






















Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Trà Vinh                          67 

MỤC LỤC 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................... 1 

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI .............. 4 

1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................................ 4 

1.1.1. Vị trí địa l  .............................................................................................. 4 

1.1.2. Địa hình ................................................................................................... 5 

1.1.3. Thủy văn ................................................................................................. 5 

1.1.4. Khí hậu .................................................................................................... 6 

1.1.5. Các nguồn tài nguyên.............................................................................. 7 

1.1.6. Thực trạng môi trường .......................................................................... 10 

1.1.7. Tác động của  iến đổi khí hậu, hạn hán, x m nhập m n ...................... 10 

1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội........................................................... 11 

1.2.1. Tăng trưởng kinh tế ............................................................................... 11 

1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế ............................................... 11 

1.2.3. D n số - lao động .................................................................................. 12 

1.2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu   n cư nông thôn ................... 13 

1.2.5. Hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ............................... 13 

1.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ............................................. 16 

1.3.1. Thuận lợi ............................................................................................... 16 

1.3.2. Khó khăn ............................................................................................... 17 

1.4. Tình hình quản l  sử  ụng đất.................................................................... 17 

1.4.1. Công tác đo đạc,  ản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ ...... 17 

1.4.2. Công tác kiểm kê đất đai, lập  ản đồ hiện trạng sử  ụng đất ............... 17 

1.4.3. Công tác Lập quy hoạch sử  ụng đất .................................................... 18 

1.4.4. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử  ụng 

đất .................................................................................................................... 18 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 ...... 18 

2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 .............. 18 

2.1.1. Kết quả thực hiện các công trình,  ự án trong năm 2017 ..................... 18 

2.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử  ụng đất ........................................... 20 

2.2. Đánh giá nh ng tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 ........ 28 



Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Trà Vinh                          68 

2.2.1. Các m t tích cực .................................................................................... 28 

2.2.2. M t tồn tại cần khắc phục ..................................................................... 28 

2.3. Đánh giá nguyên nh n của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2017 ..................................................................................................... 29 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ........................................................ 29 

3.1. Chỉ tiêu sử  ụng đất ................................................................................... 29 

3.2. Nhu cầu sử  ụng đất cho các ngành, lĩnh vực ........................................... 30 

3.2.1. Chỉ tiêu sử  ụng đất trong kế hoạch sử  ụng đất ................................. 31 

3.2.2. Nhu cầu sử  ụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nh n .................. 33 

3.3. Tổng hợp và c n đối các chỉ tiêu sử  ụng đất ............................................ 37 

3.3.1. Các chỉ tiêu sử  ụng đất nông nghiệp ................................................... 37 

3.3.2. Các chỉ tiêu sử  ụng đất phi nông nghiệp ............................................. 40 

3.3.3. Các chỉ tiêu sử  ụng đất chưa sử  ụng ................................................. 50 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích ............................................... 50 

3.4.1. Chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ............ 50 

3.4.2. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở ................ 51 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi ............................................................................ 51 

3.6. Diện tích đất chưa sử  ụng đưa vào sử  ụng ............................................. 53 

3.7. Danh mục các công trình,  ự án trong năm kế hoạch ................................ 53 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử 

 ụng đất ....................................................................................................... 58 

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.. 61 

4.1. Xác định các giải pháp  ảo vệ, cải tạo đất và  ảo vệ môi trường ............. 61 

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử  ụng đất ............... 62 

4.3. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư ....................................................... 63 

4.4. Giải pháp về khoa h c công nghệ .............................................................. 63 

4.5. Giải pháp về quản l , sử  ụng đất trồng lúa .............................................. 63 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 65 

1. Kết luận ........................................................................................................... 65 

2. Kiến nghị ......................................................................................................... 66 

 



Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Trà Vinh                          1 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Đất đai là tài sản quốc gia, là tư liệu sản xuất chủ yếu. Trong quá trình lao 

động con người tác động vào đất đai để tạo ra các sản phẩm cần thiết phục vụ cho 

con người, vì vậy đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là đối tượng lao động đồng thời 

cũng là sản phẩm lao động. 

Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013, chương 

III, Điều 53, 54 quy định: Đất đai thuộc sở h u toàn   n  o Nhà nước đại  iện chủ 

sở h u và thống nhất quản l ; Đất đai là tài nguyên đ c  iệt của quốc gia, nguồn 

lực quan tr ng phát triển đất nước, được quản l  th o pháp luật. 

Cụ thể hóa Luật Đất Đai năm 2013 ngày 29/11/2013 (Chương IV từ Điều 35 

đến Điều 51), đến ngày 15/5/2014 Chính phủ  an hành Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử  ụng đất. 

Trong nh ng năm gần đ y nền kinh tế huyện Cầu Kè phát triển khá nhanh, 

đời sống người   n từng  ước được cải thiện. Trong công cuộc đổi mới, x y  ựng 

nền kinh tế th o hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang tạo ra nh ng  ước tiến 

cho sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội luôn đi đôi với 

việc chuyển đổi cơ cấu sử  ụng đất, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, cùng 

với nhu cầu sử  ụng đất của các ngành các lĩnh vực ngày càng nhiều, trong khi đó 

 iện tích tự nhiên trên địa  àn huyện lại có hạn. Việc sử  ụng đất đai hợp l  liên 

quan ch t chẽ tới m i hoạt động của từng ngành và từng lĩnh vực, quyết định đến 

hiệu quả sản xuất và cuộc sống của từng người   n. Chính vì vậy để có giải pháp 

hợp l  và khoa h c trong việc khai thác tiềm năng đất đai cho các mục đích sử 

 ụng khác nhau nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao,  ền v ng và đáp ứng được 

yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn đảm  ảo tính hiệu quả và tiết kiệm khi 

sử  ụng quỹ đất của huyện thì cần phải lập kế hoạch sử  ụng đất.  

Xuất phát từ nh ng vấn đề trên, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

huyện Cầu Kè là việc làm cần thiết, cấp  ách và khách quan. Căn cứ vào điều kiện 

tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng khu vực để tiến 

hành thực hiện kế hoạch sử  ụng đất. Việc lập kế hoạch sử  ụng đất giúp ph n  ố 

việc sử  ụng đất hợp l , có hiệu quả,  ự  áo đầy đủ nhu cầu sử  ụng đất trong năm 

2018 phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện nhưng vẫn  ảo vệ 

môi trường, nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí,  ất hợp l , ngăn 

ch n các hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm, hủy hoại đất, phá vỡ c n  ằng môi 

trường sinh thái và đ y cũng là cơ sở pháp l  giúp UBND huyện có căn cứ pháp l  

thực hiện chức năng quản l  nhà nước về đất đai, đồng thời có đầy đủ cơ sở để x y 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai.  

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 của huyện đã được Ủy  an nh n   n tỉnh phê 

 uyệt th o Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 03/5/2017. Tuy nhiên, kết quả thực 
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hiện chưa đạt mục tiêu định hướng th o kế hoạch được  uyệt; đồng thời nhu cầu sử 

 ụng đất trong năm 2018 đã có sự thay đổi để đáp ứng mục tiêu, phương hướng 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện thì lập kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018 cho huyện Cầu Kè là yêu cầu cấp thiết.  

Thực hiện Công văn số 1143/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/7/2017 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018, Ủy  an nh n 

  n huyện Cầu Kè tổ chức thực hiện Lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện 

Cầu Kè. 

MỤC TIÊU YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 

nhằm mục tiêu đáp ứng đầy đủ các loại đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng an ninh; làm cơ sở pháp l  cho thực hiện nhiệm vụ quản l  đất 

đai, là căn cứ để thực hiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao 

đất, cho thuê đất. 

Thực hiện chi tiết các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được  uyệt; quy 

hoạch chuyên ngành; nhu cầu sử dụng đất trong năm và chủ động triển khai việc 

chuyển mục đích sử  ụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất th o các  ự án cụ 

thể. 

Thực hiện chi tiết các chỉ tiêu ph n bổ các loại đất sử dụng năm 2018 của 

UBND tỉnh giao cho huyện Cầu Kè. 

Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2018 của tất cả các  ự án, 

công trình thực hiện trên địa  àn huyện của các cấp các ngành từ TW, 

tỉnh, huyện và các xã, thị trấn trong huyện. 

Góp phần quan tr ng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, x y 

dựng các hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, ổn định và phát triển các khu   n cư đô 

thị, nông thôn, các khu  ịch vụ, du lịch, các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, tăng nguồn thu ng n sách từ đất đai. 

Đề xuất với UBND tỉnh, các ngành có điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng 

đất phát sinh ngoài quy hoạch, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, huyện. 

Tạo sự đồng thuận, đồng bộ gi a các ngành, địa phương và hộ gia đình, cá 

nh n trong quá trình quản l , sử dụng đất, bồi thường, thu hồi đất phù hợp với kế 

hoạch sử dụng đất. 

CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập  ản đồ hiện trạng sử  ụng đất;  
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- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ,  (nội  ung quy định 

tại Điều 3 Chương II Quản l , sử  ụng đất  ãi  ồi v n sông, đất  ãi  ồi v n  iển, 

đất có m t nước v n  iển); 

- Công văn số 1143/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/7/2017 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện; 

- Công văn số 2943/UBND-NN ngày 07/8/2017 của Ủy  an nh n   n tỉnh về 

việc khẩn trương triển khai lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 cấp huyện; 

- Công văn số 287/UBND-NN ngày 15/8/2017 của Ủy  an nh n   n huyện Cầu 

Kè về việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè; 

- Công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2017 của Bộ Tài nguyên 

Môi trường về việc lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 cấp huyện; 

- Công văn số 3954/UBND-NN ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về việc lập 

kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 cấp huyện. 

CƠ SỞ KHOA HỌC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 24/08/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh 

về việc phê  uyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Kè đến 

năm 2020; 

- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND huyện Cầu Kè về 

chuyển đổi cơ cấu c y trồng trên đất trồng lúa trên địa  àn huyện Cầu Kè giai đoạn 

2016-2020; 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử  ụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử  ụng đất 05 

năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh; 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử  ụng đất đến năm 2020 huyện Cầu Kè; 

- Kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện Cầu Kè; 

- Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy  an nh n   n tỉnh về 

việc Phê  uyệt kết quả cập nhật  iễn  iến rừng và đất l m nghiệp năm 2016 trên 

địa  àn tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Ủy  an nh n   n tỉnh 

Trà Vinh về việc phê  uyệt kết quả thực hiện Dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu 

trên địa  àn tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nh n   n huyện 

về việc phê  uyệt  anh mục công trình đầu tư công kế hoạch năm 2018 trên địa 

 àn huyện Cầu Kè; 
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- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nh n   n 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua và phê  uyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm 2016-2020;  

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nh n   n tỉnh 

Trà Vinh về việc thông qua  anh mục công trình,  ự án cần thu hồi đất và nhu cầu 

chuyển mục đích sử  ụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử  ụng vào mục 

đích khác trong năm 2017 trên địa  àn tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nh n   n 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua và phê  uyệt điều chỉnh,  ổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020; 

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nh n   n tỉnh 

Trà Vinh về việc thông qua Danh mục công trình,  ự án cần thu hồi đất và nhu cầu 

chuyển mục đích sử  ụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử  ụng vào mục 

đích khác trong năm 2018 trên địa  àn tỉnh Trà Vinh; 

- Các chương trình,  ự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa  àn tỉnh, huyện; 

- Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa  àn huyện: Nông nghiệp, công 

nghiệp, giao thông, điện, y tế, giáo  ục đào tạo, thể dục thể thao, chợ, văn hóa,  u 

lịch,…Thực trạng quản l  và sử dụng đất đai, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, 

các số liệu điều tra cơ bản từ các  an ngành trong huyện, các xã, thị trấn và nhu 

cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nh n trong huyện; 

- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cầu Kè thể hiện trong các 

 áo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 

2018.  

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

 1.1. Điều kiện tự nhiên 

 1.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Cầu Kè nằm về phía T y Bắc của tỉnh Trà Vinh, v n Sông Hậu. Trung 

t m huyện nằm cách trung t m Tp.Trà Vinh 41km về phía T y Bắc th o đường 

Quốc lộ 60 và Quốc lộ 54. Toàn huyện có 10 xã, 01 thị trấn với 70 ấp, khóm, vị trí 

địa l  của huyện được khái quát mô tả như sau: 

- Phía Đông giáp với huyện Càng Long (Đông Bắc); 

- Phía T y giáp tỉnh Sóc Trăng qua ranh giới là Sông Hậu; 

- Phía T y Bắc giáp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; 

- Phía Nam giáp huyện Tiểu Cần. 

So với các huyện khác trong tỉnh, huyện Cầu Kè nằm xa biển Đông về phía 

Sông Hậu nên ít  ị ảnh hưởng m n. Đ y là một trong nh ng điểm thuận lợi trong 

khai thác sử dụng đất nông nghiệp so với các huyện trong tỉnh. 
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 1.1.2. Địa hình 

Địa hình huyện Cầu Kè mang tính chất chung của vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long nên tương đối bằng phẳng. Ngoài nh ng giồng cát có địa hình cao đ c trưng 

(>1,8 m), phần lớn diện tích đất trong huyện có cao trình  ình qu n phổ biến từ 0,6 

- 1,6 m. D c th o Sông Hậu có địa hình khá cao (cao v n sông) và thấp dần về 

hướng Đông (vào nội đồng). Địa hình thấp nhất (0,4 - 0,6 m) ở khu vực phía Đông 

Nam thuộc các địa  àn (Phong Thạnh, Phong Phú) và nằm rải rác ở các khu vực 

Đông Bắc (Thạnh Phú, Thông Hòa). Đ t biệt có khu vực địa hình trũng thấp (< 0,4 

m) ở ấp Sóc Kha (xã Hòa Ân); C y Gòn (xã Phong Thạnh). 

Nhìn chung, địa hình huyện Cầu Kè thích hợp cho canh tác lúa, hoa màu và 

c y l u năm. Tuy nhiên, cục bộ tại một số khu vực trũng thấp thường bị ngập úng 

và gò cao thường bị khô hạn. 

 1.1.3. Thủy văn 

Sông Cầu Kè là sông chạy qua khu vực trung t m thị trấn, thuyền  è có tr ng 

tải 20-30 tấn giao thông  ễ  àng. Bề rộng của sông 20-24m, s u 4m, chịu tác động 

chế độ  án nhật triều không đều trên  iển Đông; mực nước đỉnh triều hàng tháng 

thay đổi từ 1,0 đến 1,4m. 

* Chế độ thủy văn: 

Huyện Cầu Kè chịu ảnh hưởng triều sông Hậu với 21km chiều  ài nằm d c 

bờ sông Hậu và hệ thống sông rạch chính đều bắt nguồn từ sông Hậu như sông 

Boong Bót - Tổng Tồn - Bà Nghệ, rạch T n Dinh. Ngoài ra huyện còn chịu ảnh 

hưởng triều của sông Cổ Chiên khá mạnh thông qua kênh Trà Ngoa ở phần đất xã 

Thạnh Phú. 

Huyện chịu ảnh hưởng chế độ  án nhật triều không đều ngày lên xuống 2 lần, 

mỗi tháng có 2 lần triều cường, sau ngày 1 và 15  m lịch và 2 lần triều kém, sau 

ngày 7 và 23  m lịch từ 2 - 3 ngày. 

Sự truyền triều từ sông Hậu vào nội đồng thông qua mạng lưới sông rạch với 

 iên độ triều giảm dần. 

* Mạng lưới sông, rạch: 

Hệ thống sông rạch huyện Cầu Kè chịu ảnh hưởng khá đ c trưng của vùng 

Đồng bằng với mạng lưới sông rạch chính như sau: 

- Sông Hậu: Đoạn qua huyện rất rộng và s u, hầu như toàn  ộ đất đai của 

huyện chịu ảnh hưởng của đoạn sông này, với thuận lợi là không  ị ảnh hưởng của 

lũ thượng nguồn, sông rộng lớn thoát nước nhanh, tr  nước nhiều. 

- Rạch T n Dinh với chiều  ài qua huyện khoảng 5,5km chảy qua ranh giới 

huyện Trà Ôn, tại cửa sông có m t cắt khá lớn vào  ên trong hẹp và cạn. 

- Rạch Bông Bót – Bà Nghệ: Bắt nguồn từ Bến Cát chảy lên Tam Ngãi – 

Thông Hòa và nối thông với kênh Trà Ngoa. 
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- Rạch Cầu Kè – Tổng Tồn: Bắt nguồn từ sông Boong Bót chảy qua thị trấn 

Cầu Kè, nối tiếp với kênh Tổng Tồn đến kênh Trà Ngoa. 

- Rạch Rùm Sóc: Chảy theo ranh giới xã Hòa T n – Ninh Thới qua nội đồng 

xã Phong Phú – Ch u Điền đến g p kênh Bưng Dứa, kênh có m t cắt khá lớn. 

- Rạch Mỹ Văn – 19/5: Chảy qua nội đồng xã Ninh Thới, Phong Phú, Phong 

Thạnh và đến g p sông Cần Chông (Cầu Kè) m t cắt tại cửa sông khá lớn. 

- Kênh Trà Ngoa chịu ảnh hưởng của kênh Bưng Trường – Ngãi Chánh, sông 

Càng Long,  o ảnh hưởng của các kênh ngang  ắt nguồn từ sông Hậu, sông Cổ 

Chiên tạo nên nhiều “giáp nước” trên kênh. Đoạn kênh qua Huyện ở xã Thạnh Phú 

có chiều  ài 7,6 km và m t cắt khá lớn. 

Nhìn chung, đất đai trong huyện Cầu Kè thích hợp cho việc trồng lúa và một 

số nơi trong huyện thích hợp trồng màu, c y ăn quả l u năm. 

 1.1.4. Khí hậu 

Huyện Cầu Kè nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa v n  iển có 2 mùa mưa 

nắng rõ rệt trong năm. 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ tương đối cao, nhiệt độ trung  ình từ 25 - 28
0
C. Cao nhất 

là tháng 4, thấp nhất là tháng 12. Biên độ nhiệt độ ngày tương đối nhỏ, vào mùa 

khô  iên độ nhiệt độ ngày cao hơn trong mùa mưa, cao nhất vào tháng 3 là 7,3
0
C 

và thấp nhất vào tháng 11 là 5,4
0
C. 

