. 

- Các dự án chưa thực hiện: Đến nay, trong tổng số 258 dự án/858,26 ha 

đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thì có 08 dự án/112,67 ha chưa thực 

hiện. Trong đó, đề xuất không tiếp tục thực hiện kế hoạch 08 dự án/112,67 ha. 

Các dự án đã và đang thực hiện cụ thể như sau: 

- Đất trồng cây lâu năm: đang thực hiện 3/3 dự án với tổng diện tích thực 

hiện là 22,11 ha, gồm: Giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình cá nhân khu 

nhận bàn giao, Di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở đồi 112, Đấu giá khu đất 

công trồng cao su tại xã Túc Trưng, đạt 100 % kế hoạch được duyệt. 

- Đất nông nghiệp khác: đang 02/02 dự án, diện tích 21,85 ha. Trong đó: 

đã thực hiện xong các thủ tục chuyển mục đích đối với dự án Trang trại chăn 

nuôi (Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Hai) và Trang trại chăn nuôi heo 

giống Phi Long tại ấp 7, xã Phú Ngọc do Công ty TNHH chăn nuôi Phi Long 

làm chủ đầu tư với diện tích 12,85 ha tại xã Phú Hòa, đạt 100% kế hoạch được 

duyệt. 
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- Đất quốc phòng: đang thực hiện dự án Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự 

huyện với diện tích 4 ha, đạt 100% kế hoạch duyệt. 

- Đất an ninh: đang thực hiện 03 dự án/ 0,84 ha, đạt 60% về số lượng và 

4,44% về diện tích so với kế hoạch được duyệt, gồm: Trụ sở công an xã Suối 

Nho, Phú Vinh và Thị trấn Định Quán. 

- Đất cụm công nghiệp: đang thực hiện dự án cụm công nghiệp Phú Túc 

với diện tích 50 ha; đạt 100% về diện tích và số lượng dự án được duyệt. 

- Đất thương mại dịch vụ: đã và đang thực hiện 12/13 dự án với diện tích 

32,67 ha/33,07 ha, đạt 92,31% về số lượng và 98,79% diện tích kế hoạch được 

duyệt, trong đó: 

. Đã hoàn thành thủ tục cho thuê đối với công trình Quỹ tín dụng nhân dân 

Tín Nghĩa. 

. Đang thực hiện: Khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Phú Cường; Khu du 

lịch sinh thái Thác Ba Giọt; Điểm du lịch sinh thái Bàu Nước Sôi; Điểm du lịch 

sinh thái Thác Mai; Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa; Trạm xăng dầu Định 

Quán (mở rộng); Trạm xăng dầu (tại khu vực Lâm trường 2); Trạm xăng dầu 

Phú Tân,… 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: đã và đang thực hiện 5/5 dự án với 

diện tích 8,5 ha, đạt 100% kế hoạch được duyệt, gồm có:  

. Đã thực hiện: Đã hoàn thành thủ tục chuyển mục đích đối với dự án Cơ sở 

đan lát tại xã Phú Hòa, diện tích 0,25 ha. 

. Đang thực hiện: Điểm giết mổ tập trung tại Ngọc Định, Công ty May 

Đồng Nai (mở rộng), đấu giá Khu đất tờ 48 thửa 70a, Xưởng sơ chế hạt Điều 

Nhân Hòa Phát. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: đang thực hiện dự án mỏ 

đá tại xã Gia Canh, diện tích 0,8 ha đạt 100% kế hoạch được duyệt. 

- Đất phát triển hạ tầng: đã và đang thực hiện 106/109 dự án với diện tích 

369,15 ha/372,82 ha, đạt 95,25% về số lựơng dự án và 99,02% về diện tích kế 

hoạch được duyệt. Cụ thể như sau: 

+ Đất giao thông: đã và đang thực hiện 15/15 dự án với tổng diện tích 

130,53 ha, đạt 100% về số lượng và diện tích so với kế hoạch được duyệt. Trong 

đó: 
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. Đã thực hiện xong 4/4,98 ha, gồm: đường 11B, Cầu Suối Cạn, Đường 

Cách Mạng Tháng 8, Đường vào khu dân cư ấp 3 (đường và khu tái định cư xã 

Phú Lợi). 

. Đang thực hiện 11 dự án/125,55 ha: Bến xe Phú Túc (mở rộng), Nâng 

cấp, mở rộng đường ĐT-763 đoạn từ km0+000 đến km29+500, Đường giao 

thông đấu nối đường Lý Thái Tổ với đường Trần Phú, Đường vào khu dân cư ấp 

3 (đường và khu tái định cư xã Phú Lợi), Đường Cao Cang đoạn 3, Đường Tà 

Lài - Trà Cổ, Cầu Thanh Sơn,… 

+ Đất thủy lợi: đang thực hiện 12/12 dự án với tổng diện tích là 54,26 ha, 

đạt 100% so với kế hoạch được duyệt, gồm: Trạm bơm ấp 1 Thanh Sơn và hệ 

thống kênh, Hệ thống thủy lợi trồng mía Định Quán, Hệ thống cấp nước tập 

trung xã Phú Lợi, Trạm bơm ấp 7 và kênh tưới Phú Tân, Kênh tiêu thoát nước 

cánh đồng Bàu Kiên, Hệ thống cấp nước sinh hoạt, Hệ thống cấp nước tập trung 

Phú Ngọc - Ngọc Định - La Ngà, Trạm bơm Ba Giọt và  mở rộng hệ thống kênh 

tưới, Hệ thống cấp nước tập trung Nam Thị trấn Định Quán, Hệ thống cấp nước 

sinh hoạt tập trung tại ấp Bến Nôm 2, Hệ thống cấp nước tập trung Phú Điền. 

+ Đất cơ sở văn hóa: đang thực hiện 5/5 dự án với tổng diện tích 4,72 ha, 

đạt 100% so với kế hoạch được duyệt, gồm: Nhà cộng đồng dân tộc Mường, 

Trung tâm VH-TT- HTCĐ tại các xã Thanh Sơn, Phú Lợi, Ngọc Định, Suối 

Nho. 

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: đã và đang thực hiện 16/19 dự án, đạt 

84,21% về số lượng và đạt 74,30% về diện tích thực hiện so với kế hoạch được 

duyệt. Cụ thể: 

. Đã thực hiện: 02 dự án/1,21 ha, gồm: Trường MN Phú Vinh (Mở rộng), 

Trường TH Suối Nho (mở rộng). 

. Đang thực hiện: 19 dự án/14,28 ha, gồm:, Trường MN Ngọc Lan ấp Hòa 

Thành (mở rộng), Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, 

Trường TH Võ Thị Sáu ấp 5 (mở rộng), Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (mở 

rộng), Trường TH La Ngà, Trường MN Ngọc Lan (mở rộng trụ sở chính), 

Trường MN Phú Hòa  ấp 3, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường 

THPT Định Quán (mở rộng),… 

+ Đất công trình năng lượng: đang thực hiện 6/6 dự án, diện tích 110,02 

ha, đạt 100% về diện tích và số dự án so với kế được duyệt, gồm: Trạm BA 110 

kV Định Quán 2 và đường dây đấu nối qua xã La Ngà, Đường dây 110 kV một 

mạch Định Quán 2 - Vĩnh An qua 3 xã Phú Cường, Túc Trưng, La Ngà, Thủy 
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điện Phú Tân 2, Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện Phú Tân 2, ĐZ 220kV 

mạch hai Sông Mây - Bảo Lộc… 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: đang thực hiện dự án đấu giá 

Thửa đất 338 tờ bản đồ số 55 (Hội trường UBND xã Túc Trưng cũ) với diện tích 

0,05 ha, đạt 100% về số lượng dự án và diện tích so với kế hoạch được duyệt. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: đang thực hiện 11/11 dự án với tổng diện 

tích là 10,55 ha, đạt 100% kế hoạch được duyệt, gồm Nhà máy xử lý rác sinh 

hoạt (mở rộng) và Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt tại các xã trên đại bàn 

huyện Định Quán,… 

+ Đất xây dựng cơ sở tôn giáo: đã và đang thực hiện 33/33 dự án với diện 

tích 32,09 ha, đạt 100% kế hoạch được duyệt, trong đó: 

. Đã thực hiện: 9 dự án/5,69 ha, gồm: Chùa Pháp Độ; Chùa Từ Thiện (mở 

rộng); Phước Nghiêm Bửu Tự; Giáo xứ Hiệp Nhất; Giáo xứ La Ngà; Giáo xứ 

Xuân Trường; Giáo xứ Tam Phú; Tịnh xá Bửu Sơn; Tu hội Nữ tử Bác Ái Vinh 

sơn. 

. Đang thực hiện: 24 dự án/26,4 ha, gồm: Giáo xứ Đức Thắng; Chùa Tịnh 

Quang; Chùa Trúc Lâm; Giáo xứ Phú Dòng; Chi hội Tin Lành Phú Tân; Chùa 

Huyền Quang; Chùa Phước Lộc; Thiền viện Trúc Lâm Chân pháp (mở rộng),… 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: đang thực hiện 03/03 dự án với diện 

tích 14,30 ha, gồm các dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa tại các xã Phú 

Ngọc, Thanh Sơn, đạt 100% so kế hoạch được duyệt. 

+ Đất chợ: đang thực hiện 4/4 dự án với diện tích là 2,02 ha, gồm có Chợ 

Phú Túc, Chợ Suối Nho, Chợ Túc Trưng, Chợ Phú Vinh, đạt 100% kế hoạch. 

