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ỦY BAN NHÂN DÂN
 

HUYỆN THẠCH HÀ 

Số: 293/TTr-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày 25 tháng 02 năm 2019 

 
 

TỜ TRÌNH 
 

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng  

đất đến năm 2020 của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 
   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

UBND huyện Thạch Hà trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 của huyện Thạch Hà với nội dung chủ yếu 

sau: 

1. Hồ sơ trình thông qua kèm theo Tờ trình gồm: 

1.1. Báo cáo thuyết minh tổng; 

1.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015; 

1.3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 

1.4. Nghị quyết HĐND huyện Thạch Hà thông qua phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện. 

1.5. Văn bản giải trình các nội dung đã được chỉnh sửa theo Thông báo của Hội 

đồng thẩm định. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch  sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015): 

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ đầu:  

Kết quả thực hiện chỉ tiêu  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) 

như sau: 

2.1.1. Đất nông nghiệp  

Đất nông nghiệp chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) 

được duyệt 23.387,92 ha; thực hiện được 23.622,55 ha; cao hơn 234,63 ha và đạt 

101,00% so với chỉ tiêu được duyệt.  

1.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Đất phi nông nghiệp chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) 

được duyệt 10.436,49 ha; thực hiện được 9.416,57 ha; thấp hơn 1.019,92 ha và đạt 

90,23% so với chỉ tiêu được duyệt. 

1.1.3. Đất chưa sử dụng  

Đất chưa sử dụng chỉ tiêu được duyệt còn 1.679,37 ha; đến nay thực hiện còn 

2.352,38 ha; như vậy đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng không đạt chỉ tiêu so với 

quy hoạch được duyệt 673,01 ha. 

2.2. Tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu: 

-  Việc thực hiện công tác công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đưa vào 
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dàn trải chưa phục vụ tốt cho việc lựa chọn địa điểm đầu tư dự án thực sự sát.  

- Việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

chưa đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của Hội đồng nhân dân cấp xã. 

- Đội ngũ cán bộ địa chính các xã trình độ chuyên môn không đồng đều, một số 

xã thuyên chuyển, thay đổi cán bộ địa chính mới nên chưa nắm chắc quỹ đất, kế 

hoạch thực hiện trong kỳ,... do đó trong quá trình thực hiện còn lúng túng. 

- Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương, cơ sở 

còn buông lỏng, quản lý kém. 

- Một số dự án do UBND xã làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách xã để thực 

hiện xây dựng cơ sở hạ tầng như khu quy hoạch cấp đất ở mới với kinh phí quá lớn 

nên chưa thực hiện được. 

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện 

nhất là những công trình dự án từ vốn ngân sách Nhà nước và sự bất cập trong công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, 

dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. 

- Bên cạnh đó, một số định hướng trong quy hoạch, kế hoạch chưa bắt kịp với 

nhu cầu phát triển chung của huyện Thạch Hà như đất cơ sở sản xuất kinh doanh, 

đất thương mại - dịch vụ, đất nông nghiệp khác,... 

3. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

3.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

(Theo Văn bản số 2873/UBND của UBND tỉnh ngày 28 tháng 9 năm 2018  

về việc phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 của cấp tỉnh cho cấp huyện) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

 năm 2015 

Quy hoạch  

đến năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích  

cấp tỉnh 

 phân bổ 

DT cấp 

 huyện 

xác 

định, 

 XĐ bổ 

sung 

Tổng số 

Diện 

tích (ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

I LOẠI ĐẤT 
 

            

1 Đất nông nghiệp NNP 23.622,56 66,74 22.457,29 831,56 23.258,85 65,72 

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.721,31 27,47 8.194,15 525,91 8.690,06 37,36 

 
Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.781,41 24,81 7.429,79 459,17 7858,96 33,79 

 
Đất trồng lúa nước còn lại LUK 939,90 2,66 764,36 66,74 831,10 3,57 

1.2 Đất trồng cây hàng năm HNK 1.590,31 4,49 1.187,41 211,67 1.399,08 6,01 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.729,84 10,54 3.168,37 533,04 3.701,41 15,89 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 3.036,21 8,58 3.051,46 -39,75 3.011,71 12,93 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 4.386,77 12,39 5094,68 -635,76 4.458,92 19,15 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.027,98 2,90 1.195,39 264,76 1.460,15 6,27 

1.7 Đất làm muối LMU 83,03 0,23 81,71 -56,78 24,93 0,11 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 47,12 0,13 484,12 7,78 491,90 2,11 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.416,57 26,61 11.922,13 -172,25 11.779,88 33,28 