- Chế độ nắng và  ức xạ: 

+ Ở vĩ độ thấp hơn 100 nên Cầu Kè có thời gian chiếu sáng trong ngày  iến 

đổi nhỏ qua các mùa trong năm,  iến thiên từ 11h 32’ đến 12h 42’. Tháng 6 có độ 

 ài ngày  ài nhất và tháng 12 có độ  ài ngày ngắn nhất. 

+ Huyện có tổng lượng bức xạ quang hợp dồi  ào, ph n phối khá điều hòa qua 

các tháng và ổn định qua các năm. Lượng bức xạ tăng  ần từ cuối tháng 12 đến 

gi a tháng 4 đạt cao nhất là 8.400 cal/cm
2
 tháng và sau đó giảm dần đến tháng 9 

đạt thấp nhất là 5.300 cal/cm
2
 tháng. 

- Ẩm độ không khí: Do chịu ảnh hưởng của khối không khí  iển nên độ ẩm 

tương đối của không khí khá cao, độ ẩm lúc 7 giờ sáng đạt trên 90%. Độ ẩm không 

khí tăng  ần trong mùa mưa và giảm dần trong mùa khô. Ngoài tháng 4, các tháng 

còn lại điều có độ ẩm tối cao (xấp xỉ 100%), độ ẩm tối thấp đạt từ 70 - 90%. 

- Gió: Có hai hướng chính thịnh hành trong năm ứng với mùa mưa là gió mùa 

T y Nam và mùa khô là gió mùa Đông Bắc hướng Đông Nam (gió chướng): 

+ Gió mùa T y Nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10, mang nhiều hơi nước và 

g y mưa, tốc độ 3 - 4 m/s. 

+ Gió mùa Đông Bắc ho c gió mùa Đông Nam thổi từ tháng 11 đến tháng 3 

năm sau, tốc độ gió 2,3 m/s, có hướng song song với các cửa sông lớn. Đ c biệt là 

gió mùa Đông Nam (gió chướng), tốc độ 14 - 16 m/s, là nguyên nh n g y ra việc 
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đẩy nước biển   ng cao lấn s u vào nội đồng mang th o hàm lượng muối đáng kể 

g y ảnh hưởng đến năng xuất c y trồng. 

- Mưa: Tổng lượng mưa/năm đạt khoảng 1.500 mm tập trung chủ yếu vào thời 

gian mưa bắt đầu vào trung tuần tháng 5  ương lịch và kết thúc vào đầu tháng 11 

dương lịch với 2 đỉnh mưa vào tháng 6 và tháng 10, tháng 10 có lượng mưa tập 

trung cao nhất (hơn 250 mm/tháng). 

Do ph n  ố mưa chỉ khoảng 6 tháng trong năm, đồng thời lại ph n hóa mạnh 

mẽ th o không gian và thời gian g y ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. 

- Hạn: Trong các tháng mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8 ( ương lịch) thường 

xảy ra hạn, chủ yếu là hạn 1 tuần liền với xác suất xảy ra hạn ở tuần thứ nhất tháng 

7 đến 44% và tuần thứ hai tháng 8 là 22%. Hạn 2 tuần liền có xảy ra nhưng xác 

suất thấp. 

- Sự bốc hơi nước: Lượng bốc hơi nước  ình qu n nhiều năm của các tháng 

biến thiên từ 48 mm vào tháng 7 đến 111 mm vào tháng 3, lượng bốc hơi nước cao 

nhất vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

1.1.5. Các nguồn tài nguyên 

1.1.5.1 . Tài nguyên đất 

Tổng diện tích điều tra thoái hóa đất năm 2016 là: 20.003,80 ha trong đó: 

9.541,50 ha đất có độ phì cao; 10.057,10 ha đất có độ phì trung  ình; 405,20 ha đất 

có độ phì thấp. 

Đất đai huyện Cầu Kè được hình thành  o quá trình  ồi lắng của vật liệu trầm 

tích  iển trong thời kỳ biển lùi. Hàm lượng, chất lượng và sự ph n  ố vật liệu phù 

sa cùng với hoạt động kiến tạo đã  ẫn đến sự hình thành các loại đất khác nhau. 

Theo kết quả khảo sát và lập bản đồ đất tỉnh Trà Vinh (tỷ lệ 1/50.000) năm 

2016 trong đó huyện Cầu Kè có một số loại đất như sau: 

Bảng 01: Phân loại đất huyện Cầu Kè theo kết quả điều tra năm 2016 

STT Tên đất Ký hiệu 
Diện tích 

(ha) 

A. Diện tích điều tra 20.003,80 

I Đất cát giồng Cz 185,52 

II 

Đất phù sa có tầng loang lổ của hệ thống sông 

Cửu Long 
Pfl 6.137,16 

Đất phù sa gl y của hệ thống sông Cửu Long Pgl 1.877,80 

III 
Đất phèn tiềm tàng s u Sp2 948,22 

Đất phèn tiềm tàng s u, m n trung  ình và ít Sp2M 35,45 

IV Đất líp Vp 8.096,95 

V Sông rạch SON 2.722,70 

B. Diện tích không điều tra 4.660,36 

Tổng diện tích đất tự nhiên 24.664,16 

(Nguồn bản đồ đất tỉnh Trà Vinh năm 2016) 
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- Đất cát giồng: theo kết quả từ bản đồ đất tỉnh Trà Vinh điều tra năm 2016 

thì trên địa  àn huyện Cầu Kè có khoảng 185,52 ha, chiếm 0,75% diện tích đất 

điều tra. Hạn chế chính trong canh tác của loại đất này là nghèo  inh  ưỡng và khả 

năng gi  nước thấp. Đa số diện tích đất cát giồng được sử dụng làm đất ở ho c 

trồng hoa màu và c y l u năm. 

- Đất phù sa: theo kết quả từ  àn đồ đất tỉnh Trà Vinh điều tra năm 2016 thì 

trên địa  àn huyện Cầu Kè có khoảng 8.014,96 ha, chiếm 57,71% diện tích đất 

điều tra, chủ yếu là  iện tích đất phù sa có tầng loang lổ của hệ thống sông Cửu 

Long. Nhìn chung, đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng của hệ thống sông Cửu 

Long ở Trà Vinh có ưu điểm là không phèn, rất ít độc tố, cấu trúc đất phát triển, 

thuận lợi cho làm đất và cơ giới hóa đồng ruộng. Đất không ho c ít  ị ngập, thời 

gian ngập rất ngắn. Đất khá giàu chất h u cơ đạm và l n tổng số,  ung tích hấp thu 

cation trung  ình... là nh ng yếu tố thuận lợi cho việc bố trí cơ cấu mùa vụ và 

th m canh tăng vụ. 

- Đất phèn: theo kết quả từ  àn đồ đất tỉnh Trà Vinh điều tra năm 2016 thì 

trên địa  àn huyện Cầu Kè có khoảng 983,67 ha, chiếm 3,99% diện tích đất điều 

tra. Trong đó: 

+ Đất phèn tiềm tàng s u: 948,22 ha, chiếm 3,84% diện tích đất điều tra. Đất 

thuộc dạng chưa phát triển hoàn toàn, chưa có sự ph n hóa tầng B rõ rệt, một số 

khu vực đất đã có tầng B nhưng rất mờ nhạt, chưa có  ấu vết tích tụ. Đất có quá 

trình gl y mạnh ở các tầng khử  ên  ưới. Tầng chứa vật liệu sinh phèn trong phẩu 

diện chỉ g p ở độ s u >50 cm. (Nhìn chung nếu đất ph n  ố ở địa hình thấp đến 

trung  ình thường thấy tầng sinh phèn trong vòng 50 - 80cm, nếu ở địa hình cao 

hơn xa sông hơn, thường g p tầng sinh phèn trên 100cm). 

+ Đất phèn tiềm tàng s u, m n trung  ình và ít: 35,45 ha, chiếm 0,14% diện 

tích đất điều tra. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu khá và ít độc tố, nên khá nhiều 

diện tích đã được sử dụng gieo trồng 2 - 3 vụ lúa/năm, nh ng khu vực thấp trũng 

được nuôi trồng thủy sản nước m n – lợ. Cần gi  nước thường xuyên trên m t 

ruộng ho c hạn chế đào  ới đến độ   u > 50 cm. 

- Đất líp: theo kết quả từ  àn đồ đất tỉnh Trà Vinh điều tra năm 2016 thì trên 

địa  àn huyện Cầu Kè có khoảng 8.096,95 ha, chiếm 32,83% diện tích đất điều tra. 

Ph n  ố d c th o các kênh rạch, các trục lộ giao thông và các khu   n cư các vùng 

c y ăn trái... Đất lập lip thuộc nhóm đất nh n tác tại nh ng vùng thấp trũng vốn là 

đất phèn, đất m n ho c đất phù sa gl y, được con người đào đắp, tôn tạo để thoát 

ly sự ngập úng, giảm phèn ho c giảm m n để  làm đất thổ canh, thổ cư, đất x y 

dựng công trình công cộng, giao thông, thủy lợi, quốc phòng, văn hóa, tôn giáo tín 

ngưỡng và trồng c y l u năm. Đất líp có địa hình vàn cao đến cao, không ho c 

hiếm khi bị ngập lũ. Chịu tác động của con người trong một thời gian  ài, đất líp 

đã thay đổi hầu như toàn  ộ cả hình thái và các tính chất l -hóa. 

(Nguồn: Báo cáo kết quả Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, năm 2017) 
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1.1.5.2. Tài nguyên nước 

a. Nước mặt 

Nguồn nước trực tiếp cung cấp cho huyện Cầu Kè chủ yếu là sông Hậu, cùng 

với các hệ thống sông rạch như: T n Dinh, Bông Bót - Bà Nghệ, Cầu Kè - Tổng 

Tồn, Rùm Sóc,... Ngoài ra huyện còn ảnh hưởng triều của sông Cổ Chiên khá 

mạnh thông qua kênh Trà Ngoa ở phần đất xã Thạnh Phú. 

Tuy có hệ thống sông, rạch khá phong phú, nhưng hệ thống nước m t của một 

số xã như: Phong Phú, Ch u Điền, Ninh Thới cũng còn nhiều hạn chế vào mùa khô 

do rạch Mỹ Văn – 19 tháng 5 vận hành cống theo hướng ngăn m n x m nhập. 

b. Nước ngầm 

Huyện Cầu Kè có 5 tầng chứa nước, ở tầng trên nguồn nước bị nhiễm m n, 3 

tầng tiếp theo ở gi a nước ngầm phong phú và chất lượng khá hơn và cuối cùng là 

tầng Miocene ở s u nhất. 

Chiều s u của 3 tầng chứa nước ở gi a, thay đổi từ 60 m đến 400 m và phổ 

biến từ 90 m đến 120 m. 

1.1.5.3. Tài nguyên khoáng sản 

Về m t địa chất, qua nh ng kết quả thăm  ò trong thời gian qua cho thấy 

Huyện hầu như không có tài nguyên khoáng sản nào đáng kể, chỉ có cát sông tập 

trung chủ yếu ở khu vực thuộc sông Hậu và xã An Phú T n hầu hết ở  ạng cát lẩn 

 ùn, chỉ có khu vực ấp An Lộc (xã Hòa T n) có hàm lượng cát chiếm đa số, tr  

lượng có thể khai thác 30.000 m
3
/năm. 

1.1.5.4. Tài nguyên nhân văn  

Huyện Cầu Kè  ao gồm các   n tộc Kinh, Hoa, Khm r cùng chung sống trên 

11 xã, thị trấn,   n cư sống tập trung th o các giồng cát, c p th o các ấp, trục 

đường giao thông, quá trình hình thành và phát triển của   n tộc Khm r cũng là 

quá trình phát triển và x y  ựng chùa tháp -  iểu tượng của nền văn hóa   n tộc 

Khmer. Người   n huyện Cầu Kè luôn chung sống đoàn kết thương yêu giúp đỡ 

nhau trong cuộc chiến đấu chống gi c ngoại x m cũng như trong công cuộc x y 

 ựng đất nước. Nhiều địa phương được phong t ng  anh hiệu anh hùng lực lượng 

vũ trang. Bên cạnh đó, nhiều chùa chiền của đồng  ào Khm r, đồng  ào Kinh, nhà 

thờ của đạo Cao Đài; Công giáo với nhiều kiểu kiến trúc độc đáo. Cùng với hệ 

thống  i tích là nh ng lễ hội riêng của các   n tộc như lễ Thượng ngôn ngày 15 

tháng 01, lễ Trung ngôn ngày 15 tháng 8 của đạo Cao Đài, ngày hội Ok-Om-Bok 

của đồng  ào Khmer, lễ mừng Chúa giáng sinh ngày 24 tháng 12 của đồng  ào 

Công giáo, lễ Vu Lan thắng hội của các chùa và điểm tín ngưỡng người Kinh, Hoa; 

góp phần  ảo vệ nh ng  i sản văn hóa   n tộc và tăng cường mối quan hệ trong 

cộng đồng   n cư. 

Trong công cuộc x y  ựng và phát triển đất nước,  ưới sự lãnh đạo của 

Đảng, nh n   n trong Huyện đã đạt được nh ng thành tựu quan tr ng, nền kinh 

tế - xã hội của huyện liên tục phát triển, đời sống nh n   n  ần ổn định và có 
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 ước cải thiện đáng kể. Tuy huyện còn một ít khó khăn, hạn chế nhưng với 

truyền thống đoàn kết và tinh thần cách mạng, Đảng  ộ và qu n,   n huyện Cầu 

Kè sẽ vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ phát huy các lợi thế v ng vàng, thực 

hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hòa nhập 

cùng cả nước thực hiện mục tiêu “  n giàu nước mạnh, xã hội công  ằng   n 

chủ văn minh”.  

1.1.6. Thực trạng môi trường 

Cầu Kè là địa  àn chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Hậu, nhìn tổng thể đ y 

là vùng đất  ao gồm nh ng  ải phù sa màu mỡ với nh ng cánh đồng lúa rộng lớn, 

nh ng vườn c y ăn trái xanh tốt quanh năm,  ị chia cắt và x n kẽ  ởi hệ thống 

sông rạch chằng chịt và nh ng giồng cát chạy th o các tuyến. Cảnh quan của 

huyện Cầu Kè trở nên đ c  iệt hơn, hấp  ẫn hơn  o sự xuất hiện của cù lao T n 

Quy, An Lộc đ y là khu vực chủ lực về phát triển trồng c y ăn trái của huyện. 

Hiện nay môi trường sinh thái của huyện Cầu Kè còn khá tốt, đáp ứng được 

nhu cầu  ảo đảm sức khỏ  của nh n   n. Huyện có hệ thống sông rạch phong phú 

nên rất thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, đất đai thường 

xuyên chịu ảnh hưởng của các hóa chất, về l u  ài vấn đề cần quan t m là phải áp 

 ụng các  iện pháp như: Canh tác hợp l  nhằm hạn chế nguy cơ đất đai  ị nhiễm 

m n, phèn. Khuyến khích người nông   n sử  ụng các loại thuốc  ảo vệ thực vật, 

ph n  ón có nguồn gốc sinh h c, sử  ụng thức ăn trong chăn nuôi và nuôi trồng 

thuỷ sản một cách hợp l , nhằm đảm  ảo an toàn cho môi trường đất và môi 

trường nước trong tương lai. 

1.1.7. Tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn 

Thời gian qua,  ưới tác động của gia tăng   n số, khai tác tài nguyên quá mức, 

ch t phá rừng, hiệu ứng nhà kính,.. đã tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên g y 

 iến đổi khí hậu, hạn hán, x m nhập m n làm ảnh hưởng quá trình canh tác nông 

nghiệp ở các khu vực sản xuất cũng như ảnh hưởng đến sinh kế của người   n. Tình 

hình thời tiết, thủy văn cuối năm 2015 và đầu năm 2016  iễn  iến ngày càng phức 

tạp. Đồng ruộng trên địa  àn tỉnh khô cạn  o hạn hán, x m nhập m n. Trong đó có 

một số tuyến sông, kênh rạch trên địa  àn huyện Cầu Kè đã ảnh hưởng đến việc 

cung ứng nguồn nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, đ c  iệt là đối với các 

 iện tích lúa ở các xã: Hòa T n, Phong Phú, Phong Thạnh, Ninh Thới và Ch u Điền; 

vùng c y ăn trái ở xã An Phú T n đã g y ảnh hưởng nghiêm tr ng đến năng suất, 

sản lượng c y trồng trong năm. Bên cạnh đó, trên địa  àn huyện vẫn còn nhiều hộ 

  n còn sử  ụng nước sông trong sinh hoạt, trong thời  gian m n x m nhập, các 

cống đầu mối phải đóng làm cho nguồn nước  ên trong phần nào  ị ô nhiễm g y nên 

tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người   n. 

Để ứng phó, thích ứng với  iến đổi khí hậu, cần tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ như: n ng cao nhận thức của nh n   n về nguyên nh n g y  iến đổi khí hậu, sử 

 ụng các nguồn tài nguyên thật tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường công tác trồng rừng 

phòng hộ v n sông Hậu, x y  ựng các  ự án  uy trì chế độ nước ng t để hỗ trợ các 
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hoạt động nông nghiệp và thích ứng với  iến đổi khí hậu x y  ựng công trình cống 

ngăn m n, tr  nước ng t phục vụ sản xuất nông nghiệp như x y  ựng cống Bông 

Bót và cống T n Dinh ở xã An Phú T n. Vận động  à con nông   n khơi thông 

 òng chảy; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi; tổ chức thăm đồng 

kết hợp với kiểm tra các vùng sản xuất  ị ảnh hưởng thiệt hại  o hạn, m n; tổ chức 

tập huấn, hướng  ẫn nông   n ứng phó với  iến đổi khí hậu. 