- Đất danh lam thắng cảnh: đang thực hiện dự án Di tích danh thắng đá 

Ba Chồng với diện tích 9,8 ha tại thị trấn Định Quán, đạt 100% so với kế hoạch. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: đã và đang thực hiện 90/90 dự án với tổng 

diện tích 8,02 ha, đạt 100% kế hoạch được duyệt. Trong đó: 

. Đã thực hiện 50 dự án/ 5,18 ha, gồm: Nhà văn hóa ấp Hòa Thành xã Ngọc 

Định, Nhà văn hóa ấp 1 xã Phú Ngọc, Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao 2/97, 

Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Mít Nài, Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao 

ấp Phú Quý 1 xã La Ngà, Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Bến Nôm 1 xã 

Phú Cường,… 
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. Đang thực hiện 40 dự án/ 2,84 ha, gồm: Nhà văn hóa ấp Hòa Đồng xã 

Ngọc Định, Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 2, ấp 3 xã Phú Lợi, Nhà văn 

hóa kết hợp khu thể thao ấp 5 xã La Ngà, Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 

Bến Nôm 2 xã Phú Cường, Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 1 xã Phú Hòa, 

Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 6 xã Phú Ngọc,... 

- Đất ở tại nông thôn: đang thực hiện 12/13 dự án, với diện tích 7,03 ha, 

đạt 92,31% về số lượng và 63,74% về diện tích kế hoạch được duyệt, gồm: Giao 

đất cho các hộ bị ảnh hưởng bởi hoạt động của dự án nhà máy xử lý rác Định 

Quán, Khu tái định cư phố chợ Suối Nho, Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ công 

nhân Cụm CN Phú Cường, Khu tái định cư chợ Suối Nho,và các dự án thu hồi 

đất giao Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn các xã. 

- Đất ở tại đô thị: Đang thực hiện 7/7 dự án với tổng diện tích 31 ha, đạt 

100% kế hoạch được duyệt, gồm: Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia 

Canh, Khu tái định cư 3, Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ, các khu tái định cư 

và các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: đang thực hiện 5/5 dự án với tổng diện 

tích đạt được là 5,82 ha, đạt 100% kế hoạch, là diện tích đang thực hiện các dự 

án Trụ sở Ban CHQS xã, Trung tâm hành chính xã Ngọc Định, Trụ sở kho bạc, 

Trụ sở phòng giáo dục, Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự xã Túc Trưng. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: đang thực hiện 01/02 dự án được duyệt, 

là diện tích Hồ chứa nước Cà Ròn 174 ha tại xã Gia Canh tại xã Thanh Sơn. 

Như vậy, kế hoạch được duyệt năm 2021 của huyện dự kiến sẽ thực hiện 

258 dự án/ 858,26 ha; tính đến nay đã và đang thực hiện 250 dự án/745,59 ha, 

đạt 96,90% chỉ tiêu về số lượng dự án và 86,87% chỉ tiêu về diện tích kế hoạch  

được duyệt. 

(Chi tiết kết quả thực hiện các công trình dự án trong kết hoạch sử dụng 

đất năm 2021 được đính kèm phụ lục Biểu 2B/CH) 

1.3. Kết quả thực hiện các dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ 

năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Trong tổng số 258 dự án với tổng diện tích 858,26 ha đã được UBND tỉnh 

phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thì có 236 dự án/ 710,25 ha 

được chuyển tiếp thực hiện từ các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Cụ thể 

tiến độ thực hiện đến nay như sau: 

- Đã hoàn thành thủ tục đất đai: 68 dự án/ 21,97 ha.  
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- Đang thực hiện: 160 dự án/ 575,61 ha.  

Trong đó: 

+ Đã có quyết định thu hồi đất: 31 dự án/ 115,45 ha; 

+ Đã có thông báo thu hồi đất: 10 dự án/ 326,35 ha; 

+ Đã có chủ trương đầu tư: 43 dự án/ 105,61 ha; 

+ Đã có hiện trạng, đang thực hiện các thủ tục đất đai: 76 dự án/ 28,20 ha. 

- Chưa thực hiện: 08 dự án/ 112,67 ha. Trong đó, đề xuất không tiếp tục 

thực hiện kế hoạch là 08 dự án/ 112,67 ha. 

Các dự án đã và đang thực hiện cụ thể như sau: 

- Đất trồng cây lâu năm: đang thực hiện 03/03 dự án với diện tích 22,11 

ha, gồm: Giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình cá nhân khu nhận bàn giao, 

Di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở đồi 112, Đấu giá khu đất công trồng cao su 

tại xã Túc Trưng. 

- Đất nông nghiệp khác: đang thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi do 

Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Hai làm chủ đầu tư với diện tích 

12,23ha. 

- Đất quốc phòng: đang xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện tại xã 

Phú Vinh với diện tích 4 ha. 

- Đất an ninh: đang thực hiện 03 dự án/18,94 ha, gồm: Trụ sở công an xã 

Phú Vinh; Trụ sở Công an xã Suối Nho; Trụ sở Công an thị trấn Định Quán mở 

rộng. 

- Đất cụm công nghiệp: đang thực hiện dự án Cụm công nghệp Phú Túc 

tại xã Phú Túc với diện tích 50 ha. 

- Đất thương mại dịch vụ: đã và đang thực hiện 9 dự án/ 31,69 ha, trong 

đó: 

+ Đã hoàn thành thủ tục thuê đất đối với công trình Quỹ tín dụng nhân dân 

Tín Nghĩa diện tích 0,04 ha;  

+ Đang thực hiện 8 dự án/31,65 ha, gồm: Điểm du lịch sinh thái Bàu Nước 

Sôi; Điểm du lịch sinh thái Thác Mai; Khu đất trạm y tế xã Ngọc Định cũ (Thửa 

đất số 61, tờ bản đồ số 59 xã Ngọc Định, huyện Định Quán); Khu nghỉ dưỡng và 

vui chơi giải trí Phú Cường; Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt; Trạm xăng dầu 

Định Quán (mở rộng); Thửa đất số 556A tờ bản đồ số 14 thị trấn Định Quán 
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(Trung tâm thương mại dịch vụ tại công viên 17/3); Trạm xăng dầu (tại khu vực 

Lâm trường 2). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: đang thực hiện 03 dự án/ 1,52 ha, 

gồm có: Khu đất tờ 48 thửa 70a cho ông Huỳnh Trung Dũng thuê tại ấp 5, xã 

Phú Vinh vào mục đích SKC; Xưởng sơ chế hạt Điều Nhân Hòa Phát. 

- Đất phát triển hạ tầng: đã và đang thực hiện 90 dự án/ 238,72 ha, cụ 

thể: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: đang thực hiện 04 dự án/ 4,35 ha, gồm: 

Nhà cộng đồng dân tộc Mường; Trung tâm VH-TT, HTCĐ tại các xã. 

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo: đã và đang thực hiện 14 dự án/ 10,16 ha, 

trong đó: 

. Đã hoàn thành thủ tục đất đai đối với dự án Trường MN Phú Vinh (mở 

rộng);  

. Đang thực hiện thủ tục đất đai đối với 14 dự án/9,4 ha Trường THCS 

Nguyễn Trãi; Trường MN Ngọc Lan ấp Hòa Thành (mở rộng); Trường TH 

Nguyễn Đình Chiểu ; Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (mở rộng); Trường TH La 

Ngà; Trường MN Ngọc Lan (mở rộng trụ sở chính); Trường MN Phú Hòa ấp 3; 

Trường TH Phú Tân (điểm ấp 1); Trường MN Hướng Dương ấp 3; Trường MN 

Sen Hồng ấp 6; Trường MN Sen Hồng điểm chính; Trường THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai; Trường THPT Định Quán (mở rộng). 

+ Đất giao thông: đã và đang thực hiện 13 dự án/ 124,53 ha, bao gồm:  

 . Đã thực hiện xong 4 dự án/ 4,98 ha, gồm: đường 11B tại xã Túc Trưng, 

Cầu Suối Cạn, Đường Cách Mạng Tháng 8, Đường vào khu dân cư ấp 3; 

. Đang thực hiện các 9 dự án/ 119,55 ha, gồm: Bến xe Phú Túc (mở rộng); 

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT-763 đoạn từ km0+000 đến km29+500; Đường 

giao thông đấu nối đường Lý Thái Tổ với đường Trần Phú; Cầu Suối Cạn; 

Đường vào khu dân cư ấp 3 (đường và khu tái định cư xã Phú Lợi); Đường Cách 

Mạng Tháng 8; Đường Cao Cang đoạn 3; Đường nối cụm công nghiệp Phú Túc 

đi TL763 (thuộc dự án khu TĐC xã Phú Túc); Cầu Thanh Sơn; Đường Tà Lài - 

Trà Cổ; Đường Cao Cang đoạn 1, 2; Mở rộng đường Lý Thái Tổ. 

+ Đất thủy lợi: đang thực hiện 11 dự án/53,98 ha, gồm Hệ thống thủy lợi 

trồng mía Định Quán, Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại ấp Bến Nôm 2, 

Hệ thống cấp nước tập trung Phú Điền, Trạm bơm Ba Giọt và  mở rộng hệ thống 

kênh tưới, Hệ thống cấp nước sinh hoạt, Kênh tiêu thoát nước cánh đồng Bàu 
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Kiên, Hệ thống cấp nước tập trung Nam Thị trấn Định Quán, Hệ thống cấp nước 

tập trung Phú Ngọc - Ngọc Định - La Ngà, Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú 

Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán., Trạm bơm ấp 7 và kênh tưới Phú Tân, Trạm 

bơm ấp 1 Thanh Sơn và hệ thống kênh. 