2.1 Đất quốc phòng CQP 108,50 0,31 302,16 80,21 382,37 3,25 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

 năm 2015 

Quy hoạch  

đến năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích  

cấp tỉnh 

 phân bổ 

DT cấp 

 huyện 

xác 

định, 

 XĐ bổ 

sung 

Tổng số 

Diện 

tích (ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

2.2 Đất an ninh CAN 71,52 0,20 76,42 -1,00 75,42 0,64 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK             

2.4 Đất khu chế xuất SKT             

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 9,69 0,03 107,55 -0,73 106,82 0,91 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 30,52 0,09 402,07 110,35 512,42 4,35 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi NN SKC 120,44 0,34 256,44 38,53 294,97 2,50 

2.8 Đất cho HĐ khoáng sản SKS 457,83 1,29 1.296,32 -333,49 962,83 8,17 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 4.119,44 11,64 4.494,11 116,67 4.610,78 39,14 

 
Trong đó: 

 
203,02 0,86 285,45 1,64 287,09 0,76 

 
Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,51 0,01 3,51   3,51 0,01 

 
Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 9,03 0,04 11,67 -1,16 10,51 0,03 

 
Đất XD giáo dục, đào tạo DGD 94,00 0,40 106,93 -2,21 104,72 0,29 

 
Đất XD thể dục thể thao DTT 96,42 0,41 147,50 4,56 152,06 0,43 

2.10 Đất có di tích lịch sử - VH DDT 16,29 0,07 15,84 0,45 16,29 0,14 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL             

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,01 0,01 109,77 -38,58 71,19 0,60 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.610,27 4,55 1.864,81 21,93 1.886,74 16,02 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 71,32 0,20 81,92 -0,94 80,98 0,69 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 27,31 0,08 30,44 30,67 61,11 0,52 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức SN DTS 3,05 0,01 3,05   3,05 0,03 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 15,27 0,04 17,67 9,94 27,61 0,23 

2.19 Đất làm nghĩa trang, N.Địa NTD 511,86 1,45 558,35 16,57 574,92 4,89 

2.20 Đất SX vật liệu xây dựng SKX 54,76 0,15   150,66 150,66 1,28 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 37,27 0,11   45,81 45,81 0,39 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí CC DKV 5,85 0,02   8,65 8,65 0,07 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 67,03 0,19   72,83 72,83 0,62 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, suối SON 1.425,54 4,03   1.297,32 1297,32 11,04 

2.25 Đất có mặt nước CD MNC 648,92 1,83   511,31 511,31 4,35 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK       25,80 25,80 0,22 

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.352,38 6,65 1.012,11 -659,33 352,78 1,00 

4 Đất khu kinh tế* KKT             

5 Đất đô thị* KDT     861,88   861,88   

II KHU CHỨC NĂNG* 
 

    1.9701,69 -428,19 1.9273,50   

1 Khu sản xuất nông nghiệp KNN     7100,00   7100,00   

2 Khu lâm nghiệp KLN     5747,00   5747,00   

3 Khu bảo tồn thiên nhiên KBT             

3 Khu phát triển công nghiệp KPC     114,19   114,19   

4 Khu thương mại - dịch vụ KTM     200,00   200,00   

5 Khu dân cư nông thôn DNT     6.540,50 -428,19 6.112,31   
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3.2.  Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:     
   

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1.880,11 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 780,92 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 712,75 

 
Đất trồng lúa nước còn lại LUK/PNN 68,17 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 302,83 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 145,94 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 26,50 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 574,87 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 40,95 

1.7 Đất làm muối LMU/PNN 8,10 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất N. nghiệp   328,61 

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản HNK/NTS 95,00 

2.2 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 
HNK/NTS 13,63 

2.3 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là 

rừng 
RSX/NKR(a) 219,98 

3 Đất phi N. nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 9,15 

 

3.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng  

diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

1  Đất nông nghiệp NNP 1.295,24 

1.1 Đất trồng lúa LUA 61,00 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 61,00 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 120,75 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 23,90 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 867,00 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 135,26 

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 87,03 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 704,36 

2.1 Đất quốc phòng CQP 114,67 

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN 10,00 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 71,30 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 68,12 

2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 227,10 

2.6 Đất phát triển HT cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 92,59 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng  

diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 32,64 

2.8 Đất ở tại nông thôn ONT 38,38 

2.9 Đất ở tại đô thị ODT 0,08 

2.10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1,23 

2.11 Đất cơ sở tôn giáo TON 3,98 

2.12 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 24,25 

2.13 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 12,50 

2.14 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,53 

2.15 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,04 

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,15 

2.27 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,80 

 

4. Các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 

Để phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đưa vào thực 

hiện đạt kết quả cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục 

tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn 2016 - 2020. Để đạt được 

các mục tiêu trong phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 cần phải thực 

hiện các giải pháp sau: 

4.1. Giải pháp về chính sách: 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, quản lý đất đai, 

xây dựng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; 

- Tiến hành rà soát, sổ sung, đề nghị sửa đổi cơ chế, chính sách về đất đai cho 

phù hợp với thực tế của chung tỉnh và huyện, nhất là cơ chế, chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách tài chính về đất đai; 

chính sách đất đai đối với nông nghiệp; 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề nghị điều chỉnh giá đất hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi 

ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, trong đó quan tâm nhiều hơn đến việc 

thu hồi đất. 