 1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội  

1.2.1. Tăng trưởng kinh tế  

Trong năm qua cùng với sự phát triển chung của toàn tỉnh, nền kinh tế của 

huyện cũng không ngừng phát triển, đời sống người   n trên địa  àn huyện ngày 

một được n ng cao. Huyện tiếp tục thực hiện đẩy mạnh chuyển  ịch cơ cấu kinh tế 

th o hướng tăng nhanh tỷ tr ng công nghiệp và  ịch vụ, tiếp tục thực hiện chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất nông - ngư - l m nghiệp. Chính quyền địa phương và nh n 

không ngừng cố gắng phấn đấu chăm lo sản xuất và phát triển nền kinh tế. Giá trị 

sản xuất năm 2017 đạt 9.082,81 tỷ đồng, tăng 12,83% so cùng kỳ năm 2016, đạt 

99,84% so kế hoạch, trong đó: giá trị sản xuất khu vực I đạt 4.662,51 tỷ, tăng 6,85% 

so cùng kỳ, đạt 99,52% so kế hoạch, Khu vực II đạt 2.215,3 tỷ đồng, tăng 18,17% so 

cùng kỳ, đạt 100,2% so kế hoạch, khu vực III đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 21,69% so cùng 

kỳ, đạt 100,1% so kế hoạch  Cơ cấu tỷ tr ng giá trị Khu vực I chiếm 51,33%, Khu 

vực II chiếm 24,39% , Khu vực III chiếm 24,77%. 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018) 

1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

* Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

- Về sản xuất nông nghiệp: 

+ Trồng trọt: Tổng  iện tích sản xuất trong năm 2017 ước là 29.523 ha, đạt 

97,92% % kế hoạch (30.600 ha), giảm 858 ha so cùng kỳ, năng suất  ình qu n 

5,66 tấn/ha; Sản lượng đạt 167.033 tấn, đạt 91,81% so kế hoạch, giảm 6.518,59 tấn 

so với cùng kỳ. Trong các tháng đầu năm 2017 thời tiết g p thuận lợi nên năng 

suất, sản lượng các loại rau màu có tăng so cùng kỳ năm trước. Ước sản lượng cuối 

năm 118.846 tấn đạt 102,58% so với kế hoạch và tăng 5.848,73 tấn so cùng kỳ. 

N ng cấp, cải tạo được 236,10 ha vườn tạp, vườn c y già, cổi thành vườn chuyên 

canh c y ăn trái. Tổng  iện tích vườn c y ăn trái của toàn huyện được 8.568 ha (tăng 

275 ha so cùng kỳ), ước sản lượng đạt 134.200 tấn, đạt 100,9% kế hoạch (133.000 

tấn), tăng 3.950 tấn so cùng kỳ. 

+ Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa  àn huyện g p nhiều khó khăn, 

nhất là tình hình giá h o liên tục giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người   n; tình 

hình  ịch  ệnh trên đàn gia súc, gia cầm tạm thời khống chế. Tổng đàn tr u toàn 

huyện ước có 68 con, ước  ằng 98% so cùng kỳ (giảm 01 con), đàn  ò có 16.291 

con, giảm 398 so cùng kỳ, đàn h o toàn huyện là 94.601 con, giảm 496 con so 

cùng kỳ, Đàn gia cầm có 590,57 ngàn con, giảm 39,39 ngàn con so cùng kỳ.  
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- Về l m nghiệp: Giá trị sản xuất (GTSX) ngành L m nghiệp năm 2017 ước 

đạt (th o giá so sánh 2010) là 11,59 tỷ đồng, đạt 96,58% so kế hoạch, tăng 4,41% 

so cùng kỳ. Trong đó, GTSX trồng c y l m nghiệp ph n tán chiếm 0,84% với 

GTSX, GTSX khai thác gỗ và l m sản đạt 7.412,4 triệu đồng chiếm đến 98,38% 

tổng GTSX ngành l m nghiệp, GTSX phần thu nh t l m sản đạt 58,4 triệu đồng 

chiếm 0,78% tổng GTSX ngành l m nghiệp.  

- Thủy sản: Trong năm 2017, người   n thả nuôi được 747,19 ha đạt 101,59% 

so với kế hoạch (tăng 25,95 ha so cùng kỳ), với số lượng thả nuôi 15.999.000 con 

cá giống các loại. Sản lượng thu hoạch 14.009 tấn tôm, cá các loại, đạt 101,58% so 

kế hoạch (13.790 tấn), giảm 708 tấn so cùng kỳ. 

* Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Năm 2017, tình hình sản xuất công 

nghiệp trên địa  àn huyện phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp thực hiện ước đạt 461,3 tỷ đồng, đạt 100,5% so kế hoạch (459 tỷ 

đồng), tăng  18,59% so cùng kỳ. Phát triển mới 15 cơ sở tiểu thủ công nghiệp. N ng 

tổng số hiện có 883 cơ sở tiểu thủ công nghiệp (8  oanh nghiệp tư nh n và 875 hộ cá 

thể), tăng 05 cơ sở so cùng kỳ.  

- Xây dựng: Phát triển ổn định, giá trị sản xuất ước đạt 1.754 tỷ đồng đạt 

100,11% so kế hoạch năm (1.752 tỷ đồng), tăng 18,07% so cùng kỳ. 

 * Ngành thương mại – dịch vụ 

Tính từ đầu năm đến nay đã phát triển mới 128 hộ, n ng tổng số toàn huyện 

có 2.114  hộ kinh  oanh  ịch vụ, thương mại. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và 

 oanh thu  ịch vụ đạt  2.205 tỷ đồng, đạt 100,13% kế hoạch (2.202 tỷ đồng), tăng 

21,69% so cùng kỳ.  

Công tác x y  ựng, n ng cấp các chợ được quan t m thực hiện, trong năm huyện 

đã tập trung chỉ đạo hoàn thành phương án chuyển đổi mô hình quản l  chợ huyện, 

n ng cấp, sửa ch a một số chợ xã như chợ Thạnh Phú đã đưa vào hoạt động. 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018) 

1.2.3. Dân số - lao động  

Là một trong nh ng huyện có nguồn lao động dồi  ào nhưng phần đông là lao 

động phổ thông chủ yếu sản xuất nông nghiệp là chính, tỷ lệ đã qua lao động 

chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế cần phải có kế hoạch đào tạo tại chỗ nhằm 

n ng cao trình độ chuyên môn cho người lao động. Lao động việc làm luôn được 

các cấp chính quyền và người   n quan t m hàng đầu. Trong năm đã giới thiệu 

việc làm cho 3.226 lao động trong và ngoài tỉnh (trong đó: 1680 lao động n , 987 

lao động người   n tộc Khm r, 783 lao động trong tỉnh, 2.438 lao động ngoài 

tỉnh), đạt 129% so kế hoạch. Tổng số lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài 
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là 09 lao động, đạt 90% so kế hoạch. Tổ chức 03/05 lớp dạy nghề nông thôn (đạt 

60% kế hoạch) với 89 h c viên  ự h c. 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018) 

1.2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 

- Huyện Cầu Kè có một thị trấn (thị trấn Cầu Kè) là trung t m kinh tế - chính 

trị - văn hóa xã hội của huyện. Diện tích đất đô thị có 305,86 ha, chiếm 1,24%  iện 

tích tự nhiên của huyện. Trong nh ng năm qua cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội của 

thị trấn đã có nhiều thay đổi. Các công trình x y  ựng cơ  ản đã và đang được đầu 

tư x y  ựng. Mạng lưới giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, 

mạng lưới thông tin liên lạc,  ưu điện, phát thanh truyền hình, các  ịch vụ ng n 

hàng, thương mại,... cơ  ản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nh n 

  n. Tuy nhiên kiến trúc đô thị còn hạn chế, x y  ựng còn chắp vá, thiếu đồng  ộ, 

nhất là nhà ở của nh n   n.  

- Các khu   n cư nông thôn của huyện mang nh ng nét đ c thù của đồng  ằng 

sông Cửu Long. D n cư ph n  ố trên địa  àn huyện không đều, ph n  ố th o tuyến 

  c th o các kênh, rạch, các giồng cát, tuyến giao thông và ph n  ố tập trung thành 

các cụm điểm tại các đầu mối giao thông, kênh rạch lớn và trung t m các xã, thị trấn. 

Trong nh ng năm qua hệ thống hạ tầng như: giao thông, giáo  ục, y tế, thông tin liên 

lạc, điện, nước sạch,… đã được quan t m đầu tư. Tuy nhiên  o các khu   n cư phát 

triển tự phát, ph n tán nên hiệu quả sử  ụng của các công trình chưa cao. Mức sống 

của   n cư khu vực nông thôn trong huyện ngày càng được cải thiện rõ rệt: Kinh tế 

nông thôn có  ước chuyển  iến khá, đã phát triển thêm ngành nghề thủ công và  ịch 

vụ, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nông   n. Chương trình x y  ựng nông 

thôn mới đạt được kết quả  ước đầu, mang lại lợi ích thiết thực cho người   n, cơ sở 

hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư từ nguồn vốn Ng n sách nhà nước kết hợp 

với các nguồn đầu tư của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi n ng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của người   n góp phần thay đổi  ần  iện mạo nông thôn. 

1.2.5. Hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật 

1.2.5.1. Mạng lưới giao thông 

a. Giao thông đường bộ 

Từng  ước tạo ra một hệ thống giao thông vận tải đồng  ộ và liên hoàn, có 

khả năng phát triển  ền v ng. Đảm  ảo lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, an 

toàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng và đa  ạng hóa phục vụ 

chiến lược phát triển về kinh tế, xã hội của huyện. Hệ thống giao thông đường  ộ 

đã x y  ựng hoàn chỉnh, đường nhựa thuận lợi cho x  ôtô vào đến trung t m các 

xã; hệ thống cầu trên Quốc lộ 54 được x y  ựng hoàn chỉnh; x y  ựng hoàn chỉnh 

Bến x  khách huyện; x y  ựng, n ng cấp hệ thống đường đanl liên ấp, liên xã. 

Hiện tại trên địa  àn huyện có các trục đường chính đi qua (Quốc lộ 54, 

Đường tỉnh 915, Đường tỉnh 911 và các tuyến đường huyện). Hệ thống đường giao 
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thông đô thị có hệ thống đường tương đối hoàn chỉnh và đồng  ộ, các đường trục 

chính đô thị tương đối khang trang và mang  áng vóc của một đô thị trong tương 

lai, đã x y  ựng được nhiều hệ thống giao thông trục chính kết nối với giao thông 

nội  ộ thành mạng lưới hoàn chỉnh. Ngoài các đường giao thông các cấp hạng trên, 

địa  àn huyện còn có hệ thống đường đanl, đường đất liên ấp kết nối các khu   n 

cư trong toàn huyện tạo thành một mạng lưới giao thông tương đối phát triển các 

phương tiện có thể lưu thông vận chuyển thông suốt cả hai mùa mưa nắng tạo điều 

kiện cho việc đối ngoại về giao thông.  

b. Giao thông đường thủy 

Cũng như các nơi khác trong tỉnh Trà Vinh nói riêng và đồng bằng sông Cửu 

Long nói chung, huyện Cầu Kè có hệ thống sông rạch chằng chịt. Ngoài việc cung 

cấp nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, còn góp phần phục vụ đáng kể cho việc 

đi lại và vận chuyển hàng hóa với các huyện trong tỉnh. 

Giao thông đường thủy huyện Cầu Kè gồm các hệ thống chính sau: 

- Hệ thống Sông Bông Bót - rạch Cầu Kè: Là hệ thống quan tr ng nhất của 

huyện, có khả năng cho phương tiện có tr ng tải lớn lưu thông  ễ  àng. Từ đ y 

hàng hóa của huyện được vận chuyển ra sông Hậu và đi các tỉnh trong khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại (nhất là thành phố Cần Thơ một trong 

nh ng trung t m kinh tế - văn hóa - xã hội của đồng bằng sông Cửu Long). 

- Hệ thống kênh Tổng Tồn - Trà Ngoa: Có khả năng cho phương tiện có tr ng 

tải 50 tấn hoạt động dễ  àng. Từ đ y hàng hóa của huyện được vận chuyển theo 

hướng T y ra sông Măng Thít đi các tỉnh khác trong khu vực và ngược lại. 

- Hệ thống Mỹ Văn - Rùm Sóc: Chủ yếu cho phương tiện tr ng tải khoảng 30 

- 40 tấn hoạt động và phục vụ cho vận chuyển nội huyện. 

1.2.5.2. Thủy lợi 

Thi công hoàn thành 17/17 kênh thủy lợi nội đồng, với tổng chiều  ài 

14.320m, khối lượng 40.871m
3
, đạt 100% so kế hoạch. Đồng thời thi công ngoài 

kế hoạch 03 kênh. N ng tổng trong năm 2017 đã thi công hoàn thành 20 kênh thủy 

lợi nội đồng, 6 đập và 01 vị trí sạt lỡ đê  ao T n Quy 1. Chỉ đạo ngành chuyên 

môn xử l  phòng chống triều cường 4 đoạn sạt lỡ tại các xã Hòa T n và Ninh Thới. 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018) 

1.2.5.3. Lưới điện 

Thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, đến nay có 11/11 xã, thị trấn 

có điện lưới cấp tỉnh. Triển khai kế hoạch x y  ựng đường   y điện c u đuôi cho hộ 

nghèo và cận nghèo ở các xã. Kết quả thực hiện đạt 95,04% so với số hộ được 

hưởng lợi (1.035/1.089 hộ). Hộ sử  ụng điện phát triển mới trong năm là 70 hộ. N ng 

tổng số hộ sử  ụng điện toàn huyện là 33.308 hộ, đạt 99,3% so với hộ   n trong toàn 

huyện, hộ sử  ụng điện an toàn đạt 98,8% so với số hộ sử  ụng điện. 
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1.2.5.4. Bưu chính – viễn thông 

Mạng lưới  ưu chính - viễn thông trên địa  àn huyện phát triển nhanh, cơ 

 ản đã đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc trong nước và quốc tế, các mạng 

điện thoại  i động đã phủ sóng trong toàn huyện; mạng lưới Int rn t từng  ước 

phát triển s u rộng trong cộng đồng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, hoạt động giải trí của nh n   n giúp người   n cập nhật tin tức một cách 

nhanh chống.   

1.2.5.5. Văn hóa - thể thao 

Lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2017, tính đến nay có 27.232/32.065 hộ gia đình được công nhận gia 

đình văn hóa, đạt 84,92% so với tổng số hộ   n trong toàn huyện; chỉ đạo tổ chức  

kiểm tra tái công nhận các ấp, khóm văn hóa đến hạn; công nhận cơ quan, đơn vị, 

trường h c đạt chuẩn văn hóa, cơ sở tôn giáo đạt chuẩn văn minh năm 2017. Tập 

trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát các tiêu chí xã văn hoá, nông thôn mới xã Ninh Thới, 

xã Tam Ngãi và xã An Phú T n; chuẩn  ị các thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã 

Thạnh Phú đạt chuẩn xã văn hóa, nông thôn mới; n ng tổng số toàn huyện có 05 xã 

đạt chuẩn xã văn hóa (An Phú T n, Ninh Thới, Hòa Ân, Thông Hòa, Thạnh Phú). 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể  ục thể thao chào mừng kỷ 

niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan tr ng của huyện.Tổ chức thành công 

Đại hội thể  ục thể thao cấp cơ sở, chuẩn  ị Đại hội thể  ục thể thao cấp huyện. 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018) 

1.2.5.6. Cơ sở giáo dục - đào tạo 

- Công tác đào tạo nguồn   n trí trong sự nghiệp giáo  ục và đào tạo luôn 

được quan t m. Cơ sở vật chất, trang thiết  ị đồ  ùng cho việc  ạy h c được đầu tư 

khá đồng  ộ. Kết quả, năm h c  2016 – 2017, chất lượng  ạy h c từng  ước n ng 

lên; tỷ lệ h c sinh đi h c trong độ tuổi gi a các cấp đạt chỉ tiêu kế hoạch; xét công 

nhận tốt nghiệp THCS, kết quả có 99,9%, xét tốt nghiệp  ổ túc THCS đạt 100% và 

tổ chức tốt kỳ thi THPT cấp quốc gia th o quy định. Khai giảng năm h c 2017 – 

2018, với tổng số h c sinh được huy động đến trường là 18.387 h c sinh, tăng 26 

 m so với năm h c trước.Chỉ đạo tổ chức tốt các hội thi và tham gia các Hội thi  o 

tỉnh tổ chức đạt nhiều kết quả.  

- Công tác giáo  ục vùng đồng  ào   n tộc được gi  v ng và ngày càng phát 

triển. Toàn huyện hiện có 11/29 trường tiểu h c  ạy ng  văn Khm r, với 77 lớp/1.530 

h c sinh và 01 trường Phổ thông   n tộc nội trú THCS với 8 lớp/240 h c sinh 

- Quan t m thực hiện tốt công tác phổ cập giáo  ục ở các cấp h c; trong năm 

được tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo  ục mầm non, tái công nhận phổ cập 

Tiểu h c đúng độ tuổi tại 11/11 xã - thị trấn, đạt 100%; phổ cập THCS có 02 xã đạt 

mức độ 1, các xã còn lại đạt mức độ 2. Tập trung x y  ựng 02 trường đạt chuẩn 

quốc gia (Tiểu h c Tam Ngãi C và Tiểu h c Ch u Điền A). 



Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Trà Vinh                          16 

- Tỷ lệ h c sinh  ỏ h c gi a chừng năm 2016 – 2017 là 74 em (tỷ lệ 0,5%), 

giảm 307  m so năm h c trước.  

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018) 

1.2.5.7. Y tế 

Công tác chăm sóc sức khỏ  cho nh n   n ngày càng được quan t m, trạm y 

tế được n ng cấp và n ng cao chất lượng hoạt động trong công tác khám ch a 

 ệnh, cơ sở trang thiết  ị được hỗ trợ, đội ngũ cán  ộ được tăng cường. Trong năm 

số lượt người đến khám ch a  ệnh là 111.443 người, giảm 3.316 lượt người so 

cùng kỳ. Số người điều trị nội trú là 5.951 lượt người, giảm 810 lượt người so cùng 

kỳ, khám tuyến xã 12.209 lượt người, khám y h c cổ truyền 21.462 lượt người. 

Tỷ lệ suy  inh  ưỡng trẻ  m  ưới 5 tuổi còn 6,56% (giảm 0,60% so cùng kỳ). 