+ Đất công trình năng lượng: đang thực hiện 02 dự án diện tích 2,19 ha, 

gồm: Trạm BA 110 kV Định Quán 2 và đường dây đấu nối; Đường dây 110 kV 

một mạch Định Quán 2 - Vĩnh An. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: đã thực hiện xong công tác đo 

đạc, đang lập thủ tục đấu giá đối với Thửa đất 338 tờ bản đồ số 55 (Hội trường 

UBND xã Túc Trưng cũ). 

+ Đất chợ: Đang thực hiện 04 dự án diện tích  2,02 ha, gồm: Chợ Phú Túc; 

Chợ Suối Nho; Chợ Túc Trưng; Chợ Phú Vinh. 

- Đất danh lam thắng cảnh: đang thực hiện dự án Di tích danh thắng đá 

Ba Chồng tại thị trấn Định Quán có diện tích 9,8 ha. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Đang thực hiện 11 dự án với diện tích  

10,55 ha, gồm: Nhà máy xử lý rác sinh hoạt (mở rộng) tại xã Túc Trưng và các 

trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt tại các xã Phú Hòa, Ngọc Định, Phú 

Cường, Phú Lợi, Phú Ngọc, Suối Nho, La Ngà, Gia Canh, Thanh Sơn 

- Đất ở tại nông thôn: Đang thực hiện 13 dự án với diện tích 11,03 ha, 

gồm các tái định cư và các dự án thu hồi đất phục vụ công tác đấu giá tại các xã. 

- Đất ở tại đô thị: Đang thực hiện 07 dự án với diện tích 31 ha, gồm các 

khu tái định cư và các dự án thu hồi đất phục vụ công tác đấu giá tại thị trấn. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đang thực hiện 05 dự án/5,82 ha, gồm: 

Trụ sở Ban CHQS xã và Trung tâm hành chính xã Ngọc Định tại xã Ngọc Định, 

Trụ sở kho bạc, Trụ sở phòng giáo dục tại thị trấn Định Quán, Trụ sở Ban chỉ 

huy Quân sự xã Túc Trưng. 

- Đất cơ sở tôn giáo: đã và đang thực hiện 26 dự án/ 17,15 ha, trong đó: 

. Đã hoàn thành thủ tục đất đai: 9 dự án/5,69 ha, gồm: Chùa Pháp Độ; Chùa 

Từ Thiện (mở rộng); Phước Nghiêm Bửu Tự; Giáo xứ Hiệp Nhất; Giáo xứ La 

Ngà; Giáo xứ Xuân Trường; Giáo xứ Tam Phú; Tịnh xá Bửu Sơn; Tu hội Nữ tử 

Bác Ái Vinh sơn. 

. Đang thực hiện: 17 dự án/11,46 ha, gồm: Chùa Tịnh Quang; Chùa Trúc 

Lâm; Giáo xứ Phú Dòng; Chi hội Tin Lành Phú Tân; Chùa Huyền Quang; Chùa 
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Phước Lộc; Thiền viện Trúc Lâm Chân pháp (mở rộng); Giáo xứ Xuân Kiên; 

Chi hội Tin Lành Túc Trưng; Chùa Từ Phổ; Tịnh xá Đa Bảo; Dòng Thánh gia; 

Tu viện Thánh Gioan Granda; Thiền tự Châu Nguyên; Tịnh thất Linh Ứng; Tịnh 

thất Lộc Huệ; Tịnh xá Ngọc Hiệp. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: đang thực hiện 03 dự án với diện tích 

14,30 ha, trong đó dự án Nghĩa trang Thanh Sơn có diện tích 2,40 ha và Nghĩa 

trang xã Phú Ngọc 10 ha và Mở rộng nghĩa địa chùa Pháp Quang tại xã Phú 

Ngọc diện tích 1,9 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: đang thực hiện dự án mỏ đá Gia Canh 

tại xã Gia Canh với diện tích 0,8 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: đã và đang thực hiện 90 dự án với diện tích  

8,02 ha. Các dự án này đã xây dựng xong nhằm phục vụ công tác xây dựng nông 

thôn mới của huyện và đang thực hiện các thủ tục để giao đất. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Đang thực hiện dự án Hồ chứa nước Cà 

Ròn với diện tích 174 ha tại xã Gia Canh và dự án Hồ Thanh Sơn diện tích 86,5 

ha tại xã Thanh Sơn. 

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

2021 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện đã đạt được những kết quả nhất 

định, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng trên địa bàn. Số lượng dự án đưa vào kế hoạch tương đối lớn, 

khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều. Vì vậy để hoàn thành khối lượng 

các dự án này cần phải phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn 

lực về vốn và nhân lực. Tuy nhiên, trong năm qua phần lớn thời gian bị ảnh 

hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nguồn vốn để giải ngân cho các dự án còn chậm 

nên các dự án chủ yếu đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như đo đạc, 

khảo sát, lập báo cáo và trình thẩm định hồ sơ nghiên cứu khả thi,…Bên cạnh 

đó, một số dự án có quy mô lớn như đường giao thông, cụm công 

nghiệp,…trong quá trình thực hiện còn có một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao 

mặt bằng, khiếu kiện trong công tác bồi thường dẫn đến tiến độ dự án bị kéo dài. 

Các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh chậm hoàn thành các thủ tục 

đất đai chủ yếu do huyện không làm chủ đầu tư mà các dự án này do đơn vị 

quốc phòng, an ninh thực hiện theo kế hoạch riêng, từ đó cũng ảnh hưởng đến 

công tác đôn đốc triển khai dự án hoặc nguồn vốn phải phụ thuộc cấp trên. 
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- Đối với các dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ không thuộc 

đối tượng được nhà nước thu hồi đất mà chủ đầu tư phải tự thỏa thuận, nên tiến 

độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực này cũng phụ thuộc vào năng lực tài chính 

của chủ đầu tư. 

Đối với các dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất quá 3 năm nhưng chưa 

hoàn thành các thủ tục đất đai: ngoài các nguyên nhân chủ yếu nêu trên, vẫn còn 

tồn tại một số khó khăn nhất định như chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực 

hiện, dẫn đến việc dự báo nhu cầu sử dụng đất chưa thật sát với thực tế, chưa 

lường hết được những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, từ đó đánh giá 

chưa sát với năng lực thực hiện của chủ đầu tư và đặc biệt là vốn đầu tư. 

3. Đánh giá những nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 

Tổng số 258 dự án/ 858,26 ha đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thì 

có 236 dự án/ 711,93 ha được chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất các năm 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019.  

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất được duyệt, các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022, kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án của huyện và nhu cầu 

thực tế, huyện đề xuất hướng xử lý như sau: 

- Chuyển tiếp thực hiện sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 84 dự án 

với tổng diện tích (có điều chỉnh diện tích theo vị trí thực tế xây dựng) là  645ha. 

- Hủy kế hoạch: 104 dự án/198,96 ha. (Chi tiết các dự án không tiếp tục 

đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được đính kèm Biểu 07/CH). Trong đó: 

+ Hủy 08 dự án quá 03 năm chưa thực hiện; 

+ Hủy 48 dự án đang thực hiện nhưng có sự điều chỉnh ranh giới dự án so 

với kế hoạch được duyệt. 

+ Hủy 48 dự án đang thực hiện nhưng quá 03 năm chưa hoàn thành các thủ 

tục đất đai theo quy định. 

Nhìn chung, huyện Định Quán đã bố trí sử dụng hợp lý quỹ đất, đảm bảo 

sự phát triển cho các ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho việc xây 

dựng các công trình hạ tầng và các khu dân cư. Đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết 

kiệm, hiệu quả cao. Huyện tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng ưu tiên các công 

trình trường học, các trụ sở cơ quan, các nhà văn hóa. Trong năm qua, hệ thống 

hạ tầng được đầu tư phát triển từng bước đồng bộ và tiến tới hiện đại hóa. Hệ 
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thống đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, được nâng cấp đầu tư 

mở rộng. Hệ thống lưới điện được đầu tư khá đồng bộ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, số lượng các dự án 03 năm của huyện 

còn khá nhiều (236 dự án/258 dự án, chiếm 91,47% tổng dự án của kế hoạch 

năm 2021). Một số nguyên nhân dẫn đến việc chưa hoàn thành các thủ tục giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án như sau:  

- Thiếu ngồn vốn đầu tư: Nhu cầu về vốn đầu tư đối với các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - xã hội của các địa phương rất lớn trong khi ngân sách của tỉnh, 

huyện có hạn nên nhiều dự án chưa thể bố trí vốn để thực hiện theo kế hoạch. 

Đối với các công trình về quốc phòng, an ninh, công trình cấp quốc gia 

(như đường cao tốc,…) tuy sử dụng ngồn vốn ngân sách, nhưng việc bố trí 

nguồn vốn và kế hoạch đầu tư không do UBND huyện hoặc ở cấp cao hơn là 

UBND tỉnh quyết định. 

Đối với các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh (không sử dụng vốn 

ngân sách như: cụm công nghiệp, các khu du lịch, thương mại, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng,…) phụ thuộc vào nguồn vốn của chủ 

đầu tư. 

- Các thủ tục phức tạp, kéo dài do chính sách pháp luật liên quan đến công 

tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong những năm gần đây vẫn còn nhiều bất 

cập, dẫn đến người có đất bị thu hồi khiếu nại kéo dài, gây khó khăn cho việc 

triển khai dự án. Trong đó, các thủ tục thực hiện theo Luật đất đai 2013 có thay 

đổi so với Luật Đất đai 2003, dẫn đến phải lập lại thủ tục và kéo dài thời gian 

thực hiện. 

- Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-

19 dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, làm giảm khả 

năng huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trong giai đoạn tập trung thực 

hiện ở cuối kỳ quy hoạch. 

V. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, tiếp 

tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các tiêu chí giảm 

nghèo bền vững và xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu; thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao 

chất lượng hiệu quả hình thành các vùng chuyên canh trồng trọt, chăn nuôi gắn 
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với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; cung cấp nguyên liệu cho ngành công 

nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm; xử lý có hiệu quả các vấn đề môi trường; 

khai thác các tiềm năng về dịch vụ du lịch; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; 

đẩy mạnh quá trình xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể 

thao; thực hiện tốt cải các tư pháp, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu 

nai, tố cao; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các 

cấp. 

Theo Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Định 

Quán về kết quả thực hiện các nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2021; phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022, dự kiến một số chỉ tiêu như sau: 

- Lĩnh vực kinh tế: 

+ Thu nhập bình quân đầu người: 66 triệu đồng/người/năm. 

+ Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5 -> 4% so với năm 2021. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 9 -> 10% so với năm 2021. 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15% so với năm 2021. 

+ Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 20 -> 25% so với năm 2021. 

+ Thu ngân sách đạt chỉ tiêu pháp lệnh; Chi ngân sách đảm bảo theo dự 

toán. 

+ Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt, chăn nuôi và thủy 

sản đạt 169 triệu đồng/ha. 

- Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 

+ Phấn đấu có thêm 01-02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt 

nông thôn mới kiểu mẫu. 

+ Tỷ lệ hộ dùng điện: 100%. 

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên < 1,02%. 

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng < 7,3%. 

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao < 14,3%. 

+ 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn 

đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: 80%. 

+ Tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân: 5,8 bác sỹ. 

+ Số giường bệnh/1 vạn dân: 27 giường. 
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+ Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế: 92%. 

+ Phấn đấu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu tỉnh giao. 

+ Xây dựng và sửa chữa nhà tình thương: 50 căn. 

+ Ấp, khu phố văn hóa > 95%. 

+ Gia đình văn hóa > 98%.27 

+ Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: 98%. 

+ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá >80%. 

+ Nhà văn hóa - thể thao đạt 90%; 100% Trung tâm văn hóa - học tập cộng 

đồng xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả. 

+ Số lao động được giải quyết việc làm: 4.500 lao động. 

+ Số lao động qua đào tạo: 3.500 lao động. 

+ Duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập 

bậc tiểu học, trung học cơ sở. 

+ Phấn đấu có thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia. 

+ Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh: 85%. 

- Lĩnh vực tài nguyên môi trường:  

+ Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh: 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch 

trên 80%. 

+ Tỷ lệ che phủ trên đất tự nhiên: 62,5%. 

+ Tỷ lệ che phủ trên đất lâm nghiệp: 92%. 

+ Thu gom và xử lý 100% rác thải sinh hoạt, 100% rác thải y tế. 

+ Cấp mới giấy CNQSD đất: 200 - 300 giấy. 

+ Phát giấy CNQSD đất mới > 80%; phát giấy CNQSD đất tồn của năm 

2021: 200 giấy. 

2. Các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 

 Trong năm 2022, trên địa bàn huyện sẽ thực hiện 90 dự án/647,01 ha. 

Trong đó: 84 dự án/  645,00 ha được chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 
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2021 (có điều chỉnh ranh giới và quy mô dự án), bổ sung mới 6 dự án/2,01 ha. 

Cụ thể: 

2.1. Các công trình, dự án quốc phòng, an ninh 

- Đất quốc phòng: chuyển tiếp dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện 

Định Quán sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện, diện tích  3,9548 ha. 

2.2. Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng  

a. Các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 

mà phải thu hồi đất 

Tổng số dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

đất trên địa bàn huyện Định Quán có 59 dự án/ 548,23 ha. Trong đó: chuyển tiếp 

từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có 56 dự án/ 547,14 ha, bổ sung mới 03 dự 

án/1,09 ha. 

Cụ thể: 

- Đất cụm công nghiệp: chuyển tiếp thực hiện dự án Cụm công nghiệp 

Phú Túc, diện tích 50 ha tại xã Phú Túc. 

 - Đất giao thông: 07 dự án/  111,06 ha được chuyển tiếp từ kế hoạch năm 

2021, gồm có: Đường Cao Cang đoạn 1, 2, 3; Cầu Thanh Sơn; Đường nối cụm 

công nghiệp Phú Túc đi TL763; Đường vào khu dân cư ấp 3 (đường và khu tái 

định cư xã Phú Lợi); Đường giao thông đấu nối đường Lý Thái Tổ với đường 

Trần Phú; Nâng cấp; mở rộng đường ĐT-763 đoạn từ km0+000 đến km29+500; 

Đường ven sông Đồng Nai,… 

- Đất thủy lợi: 8 dự án/ 48,31 ha được chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021, 

gồm: Trạm bơm ấp 1 Thanh Sơn và hệ thống kênh; Hệ thống thủy lợi trồng mía 

Định Quán; Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định 

Quán.; Trạm bơm ấp 7 và kênh tưới Phú Tân; Kênh tiêu thoát nước cánh đồng 

Bàu Kiên; Hệ thống cấp nước sinh hoạt; Hệ thống cấp nước tập trung Phú Ngọc 

- Ngọc Định - La Ngà; Trạm bơm Ba Giọt và  mở rộng hệ thống kênh tưới; Hệ 

thống cấp nước tập trung Nam Thị trấn Định Quán; Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

tập trung tại ấp Bến Nôm 2; Đập dâng Cần Đu 2… 

- Đất xây dựng cơ sở  văn hóa: 02 dự án/ 2,91 ha chuyển tiếp từ kế hoạch 

năm 2021, gồm: Trung tâm VH-TT- HTCĐ xã Phú Lợi, Ngọc Định. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: 10  dự án/4,16 ha, trong đó: 
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+ Chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021: 07 dự án/3,07 ha, gồm: Trường MN 

Ngọc Lan ấp Hòa Thành (mở rộng); Trường MN Ngọc Lan (mở rộng trụ sở 

chính); Trường MN Phú Hòa  ấp 3; Trường Mầm Non Hoa Cúc (điểm ấp 7); ... 

+ Bổ sung mới: 3 dự án/ 1,09 ha, gồm: Trường MN La Ngà, Nâng cấp 

Trường TH Phú Cường, Nâng cấp, mở rộng Trường MN Thanh Sơn (điểm 

chính). 

- Đất năng lượng: 06 dự án/ 108,84 ha chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021, 

gồm: Trạm BA 110 kV Định Quán 2 và đường dây đấu nối; Đường dây 110kV 

đấu nối Nhà máy điện Phú Tân 2; Đường dây 110 kV một mạch Định Quán 2 - 

Vĩnh An; TBA 220kV Định Quán và đường dây đấu nối; Mạch 2 đường dây 

220kV Bảo Lộc - Sông Mây; Thủy điện Phú Tân 2. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 1 dự án/ 9,5 ha được chuyển tiếp từ kế 

hoạch năm 2021, đây là dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại xã Túc Trưng. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: 01 dự án/ 2,40 ha, được chuyển tiếp từ 

kế hoạch năm 2021  Nghĩa trang Thanh Sơn, diện tích 2,4 ha). 

- Đất chợ: 03 dự án/ 1,82 ha chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021, gồm các 

chợ tại xã Phú Túc, Suối Nho, Túc Trưng. 

- Đất danh lam thắng cảnh: 01 dự án/ 9,80 ha, là diện tích của Khu danh 

lam Thắng cảnh Đá Ba Chồng được chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021 sang 

hoàn thành các thủ tục đất đai. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 21 dự án/ 1,42 ha, gồm 20 dự án/1,40 ha 

chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021, gồm các công trình nhà văn hóa các ấp, khu 

phố trên địa bàn các xã, thị trấn đã có hiện trạng và đang thưc hiện các thủ tục 

để được giao đất, bổ sung mới 1 dự án là nhà văn phòng khu phố Hiệp Quyết 

với diện tích 0,02 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

- Đất ở tại nông thôn: 04 dự án/ 4,52 ha, gồm 2 dự án/3,67 ha được 

chuyển tiếp từ  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là dự án Đường và khu tái định 

cư ấp 3 xã Phú Lợi và Thửa đất 246 tờ 56 (Khu đất trường Mạc Đĩnh Chi cũ ấp 

Đồn Điền 1). Bổ sung mới 2 dự án/  0,9 ha gồm: 32 lô đất khu tái định cư ấp 3 và 

Khu TĐC chợ Suối Nho (Khu Tái định cư ấp 1 xã Suối Nho). 

- Đất ở tại đô thị: chuyển tiếp thực hiện 02 dự án/ 20,68 ha, gồm: Khu tái 

định cư 3; Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia Canh; Khu tái định cư 

đường Lý Thái Tổ được chuyển tiếp từ  kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
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- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 01 dự án/ 0,13 ha chuyển tiếp từ kế hoạch 

năm 2021 là Trụ sở kho bạc ở TT.Định Quán. 