4.2. Giải pháp về nguồn vốn: 

- Tích cực huy động các nguồn vốn, tập trung huy động các nguồn vốn sau: 

Vốn ngân sách nhà nước (Trung ương, địa phương, vốn ODA), vốn tự có của các 

doanh nghiệp, vốn trong dân cư, vốn FDI, vốn tín dụng...  

- Cân đối các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; nguồn vốn ngân sách chủ 

yếu dành cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội. Để huy động và sử dụng có 

hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn từ các doanh nghiệp ngoài 

tỉnh, nguồn vốn này có một vị trí rất quan trọng, việc thu hút đầu tư bên ngoài là cơ 

hội để đổi mới công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, mở rộng thị trường. 

- Vốn tín dụng: Sau khi huy động hết các nguồn vốn đầu tư trên, phần vốn 

còn thiếu được cân đối từ nguồn vốn vay tín dụng. Nguồn vốn này sử dụng để bổ 
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sung vốn đầu tư cho các dự án thuộc các nguồn vốn trên, để bảo đảm cho các dự án 

hoạt động hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi từ nguồn tài chính về đất đai đặc biệt 

là việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, 

chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

- Thành lập Quỹ phát triển đất, tạo điều kiện thuận lợi hình thành quỹ đất sạch 

theo quy hoạch; củng cố hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động của các Trung tâm 

phát triển quỹ đất nhằm sớm tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch để kịp thời phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội; 

- Đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng 

nông thôn mới; 

4.3. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường: 

a. Đối với đất nông nghiệp: 

- Áp dụng công nghệ, kỹ thuật canh tác cao, thân thiện với môi trường. Đối 

với quỹ đất lúa nước cần phát huy hiệu quả các giống có năng suất, chất lượng cao 

hiện có; đồng thời thử nghiệm đưa vào gieo trồng các giống mới cho năng suất cao, 

chất lượng tốt; tăng cường thực hiện các biện pháp thâm canh cải tiến (Quản lý dịch 

hại tổng hợp; quản lý dinh dưỡng và quản lý nước) trên cơ sở các căn cứ khoa học 

và thực tiễn sản xuất lúa trong toàn tỉnh để đảm bảo an ninh lương thực cho huyện. 

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, trong đó có khu bảo tồn thiên nhiên. Xây dựng cơ chế khuyến khích ưu đãi 

người trồng rừng nhằm tăng mật độ che phủ, hạn chế xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất. 

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm hồ ao, mặt nước 

chuyên dùng, ô nhiễm đất. 

b. Đối với đất phi nông nghiệp: 

- Di dời các nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung 

tâm các đô thị, khu đông dân cư. Kiểm soát chặt chẽ việc bảo vệ môi trường đối với 

các cụm công nghiệp, khu đô thị hiện có, khu đô thị mới ngay từ khâu lập quy 

hoạch; 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng 

sản đặc biệt là khai thác đá và vật liệu xây dựng thông thường. 

4.4. Giải pháp về khoa học công nghệ: 

- Từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào quản lý 

đất đai, đặc biệt là trong việc xây dựng hồ sơ địa chính chính quy; 

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống các tiêu chí làm cơ sở đánh giá việc sử dụng 

đất có hiệu quả tại các dự án. 

4.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện: 

- Sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được UNBD tỉnh phê 

duyệt, tổ chức tuyên truyền, công bố công khai bằng các hình thức phù hợp, thuận 

tiện để các cấp chính quyền, các nhà đầu tư, nhân dân biết, thực hiện; 

- Tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện 

phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương sau khi được phê 

duyệt; 
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- Tăng cường giám sát và đánh giá định kỳ việc thực hiện phương án điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ chế quản lý quy hoạch và phân định rõ 

trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời xử lý các vi 

phạm pháp luật đất đai. 

Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà kính trình UBND tỉnh phê duyệt phương 

án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện để có cơ sở đưa vào 

thực hiện./. 

Nơi nhận  

- Như kính gửi; 

- Sở TN và MT; 

- TTr HU, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Ngô Văn Tân 
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