Đạt 100% so kế hoạch. 

Trong năm, x y  ựng được 01 trạm đạt chuẩn Quốc gia (trạm y tế xã Thạnh 

Phú), đạt 100% kế hoạch. N ng tổng số toàn huyện có 10 trạm y tế đạt chuẩn.  

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018) 

 1.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

 1.3.1. Thuận lợi 

- Nh ng kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội trong nh ng năm 

qua là tiền đề thuận lợi để tiếp tục phát triển. Hệ thống cơ chế, chính sách ngày 

càng hoàn thiện, đồng  ộ là nh n tố tác động tích cực đến kết quả thu hút các 

nguồn lực của các thành phần kinh tế cho đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh 

 oanh, tạo năng lực sản xuất mới, n ng cao sức cạnh tranh. 

- Về thổ nhưỡng, chủ yếu là đất phù sa và một phần đất phèn, thích hợp trồng lúa, 

nhiều nơi còn thích hợp trồng màu, c y ăn trái, nh ng nơi trũng v n sông lớn có điều 

kiện trao đổi nước rất thích hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, cần phải 

chú   đến việc đầu tư thủy lợi hoàn chỉnh, áp  ụng các  iện pháp canh tác, nh ng tiến 

 ộ khoa h c kỹ thuật,  ố trí cơ cấu mùa vụ và giống c y trồng thích hợp th o điều kiện 

từng vùng. Khí hậu có hai mùa mưa nắng rõ rệt, lượng mưa khá  ồi  ào, đ y là điều 

kiện thuận lợi cho các mô hình canh tác ở các vùng đất tận  ụng nước trời để tưới tiêu. 

Nguồn nước tưới  ồi  ào phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản và các ngành 

nghề khác. Đoạn sông Hậu chảy qua địa  àn huyện Cầu Kè rất rộng và s u, thoát nước 

nhanh, tr  nước nhiều, khả năng cung cấp nước cho đồng ruộng rất  ồi  ào. Nhìn 

chung, điều kiện tự nhiên trên địa  àn huyện ít có nh ng thay đổi đáng kể, các điều 

kiện tự nhiên như: Địa hình, khí hậu, thủy văn,… có sự ổn định cao. 

- Huyện Cầu Kè có vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế - 

xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Trong nh ng năm qua, kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển  u lịch trên địa  àn huyện đã được đầu tư n ng 

cấp, nhiều  ự án hạ tầng  u lịch đã hoàn thành và được đưa vào sử  ụng. 



Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Trà Vinh                          17 

 1.3.2. Khó khăn 

- Hoạt động sản xuất kinh  oanh còn g p nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm, 

khả năng thu hút vốn của các  oanh nghiệp còn hạn chế. Đối tượng thuộc  iện 

chính sách, an sinh xã hội còn nhiều, cần được hỗ trợ trong thời gian  ài.  

- Trình độ nguồn nh n lực, nhất là nguồn nh n lực chất lượng cao, lao động qua 

đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của  oanh nghiệp và sự phát triển chung của huyện. 

- Các nguồn lực, tiềm năng chưa được khai thác, huy động, sử  ụng triệt để; 

thiếu vốn đầu tư x y  ựng một số công trình tr ng điểm, nội lực trong   n chưa 

phát huy phù hợp, thu hút vốn đầu tư từ  ên ngoài còn ít chưa tạo  ước đột phá 

cho kinh tế phát triển. 

- Đê v n sông và hệ thống công trình thủy lợi chưa được đầu tư hoàn chỉnh, 

nền sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn phải chịu ảnh hưởng nguồn nước từ Sông 

Hậu đã giảm phù sa nên làm giảm sút năng suất c y trồng, thu nhập từ lúa và kinh 

tế vườn của nh n   n từ đó cũng giảm th o. 

- Nh ng  iến đổi  ất thường của khí hậu, thời tiết, các loại  ệnh  ịch nguy 

hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, tác động tiêu cực đối với sản xuất và đời 

sống của nh n   n. Trong thời gian gần đ y  o ảnh hưởng của hiện tượng El Nino 

làm cho nước m n x m nhập lấn s u vào đất liền, trong đó có một số tuyến sông, 

kênh rạch trên địa  àn huyện Cầu Kè đã ảnh hưởng đến việc cung ứng nguồn nước 

phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, đ c  iệt là đối với các  iện tích lúa, màu. 

1.4. Tình hình quản lý sử dụng đất 

1.4.1. Công tác đo đạc, bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ 

Được sự quan t m và đầu tư của Trung ương và của ủy  an nh n   n tỉnh, 

công tác đo đạc,  ản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ đã được triển khai 

kịp thời, cơ  ản huyện đã có đủ các tài liệu, hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác 

quản l  nhà nước về đất đai. Đến nay, toàn huyện có 583 tờ  ản đồ địa chính chính 

quy. Sổ mục kê đất, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử  ụng đất được 

lập th o qui định của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Trong năm, thực hiện cấp 440 giấy chứng nhận quyền sử  ụng đất (lần đầu), với 

 iện tích 83,96 ha. N ng tổng số giấy CNQSDĐ đã cấp là 66.788 giấy, với  iện 

tích là 20.559,11 ha, đạt 99,05%  iện tích cấp giấy toàn huyện.  

1.4.2. Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

- Công tác thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai 5 năm được thực hiện 

đúng th o quy định của Luật Đất đai, nhằm phản ánh hiện trạng sử  ụng đất đai 

trên địa  àn huyện làm cơ sở để lãnh đạo huyện có định hướng chỉ đạo phát triển 

kinh tế xã hội của huyện.  

- Bản đồ hiện trạng sử  ụng đất th o kỳ kiểm kê đất đai được lập  ằng 

phương pháp số (fil  chuẩn DGN), nằm trong hệ t a độ VN-2000, cấp huyện 

(1/25.000), cấp xã (1/5.000). 
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1.4.3. Công tác Lập quy hoạch sử dụng đất 

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử  ụng đất của huyện được thực hiện đúng và 

đầy đủ th o qui định của Luật đất đai, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

tại địa phương. Quy hoạch sử  ụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử  ụng đất 05 kỳ 

đầu (2011-2015) cấp huyện, cấp xã và kế hoạch sử  ụng đất năm 2015, 2016, 2017 

của huyện đã được Ủy  an nh n   n tỉnh phê  uyệt, đ y là một trong các điều kiện 

thuận lợi giúp huyện thực hiện nhiệm vụ quản l  nhà về đất đai trên địa  àn huyện. 

1.4.4. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất 

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử  ụng đất 

nhìn chung được thực hiện đúng quy định và kịp thời đáp ứng nhu cầu sử  ụng đất 

của người   n và tiến độ thực hiện các công trình,  ự án trên địa  àn, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số 

trường hợp người   n tự   chuyển mục đích sử  ụng đất trong nội  ộ đất nông 

nghiệp và chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, … chưa th o kế hoạch và 

không qua đăng k  với các cơ quan quản l  nhà nước về đất đai có thẩm quyền. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 

 2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

 Thực hiện đánh giá kết quả kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 là cơ sở quan 

tr ng để lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, 

giúp cho lãnh đạo UBND huyện Cầu Kè cũng như các  an ngành liên quan có cái 

nhìn tổng quát hơn, giúp cho việc đăng k  các nhu cầu sử  ụng đất năm tiếp th o 

phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội trên địa  àn huyện.  

Việc đánh giá sẽ được thực hiện  ằng phương pháp so sánh các chỉ tiêu sử 

 ụng đất trong kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện Cầu Kè đã được phê  uyệt 

tại quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy  an nh n   n tỉnh Trà 

Vinh về việc Phê  uyệt Kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện Cầu Kè so với kết 

quả điều tra tổng hợp các chỉ tiêu sử  ụng đất; kết quả thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử  ụng đất,  anh mục công trình thực hiện xong đến thời điểm hiện tại. Từ 

đó, sẽ  ễ  àng nhận thấy các chỉ tiêu sử  ụng đất đạt hiệu quả cao, các chỉ tiêu 

chưa đạt, nh ng công trình đã thực hiện, các công trình cần tập trung vốn đầu tư 

ho c chuyển tiếp để tiến hành lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè 

mang lại hiệu quả cao nhất có thể, nhằm khẳng định vai trò của kế hoạch sử  ụng 

đất hàng năm rất quan tr ng trong quá trình giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử  ụng đất của địa phương và là công cụ thực hiện chính sách của Nhà nước về 

quản l  đất đai,  ảo đảm việc sử  ụng đất đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. 

 2.1.1. Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong năm 2017 

a. Nhu cầu sử dụng đất năm 2017: 

 - Tổng các công trình cần thực hiện trong năm 2017 là 76 công trình,  ự án có 

nhu cầu sử  ụng đất. Trong đó có: 
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+ 01 công trình đất an ninh; 

+ 71 công trình được thông qua tại Nghị Quyết 25/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016; 

+ 04 công trình chưa được thông qua tại Nghị Quyết 25/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 nhưng được huyện đăng k   o nhu cầu cấp thiết của địa phương. 

- Bên cạnh đó, huyện cũng đăng k  các thửa đất công  ự kiến  án đấu giá 

quyền sử  ụng đất. 

- Công trình n ng cấp sửa ch a, nạo vét kênh là: 31 công trình,  ự án. Tuy 

không có nhu cầu thu hồi, chuyển mục đích nhưng cần được  ố trí vốn để hoàn 

thành mục tiêu quốc gia x y  ựng nông thôn mới ở các xã trên địa  àn huyện. 

b. Kết quả thực hiện: 

- Trên cơ sở tổng hợp các chỉ tiêu sử  ụng đất huyện Cầu Kè trong kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2017 được  uyệt và thu thập thông tin các Ban, ngành và UBND 

cấp xã trên địa  àn huyện, kết quả đã thực hiện được 14/76 công trình -  ự án, đạt 

tỉ lệ 18,42% so với kế hoạch đề ra, so với KHSDĐ năm 2016 (đạt 47,76%) thì kế 

hoạch sử  ụng đất năm 2017 đạt hiệu quả thấp hơn. Có 02 công trình thực hiện 

ngoài kế hoạch sử  ụng đất và cập nhật  iện tích đất rừng phòng hộ th o quyết 

định số 500/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy  an nh n   n tỉnh về việc Phê 

 uyệt kết quả cập nhật  iễn  iến rừng và đất l m nghiệp năm 2016 trên địa  àn 

tỉnh Trà Vinh   c th o các xã tiếp giáp sông Hậu như xã Ninh Thới, xã Hòa T n 

và xã An Phú T n. 

- Các thửa đất công  án đấu giá đã trình xin chủ trương được 17/22 thửa đất 

công, đạt tỉ lệ 77,27%. Tuy nhiên vẫn chuyển tiếp vào kế hoạch sử  ụng đất 2018 

để có cơ sở  án đấu giá cho đến khi hoàn thành thủ tục.  

Bảng 02: Danh mục công trình, dự án đã thực hiện theo KHSDĐ năm 2017  

và ngoài KHSDĐ năm 2017 

STT Hạng mục  

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 
Ghi chú 

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

1 
Đường vào trường Tiểu 

h c An Phú T n C 
 0,02  -   0,02  Xã An Phú T n  

2 

Đường nhựa từ trường 

Tiểu h c Thông Hòa B 

đến ấp Thông Thảo, xã 

Hòa Ân 

2,27  0,67  1,60  Xã Thông Hòa  

3 
Đê  ao chống lũ rạch 

Cam Son 
 0,10  -  0,10  Xã Hòa T n  
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4 Cống Bông Bót 0,91 - 0,91 Xã An Phú T n  

5 Cống T n Dinh 0,72 - 0,72 Xã An Phú T n  

6 Nhà văn hoá ấp 1, 2  0,03  -  0,03  Xã Thạnh Phú  

7 Nhà chức năng (thư viện)  0,01  - - Xã Thạnh Phú 
Đất của 

UBND xã 

8 Đường Đanl Tổ 14  0,07  -  0,07  Xã Phong Phú  

9 Đường đanl Chung Nghị  0,26  0,2  0,06  Xã Hòa T n  

10 
Đường đanl từ HL32 - 

Cầu Ng n Rạch Lá 
 1,60  0,53  1,07  Xã Tam Ngãi  

11 Đường nhựa Ô Rồm T y  0,41  0,13  0,28  Xã Ch u Điền  

12 
Đường đanl từ Cầu Bà 

Ra đến xã Phong Phú 
 0,12  -  0,12  Xã Ch u Điền  

13 
Đường đanl từ Cống Ô 

Hiên - Thạch Diên 
 0,17  -  0,17  Xã Hòa Ân  

14 
Trường mẫu giáo Thông 

Hòa (điểm lẻ ấp Trà Ốt) 
 0,08  -  0,08  Xã Thông Hòa  

15 Trạm y tế xã Thạnh Phú 0,09  0,09 Xã Thạnh Phú 

Cập nhật 

lại  iện 

tích 

16 Trụ sở ấp 3 0,03  0,03 Xã Thạnh Phú Đất y tế cũ 

 2.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 được  uyệt và tổng hợp các công 

trình  ự án đã được thực hiện trong năm 2017 (theo kết quả điều tra thu thập thông 

tin đến tháng 01/9/2017).  

Bảng 03: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năm 2017 của huyện Cầu Kè 

STT 

 

 

 

 

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt  

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

 (%) 

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

(4) 

(7)=(5)/(4) 

*100% 

1 Đất nông nghiệp NNP 19.905,21 20.103,46 198,25 101,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.459,06 10.470,34 11,28 100,11 

 

Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 10.459,06 10.470,34 11,28 100,11 

1.2 
Đất trồng c y hàng năm 

khác 
HNK 340,22 344,27 4,05 101,19 

1.3 Đất trồng c y l u năm CLN 9.056,90 9.131,40 74,50 100,82 
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1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 108,20 108,20 - 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 48,93 49,17 0,24 100,48 

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 0,11 0,11 - 100,00 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 4.758,95 4.557,38 -201,57 95,76 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,28 1,28 - 100,00 

2.2 Đất an ninh CAN 10,10 0,79 -9,31 7,78 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 25,00 - -25,00 - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 50,00 - -50,00 - 

2.5 Đất thương mại,  ịch vụ TMD  7,40  7,21 -0,19 97,39 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 8,84  7,26 -1,58 82,09 

2.7 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT    502,37  453,01 -49,36 90,17 

  
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH  1,26  1,25 -0,01 99,21 

  
Đất xây dựng cơ sở dịch 

vụ xã hội 
DXH  0,63  0,63 - 100,00 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  3,15  2,82 -0,33 89,52 

  
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD     32,06  31,11 -0,95 97,04 

  
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT  3,60  3,60 - 100,00 

  Đất giao thông DGT   398,46  375,68 -22,78 94,28 

  Đất thủy lợi DTL     51,58  26,73 -24,85 51,83 

  Đất công trình năng lượng DNL  1,65  1,26 -0,39 76,58 

  
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông 
DBV  1,76  1,77 0,01 100,39 

  Đất chợ DCH  8,21  8,15 -0,06 99,27 

2.8 
Đất có  i tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT  1,38  1,38 - 100,00 

2.9 Đất  ãi thải, xử l  chất thải DRA  5,82  1,02 -4,80 17,57 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT    612,91  640,06 27,15 104,43 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT      30,53  29,76 -0,77 97,48 

2.12 
Đất x y  ựng trụ sở cơ 

quan 
TSC  9,34  14,10 4,76 151,00 

2.13 Đất cơ sở tôn giáo TON      65,30  65,29 -0,01 99,98 

2.14 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 

NTD      38,49  38,82 0,33 100,87 
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2.15 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH      0,47  0,46 -0,01 98,83 

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN  4,12  4,11 -0,01 99,75 

2.17 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 3.385,23  3.292,40 -92,83 97,26 

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK  0,39  0,42 0,03 107,44 

3 Đất chưa sử dụng CSD -    3,32 3,32 - 

(Nguồn: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và kết quả thu thập thông tin 9/2017) 

Việc lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện đã thực hiện kịp thời đáp ứng 

được nhu cầu sử  ụng đất của tất cả các ngành, các lĩnh vực và mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội trên địa  àn huyện. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư công có giới hạn, 

UBND huyện xác định tập trung cho việc n ng cấp sửa ch a một số công trình có 

tính chất quan tr ng cấp  ách hơn, một số  ự án mang tính chất định hướng chưa có 

nguồn vốn cụ thể để đầu tư ho c đưa vào kế hoạch để nhằm kêu g i đầu tư từ  ên 

ngoài nên còn phụ thuộc vào nguồn lực của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó,  o việc vận 

động   n hiến đất ho c thỏa thuận nhận chuyển nhượng với người   n còn g p 

nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được các công trình như: giao thông, thủy lợi, 

giáo  ục...từ đó  ẫn đến việc chuyển mục đích và thu hồi đất không đạt so với kế 

hoạch đề ra. Các chỉ tiêu sử  ụng đất đa phần thực hiện chưa đạt so với kế hoạch 

được  uyệt.  

a. Đất nông nghiệp 

Diện tích th o kế hoạch được  uyệt là 19.905,21 ha; kết quả thực hiện 

20.103,46 ha, cao hơn 198,25 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n  o có 

nh ng công trình,  ự án sử  ụng đất nông nghiệp đã đăng k  nhưng vẫn chưa thực 

hiện như: cụm công nghiệp Vàm Bến Cát; khu công nghiệp Cầu Quan, Nhà máy 

sản xuất viên trấu nén nhiên liệu, các tuyến đường giao thông nông thôn, công 

trình thủy lợi..... 

Từng loại đất cụ thể:  

- Đất trồng lúa: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 10.459,06 ha; kết quả thực 

hiện 10.470,34 ha, cao hơn 11,28 ha so với kế hoạch được  uyệt.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 340,22 ha; 

kết quả thực hiện 344,27 ha, cao hơn 4,05 ha so với kế hoạch được  uyệt.  

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 9.056,90 ha; kết 

quả thực hiện 9.132,40 ha, cao hơn 74,50 ha so với kế hoạch được  uyệt.  