- Đất mặt nước chuyên dùng: chuyển tiếp thực hiện dự án Hồ chứa nước 

Cà Ròn với diện tích 174 ha. 

b. Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trên địa bàn huyện Định Quán có 

09 dự án/ 76,90 ha thực hiện các thủ tục chuyển mục đích. Cụ thể: 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 01 dự án/ 8,13 ha chuyển tiếp từ kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021, gồm: Công ty May Đồng Nai (mở rộng); 

- Đất thương mại dịch vụ: 05 dự án/ 30,64 ha chuyển tiếp từ kế hoạch 

năm 2021, gồm: Điểm du lịch sinh thái Bàu Nước Sôi; Điểm du lịch sinh thái 

Thác Mai; Khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Phú Cường; Trạm xăng dầu Phú 

Tân; Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt; Trạm xăng dầu Định Quán (mở rộng); 

Trạm xăng dầu (tại khu vực Lâm trường 2). 

- Đất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: chuyển tiếp thực hiện dự án Mỏ đá 

Gia Canh - (ĐQ.Đ2-3) tại xã Gia Canh, diện tích 0,8 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: 02 dự án/ 39,48 ha chuyển tiếp từ kế hoạch năm 

2021, gồm: Trang trại chăn nuôi (Công ty TNHH MTV Nguyên Toàn Tâm Hai) 

tại xã Phú Hòa, Trang trại chăn nuôi heo giống Phi Long tại ấp 7, xã Phú Ngọc 

do Công ty TNHH chăn nuôi Phi Long làm chủ đầu tư tại xã Phú Ngọc. 

c. Các khu vực sử dụng đất khác 

Bao gồm các dự án được xây dựng trên đất công, các dự án thu hồi đất theo 

điều 65 Luật Đất đai, các dự án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể: 

-  Đất cơ sở tôn giáo: 06 dự án/ 6,26 ha chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021, 

gồm: Giáo xứ Đức Thắng (0,04 ha), Chùa Hương Dầu, Giáo xứ Đức Thắng 

(2,03 ha), Tu viện Vinh Sơn, Thiền viện Trúc Lâm Đông Giác, Chùa Liên Hoa. 

- Đất sinh hoạt công đồng: 7 dự án/ 0,42 ha để hoàn thành thủ tục giao 

đất, đây là các công trình nhà văn hóa các ấp, khu phố trên địa bàn huyện, các 

công trình này đều đã được xây dựng xong. Trong đó: 

+ Chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021: 6 dự án/0,4 ha, gồm: Nhà văn hóa 

khu phố Hiệp Đồng; Nhà văn hóa ấp 1; Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 

Phú Tân; Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Phú Dòng; Nhà văn hóa ấp Bằng 

Lăng; Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 1 
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+ Bổ sung mới: dự án Văn phòng Khu phố Hiệp Quyết, diện tích 0,02 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: 3 dự án/ 0,95 ha, trong đó: 

+ Chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021: 01 dự án/ 0,05 ha, là dự án Khu đất 

văn phòng ấp Phú Tân  

+ Bổ sung mới: 02 dự án/0,9 ha Khu TĐC chợ Suối Nho (Khu Tái định cư 

ấp 1 xã Suối Nho), diện tích 0,27 ha, 32 lô đất Tái định cư tại xã La Ngà. 

 (Chi tiết các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được 

thể hiện tại Biểu 06) 

Như vậy, trong tổng số 90 dự án/ 647,01 ha thì có 84 dự án/ 645 ha được 

chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (có điều chỉnh quy mô công 

trình, dự án), bổ sung mới 6 dự án/ 2,01 ha. Cụ thể: 

Bảng 03:  Số lượng dự án thực hiện trong năm 2022 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 

số   

dự án 

 Tổng  

diện tích 

(ha)  

Chuyển tiếp Bổ sung mới 

Số 

lượng 

dự án 

Diện tích 

(ha) 

Số 

lượng 

dự án 

Diện tích 

(ha) 

1 Đất trồng cây lâu năm 1 8,50 1 8,50 - - 

2 Đất nông nghiệp khác 2 39,48 2 39,48 - - 

3 Đất quốc phòng 1 3,95 1 3,95 - - 

5 Đất cụm công nghiệp 1 50,00 1 50,00 - - 

6 Đất thương mại, dịch vụ 8 32,30 8 32,30 - - 

7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
2 6,12 2 6,12 - - 

8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
1 0,80 1 0,80 - - 

9 Đất phát triển hạ tầng 44 295,26 41 294,17 3 1,09 

 Trong đó:       

- Đất giao thông 7 111,06 7 111,06 - - 

- Đất thủy lợi 8 48,31 8 48,31 - - 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá 2 2,91 2 2,91 - - 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
10 4,16 7 3,07 3 1,09 

- Đất công trình năng lượng  6 108,84 6 108,84 - - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 1 9,50 1 9,50 - - 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 

số   

dự án 

 Tổng  

diện tích 

(ha)  

Chuyển tiếp Bổ sung mới 

Số 

lượng 

dự án 

Diện tích 

(ha) 

Số 

lượng 

dự án 

Diện tích 

(ha) 

- Đất cơ sở tôn giáo 6 6,26 6 6,26 - - 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
1 2,40 1 2,40 - - 

- Đất chợ 3 1,82 3 1,82 - - 

10 Đất danh lam thắng cảnh 1 9,80 1 9,80 - - 

11 Đất sinh hoạt cộng đồng 21 1,42 20 1,40 1 0,02 

12 Đất ở tại nông thôn 4 4,57 2 3,67 2 0,90 

13 Đất ở tại đô thị 2 20,68 2 20,68 - - 

14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1 0,13 1 0,13 - - 

15 Đất có mặt nước chuyên dùng 1 174,00 1 174,00 - - 

16 Tổng 90 647,01 84 645,00 6 2,01 

3. Nhu cầu sử dụng đất hộ gia đình cá nhân 

- Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở phục vụ nhu cầu về đất ở phát sinh 

trong năm của các xã, thị trấn: 30 ha. 

Trong đó: Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở phục vụ nhu cầu về đất ở 

phát sinh trong năm: 5 ha. 

- Chuyển từ các loại đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác cho toàn 

huyện: 145 ha. 

Trong đó: Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác: 20 ha. 

- Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm các xã: 50 ha. 

- Chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang nuôi trồng thủy sản: 05 ha. 

- Chuyển từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản: 05 ha. 

- Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở: 

4,34 ha.  

Trong đó: Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở: 

0,6 ha; 

- Chuyển từ đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là 

rừng: 10 ha. 
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Diện tích chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào chỉ tiêu 

chuyển mục đích nêu trên; vị trí chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân căn 

cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất được duyệt. 

4. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

4.1. Về chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

Trên cơ sở kết quả thống kê đất đai năm 2020 có cập nhật thêm biến động 

sử dụng đất hợp pháp trong năm 2021, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh trong năm 2022 của huyện và nhu cầu sử dụng đất của các 

ngành, địa phương, theo đó chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Định Quán như sau: 

Bảng 04: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

(ha) 

Kế hoạch SDĐ năm 2022 

Diện tích 

(ha) 

Tăng 

(+);giảm (-) 

so với hiện 

trạng 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp 75.443,34  74.983,64  -459,74   77,07  

 Trong đó:        

1.1 Đất trồng lúa 3.232,72  3.209,03 -23,69  4,28 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 2.689,61 2.668,65 -20,96 83,16 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 4.283,33 4.192,11 -91,22 5,59 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 31.771,77 31.351,79 -419,98  41,81 

1.4 Đất rừng phòng hộ 16.288,60 16.217,38 -71,22 21,63 

1.5 Đất rừng sản xuất 19.022,98  18.974,45 -48,53  25,30 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
8.939,76  8.939,76  - 47,11 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản 544,62 552,93 8,31   0,74  

1.7 Đất nông nghiệp khác 299,32 485,95 186,63 0,65 

2 Đất phi nông nghiệp 21.841,20 22.300,92 459,72 22,92 

 Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng 4,59 4,09 -0,50  0,02  

2.2 Đất an ninh 7,08  7,08 -   0,03  

2.3 Đất khu công nghiệp 56,80 56,80  -  0,25  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

(ha) 

Kế hoạch SDĐ năm 2022 

Diện tích 

(ha) 

Tăng 

(+);giảm (-) 

so với hiện 

trạng 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.4 Đất cụm công nghiệp 44,46 94,46  50,00   0,42  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 25,02 57,23 32,21 0,26 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 87,50 94,26 6,76 0,42 

2.7 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
10,92 11,23  0,31   0,05  

2.8 Đất phát triển hạ tầng 1.609,32  1.758,13 148,81  7,88 

 Trong đó:         

- Đất giao thông 1.206,35 1.270,49 64,14  72,26 

- Đất thủy lợi 99,94 99,94  - 5,68 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá 23,79 20,68 -3,11 1,18 

- Đất xây dựng cơ sở y tế 7,21  7,37  0,16   0,42  

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
83,16 84,30 1,14 4,79 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 12,52 12,52  -  0,71  

- Đất công trình năng lượng  2,23 80,38  78,15   4,57 

- Đất công trình bưu chính viễn thông  1,21  1,21  -  0,07  

- Đất kho dự trữ quốc gia 2,98  2,98  -  0,17  

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa 4,04  4,04  -  0,23  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 4,39 11,39 7,00 0,65 

- Đất cơ sở tôn giáo 71,37 71,41  0,04   4,06 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
73,64 73,64 -   4,19 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 

nghệ 
0,03  0,03  -  0,002  

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 8,30  8,30  -  0,47  

- Đất chợ 8,16  9,45  1,29   0,54  

2.9 Đất danh lam thắng cảnh 0,05 7,72 7,67 0,03 

2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng 8,58  8,58  -  0,04  

2.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,01  3,26  2,25   0,01  

2.12 Đất ở tại nông thôn 1.140,70 1.154,81 14,11  5,18 

2.13 Đất ở tại đô thị 106,73 119,24 12,51  0,53  

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 16,43 15,31 -1,12 0,07 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