- Đất rừng phòng hộ: Diện tích hiện trạng là 108,20 ha. Diện tích đất rừng 

phòng hộ cập nhật th o quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy  an 

nh n   n tỉnh về việc Phê  uyệt kết quả cập nhật  iễn  iến rừng và đất l m nghiệp 

năm 2016 trên địa  àn tỉnh Trà Vinh. Diện tích đất rừng phòng hộ   c th o 03 xã 

tiếp giáp sông Hậu trên địa  àn huyện là xã Ninh Thới (22,20 ha), xã Hòa T n 

(41,90 ha) và xã An Phú T n (44,10 ha). 
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- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 48,93 ha; kết quả 

thực hiện 49,17 ha, cao hơn 0,24 ha so với kế hoạch được  uyệt.  

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích kế hoạch 0,11 ha; kết quả thực hiện 0,11 ha. 

Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

b. Đất phi nông nghiệp  

Diện tích đất phi nông nghiệp th o kế hoạch được  uyệt có 4.758,95 ha; kết 

quả thực hiện có 4.557,38 ha, thấp hơn 201,57 ha so kế hoạch năm 2017. 

Nguyên nh n chênh lệch là  o số lượng công trình đã đăng k  trong kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2017 tương đối nhiều nhưng đến nay chưa thực hiện nên  iện tích 

đất phi nông nghiệp chưa tăng như  ự kiến. Bên cạnh đó th o quyết định số 

500/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy  an nh n   n tỉnh về việc Phê  uyệt kết 

quả cập nhật  iễn  iến rừng và đất l m nghiệp năm 2016 trên địa  àn tỉnh Trà 

Vinh thì trên địa  àn huyện Cầu Kè có 108,20 ha đất rừng   c th o các xã tiếp 

giáp sông Hậu, vì vậy  iện tích đất sông giảm để cập nhật  iện tích đất rừng theo 

quyết định cho phù hợp, từ đó  ẫn đến  iện tích đất phi nông nghiệp giảm như đã 

nếu trên. 

- Đất quốc phòng: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 1,28 ha. Kết quả thực 

hiện 1,28 ha. Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Đất an ninh: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 10,10 ha; kết quả thực hiện 

0,79 ha, chênh lệch 9,32 ha so với kế hoạch được  uyệt.  

Nguyên nh n  o công trình đất an ninh 5,00 ha chưa thực hiện,  ên cạnh đó 

hiện trạng đất an ninh tại các xã Hòa T n (1,64 ha), xã Phong Phú (2,62 ha), xã 

Tam Ngãi (0,05 ha) đã chuyển sang UBND xã quản l  nên sẽ cập nhật lại hiện 

trạng, vì vậy đất an ninh hiện trạng là 0,79 ha. 

- Đất khu công nghiệp: Th o kế hoạch được  uyệt có 25,00 ha để x y  ựng hạ 

tầng Khu công nghiệp Cầu Quan giai đoạn 1 ở xã Ninh Thới. Tuy nhiên vẫn chưa 

thực hiện được  ự án, kết quả thực hiện không đạt chỉ tiêu đề ra. 

- Đất cụm công nghiệp: Th o kế hoạch được  uyệt có 50,00 ha để x y  ựng 

cụm Công nghiệp Vàm Bến Cát ở xã An Phú T n. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại 

vẫn chưa thực hiện được  ự án, kết quả thực hiện không đạt th o kế hoạch được 

 uyệt, công trình sẽ được chuyển tiếp vào kế hoạch sử  ụng đất năm 2018. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 7,40 ha; kết quả 

thực hiện 7,21 ha, thấp hơn 0,19 ha so với kế hoạch.  

Nguyên nh n  o công trình: Thương mại  ịch vụ khách sạn 0,19 ha ở xã Hòa 

Ân đã thực hiện xong và hồ sơ cấp giấy chứng nhận gồm: 0,10 ha đất ở nông thôn, 

0,09 ha đất c y l u năm. Vì vậy  iện tích đất này sẽ được cập nhật lại đúng với hồ 

sơ cấp giấy. Diện tích hiện trạng đất thương mại  ịch vụ là 7,21 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 8,84 

ha; kết quả thực hiện 7,26 ha, thấp hơn 1,58 ha so với kế hoạch được  uyệt. 
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Nguyên nh n chênh lệch  o công trình: Nhà máy sản xuất viên trấu nén nhiên 

liệu tại xã An Phú T n, Công ty TNHH  D&J tại xã Hòa Ân chưa được thực hiện. 

Bên cạnh đó, chuyển mục đích cá nh n trong năm là 0,32 ha (thực hiện ngoài kế 

hoạch sử  ụng đất năm 2017 được  uyệt), vì vậy  ẫn đến thực hiện chưa đạt chỉ 

tiêu này như đã nêu trên. 

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 502,37 ha; kết quả 

thực hiện 453,01 ha, thấp hơn 49,36 ha, không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được 

 uyệt. Đất phát triển hạ tầng luôn tăng qua từng năm, nhất là các chỉ tiêu đất giao 

thông, đất thủy lợi, đất cơ sở giáo  ục. Tuy nhiên,  o nhu cầu chuyển sang đất phát 

triển hạ tầng khá cao, trong khi huyện chưa chủ động được nguồn vốn nên có 

nhiều công trình,  ự án không triển khai th o kế hoạch đề ra như: giáo  ục, giao 

thông, thủy lợi, năng lượng... Trong đó, kết quả thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể của 

đất phát triển hạ tầng như sau: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 1,26 ha; kết 

quả thực hiện 1,25 ha thấp hơn 0,01 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n 

là  o chưa thực hiện xong công trình nhà  ia tưởng niệm 0,01 ha tại TT.Cầu Kè. 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 0,63 

ha; kết quả thực hiện 0,63 ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch được  uyệt. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 3,15 ha; kết quả 

thực hiện là 2,82 ha, thấp hơn 0,33 ha so với kế hoạch được  uyệt. 

Nguyên nh n chênh lệch là  o trước đ y công trình: Trạm y tế xã Thạnh Phú 

(đăng k  nhu cầu: 0,39 ha) đã được x y  ựng thực tế là 0,09 ha, thấp hơn 0,30 ha 

so với nhu cầu đăng k ; trong năm cũng đã thực hiện chuyển 0,03 ha đất y tế tại xã 

Thạnh Phú sang làm trụ sở ấp III (ngoài kế hoạch được  uyệt), vì vậy tổng  iện 

tích giảm là 0,33 ha. Diện tích hiện trạng đất x y  ựng cơ sở y tế đến thời điểm 

hiện tại là 2,82 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 

32,06 ha; kết quả thực hiện 31,11 ha thấp hơn 0,95 ha so với kế hoạch được  uyệt. 

Nguyên nh n chênh lệch  o chưa thực hiện được các công trình đất giáo  ục ở 

các xã như: Trường mầm non xã Hòa T n 0,10 ha; Mở rộng trường tiểu h c Tam 

Ngãi A 0,07 ha (đã hủy  ỏ); Mở rộng trường tiểu h c Tam Ngãi B 0,12 ha. Trong 

năm thực hiện được công trình Trường tiểu h c Thông Hòa (điểm lẻ Trà Ốt). Bên 

cạnh đó, huyện chưa  án đấu giá các thửa đất công (các thửa đất giáo  ục cũ), vì 

vậy  ẫn đến  iện tích chênh lệch như đã nêu trên. 

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 3,60 ha; kết 

quả thực hiện 3,60 ha. Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

+ Đất giao thông: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 398,46 ha; kết quả thực 

hiện 375,68 ha thấp hơn 22,78 ha so với kế hoạch được  uyệt. 

Nguyên nh n thấp hơn  o thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn mới, còn 

g p nhiều khó khăn về nguồn vốn nên các công trình vẫn chưa được thực hiện th o 
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kế hoạch đề ra như: Đường ấp Trà Điêu, Mỹ Văn, liên ấp Mỹ Văn - Đồng Điền tại 

xã Ninh Thới; Đường nhựa các ấp T n Qui I - T n Qui II  tại xã An Phú T n và 

các tuyến đường giao thông nông thôn khác, vì vậy  ẫn đến chỉ tiêu sử  ụng đất 

này chưa đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Đất thủy lợi: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 51,58 ha; kết quả thực hiện 

26,73 ha, thấp hơn 24,85 ha, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Nguyên nh n chênh lệch là  o khi lập kế hoạch sử  ụng đất 2017 đã cập nhật 

 iện tích công trình: Nạo vét kênh Gi a tại xã Thạnh Phú  iện tích  ự kiến là 

16,80 ha, tuy nhiên  ựa vào kết quả thống kê đất đai 2016 được  uyệt, xác định 

không có chuyển mục đích sử  ụng đất, vì vậy  iện tích sẽ được cập nhật lại cho 

phù hợp với số liệu thống kê. Bên cạnh đó, một số công trình trạm cấp nước tại các 

xã như: Thông Hòa, Hòa Ân; Đê  ao chống lũ An Bình – Hội An xã Hòa T n chưa 

được thực hiện, vì vậy  ẫn đến  iện tích chênh lệch như đã nêu trên. 

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 1,65 ha; kết 

quả thực hiện 1,26 ha, thấp hơn 0,39 ha so với kế hoạch được  uyệt.  

Nguyên nh n là  o khi đăng k  nhu cầu sử  ụng đất năm 2017 công trình: 

Đường   y 110kV Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải với  iện tích  ự kiến là 0,39 ha 

đến nay chưa thực hiện xong. Tuy nhiên th o kết quả đo đạc thực tế (đơn vị thi 

công cung cấp) thì  iện tích cần thu hồi là 0,33 ha, vì vậy  iện tích cần thu hồi sẽ 

được điều chỉnh lại th o số liệu đo đạc thực tế và chuyển tiếp sang kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018 để có cơ sở thực hiện tiếp tục. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 

1,76 ha; kết quả thực hiện 1,77 ha, thấp hơn 0,01 ha so với kế hoạch được  uyệt. 

Nguyên nh n là  o chênh lệch gi a số liệu đầu vào lập kế hoạch sử  ụng đất 2017 

và thống kê đất đai 2016, kết quả điều tra không có  iến động loại đất này,  iện 

tích sẽ được cập nhật lại đúng với số liệu thống kê là 1,77 ha. 

+ Đất chợ: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 8,21 ha; kết quả thực hiện 8,15 

ha, thấp hơn 0,06 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n là  o chưa thực 

hiện chợ Trà Ốt 0,13 ha tại xã Thông Hòa;chưa  án đấu giá đất chợ 0,07 ha sang 

đất ở tại thị trấn Cầu Kè. 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 1,38 ha, kết 

quả thực hiện 1,38 ha; đạt chỉ tiêu kế hoạch được  uyệt. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 5,82 ha; kết 

quả thực hiện 1,02 ha, thấp hơn so với kế hoạch 4,80 ha. Nguyên nh n là  o công 

trình Khu tái chế và xử chất thải rắn 4,80 ha tại xã An Phú T n  o không kêu g i 

được đầu tư nên đề nghị hủy  ỏ không thực hiện tiếp, vì vậy  iện tích hiện trạng là 

1,02 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 612,91 ha; kết quả 

thực hiện 640,06 ha, chênh lệch cao hơn 27,15 ha so với kế hoạch.  
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Nguyên nh n là  o kế hoạch sử  ụng đất năm 2017  ự kiến giảm  iện tích đất 

ở để thực hiện các công trình như: Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát, khu công 

nghiệp Cầu Quan, công trình phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi có nhu cầu thu 

hồi đất ở khá cao, tuy nhiên các công trình này vẫn chưa được thực hiện,  ên cạnh 

đó kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 chưa đưa vào khu tái định cư  ự kiến sau khi 

thu hồi đất, từ đó  ẫn đến mất c n đối như đã nêu trên. Diện tích đất ở sẽ được c n 

đối lại trong kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 cho phù hợp với thực tế. 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 30,53 ha; kết quả thực 

hiện 29,76 ha, thấp hơn 0,77 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n là  o 

các khu đất công  ự kiến  án đấu giá chuyển sang đất ở chưa thực hiện xong. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 9,34 ha; kết 

quả thực hiện 14,11 ha, cao hơn 4,77 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n 

tăng là  o việc cập nhật lại hiện trạng đất an ninh tại các xã Hòa T n (1,64 ha), xã 

Phong Phú (2,62 ha), xã Tam Ngãi (0,05 ha) đã chuyển sang UBND xã quản l . 

 - Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 65,30 ha; kết quả thực 

65,29 ha thấp hơn 0,01 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n là  o chênh 

lệch gi a nguồn số liệu đầu vào lập kế hoạch sử  ụng đất 2017 và thống kê đất đai 

2016,  iện tích sẽ được cập nhật lại cho đúng với số liệu thống kê. Trong năm 

không có thực hiện công trình trên loại đất này. 

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích kế 

hoạch được  uyệt là 38,49 ha; kết quả thực hiện 38,82 ha, cao hơn 0,33 ha so với 

kế hoạch được  uyệt.  

Nguyên nh n là  o kế hoạch sử đất năm 2017  ự kiến giảm  iện tích để thực 

hiện các công trình phi nông nghiệp như: cụm công nghiệp, giao thông, giáo  ục, 

nhà  ia tưởng niệm...tuy nhiên đến nay các công trình chưa thực hiện. Diện tích 

này sẽ được xác định lại về vị trí, loại đất và quy mô cho phù hợp trong phương án 

kế hoạch sử  ụng đất năm 2018. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích kế hoạch được  uyệt 0,47 ha; kết quả 

thực hiện 0,46 ha, thấp hơn 0,01 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n là 

 o chênh lệch gi a số liệu thống kê đất đai 2016 so với kết quả điều tra, cập nhật 

hiện trạng của công trình: nhà văn hóa ấp 1,2 và trụ sở Ban nh n   n ấp 3 tại xã 

Thạnh Phú. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 4,12 ha; kết quả 

thực 4,11 ha, thấp hơn 0,01 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n là  o 

chênh lệch gi a nguồn số liệu đầu vào lập kế hoạch sử  ụng đất 2017 và thống kê 

đất đai 2016,  iện tích sẽ được cập nhật lại cho đúng với số liệu thống kê. Trong 

năm không có thực hiện công trình trên loại đất này. 

 - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 3.385,23 

ha; kết quả thực hiện 3.292,40 ha, thấp hơn 92,83 ha so với kế hoạch được  uyệt. 

Nguyên nh n  o cập nhật  iện tích đất rừng theo quyết định số 500/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2017 về việc Phê  uyệt kết quả cập nhật  iễn  iến rừng và đất l m 
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nghiệp năm 2016 trên địa  àn tỉnh Trà Vinh, đất rừng tự nhiên   c th o các xã tiếp 

giáp sông Hậu làm cho  iện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối thấp hơn so với kế 

hoạch được  uyệt. 

 - Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích kế hoạch được  uyệt là 0,39 ha; kết quả 

thực hiện 0,42 ha, cao hơn 0,03 ha so với kế hoạch được  uyệt. Nguyên nh n 

chênh lệch là  o chưa  án đấu giá đất công để chuyển sang đất ở. 

c. Đất chưa sử dụng 

Th o kế hoạch sử đất năm 2017 được  uyệt sẽ không còn đất chưa sử  ụng để 

thực hiện chuyển sang đất ở nông thôn, đất ở tại đô thị, đất x y  ựng trụ sở cơ 

quan. Hiện trạng th o thống kê năm 2016 vẫn còn 3,32 ha. Sẽ tiếp tục chuyển tiếp 

để thực hiện vào kế hoạch sử  ụng đất năm 2018. 

2.1.2.1. Đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện Cầu Kè phải chuyển mục đích sử 

 ụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 71,88 ha để thực hiện các 

công trình: giao thông, công trình thủy lợi, x y  ựng trường h c, đất văn hóa, trụ 

sở cơ quan, thương mại  ịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp và nhu cầu đất ở tại đô 

thị, đất ở tại nông thôn. 

- Kết quả đã chuyển 4,99 ha  đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đạt 

6,94% so với kế hoạch đề ra) cụ thể qua từng chỉ tiêu như sau: 

+ Đất trồng lúa đã chuyển 1,11 ha; 

+ Đất trồng c y hàng năm khác đã chuyển 0,02 ha; 

+ Đất trồng c y l u năm đã chuyển 3,86 ha. 

- Kết quả chuyển đổi trong nội  ộ đất nông nghiệp:  

+ Kết quả thực hiện đã chuyển 0,96 ha từ đất trồng lúa sang sử  ụng vào đất 

trồng c y l u năm. 

+ Kế hoạch năm 2017 chuyển 1,15 ha từ đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở sang sử  ụng vào mục đích đất ở. Kết quả chưa thực hiện không đạt, nguyên 

nh n là  o chưa  án đấu giá được các thửa đất công. 

Nhìn chung việc chuyển mục đích sử  ụng đất trên địa  àn huyện đảm  ảo 

th o quy định, tuy nhiên chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra,  o số lượng công trình, 

 ự án đưa vào kế hoạch một năm vượt quá khả năng vốn đầu tư, g p khó khăn 

trong vận động người   n mua  án ho c hiến đất. 

2.1.2.2. Đánh giá kết quả thu hồi đất năm 2017 

- Kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện Cầu Kè phải thu hồi 66,01  ha đất 

nông nghiệp để x y  ựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, x y 

 ựng trường h c, đất văn hóa, trụ sở cơ quan, thương mại  ịch vụ, sản xuất phi 

nông nghiệp. Kết quả thu hồi được 3,86 ha đất nông nghiệp, cụ thể từng chỉ tiêu 

như sau: 
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+ Đất trồng lúa: 0,24 ha; 

+ Đất trồng c y hàng năm khác: 0,02 ha; 

+ Đất trồng c y l u năm: 3,60 ha. 

- Kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện phải thu hồi 36,61 ha đất phi nông 

nghiệp để thực hiện các công trình. Kết quả đã thu hồi được 1,49  ha, đạt 4,07% 

so với kế hoạch đề ra. Nguyên nh n chưa đạt kết quả cao là  o thiếu vốn đầu tư 

nên chưa thực hiện được công trình,  ên cạnh đó số liệu thu hồi trong kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2017 của một vài công trình có  iện tích là  ự kiến,  o đó sau 

khi thực hiện đo đạc thực tế thì  iện tích thu hồi nhỏ hơn so với kế hoạch đề ra 

như: cống Bông Bót, cống T n Dinh... từ đó cũng ảnh hưởng đến việc đánh giá 

cuối kỳ kế hoạch. 