(ha) 

Kế hoạch SDĐ năm 2022 

Diện tích 

(ha) 

Tăng 

(+);giảm (-) 

so với hiện 

trạng 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
2,91  2,91  -  0,01  

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng 4,31  4,31  -  0,02  

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.211,67  1.211,67  -  5,43  

2.18 Đất có mặt nước chuyên dùng 17.503,12  17.679,46  176,34  79,28 

3 Đất chưa sử dụng 3,88 3,86 -0,02  0,004    

4 Đất đô thị* 1.004,05  1.004,05  -   

 Cụ thể: 

a. Đất nông nghiệp: 

 Trong năm 2022, thực hiện xây dựng các công trình an ninh, quốc phòng, 

phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật,… đã sử dụng đất nông nghiệp khác 

lớn nên trong kỳ kế hoạch diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện sẽ giảm 

459,74 ha so với hiện trạng do chuyển sang các mục đích sử dụng đất phi nông 

nghiệp như đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất phát triển 

hạ tầng, đất ở, … 

 Các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

 - Đất trồng lúa: diện tích 3.209,03 ha, giảm 23,69 ha so với hiện trạng, 

trong đó chuyển sang đất nông nghiệp khác là 0,12 ha, chuyển sang các mục 

đích phi nông nghiệp là 23,57 ha để thực hiện các dự Cụm công nghệp Phú Túc; 

Đường Cao Cang đoạn 1, 2;… 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước có 2.668,65 ha, giảm 20,96 ha so với 

hiện trạng. 

- Đất trồng cây hằng năm khác: có diện tích 4.192,11 ha, giảm 91,22 ha 

do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 50,00 ha, đất nuôi trồng thủy sản 10 ha, 

đất nông nghiệp khác 20,00 ha và đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án là  

11,22 ha để thực hiện các dự án về thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp,… 

- Đất trồng cây lâu năm: có diện tích 31.351,79 ha, giảm 419,98 ha so với 

hiện trạng, trong đó: 
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+ Giảm 485,81 ha do chu chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp 163,89 ha, 

chuyển sang đất phi nông nghiệp 316,09 ha để thực hiện các dự Trụ sở Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện; Cụm công nghệp Phú Túc; Đường Cao Cang đoạn 3; 

Đường Cao Cang;… 

+ Tăng 60,00 ha được chuyển từ các loại đất nông nghiệp sang phục vụ nhu 

cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân.  

- Đất rừng phòng hộ: diện tích là 16.217,38 ha, giảm 71,22 ha so với hiện 

trạng. Toàn bộ diện tích giảm do chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 

dự án Đường Cao Cang; Thủy điện Phú Tân 2; Hồ chứa nước Cà Ròn. 

- Đất rừng sản xuất: có diện tích 18.974,45 ha, giảm 48,53 ha so với hiện 

trạng do chu chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp là 13,30 ha, chuyển sang đất 

phi nông nghiệp 35,23 ha để thực hiện các dự án Thủy điện Phú Tân 2; Hồ chứa 

nước Cà Ròn; Điểm du lịch sinh thái Thác Mai; Điểm du lịch sinh thái Bàu 

Nước Sôi,… 

Trong đó, đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên: có diện tích là 8.939,76 

ha không thay đổi so với hiện trạng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 552,93 ha, tăng 8,31 ha so với hiện 

trạng, trong đó: 

+ Tăng 10 ha từ đất lúa và đất trồng cây hàng năm chuyển sang phục vụ 

chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân.  

+ Giảm 1,69 ha sang các mục đích phi nông nghiệp để thực hiện dự án 

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT-763 đoạn từ km0+000 đến km29+500, Đường 

Cao Cang đoạn 1, 2, … 

- Đất nông nghiệp khác: có diện tích là 483,95 ha, tăng 186,63 ha so với 

hiện trạng. Trong đó: 

+ Tăng 187,31 ha được chuyển sang từ đất trồng cây lâu năm 163,89 ha, 

ngoài ra còn được chuyển sang từ đất trồng lúa 0,12 ha, đất trồng cây hằng năm 

khác 20,00 ha, đất rừng sản xuất 3,30 ha, chủ yếu để phục vụ chuyển mục đích 

của hộ gia đình cá nhân. 

+ Giảm sang các mục đích phi nông nghiệp 0,68 ha để thực hiện dự án 

Thủy điện Phú Tân 2, Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ, Khu nghỉ dưỡng và 

vui chơi giải trí Phú Cường,… 

 b. Đất phi nông nghiệp: 
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 Đất phi nông nghiệp năm 2022 có diện tích 22.300,92 ha, tăng 459,72 ha so 

với hiện trạng.  

Trong đó: 

 - Đất quốc phòng: diện tích 4,09 ha, giảm 0,50 ha so với hiện trạng. Cụ 

thể: 

 + Tăng 3,9548 ha từ đất trồng cây lây năm 3,05 ha, đất ở tại nông thôn 0,80 

ha, đất trụ sở cơ quan 0,10 ha; 

 + Giảm 4,45 ha do chuyển sang đất danh lam thắng cảnh để thực hiện dự 

án danh lam thắng cảnh Đá Ba Chồng. 

 - Đất an ninh: có diện tích 7,08 ha, không biến động so với hiện trạng. 

- Đất khu công nghiệp: có diện tích 56,80 ha, ổn định về diện tích so với 

hiện trạng. 

- Đất cụm công nghiệp: diện tích là 94,46 ha, tăng 50 ha do được chuyển 

sang từ đất trồng cây lâu năm 46,53 ha, đất trồng lúa 0,39 ha, đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 1,68 ha, đất hạ tầng 1,39 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: có diện tích 57,23 ha, tăng 32,21 ha. Trong đó: 

+ Tăng 31,04 ha được chuyển từ đất cây lâu năm  25,87 ha, đất cơ sở văn 

hóa 0,6 ha, đất y tế 0,31 ha,… 

+ Giảm 0,22 ha do chuyển sang phục vụ mở rộng các tuyến đường giao 

thông. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích 94,26 ha, tăng 6,76 ha so 

với hiện trạng. Phần diện tích tăng thực do được chuyển từ đất nông nghiệp    

6,34 ha, đất ở nông thôn 2,32 ha, đồng thời giảm sang đất cụm công nghiệp 1,68 

ha và đất giao thông 0,22 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: có diện tích 11,23 ha, tăng 

0,31 ha so với hiện trạng. Toàn bộ diện tích được chuyển sang từ đất rừng sản 

xuất. 

- Đất phát triển hạ tầng: diện tích là 1.758,13 ha tăng 148,81 ha so với 

hiện trạng. Diện tích tăng chủ yếu để thực hiện các công trình, dự án như: giao 

thông, năng lượng, giáo dục, tôn giáo,… 

Trong đó: 
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+ Đất giao thông: có diện tích 1.270,49 ha, tăng 64,14 ha do được chuyển 

sang từ đất trồng cây lâu năm 28,89 ha, đất trồng lúa 6,41 ha, đất trồng cây hằng 

năm khác  8,31 ha, đất ở tại nông thôn  12,43 ha,… 

+ Đất thủy lợi: diện tích là 99,94 ha, không tăng so với hiện trạng. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: diện tích là 20,68 ha, giảm 3,11 ha do 

chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 2,58 ha, đất chợ 0,15 ha, đất thương mại 

dịch vụ 0,6 hh. Đồng thời tăng 0,22 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây lâu 

năm. 

+ Đất cơ sở y tế: có diện tích 7,37 ha, tăng 0,16 ha so với hiện trạng. Trong 

đó tăng 0,47 ha được chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang; bên cạnh đó đất y tế 

còn chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,31 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: diện tích 84,30 ha, tăng 1,14 ha 

do chuyển sang từ đất trồng cây lâu năm 0,27 ha, đất cây hằng năm khác 0,39 

ha, đất ở tại nông thôn 0,48 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: diện tích là 12,52 ha, không thay 

đổi diện so với hiện trạng. 

+ Đất công trình năng lượng: diện tích là 80,38 ha, tăng 78,15 ha so với 

hiện trạng. Diện tích tăng do được chuyển sang từ đất trồng cây lâu năm 33,33 

ha, đất rừng phòng hộ 21,21 ha, đất rừng sản xuất 21,26 ha,… 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: có diện tích là 1,21 ha, không tăng 

so với hiện trạng. 

+ Đất kho dự trữ quốc gia: diện tích 2,98 ha, không thay đổi so với hiện 

trạng. 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: diện tích 4,04 ha, không thay đổi so với 

hiện trạng. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích 11,39 ha, tăng 7,00 ha so với hiện 

trạng, toàn bộ diện tích được chuyển sang từ đất trồng cây lâu năm. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: diện tích 71,41 ha, tăng 0,04 ha so với hiện trạng. 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: diện tích là 73,64 ha, 

không thay đổi so với hiện trạng. 

+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: diện tích là 0,03 ha, không 

thay đổi so với hiện trạng. 
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+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: diện tích là 8,3 ha, không thay đổi so 

với hiện trạng. 

+ Đất chợ: diện tích 9,45 ha, tăng 1,29 ha so với hiện trạng do được chuyển 

từ đất trồng cây lâu năm 0,46 ha, đất trồng lúa 0,53 ha, đất văn hóa 0,15 ha,… 

- Đất danh lam thắng cảnh: diện tích là 7,72 ha, tăng 7,67 ha so với hiện 

trạng. Phần diện tích tăng do được chuyển từ đất quốc phòng 4,45 ha, đất cơ sở 

văn hóa 2,58 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,53 ha,… 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: có diện tích là  8,58 ha, không tăng so với hiện 

trạng. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích 3,26 ha, tăng 2,25 ha 

được chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang. 