 2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

 2.2.1. Các mặt tích cực 

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 đáp ứng kịp thời nhu cầu sử  ụng đất của tất 

cả các ngành, các lĩnh vực và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa  àn huyện. 

Đảm  ảo được cơ sở pháp l  khi có nhu cầu sử  ụng đất th o quy định của Luật 

đất đai, qua đó khẳng định được vai trò quan tr ng của kế hoạch sử  ụng đất hàng 

năm trong việc quản l  đất đai tại địa phương. 

Các công trình,  ự án th o kế hoạch sử  ụng đất đã được phê  uyệt mang tính 

chất khả thi và cấp  ách đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

sẽ tiếp tục chuyển tiếp vào kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhằm đảm  ảo tính cơ 

sở pháp l  kịp thời. 

 2.2.2. Mặt tồn tại cần khắc phục 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 huyện Cầu Kè được  uyệt 

còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt, nguyên nh n là  o khả năng thu hút vốn đầu tư còn 

hạn chế, các công trình đăng k  nhưng khả năng vốn của địa phương còn nhiều 

khó khăn nên  ẫn đến các công trình chưa thực hiện được. Do đó, huyện cần c n 

đối nguồn vốn đầu tư phát triển, x y  ựng kế hoạch thu hút vốn đầu tư từ các 

nguồn vốn khác, áp  ụng nhiều hình thức đầu tư ho c xã hội hóa từng lĩnh vực; 

cần nghiên cứu x m xét và ưu tiên vốn để thực hiện các  ự án mang tính cấp  ách, 

đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương góp phần quan tr ng vào sự phát triển 

kinh tế xã hội trên địa  àn huyện. 

Đối với đất nông nghiệp: Trong năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu trong nội  ộ 

đất nông nghiệp chủ yếu chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng c y l u năm  o 

khu vực huyện Cầu Kè có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển vùng c y ăn 

trái nên xu hướng sử  ụng đất của nh n   n là luôn đầu tư phát triển và mở rộng 

 iện tích qua các năm.  

Đối với diện tích đất phi nông nghiệp: Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội ở địa phương đạt ở mức tương đối, các chỉ tiêu có công trình  ự án qui mô 

lớn đều chưa đạt. Nguyên nh n chung là  ự án trong kỳ đăng k  nhiều hơn so với 
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nguồn vốn của huyện và các thủ tục cần thiết chưa hoàn thành kịp thời nên còn nhiều 

công trình chưa được triển khai.  

 2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất năm 2017 

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

2017 trên địa  àn huyện đã đạt được nhiều chỉ tiêu sử  ụng đất quan tr ng, góp 

phần to lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng của huyện, tỉnh. Tuy nhiên, kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 được x y 

 ựng trên cơ sở nhu cầu cần thiết của địa phương, nên trong quá trình thực hiện 

đăng k  nhu cầu, địa phương chưa khái quát hết khả năng thu hút nguồn vốn đầu 

tư. Vì vậy, số lượng công trình,  ự án đưa vào kế hoạch một năm vượt quá khả 

năng vốn đầu tư. 

 Công tác  ồi thường và giải phóng m t  ằng cũng như vận động   n hiến đất ở 

một số địa phương g p nhiều khó khăn làm chậm tiến độ x y  ựng nhiều công trình 

cũng làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch sử  ụng đất.  

 Nhu cầu sử  ụng đất phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về x y  ựng nông 

thôn mới khá cao, nhưng đến nay vốn đầu tư cho các công trình này g p nhiều khó 

khăn nên đã g y ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sử  ụng đất nói riêng và kế hoạch 

x y  ựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng khó hoàn thành đúng tiến độ. 

 III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần phải ph n  ổ quỹ đất phù 

hợp với mục đích phát triển của từng ngành và lĩnh vực. Các chỉ tiêu sử  ụng đất 

trên địa  àn huyện Cầu Kè được điều chỉnh quy hoạch sử  ụng đất cấp tỉnh ph n 

 ổ. Tỉnh đang tổ chức lập Điều chỉnh quy hoạch sử  ụng đất đến năm 2020, kế 

hoạch sử  ụng đất 05 kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Trà Vinh. Trong phương án Điều 

chỉnh quy hoạch cấp tỉnh được UBND tỉnh trình chính phủ phê  uyệt, nên chỉ tiêu 

ph n  ổ cấp tỉnh cho Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè lấy th o chỉ 

tiêu đang trình phê  uyệt. 

Bảng 04: Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất năm 2018 cho huyện Cầu Kè 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích cấp 

tỉnh phân bổ 

(ha) 

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

1 Đất nông nghiệp  NNP  19.805,00  

1.1 Đất trồng lúa LUA  10.426,00  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  10.426,00  

1.2 Đất trồng c y hàng năm khác HNK       310,00  

1.3 Đất trồng c y l u năm CLN    9.020,00  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 
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1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS         49,00  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN    4.855,00  

2.1 Đất quốc phòng CQP           1,00  

2.2 Đất an ninh CAN           5,00  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         25,00  

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN         50,00  

2.4 Đất thương mại,  ịch vụ TMD         55,00  

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC           8,00  

2.6 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT       513,00  

  Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH           5,00  

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT           4,00  

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD         33,00  

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT           5,00  

2.7 Đất có  i tích lịch sử - văn hoá DDT           1,00  

2.8 Đất  ãi thải, xử l  chất thải DRA           2,00  

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT      639,00  

2.10 Đất ở tại đô thị ODT         30,00  

2.11 Đất x y  ựng trụ sở cơ quan TSC         10,00  

2.12 Đất cơ sở tôn giáo TON         65,00  

2.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD         39,00  

3 Đất chưa sử dụng CSD           3,00  

4 Đất khu công nghệ cao * KCN   

5 Đất khu kinh tế * KKT   

6 Đất đô thị KDT   

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

* Các chỉ tiêu phát triển kinh tế: 

- Phấn đấu tăng giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng 13,08% so với năm 2017: 

Nông - l m - thủy sản tăng 6,46%; công nghiệp, x y  ựng tăng 18,40%;  ịch vụ 

tăng 21,72%; phấn đấu thu ng n sách nội địa vượt chỉ tiêu trên giao 18%. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.998 tỷ đồng. 

- Thu nhập  ình qu n đầu người ước đạt 44 triệu đồng/người/năm. 

* Các chỉ tiêu phát triển xã hội: 

- Phấn đấu trong năm 2018, đạt 50% ấp nông thôn mới (trong đó các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới (xã An Phú T n, xã Ninh Thới) và xã  ự kiến đạt nông thôn 

mới năm 2018 (xã Tam Ngãi) đạt trên 70%). 
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- Tỷ lệ trẻ  m trong độ tuổi đi h c mẫu giáo 74,25%; Tỷ lệ h c sinh tiểu h c 

đi h c trong độ tuổi đạt 100%; Tỷ lệ h c sinh trung h c cơ sở đi h c trong độ tuổi 

đạt 98,50%; Tỷ lệ h c sinh trung h c phổ thông đi h c trong độ tuổi đạt 67,0%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%. 

- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 58%. Dự kiến năm 

2018 tạo việc làm mới cho 2.500 lao động, xuất khẩu lao động 11 người, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 58%. 

- Tỷ lệ   n số tham gia bảo hiểm y tế 92,41%. Tỷ lệ trẻ em  ưới 5 tuổi suy 

 inh  ưỡng giảm còn 6,36%. 

- Tỷ lệ hộ được  ùng điện đạt 99,50%. 

* Các chỉ tiêu phát triển môi trường: 

- Tỷ lệ xử l  chất thải rắn y tế đạt 100%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực thành thị được thu gom đạt 80%. 

- Tỷ lệ   n số nông thôn được sử  ụng nước hợp vệ sinh đạt 96%. Số hộ được 

sử  ụng nước sạch tăng thêm 400 hộ. 

- Tỷ lệ hộ nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh 47%. Số hộ nông 

thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh tăng thêm 570 hộ. 

 3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất  

Trên cơ sở tổng hợp các chỉ tiêu sử  ụng đất huyện Cầu Kè, trong kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2017 được  uyệt và thu thập thông tin các Ban, ngành và UBND 

cấp xã trên địa  àn huyện, kết quả đã thực hiện được 14/76 công trình,  ự án so 

với kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 được  uyệt. Nguyên nh n nhiều công trình,  ự 

án chưa triển khai thực hiện th o kế hoạch là  o thiếu nguồn vốn; một số  ự án 

chưa có nhà đầu tư; ngoài ra còn một số  ự án chưa giải phóng  àn giao m t  ằng 

để đầu tư, x y  ựng. Do đó các công trình  ự án trong kế hoạch sử  ụng đất năm 

2017 chưa thực hiện được sẽ tiếp tục chuyển sang năm 2018 thực hiện để đáp ứng 

nhu cầu sử  ụng đất của các ngành, lĩnh vực và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương. Ngoài ra, các công trình,  ự án trong kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018 của huyện cũng được xác định từ các công trình,  ự án của Điều chỉnh quy 

hoạch sử  ụng đất đến năm 2020 tỉnh Trà Vinh xác định thực hiện trong năm 2018 

trên địa  àn huyện; các công trình,  ự án Điều chỉnh quy hoạch sử  ụng đất đến 

năm 2020 huyện xác định năm 2018 và kết quả điều tra thu thập nhu cầu sử  ụng 

đất trong năm 2018 của tổ chức, hộ gia đình cá nh n trên địa  àn huyện.  

Th o nhu cầu sử  ụng đất để phát triển cơ sở hạ tầng của huyện cũng như chỉ 

tiêu sử  ụng đất trong kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 của huyện sẽ chuyển tiếp 

60/62 công trình,  ự án đã được phê  uyệt trong hồ sơ kế hoạch sử  ụng đất năm 

2017 chưa thực hiện sang năm 2018. Có 02 công trình  ự án được phê  uyệt trong 

kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 không thực hiện chuyển tiếp sang năm 2018 như: 

công trình Trường mầm non Hòa T n và mở rộng trường Tiểu h c Tam Ngãi A sẽ 
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hủy không thực hiện  o vị trí thực hiện không thỏa thuận được với người   n. Còn 

lại 60/62 công trình,  ự án khác sau khi c n đối nguồn vốn đầu tư,  ự kiến đưa vào 

kế hoạch sử  ụng đất năm 2018.  

Qua rà soát, c n đối các nguồn vốn, huyện chỉ đưa vào kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018 của huyện một số công trình cấp thiết để đảm  ảo tính khả thi của kế 

hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè. Điều chỉnh quy hoạch sử  ụng đất đến 
năm 2020 tỉnh Trà Vinh xác định trong năm 2018 trên địa  àn huyện Cầu Kè có 15 

công trình,  ự án. Tuy nhiên, 15 công trình  ự án trên điều nằm trong kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2017 được phê  uyệt trong tổng 60 công trình  ự án nhưng chưa 

thực hiện sẽ chuyển tiếp sang năm 2018 thực hiện. 

- Sau khi tổng hợp nhu cầu sử  ụng đất, tổng các công trình cần thực hiện 

trong năm 2018 là 96 công trình,  ự án có nhu cầu sử  ụng đất. Trong đó: 

+ 54 công trình kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018. 

+ 38 công trình th o Nghị quyết số 63/NQ-HDND ngày 08/12/2017của 

Hội đồng nh n   n tỉnh (Trong đó: 06 công trình kế hoạch sử  ụng đất năm 2017 

chuyển tiếp sang năm 2018) 

+ 04 công trình,  ự án đăng k  phát sinh mới  o nhu cầu cấp thiết của 

địa phương. 

- Bên cạnh đó, huyện cũng đăng k  các thửa đất công  ự kiến  án đấu giá 

quyền sử  ụng đất. 

Chi tiết chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất như sau: 

- Đất an ninh chỉ tiêu 01 công trình,  iện tích 5,00 ha. 

- Đất x y  ựng trụ sở cơ quan chỉ tiêu 02 công trình,  iện tích 0,33 ha. 

- Đất khu công nghiệp chỉ tiêu 01 công trình,  iện tích 25,00 ha. 

- Đất Cụm công nghiệp chỉ tiêu 02 công trình,  iện tích 70,00 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất kinh  oanh chỉ tiêu 02 công trình,  iện tích 3,19 ha. 

- Đất thương mại  ịch vụ chỉ tiêu 02 công trình,  iện tích 0,20 ha. 

- Đất x y  ựng cơ sở văn hóa chỉ tiêu 02 công trình,  iện tích 1,41 ha. 

- Đất x y  ựng cơ sở y tế chỉ tiêu 01 công trình,  iện tích 0,13 ha. 

- Đất x y  ựng cơ sở giáo  ục và đào tạo chỉ tiêu 04 công trình,  iện tích 

1,18 ha. 

- Đất x y  ựng cơ sở thể  ục thể thao chỉ tiêu 01 công trình,  iện tích 0,45 ha. 

- Đất giao thông chỉ tiêu 66 công trình,  iện tích 38,03 ha. 

- Đất thủy lợi chỉ tiêu 08 công trình,  iện tích 5,27 ha. 

- Đất công trình năng lượng chỉ tiêu 02 công trình,  iện tích 0,34 ha. 

- Đất chợ chỉ tiêu 01công trình,  iện tích 0,13 ha. 
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- Khu chức năng 01 công trình,  iện tích 48,00 ha. 

- Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở 

của người   n và  án đấu giá các thửa đất công,  iện tích 12,82 ha. 

 3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân  

Với tổng số 96 công trình,  ự án có nhu cầu sử  ụng đất,  o đó cần nghiên 

cứu x m xét và ưu tiên vốn để thực hiện các  ự án mang tính cấp  ách, đáp ứng 

nhu cầu phát triển của địa phương góp phần quan tr ng vào sự phát triển kinh tế xã 

hội trên địa  àn huyện. 

Tổng hợp nhu cầu sử  ụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nh n trong năm 

2018 trên địa  àn huyện Cầu Kè  ao gồm các công trình cấp thiết đầu tư để đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như nhu cầu chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất trong đất nông nghiệp và nhu cầu chuyển sang đất ở của người   n 

trong năm 2018 cụ thể như sau: 

3.2.2.1. Đất nông nghiệp  

Diện tích đất nông nghiệp luôn giảm qua các năm và đến năm 2018  ự kiến 

đất nông nghiệp sẽ tiếp tục giảm để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

Hiện trạng sử  ụng đất nông nghiệp có 20.103,46 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất nông nghiệp khoảng 19.966,09 ha. Diện tích đất 

không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 19.966,09 ha,  iện tích giảm 

137,37 ha để thực hiện các công trình,  ự án trên địa  àn huyện. Trong đó,  iện 

tích các loại đất chính trong nhóm đất nông nghiệp năm 2018 có nh ng  iến động 

như sau: 

- Đất trồng lúa: Việc phát triển kinh tế th o hướng công nghiệp hóa, chuyển 

đổi cơ cấu c y trồng, cùng với nhu cầu sử  ụng đất để x y  ựng các công trình, 

làm cho  iện tích đất trồng lúa trong thời gian qua giảm. Hiện trạng sử  ụng đất 

trồng lúa là 10.470,34 ha (trên địa  àn huyện chủ yếu là đất chuyên trồng lúa 

nước). Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất trồng lúa khoảng 

10.457,14 ha; diện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 

10.457,14 ha;  iện tích giảm khoảng 13,20 ha để  ố trí cụm công nghiệp, sản xuất 

kinh doanh, hạ tầng xã hội và đáp ứng nhu cầu đất ở cho người   n. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Trong năm 2018 tiếp tục phát triển mạnh c y 

màu, c y công nghiệp ngắn ngày th o hướng sản xuất hàng hóa - an toàn thực 

phẩm. Hiện trạng sử  ụng đất trồng c y hàng năm khác có 344,27 ha. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018  iện tích đất trồng c y hàng năm khác khoảng 338,09 ha; diện 

tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 338,09 ha;  iện tích 

giảm khoảng 6,18 ha để thực hiện x y  ố trí cụm công nghiệp, sản xuất kinh 

doanh, hạ tầng xã hội và đáp ứng nhu cầu đất ở cho người   n. 

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng sử  ụng đất trồng c y l u năm là 

9.131,40 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất trồng c y l u 

năm còn khoảng 9.013,65 ha. Diện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so 
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với hiện trạng là 9.013,65 ha,  iện tích giảm khoảng 117,75 ha để phục vụ nhu cầu 

đất ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng xã hội.  

- Đất rừng phòng hộ: Hiện trạng sử  ụng đất rừng phòng hộ có 108,20 ha. Kế 

hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất rừng phòng hộ là 108,20 ha,  iện tích 

đất không thay đổi mục đích sử  ụng là 108,20 ha so với hiện trạng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng sử  ụng đất nuôi trồng thủy sản là 49,17 

ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất nuôi trồng thủy sản có 

khoảng 48,93 ha; diện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng 

là 48,93 ha;  iện tích giảm 0,24 ha để thực hiện công trình đất giao thông và đất 

thủy lợi.  

- Đất nông nghiệp khác: Hiện trạng sử  ụng đất nông nghiệp khác là 0,11 ha. 

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất nông nghiệp khác ổn định 

 iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 0,11 ha. 

3.2.2.2. Đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng sử  ụng đất phi nông nghiệp có 4.557,38 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất phi nông nghiệp khoảng 4.695,10 ha; diện tích đất 

không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 4.557,38 ha;  iện tích tăng 

khoảng 137,72 ha để  ố trí các công trình,  ự án trên địa  àn huyện. Trong đó, 

 iện tích các loại đất chính trong nhóm đất phi nông nghiệp trong năm 2018 có 

nh ng  iến động như sau: 

- Đất quốc phòng: Hiện trạng sử  ụng đất quốc phòng là 1,28 ha. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất quốc phòng ổn định,  iện tích đất không 

thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 1,28 ha. 

- Đất an ninh: Hiện trạng sử  ụng đất an ninh là 0,79 ha. Kế hoạch sử  ụng 

đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất an ninh  ố trí khoảng 5,79 ha; diện tích đất 

không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 0,79 ha;  iện tích tăng 5,00 

ha để đáp ứng nhu cầu đất an ninh trên địa  àn huyện. 