- Đất ở tại nông thôn: có diện tích 1.154,81 ha, tăng 14,11 ha, trong đó: 

+ Tăng 31,17 ha từ đất trồng cây lâu năm 31,12 ha, đất trồng cây hằng năm 

khác 0,05. 

+ Giảm 17,06 ha do chuyển sang đất  quốc phòng 0,80 ha, đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp 2,32 ha, đất phát triển hạ tầng 13,78 ha, ... 

- Đất ở tại đô thị: diện tích 119,24 ha, tăng 12,51 ha so với hiện trạng. Cụ 

thể: 

+ Tăng 12,60 ha từ đất trồng cây lâu năm  6,14 ha, đất trồng lúa 6,23 ha, đất 

nông nghiệp khác 0,23 ha,… 

+ Giảm 0,9 ha do chuyển sang đất chợ 0,04 ha, đất danh lam thắng cảnh 

0,05 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: có diện tích là 15,31 ha, giảm 1,12 ha so 

với hiện trạng. Do chuyển sang đất quốc phòng 0,10 ha, đất giao thông 0,49 ha, 

đất danh lam thắng cảnh 0,53 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: diện tích 2,91 ha, không 

thay đổi so với hiện trạng. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: diện tích 4,31 ha, không thay đổi so với hiện 

trạng. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích 1.211,67 ha, không thay đổi 

so với hiện trạng. 
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- Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích 17.679,46 ha, tăng 176,34 ha do 

được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 117,84 ha, đất trồng rừng sản xuất 8,34 

ha, đất trồng rừng phòng hộ 41,39 ha,…. 
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c. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng là 3,86 ha, giảm 0,02 ha so với hiện trạng do 

chuyển sang đất danh lam thắng cảnh thực hiện dự án Di tích danh thắng đá Ba 

Chồng. 

4.2. Sự phù hợp của chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 so với chỉ 

tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt. 

Bảng 05: So sánh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 so với chỉ tiêu 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Hiện trạng 

sử dụng đất 

Chỉ tiêu 

QHSDĐ 

được duyệt 

Chỉ tiêu kế 

hoạch sử dụng 

đất năm 2022 

So sánh 

Chỉ tiêu 

QHSDĐ được 

duyệt/Chỉ tiêu 

KHSDĐ 

1 Đất nông nghiệp 75.443,34 73.662,30 74.983,64 -1.321,34 

  Trong đó:       

1.1 Đất trồng lúa 3.232,72 4.041,59 3.209,03 832,56 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
2.689,61 3.250,87 2.668,65 582,22 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 4.283,33 4.046,97 4.192,11 -145,14 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 31.771,77 31.550,66 31.351,79 198,87 

1.4 Đất rừng phòng hộ 16.288,60 13.265,65 16.217,38 -2.951,73 

1.5 Đất rừng đặc dụng - 9.753,89 - 9.753,89 

1.6 Đất rừng sản xuất 19.022,98 9.939,69 18.974,45 -9.034,76 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 544,62 557,63 552,93 4,70 

1.8 Đất nông nghiệp khác 299,32 506,22 485,95 20,27 

2 Đất phi nông nghiệp 21.841,20 23.473,11 22.300,92 1.172,19 

  Trong đó:     

2.1 Đất quốc phòng 4,59 55,00 4,09 50,91 

2.2 Đất an ninh 7,08 26,66 7,08 19,58 

2.3 Đất khu công nghiệp 56,80 161,00 56,80 104,20 

2.4 Đất cụm công nghiệp 44,46 127,45 94,46 32,99 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 25,02 63,39 57,23 6,16 
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2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
87,50 79,86 94,26 -14,40 

2.7 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
10,92 130,13 11,23 118,90 

2.8 Đất phát triển hạ tầng 1.609,32 2.287,63 1.758,13 529,50 

  Trong đó:     

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá 23,79 21,36 20,68 0,68 

- Đất xây dựng cơ sở y tế 7,21 7,59 7,37 0,22 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
83,16 113,07 84,30 28,77 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục - 

thể thao 
12,52 32,25 12,52 19,73 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa 4,04 6,70 4,04 2,66 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 4,39 16,98 11,39 5,59 

- Đất cơ sở tôn giáo 71,37 64,57 71,41 -6,84 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
73,64 120,03 73,64 46,39 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh 0,05 9,80 7,72 2,08 

2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng 8,58 11,31 8,58 2,73 

2.11 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
1,01 3,44 3,26 0,18 

2.12 Đất ở tại nông thôn 1.140,70 1.353,88 1.154,81 199,07 

2.13 Đất ở tại đô thị 106,73 156,87 119,24 37,63 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 16,43 28,35 15,31 13,04 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
2,91 12,33 2,91 9,42 

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng 4,31 4,40 4,31 0,09 

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.211,67 1.187,07 1.211,67 -24,60 

2.18 Đất có mặt nước chuyên dùng 17.503,12 17.774,54 17.679,46 95,08 

3 Đất chưa sử dụng 3,88 - 3,86 -3,86 

Về tổng chỉ tiêu nông nghiệp và phi nông nghiệp đảm bảo chỉ tiêu còn lại 

chưa thực hiện hết. Tuy nhiên, vẫn có một số chỉ tiêu vượt, nguyên nhân cụ thể 

như sau: 
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- Đất trồng lúa: quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt phải 

giữ lại là 4.041,59 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đề xuất còn 3.209,03 ha, 

thấp hơn 832,56 ha so với chỉ tiêu được duyệt. 

Nguyên nhân giảm do một khu vực trồng lúa kém hiệu quả, không có hệ 

thống tưới nên người dân đã chuyển sang các mục đích khác hiệu quả hơn (hàng 

năm, lâu năm) và đã được kiểm kê vào hiện trạng là loại đất khác. 

Trong 2022, UBND huyện chỉ bố trí 8 dự án có sử dụng đất trồng lúa là 

8,8 ha (được chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021). Các công trình này 

đều phù hợp quy hoạch được duyệt và đã nằm trong chỉ tiêu đã tính toán để 

giảm trong quy hoạch được duyệt. 

- Chỉ tiêu đất rừng đặc dụng: Chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 

2020 là 9.753,89 ha. Đây là diện tích đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất chuyển 

đổi chức năng thành rừng đặc dụng theo quy hoạch 03 loại rừng; diện tích 

chuyển đổi nói trên thuộc khu vực bàn giao của Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp La Ngà cho Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tại thời điểm thực hiện thống kê 

đất đai, dự án này chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi chức năng theo quy hoạch 

nên chưa được thống kê vào chỉ tiêu đất rừng đặc dụng. 

- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu theo quy hoạch 

được duyệt đến năm 2020 là 79,86 ha, chỉ tiêu đề xuất theo kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 là 94,26 ha, vượt 14,4 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.  

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã chuyển tiếp 4 dự án từ kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 gồm: Điểm giết mổ tập trung tại Ngọc Định (1 ha) 

tại xã Ngọc Định; Mở rộng Công ty May Đồng Nai (3,66 ha) tại xã Phú Lợi; 

Xưởng sơ chế hạt Điều Nhân Hòa Phát (1,15 ha) xã Túc Trưng; Khu đất tờ 48 

thửa 223 ấp 5, xã Phú Vinh (0,08 ha) (đấu giá). Vị trí thực hiện các dự án trên 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt và nằm trong chỉ tiêu đất sản xuất 

kinh doanh đã được tính toán vào chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.  

Việc chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 vượt quy hoạch được duyệt 

là do hiện trạng đã thống kê một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn một 

số xã như Suối Nho, Phú Túc,…, các cơ sở này chưa phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất được duyệt. Vì vậy, chỉ tiêu kế hoạch chuyển vượt không do dự án đưa 

vào kế hoạch mà thuộc các công trình đã thống kê vào hiện trạng. 

- Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu được duyệt là 64,57 ha, chỉ tiêu đề 

xuất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 71,41 ha, cao hơn 6,84 ha so với 

chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do thống kê đất của các cơ sở tôn 

giáo theo hiện trạng thực tế (các cơ sở tôn giáo hợp pháp); hầu hết các công 

trình tôn giáo đưa vào kế hoạch sử dụng đất đều đã có hiện trạng, việc đưa vào 

kế hoạch sử dụng đất chủ yếu để thực hiện các thủ tục về đất đai. 
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- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 

là 1.187,07 ha, chỉ tiêu đề xuất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.211,67 

ha, cao hơn 24,6 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do kết 

quả kiểm kê, thống kê đã cập nhật hiện trạng sông, suối theo thực tế. Vì vậy, chỉ 

tiêu đất sông suối cao hơn quy hoạch. 

5. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm 2022 

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất theo loại đất hiện trạng trên địa 

bàn huyện như sau: 

Bảng 05: Diện tích chuyển mục đích theo theo loại đất hiện trạng 

TT   Mục đích sử dụng đất    Mã loại đất  
 Diện tích  

(ha) 

1 
 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp  
 NNP/PNN      461,37  

1.1  Đất trồng lúa   LUA/PNN        23,57  

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước   LUC/PNN        20,96  

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK/PNN        11,22  

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN/PNN      317,76  

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH/PNN        71,22  

1.5  Đất rừng sản xuất   RSX/PNN        35,23  

1.6  Đất nuôi trồng thuỷ sản   NTS/PNN          1,69  

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN         0,68  

2 
 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp  
        73,60  

2.1 
 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất nuôi trồng thuỷ sản  
 HNK/NTS        60,30  

2.2 
 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng  
 RSX/NKR(a)        13,30  
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 Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất theo loại đất hồ sơ địa chính như 

sau: 

Bảng 06: Diện tích chuyển mục đích theo theo loại đất hồ sơ địa chính 

TT   Mục đích sử dụng đất    Mã  
 Diện tích  

(ha) 

1 
 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp  
 NNP/PNN      461,37  

1.1  Đất trồng lúa   LUA/PNN        66,65  

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước   LUC/PNN       38,13  

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK/PNN        16,50  

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN/PNN      224,38  

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH/PNN      143,11  

1.5  Đất rừng sản xuất   RSX/PNN          8,30  

1.6  Đất nuôi trồng thuỷ sản   NTS/PNN          2,33  

2 
 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp  
        73,60  

   Trong đó:      

2.1 
 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm  
 LUA/CLN        50,00  

2.3 
 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản  
 LUA/NTS          5,30  

2.4 
 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản  
 HNK/NTS          5,00  

2.5 
 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng  
 RSX/NKR(a)        13,30  

6. Diện tích đất cần thu hồi năm 2022 

 Trong năm 2022, tổng diện tích cần thu hồi đất theo Điều 61 và Điều 62, 

Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 như sau: 
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Bảng 07: Diện tích cần thu hồi đất theo từng loại đất 

TT Mục đích sử dụng đất 
 Mã loại 

đất  

 Tổng  

diện tích  

(ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP    413,37  

  Trong đó     

1.1  Đất trồng lúa  LUA       58,54  

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC       41,12  

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  HNK       20,55  

1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN     194,06  

1.4  Đất rừng phòng hộ  RPH     131,19  

1.5  Đất rừng sản xuất  RSX         8,30  

1.6  Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS         0,73  

2  Đất phi nông nghiệp  PNN      12,29  

  Trong đó     

2.1  Đất quốc phòng  CQP         4,45  

2.2  Đất phát triển hạ tầng  DHT         5,43  

   Trong đó:      

- Đất giao thông DGT         1,49  

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH         3,10  

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD         0,54  

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD         0,30  

2.3  Đất ở tại nông thôn  ONT         1,02  

2.4  Đất ở tại đô thị  ODT         0,84  

2.5  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC         0,55  

3  Đất chưa sử dụng  CDS        0,02  
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7. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 

Trong năm 2022, thực hiện dự án Di tích danh thắng đá Ba Chồng với diện 

tích dự án là 9,8 ha tại thị trấn Định Quán, trong đó diện tích đưa đất chưa sử 

dụng vào sử dụng là 0,02 ha.   

9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện bố trí nhiều công trình, dự án 

trọng điểm, tập trung mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho huyện 

Trảng Bom mà còn phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai. Việc tính toán 

các khoản thu, chi từ đất trong phương án quy hoạch được thực hiện dựa trên 

các căn cứ pháp lý và cơ sở như sau: 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

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

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Quyết định số Số: 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hàn Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hàn Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 

2020 - 2024; 

Căn cứ vào diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 của huyện, dự kiến các khoản thu, chi từ đất của huyện như sau: 
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- Các khoản thu từ đất bao gồm: thu từ việc giao đất ở đô thị, đất ở nông 

thôn, cho thuê đất, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất. Do đó tổng thu từ đất khoảng 515,20 tỷ đồng. 

- Tổng chi từ đất khoảng 409,54 tỷ đồng, gồm các khoản chi: chi đền bù 

giải tỏa đất, chi bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi, tài sản trên đất, chi hỗ trợ 

ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, chi suất tái định 

cư tối thiểu. 

- Cân đối thu chi các khoản có liên quan đến đất là: 105,66 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc mang lại những khoản thu cần thiết cho huyện, việc thực 

hiện dự án theo quy hoạch góp phần cải tạo mỹ quan đô thị trong tương lại, giao 

thông được cải thiện thuận lợi trong việc kết nối giao thương với vùng lân cận, 

hạ tầng đồng bộ, tiết kiệm quỹ đất đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết của người dân. 

Kết quả này cho thấy rõ rệt về tính hiệu quả của việc lập kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 của huyện Định Quán. 

VI. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT 

1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hợp lý tài nguyên đất, giảm 

thiểu thoái hóa đất; thực hiện các biện pháp để làm giảm tối đa tác hại xói mòn 

mòn đất. Sử dụng các kỹ thuật thân thiện với đất, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong việc sử dụng, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất. 

Giám sát việc bảo vệ môi trường của các dự án theo đúng các tiêu chí đã 

cam kết môi trường, đã đánh giá tác động môi trường. 

Đồng thời, giám sát việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối 

với các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đã 

được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định. 

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Xác định rõ 

trách nhiệm và phân công hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thực hiện cơ chế 

nhân dân cùng giám sát có hiệu quả việc quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát, có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, phát hiện kịp thời các trường 

hợp vi phạm pháp luật quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường 

quản lý chặt chẽ về đất đai. Tuân thủ các quy định của Luật Trồng trọt, thực hiện 
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nghiêm Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa. 

2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

Bố trí nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu 

quản lý cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất 

là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chú trọng công tác đào tạo 

qua việc mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất và nghiệp vụ về quản lý đất đai - môi trường. 

3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất 

3.1. Giải pháp tổ chức thực hiện 

a. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn trong năm 2022 để giải ngân kinh phí đúng 

thời hạn để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội và 

các công trình khác sử dụng nguồn vốn ngân sách 

b. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất theo định kỳ.  

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai; 

phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai cho các dự 

án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện. 

c. Các Ban, ngành của huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã  

- UBND xã tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất và niên yết 

bản đồ kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND xã để các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn xã được biết; 

- Bám sát kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt 

để tổ chức thực hiện các thủ tục về đất đai, khi có phát sinh nhu cầu mới cần 

phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân huyện  

điều chỉnh bổ sung kế họach sử dụng đất theo luật định. 

3.2. Giải pháp về giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
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Kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt phải được công bố, công khai 

kịp thời và đúng quy định, để cộng đồng thực hiện và giám sát việc thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, nhằm nâng 

cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ của 

người sử dụng đất. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã 

hội và của nhân dân trong giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 

Tổ chức thực hiện kế hoạch thống nhất, chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã; 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các hành 

vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tình hình triển khai hiện các dự án, 

công trình theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

3.3. Các giải pháp khác 

a. Giải pháp về chính sách quản lý, sử dụng đất 

Thường xuyên và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 

pháp luật đất đai, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo sự đồng thuận 

cao trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Phát huy vai trò của các 

cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây 

dựng và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát và thực hiện nhanh công tác 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; phối hợp với 

các ngành chức năng của tỉnh rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các tổ chức trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong 

việc xử lý các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện làm cơ sở cho việc lập kế 

hoạch sử dụng đất trong thời gian tới. 

b. Giải pháp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện các công trình, dự án 

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh ban hành, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Rà 

soát, tổng hợp và đề xuất với cơ quan cấp tỉnh về những bất cập trong cơ chế, 

chính sách áp dụng trên địa bàn huyện; 
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Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề đối với 

người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi, đặc biệt đối 

với các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất nông nghiệp thu hồi với diện tích 

lớn, phải chuyển đổi ngành nghề. 

c. Giải pháp về khoa học, công nghệ 

Phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh đề xuất UBND tỉnh đổi mới cơ chế và 

hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường phù hợp 

với địa phương, tạo môi trường cho hoạt động khoa học và công nghệ trở thành 

động lực phát triển kinh tế - xã hội; 

Tăng cường đầu tư ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến 

trong công tác quản lý và sử dụng đất như kỹ thuật công nghệ số trong thống kê, 

kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; những tiến bộ sử dụng đất bảo đảm 

môi trường sinh thái, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng,... để sử dụng đất có hiệu 

quả; 

VII. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Định Quán được thực hiện theo 

đúng quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai, Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 đã được tổng hợp cân đối mang tính kế thừa, khách quan từ việc lấy nhu 

cầu thực tế của các Sở, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia 

đình cá nhân; các quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, quy hoạch 

chi tiết của các công trình dự án thuộc các xã, thị trấn và được rà soát kỹ lưỡng 

các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo tính khả thi cao. Kết quả lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 đã xác định: 

1. Trong tổng số 90 dự án/647,01 ha đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, trong đó 84 dự án/ 645 ha được chuyển từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

và 6 dự án/ 2,01 ha bổ sung mới; 
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2. Tổng số diện tích cần thu hồi đất trong năm 2022 là 425,68 ha.  

Như vậy, nhìn chung khối lượng công việc phải thực hiện trong năm 2022 

là tương đối lớn. Vì vậy, để hoàn thành khối lượng các dự án này cần phải phát 

huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về vốn và nhân lực; 

đồng thời, phải có những giải pháp mang tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với 

thực tế. 

2. Kiến nghị  

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được phê duyệt là cơ sở quan 

trọng để huyện Định Quán kịp thời triển khai thực hiện các công trình, dự án 

nhằm đáp ứng được yêu cầu trong việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng trên địa bàn huyện. Vì vậy, UBND huyện có một số kiến nghị như sau: 

1. UBND tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để UBND 

huyện có căn cứ thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Chỉ đạo các Sở ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển 

khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách của tỉnh, các chủ đầu tư 

được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để kịp thời thực hiện và xử lý nghiêm 

đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích 

hoặc sử dụng đất không hiệu quả./.  