- Đất khu công nghiệp: Hiện trạng trên địa  àn huyện chưa có đất khu công 

nghiệp. Kế hoạch sử  ụng đất  ự kiến trong năm 2018 có khoảng 25,00 ha đất khu 

công nghiệp để thực hiện  ự án X y  ựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan ở xã 

Ninh Thới. 

- Đất cụm công nghiệp: Hiện trạng trên địa  àn huyện chưa có đất cụm công 

nghiệp. Kế hoạch sử  ụng đất  ự kiến trong năm 2018 tăng khoảng 70,00 ha để 

thực hiện  ự án Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát và cụm công nghiệp An Phú T n. 

Diện tích đất cụm công nghiệp đến cuối kỳ năm 2018 khoảng 70,00 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng sử  ụng đất thương mại,  ịch vụ có 7,21 

ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất thương mại,  ịch vụ khoảng 

8,24 ha; diện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 7,21 ha; 

 iện tích tăng khoảng 0,20 ha để  ố trí 02 cửa hàng xăng  ầu ở xã Thạnh Phú.  
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- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng sử  ụng đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp là 7,26 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp khoảng 8,24 ha. Diện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với 

hiện trạng là 5,05 ha;  iện tích giảm khoảng 2,21 ha  o chuyển sang đất cụm công 

nghiệp. Đồng thời, trong năm 2018 cũng tăng 3,19 ha để x y  ựng các cơ sở sản 

xuất kinh  oanh trên địa  àn huyện. C n đối  iện tích đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp trong năm 2018 tăng khoảng 0,98 ha 

- Đất phát triển hạ tầng: Hiện trạng sử  ụng đất phát triển hạ tầng là 453,01 

ha. Trong năm 2018  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện 

trạng là 450,76 ha;  iện tích  ự kiến tăng khoảng 44,79 ha để thực hiện các công 

trình  ự án phát triển hạ tầng xã hội của huyện; đồng thời cũng giảm khoảng 2,25 

ha  ố trí cụm công nghiệp ở xã An Phú T n, đáp ứng nhu cầu về đất ở của huyện. 

Diện tích đất hạ tầng đến cuối kỳ năm 2018 có khoảng 495,55 ha, tăng 42,54 ha so 

với năm 2017. Trong đó: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ sở văn 

hóa là 1,25 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  ố trí khoảng 1,26 ha; diện tích đất 

không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 1,25 ha;  iện tích tăng 

khoảng 0,01 ha để x y  ựng nhà  ia tưởng niệm tại thị trấn Cầu Kè. 

Công trình Trung t m sinh hoạt thanh thiếu nhi huyện  o thực hiện trên nền 

hiện trạng đất văn hóa nên không thực hiện chu chuyển đất công trình này. 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ sở 

 ịch vụ xã hội là 0,63 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018, nhu cầu sử  ụng đất 

x y  ựng cơ sở  ịch vụ xã hội ổn định,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử 

 ụng so với hiện trạng là 0,63 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ sở y tế là 2,82 ha. 

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất x y  ựng cơ sở y tế  ố trí khoảng 2,94 

ha; diện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 2,81 ha;  iện tích 

tăng khoảng 0,12 ha nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏ  của nh n   n. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng 

cơ sở giáo  ục – đào tạo có 31,11 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử 

 ụng khoảng 31,44 ha. Diện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện 

trạng là 30,26 ha,  iện tích giảm 0,85 ha  o  ố trí s n vận động, chuyển sang đất ở. 

Đồng thời trong năm 2018 cũng tăng 1,18 ha để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo 

 ục n ng cao trình độ   n trí trên địa  àn huyện. C n đối  iện tích đất x y  ựng cơ 

sở giáo  ục và đào tạo tăng khoảng 0,33 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ 

sở thể  ục - thể thao là 3,60 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất x y 

 ựng cơ sở thể  ục – thể thao nhu cầu sử  ụng khoảng 4,05 ha;  iện tích đất không 

thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 3,60 ha;  iện tích tăng 0,45 ha để  ố 

trí s n vận động trên địa  àn xã Thạnh Phú.  
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+ Đất giao thông: Hiện trạng sử  ụng đất giao thông là 375,68 ha. Kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2018 đất giao thông  ố trí khoảng 413,51 ha; diện tích đất không 

thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 375,48 ha;  iện tích tăng khoảng 

37,83 ha để đáp ứng nhu cầu mở rộng,  ố trí thêm các tuyến đường ở các xã trên 

địa  àn huyện. 

+ Đất thủy lợi: Hiện trạng sử  ụng đất thủy lợi có 26,73 ha. Kế hoạch sử  ụng 

đất năm 2018  iện tích đất thủy lợi có khoảng 31,59 ha; diện tích đất không thay 

đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 26,32 ha;  iện tích tăng 4,86 ha  o đáp 

ứng nhu cầu x y  ựng một số công trình thủy lợi trên địa  àn huyện. 

+ Đất công trình năng lượng: Hiện trạng sử  ụng đất công trình năng lượng 

là 1,26 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất công trình năng 

lượng khoảng 1,60 ha;  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện 

trạng là 1,26 ha;  iện tích tăng khoảng 0,34 ha  o đáp ứng nhu cầu x y  ựng công 

trình năng lượng trên địa  àn huyện. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Hiện trạng sử  ụng đất công trình 

 ưu chính, viễn thông là 1,77 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 đất công trình 

 ưu chính, viễn thông ổn định,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so 

với hiện trạng là 1,77 ha.  

+ Đất chợ: Hiện trạng sử  ụng đất chợ là 8,15 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018  iện tích đất chợ có khoảng 6,75 ha;  iện tích đất không thay đổi mục đích sử 

 ụng so với hiện trạng là 6,62 ha;  iện tích giảm 1,40 ha  o trong năm 2018  ự 

kiến  án đấu giá các thửa đất chợ trên địa  àn huyện. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Hiện trạng sử  ụng đất có  i tích lịch sử - 

văn hóa là 1,38 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất  i tích lịch sử - 

văn hóa trên địa  àn huyện ổn định,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng 

so với hiện trạng là 1,38 ha. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng sử  ụng đất  ãi thải, xử l  chất thải 

là 1,02 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất  ãi thải, xử l  chất thải ổn 

định,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 1,02 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: Hiện trạng sử  ụng đất ở tại nông thôn là 640,06 ha. 

Nhu cầu sử  ụng đất ở tại nông thôn trong năm 2018 khoảng 642,48 ha;  iện tích 

đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 631,74 ha;  iện tích tăng 

khoảng 2,42 ha  o đáp ứng nhu cầu chuyển đổi mục đích sang đất ở của người   n. 

- Đất ở tại đô thị: Hiện trạng sử  ụng đất ở tại đô thị là 29,76 ha. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018  ự kiến đất ở tại đô thị có khoảng 30,52 ha;  iện tích đất không 

thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 28,49 ha;  iện tích tăng khoảng 

0,76 ha  o đáp ứng nhu cầu chuyển đổi mục đích sang đất ở của người   n. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng trụ sở cơ 

quan là 14,11 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất x y  ựng trụ sở cơ 

quan  ự kiến nhu cầu sử  ụng khoảng 14,12 ha;  iện tích đất không thay đổi mục 

đích sử  ụng so với hiện trạng là 13,79 ha. Trong năm 2018,  iện tích đất x y  ựng 

cơ sở cơ quan tăng 0,33 ha để  ố trí Chi cục thống kê huyện và kho  ạc huyện; 
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đồng thời trong năm 2018 cũng có giảm 0,32 ha để phục vụ nhu cầu phát triển hạ 

tầng và đất ở trên địa  àn huyện. C n đối  iện tích đất x y  ựng trụ sở cơ quan 

tăng 0,01 ha.  

- Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng sử  ụng đất cơ sở tôn giáo là 65,29 ha. Kế 

hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất cơ sở tôn giáo ổn định,  iện tích 

đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 65,29 ha. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Hiện trạng sử 

 ụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 38,82 ha. Kế 

hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng là 38,74 ha;  iện tích đất không thay 

đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 38,74 ha;  iện tích giảm 0,08 ha  o để 

thực hiện  ố trí cụm công nghiệp và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội trên 

địa  àn huyện.  

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng sử  ụng đất sinh hoạt cộng đồng có 

0,46 ha. Kế hoạch sử  ụng đất đến năm 2018  iện tích đất sinh hoạt cộng đồng 

không  iến động,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng 

là 0,46 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng sử  ụng đất cơ sở tín ngưỡng là 4,11 ha. 

Nhu cầu sử  ụng đất cơ sở tín ngưỡng trong năm 2018 không  iến động,  iện tích 

đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 4,11 ha. 

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: Hiện trạng sử  ụng đất sông ngòi, kênh, 

rạch, suối là 3.292,40 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 đất sông ngòi, kênh, 

rạch, suối có khoảng 3.283,32 ha;  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng 

so với hiện trạng là 3.283,32 ha;  iện tích giảm 9,08 ha  o  ố trí Cụm công nghiệp 

Vàm Bến Cát xã An Phú T n và X y  ựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Hiện trạng sử  ụng đất phi nông nghiệp khác là 

0,42 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 nhu cầu sử  ụng đất phi nông nghiệp 

khác có khoảng 0,39 ha;  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện 

trạng là 0,39 ha;  iện tích giảm 0,03 ha  o thực hiện  án đấu giá thửa đất tại thị 

trấn Cầu Kè. 

3.2.2.3. Đất chưa sử dụng 

Hiện trạng sử  ụng đất chưa sử  ụng trên địa  àn huyện có 3,32 ha. Kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất chưa sử  ụng còn khoảng 2,97 ha, giảm 0,35 

ha so với hiện trạng để x y  ựng trụ sở cơ quan trên địa  àn huyện. 

 3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

3.3.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

Hiện trạng sử  ụng đất nông nghiệp có 20.103,46 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất nông nghiệp có 19.966,09 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 

có 206,09 ha; xã Thạnh Phú có 1.104,67 ha; xã Thông Hòa có 2.426,21 ha; xã 

Tam Ngãi có 1.946,55 ha; xã Phong Thạnh có 2.440,07 ha; xã Phong Phú có 

2.531,02 ha; xã Ninh Thới có 1.310,18 ha; xã Hòa Tân có 1.891,95 ha; xã An Phú 

Tân có 1.451,65 ha; xã Châu Điền có 2.834,24 ha và xã Hòa Ân có 1.823,47 ha), 
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chiếm 80,95%  iện tích tự nhiên, giảm 137,37 ha so với năm 2017 và cao hơn 

161,09 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ.  

Trong năm 2018,  iện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử  ụng so 

với hiện trạng là 19.966,09 ha.  

Tổng  iện tích giảm là 137,37 ha  o chuyển sang đất an ninh 4,97 ha; đất khu 

công nghiệp 18,10 ha; đất cụm công nghiệp 64,59 ha; đất thương mại  ịch vụ 0,20 ha; 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,18 ha; đất phát triển hạ tầng 35,79 ha; đất ở tại 

nông thôn 8,98 ha và đất ở tại đô thị 1,56 ha.  

Bảng 05: Cân đối các chỉ tiêu đất nông nghiệp năm 2018 huyện Cầu Kè 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

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

1 Đất nông nghiệp  NNP        19.966,09 

1.1 Đất trồng lúa LUA        10.457,14  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC       10.457,14  

1.2 Đất trồng c y hàng năm khác HNK              338,09  

1.3 Đất trồng c y l u năm CLN          9.013,65  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH              108,20  

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                48,93  

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH                  0,11  

Cụ thể từng chỉ tiêu sử  ụng đất nông nghiệp như sau: 

* Ðất trồng lúa 

Hiện trạng sử  ụng đất trồng lúa có 10.470,34 ha (chủ yếu là đất chuyên 

trồng lúa nước). Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất trồng lúa là 

10.457,14 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 38,13 ha; xã Thạnh Phú có 814,21 

ha; xã Thông Hòa có 1.261,54 ha; xã Tam Ngãi có 333,43 ha; xã Phong Thạnh 

có 1.928,09 ha; xã Phong Phú có 1.893,63 ha; xã Ninh Thới có 209,97 ha; xã 

Hòa Tân có 599,16 ha; xã An Phú Tân có 63,95 ha; xã Châu Điền có 2.135,66 

ha và xã Hòa Ân có 1.179,40 ha), chiếm 42,40%  iện tích tự nhiên, giảm 13,20 

ha so với năm 2017 và cao hơn 31,14 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử  ụng so 

với hiện trạng là 10.457,14 ha.  

Diện tích đất trồng lúa giảm 13,20 ha do chuyển mục đích sử  ụng sang đất an 

ninh 3,91 ha; đất cụm công nghiệp 1,43 ha; đất sản xuất phi nông nghiệp 0,28 ha; đất 

phát triển hạ tầng 6,83 ha; đất ở tại nông thôn 0,45 ha và chuyển sang đất ở tại đô thị 

0,30 ha. 

* Ðất trồng cây hàng năm khác 

Hiện trạng sử  ụng đất trồng c y hàng năm khác có 344,27 ha. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018  iện tích đất trồng c y hàng năm khác có 338,09 ha (Trong đó: 
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Thị trấn Cầu Kè có 8,35 ha; xã Thạnh Phú có 3,18 ha; xã Thông Hòa có 54,67 ha; 

xã Tam Ngãi có 99,99 ha; xã Phong Thạnh có 2,12 ha; xã Phong Phú có 12,91 ha; 

xã Ninh Thới có 1,29 ha; xã Hòa Tân có 16,09 ha; xã An Phú Tân có 47,51 ha; xã 

Châu Điền có 61,75 ha và xã Hòa Ân có 30,22 ha), chiếm 1,37%  iện tích tự 

nhiên, giảm 6,18 ha so với năm 2017 và cao hơn 28,09 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ.  

Trong năm 2018,  iện tích đất trồng c y hàng năm khác không thay đổi mục 

đích sử  ụng so với hiện trạng là 338,09 ha. 

Diện tích đất trồng c y hàng năm khác giảm 6,18 ha do chuyển mục đích sử 

 ụng sang đất cụm công nghiệp 1,82 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,79 

ha; đất phát triển hạ tầng 1,07 ha; đất ở tại nông thôn 2,00 ha và đất ở tại đô thị 

0,50 ha. 

* Ðất trồng cây lâu năm 

Hiện trạng sử  ụng đất trồng c y l u năm có 9.131,40 ha. Kế hoạch sử  ụng 

đất năm 2018  iện tích đất trồng c y l u năm có 9.013,65 ha (Trong đó: Thị trấn 

Cầu Kè có 158,37 ha; xã Thạnh Phú có 286,77 ha; xã Thông Hòa có 1.108,80 ha; 

xã Tam Ngãi có 1.513,13 ha; xã Phong Thạnh có 508,58 ha; xã Phong Phú có 

622,55 ha; xã Ninh Thới có 1.068,78 ha; xã Hòa Tân có 1.208,84 ha; xã An Phú 

Tân có 1.289,75 ha; xã Châu Điền có 636,37 ha và xã Hòa Ân có 611,68 ha), 

chiếm 36,55%  iện tích tự nhiên; giảm 117,75 ha so với năm 2017 và thấp hơn 

6,35 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất trồng c y l u năm không thay đổi mục đích sử 

 ụng so với hiện trạng là 9.013,65 ha.  

Tổng  iện tích đất trồng c y l u năm giảm 117,75 ha  o chuyển mục đích 

sử  ụng sang đất an ninh 1,06 ha; đất cụm công nghiệp 61,34 ha; đất thương 

mại  ịch vụ 0,20 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,11 ha; đất phát triển 

hạ tầng 27,65 ha; đất ở tại nông thôn 6,53 ha và đất ở tại đô thị 0,76 ha.  

 * Đất rừng phòng hộ 

 Hiện trạng sử  ụng đất rừng phòng hộ có 108,20 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất rừng phòng hộ là 108,20 ha (Trong đó: xã Ninh Thới có 

22,20 ha; xã Hòa Tân có 41,90 ha; xã An Phú Tân có 44,10 ha), chiếm 0,44%  iện 

tích tự nhiên,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 

108,20 ha. 

* Ðất nuôi trồng thủy sản 

Hiện trạng sử  ụng đất nuôi trồng thủy sản có 49,17 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất nuôi trồng thủy sản có 48,93 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu 

Kè có 1,22 ha; xã Thạnh Phú có 0,42 ha; xã Thông Hòa có 1,19 ha; xã Phong 

Thạnh có 1,26 ha; xã Phong Phú có 1,94 ha; xã Ninh Thới có 7,94 ha; xã Hòa Tân 

có 25,96 ha; xã An Phú Tân có 6,37 ha; xã Châu Điền có 0,46 ha và xã Hòa Ân có 

2,17 ha), chiếm 0,20%  iện tích tự nhiên, giảm 0,24 ha so với năm 2017 và thấp 

hơn 0,07 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 
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Trong năm 2018,  iện tích đất nuôi trồng thủy sản không thay đổi mục đích 

sử  ụng so với hiện trạng là 48,93 ha.  

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,24 ha  o chuyển 0,01 ha sang đất 

giao thông và đất thủy lợi 0,23 ha để thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi 

trên địa  àn huyện.  

* Ðất nông nghiệp khác 

Hiện trạng sử  ụng đất nông nghiệp khác có 0,11 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất nông nghiệp khác có 0,11 ha (Trong đó: xã Thạnh Phú có 

0,09 ha và xã Phong Thạnh có 0,02 ha),  iện tích đất không thay đổi mục đích sử 

 ụng so với hiện trạng. 

3.3.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng sử  ụng đất phi nông nghiệp là 4.557,38 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất phi nông nghiệp 4.695,10 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 

có 98,80 ha; xã Thạnh Phú có 135,70 ha; xã Thông Hòa có 261,33 ha; xã Tam 

Ngãi có 255,70 ha; xã Phong Thạnh có 240,11 ha; xã Phong Phú có 248,77 ha; xã 

Ninh Thới có 960,28 ha; xã Hòa Tân có 1.197,13 ha; xã An Phú Tân có 849,95 ha; 

xã Châu Điền có 249,95 ha và xã Hòa Ân có 197,37 ha), chiếm 19,04%  iện tích 

tự nhiên, tăng 137,72 ha so với năm 2017 và thấp hơn 159,90 ha so với cấp tỉnh 

ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử 

 ụng so với hiện trạng là 4.557,38 ha. 

 Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 137,72 ha do nhận từ đất trồng lúa 13,20 

ha; đất trồng c y hàng năm khác 6,18 ha; đất trồng c y l u năm 117,75 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản 0,24 ha và đất chưa sử  ụng 0,35 ha. 

Bảng 06: Cân đối các chỉ tiêu đất phi nông nghiệp năm 2018 huyện Cầu Kè 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

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

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  4.695,10  

2.1 Đất quốc phòng CQP  1,28  

2.2 Đất an ninh CAN  5,79  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 25,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN  70,00  

2.5 Đất thương mại,  ịch vụ TMD  7,41  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  8,24  

2.7 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT  495,55  

- Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH  1,26  

- Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH  0,63  

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  2,94  
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- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD  31,44  

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT  4,05  

- Đất giao thông DGT  413,51  

- Đất thủy lợi DTL  31,59  

- Đất công trình năng lượng DNL  1,60  

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV  1,77  

- Đất chợ DCH  6,75  

2.8 Đất có  i tích lịch sử - văn hoá DDT  1,38  

2.9 Đất  ãi thải, xử l  chất thải DRA  1,02  

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT  642,48  

2.11 Đất ở tại đô thị ODT  30,52  

2.12 Đất x y  ựng trụ sở cơ quan TSC  14,12  

2.13 Đất cơ sở tôn giáo TON  65,29  

2.14 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD  38,74  

2.15 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  0,46  

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN  4,11  

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON  3.283,32  

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,39 

* Ðất quốc phòng 

Hiện trạng sử  ụng đất quốc phòng có 1,28 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018  iện tích đất quốc phòng có 1,28 ha (Trong đó, diện tích đất quốc phân bố 

chủ yếu ở thị trấn Cầu Kè), chiếm 0,01%  iện tích tự nhiên, cao hơn cấp tỉnh ph n  ổ 

là 0,28 ha. 

Diện tích đất quốc phòng không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng 

là 1,28 ha. 

* Ðất an ninh 

Hiện trạng sử  ụng đất an ninh là 0,79 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 

 iện tích đất an ninh có 5,79 ha (Phân bố chủ yếu ở thị trấn Cầu Kè) chiếm 0,02% 

 iện tích tự nhiên, tăng 5,00 ha so với năm 2017 và cao hơn 0,79 ha so với cấp tỉnh 

ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất an ninh không thay đổi mục đích sử  ụng so 

với hiện trạng là 0,79 ha,  iện tích tăng 5,00 ha do nhận từ đất trồng lúa 3,91 ha; 

đất trồng c y l u năm 1,06 ha và đất ở tại đô thị 0,03 ha. 

 Diện tích tăng để  ố trí đất an ninh trên địa  àn huyện. 

* Đất khu công nghiệp 

Hiện trạng sử  ụng đất không có  iện tích đất khu công nghiệp. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018 đất khu công nghiệp có 25,00 ha (phân bố chủ yếu ở xã Ninh 

Thời), chiếm 0,10%  iện tích tự nhiên, tăng 25,00 ha so với năm 2017 và đạt chỉ 

tiêu so với cấp tỉnh ph n  ổ. 
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Nhu cầu sử  ụng đất khu công nghiệp năm 2018 tăng 25,00 ha  o nhận 18,10 

ha từ đất trồng lúa; nhận 1,82 ha từ đất trồng c y hàng năm khác; nhận 61,34 ha từ 

đất trồng c y l u năm; nhận 0,20 ha từ đất ở tại nông thôn và nhận 6,70 ha từ đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối. 

 Diện tích tăng để thực hiện  ự án X y  ựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu 

Quan 25,00 ha tại xã Ninh Thới. 

* Đất cụm công nghiệp  

Hiện trạng sử  ụng đất không có  iện tích đất cụm công nghiệp. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018 đất cụm công nghiệp có 70,00 ha (phân bố chủ yếu ở xã An 

Phú Tân), chiếm 0,28%  iện tích tự nhiên, tăng 70,00 ha so với năm 2017, cao hơn 

cấp tỉnh ph n  ổ là 20,00 ha. 

Nhu cầu sử  ụng đất cụm công nghiệp năm 2018 tăng 70,00 ha  o nhận 1,43 

ha từ đất trồng lúa; nhận 1,82 ha từ đất trồng c y hàng năm khác; nhận 61,34 ha từ 

đất trồng c y l u năm; nhận 2,21 ha từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; nhận 

0,38 ha từ đất phát triển hạ tầng; nhận 0,40 ha từ đất ở tại nông thôn; nhận 0,04 ha 

từ đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng và nhận 2,38 ha từ đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối. 

Diện tích tăng để  ố trí công trình sau: 

+ Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát 50,00 ha.  

+ Cụm công nghiệp An Phú T n 20,00 ha. 

* Ðất thương mại, dịch vụ 

Hiện trạng sử  ụng đất thương mại,  ịch vụ có 7,21 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018 có 7,41 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 2,28 ha; xã Thạnh Phú có 

0,21 ha; xã Thông Hòa có 0,27 ha; xã Phong Thạnh có 1,76 ha; xã Phong Phú có 

0,49 ha; xã Ninh Thới có 1,10 ha; xã Hòa Tân có 0,96 ha; xã An Phú Tân có 0,04 

ha; xã Châu Điền có 0,23 ha và xã Hòa Ân có 0,07 ha), chiếm 0,03%  iện tích tự 

nhiên,  iện tích tăng 0,20 ha so với năm 2017, thấp hơn 47,59 ha so với cấp tỉnh 

ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất thương mại  ịch vụ không thay đổi mục đích 

sử  ụng so với hiện trạng là 7,21 ha.  

Diện tích đất thương mại  ịch vụ tăng 0,20 do nhận từ đất trồng c y l u năm 

chuyển sang để  ố trí 02 cửa hàng xăng  ầu ở xã Thạnh Phú là: 

+ Công ty TNHH TM-DV xăng  ầu Vạn Tiếp: 0,10 ha; 

+ Cửa hàng xăng  ầu: 0,10 ha. 

* Ðất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Hiện trạng sử  ụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 7,26 ha. Kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2018 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 8,24 ha (Trong đó: 

Thị trấn Cầu Kè có 0,74 ha; xã Tam Ngãi có 0,02 ha; xã Phong Phú có 1,85 ha; 
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xã Hòa Tân có 0,06 ha; xã An Phú Tân có 4,35 ha và xã Hòa Ân có 1,22 ha), 

chiếm 0,03%  iện tích tự nhiên, tăng 0,98 ha so với năm 2017, cao hơn 0,24 ha so 

với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi 

mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 5,05 ha. 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng là 3,19 ha  o nhận 0,28 ha từ 

đất trồng lúa; nhận 0,79 ha từ đất trồng c y hàng năm khác; nhận 2,11 ha từ đất trồng 

c y l u năm; nhận 0,01 ha từ đất ở tại nông thôn. Bên cạnh đó,  iện tích đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp có giảm 2,21 ha  o chuyển sang đất cụm công nghiệp. 

Diện tích tăng để thực hiện công trình sau: 

+ Nhà máy sản xuất viên trấu nén nhiên liệu tại xã An Phú T n: 2,91 ha; 

+ Công ty TNHH  ệt may D an  J tại xã Hòa Ân: 0,28 ha. 

* Ðất phát triển hạ tầng 

Hiện trạng sử  ụng đất phát triển hạ tầng có 453,01 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất phát triển hạ tầng có 495,55 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 

có 30,44 ha; xã Thạnh Phú có 19,60 ha; xã Thông Hòa có 56,89 ha; xã Tam Ngãi 

có 41,52 ha; xã Phong Thạnh có 47,47 ha; xã Phong Phú có 41,15 ha; xã Ninh 

Thới có 50,99 ha; xã Hòa Tân có 54,04 ha; xã An Phú Tân có 50,09 ha; xã Châu 

Điền có 56,62 ha và xã Hòa Ân có 46,30 ha), chiếm 2,01%  iện tích tự nhiên, tăng 

42,54 ha so với năm 2017, thấp hơn 17,45 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất phát triển hạ tầng không thay đổi mục đích sử 

 ụng so với hiện trạng là 450,76 ha. 

Diện tích đất phát triển hạ tầng tăng là 44,79 ha  o nhận 6,83 ha từ đất trồng 

lúa; nhận 1,07 ha từ đất trồng c y hàng năm khác; nhận 27,65 ha từ đất trồng c y 

l u năm; nhận 0,24 ha từ đất nuôi trồng thủy sản; nhận 7,71 ha từ đất ở tại nông 

thôn; nhận 1,24 ha từ đất ở tại đô thị; 0,01 ha từ đất x y  ựng trụ sở cơ quan và 

nhận 0,04 ha từ đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.  

Đồng thời, trong năm 2018  iện tích đất phát triển hạ tầng cũng giảm 2,25 ha 

 o chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,38 ha; đất ở tại nông thôn 1,45 ha; đất ở tại 

đô thị 0,42 ha.  

Từng chỉ tiêu sử  ụng đất phát triển hạ tầng được thể hiện như sau: 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ sở văn hóa 

có 1,25 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 là 1,26 ha (Trong đó phân bố chủ yếu 

ở thị trấn Cầu Kè), chiếm 0,01%  iện tích tự nhiên, tăng 0,01 ha so với năm 2017, 

thấp hơn 3,74 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất x y  ựng cơ sở văn hóa không thay đổi mục 

đích sử  ụng so với hiện trạng là 1,25 ha. 

Diện tích đất x y  ựng cơ sở văn hóa tăng 0,01 ha  o nhận chuyển mục đích 

sử  ụng từ đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.  
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Diện tích tăng  o  ự kiến x y  ựng nhà  ia tưởng niệm tại thị trấn Cầu Kè; 

công trình Trung t m sinh hoạt thanh thiếu nhi huyện  o thực hiện trên nền hiện 

trạng đất văn hóa nên không thực hiện chu chuyển đất công trình này. 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ sở 

 ịch vụ xã hội có 0,63 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất x y  ựng 

cơ sở  ịch vụ xã hội là 0,63 ha (Trong đó, diện tích phân bố chủ yếu ở thị trấn Cầu 

Kè có 0,07 ha và xã Phong Thạnh có 0,56 ha). 

Nhu cầu sử  ụng đất x y  ựng cơ sở  ịch vụ xã hội năm 2018 ổn định,  iện 

tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 0,63 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ sở y tế có 2,82 

ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất x y  ựng cơ sở y tế có 2,94 ha 

(Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 1,59 ha; xã Thạnh Phú có 0,09 ha; xã Thông Hòa 

có 0,18 ha; xã Tam Ngãi có 0,17 ha; xã Phong Thạnh có 0,17 ha; xã Phong Phú 

có 0,05 ha; xã Ninh Thới có 0,17 ha; xã Hòa Tân có 0,09 ha; xã An Phú Tân có 

0,20 ha; xã Châu Điền có 0,11 ha và xã Hòa Ân có 0,12 ha), chiếm 0,01%  iện 

tích tự nhiên, tăng 0,12 ha so với năm 2017, thấp hơn 1,06 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất x y  ựng cơ sở y tế không thay đổi mục đích 

sử  ụng so với hiện trạng là 2,81 ha. 

Diện tích đất x y  ựng cơ sở y tế giảm 0,01 ha  o chuyển mục đích sử  ụng 

sang đất ở tại đô thị để thực hiện  án đấu giá thửa đất công trên địa  àn thị trấn 

Cầu Kè.  

Đồng thời, trong năm 2018 đất x y  ựng cơ sở y tế tăng 0,13 ha  o nhận từ 

đất ở tại đô thị chuyển sang để mở rộng Trạm y tế thị trấn Cầu Kè.  

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng 

cơ sở giáo  ục và đào tạo có 31,11 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích 

đất x y  ựng cơ sở giáo  ục và đào tạo có 31,44 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 

4,88 ha; xã Thạnh Phú 1,69 ha; xã Thông Hòa 2,19 ha; xã Tam Ngãi 3,85 ha; xã 

Phong Thạnh 2,15 ha; xã Phong Phú 3,34 ha; xã Ninh Thới 2,79 ha; xã Hòa Tân 

1,75 ha; xã An Phú Tân 3,26 ha; xã Châu Điền 3,19 ha và xã Hòa Ân 2,35 ha), 

chiếm 0,13%  iện tích tự nhiên, tăng 0,33 ha so với năm 2017, thấp hơn 1,56 ha so 

với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất x y  ựng cơ sở giáo  ục và đào tạo không thay 

đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 30,26 ha. 

Diện tích đất x y  ựng cơ sở giáo  ục và đào tạo tăng 1,18 ha  o nhận 0,12 

ha từ đất trồng c y hàng năm khác; nhận 0,60 ha từ đất trồng c y l u năm; nhận 

0,46 ha từ đất ở tại đô thị.  

Đồng thời, trong năm 2018  iện tích đất x y  ựng cơ sở giáo  ục và đào tạo 

cũng giảm 0,85 ha  o chuyển sang đất x y  ựng cơ sở thể  ục thể thao 0,51 ha và 

chuyển sang đất ở tại đô thị 0,34 ha.  

Diện tích tăng để mở rộng, làm mới các điểm trường sau: 
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+ Trường tiểu h c Tam Ngãi B: 0,12 ha; 

+ Trường tiểu h c Thông Hòa B: 0,30 ha; 

+ Mở rộng trường THPT Cầu Kè: 0,46 ha; 

+ Mở rộng trường THPT Phong Phú: 0,30 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng cơ sở 

thể  ục, thể thao có 3,60 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất x y 

 ựng cơ sở thể  ục thể thao là 4,05 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,98 ha; xã 

Thạnh Phú có 0,45 ha; xã Thông Hòa có 0,59 ha; xã Tam Ngãi có 0,66 ha; xã 

Phong Thạnh có 0,11 ha; xã Ninh Thới có 0,77 ha và xã An Phú Tân có 0,49 ha), 

chiếm 0,02%  iện tích tự nhiên, tăng 0,45 ha so với năm 2017, thấp hơn 0,95 ha so 

với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất x y  ựng cơ sở thể  ục thể thao không thay đổi 

mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 3,60 ha. 

Diện tích tăng 0,45 ha do nhận từ đất x y  ựng cơ sở giáo  ục và đào tạo chuyển 

sang để  ố trí s n vận động xã Thạnh Phú. 

- Đất giao thông: Hiện trạng sử  ụng đất giao thông có 375,68 ha. Kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2018 diện tích đất giao thông là 413,51 ha (Trong đó: Thị trấn 

Cầu Kè 19,81 ha; xã Thạnh Phú có 17,31 ha; xã Thông Hòa có 51,37 ha; xã Tam 

Ngãi có 36,13 ha; xã Phong Thạnh có 43,87 ha; xã Phong Phú có 37,17 ha; xã 

Ninh Thới có 30,80 ha; xã Hòa Tân có 40,93 ha; xã An Phú Tân có 44,03 ha; xã 

Châu Điền có 48,83 ha và xã Hòa Ân có 43,44 ha), chiếm 1,68%  iện tích tự 

nhiên, tăng 37,83 ha so với năm 2017. 

Trong năm 2018,  iện tích đất giao thông không thay đổi mục đích sử  ụng 

so với hiện trạng là 375,48 ha. 

Diện tích đất giao thông tăng 38,03 ha  o nhận 6,10 ha từ đất trồng lúa, nhận 

0,95 ha từ đất trồng c y hàng năm khác; nhận 24,10 ha từ đất trồng c y l u năm; 

nhận 0,01 ha từ đất nông nghiệp khác; nhận 0,06 ha từ đất x y  ựng cơ sở giáo  ục 

và đào tạo; nhận 0,23 ha từ đất thủy lợi; nhận 0,01 ha từ đất chợ; nhận 5,88 ha từ 

đất ở tại nông thôn; nhận 0,65 ha từ đất ở tại đô thị; nhận 0,03 ha từ đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.  

Đồng thời, kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất giao thông cũng 

giảm 0,20 ha  o chuyển sang đất cụm công nghiệp. 

Diện tích đất giao thông tăng để làm mới và mở rộng 66 tuyến đường tại các 

xã trên địa  àn huyện (chi tiết Biểu 10/CH). 

- Đất thủy lợi: Hiện trạng sử  ụng đất thủy lợi có 26,73 ha. Kế hoạch sử  ụng 

đất năm 2018  iện tích đất thủy lợi có 31,59 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,86 

ha; xã Thạnh Phú có 0,10 ha; xã Thông Hòa có 2,23 ha; xã Tam Ngãi có 0,02 ha; xã 

Phong Thạnh có 0,03 ha; xã Phong Phú có 0,32 ha; xã Ninh Thới có 11,87 ha; xã 

Hòa Tân có 11,07 ha; xã An Phú Tân có 1,62 ha; xã Châu Điền có 3,25 ha và xã Hòa 

Ân có 0,22 ha), chiếm 0,13%  iện tích tự nhiên, tăng 4,86 ha so với năm 2017. 
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Trong năm 2018,  iện tích đất thủy lợi không thay đổi mục đích sử  ụng so 

với hiện trạng là 26,32 ha. 

Diện tích đất thủy lợi tăng 5,27 ha  o nhận 0,30 ha từ đất trồng lúa; nhận 2,91 

ha từ đất trồng c y l u năm; nhận 0,23 ha từ đất nuôi trồng thủy sản; nhận 1,83 ha 

từ đất ở tại nông thôn.  

Đồng thời, kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất thủy lợi cũng giảm 

0,41 ha  o chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,18 ha và chuyển sang đất giao 

thông 0,23 ha. 

Diện tích đất thủy lợi tăng  o thực hiện các công trình sau: 

+ N ng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Thông Hòa: 0,10 ha; 

+ X y  ựng mới trạm cấp nước Ô Chích xã Thông Hòa: 0,20 ha; 

+ N ng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Hòa Ân: 0,20 ha; 

+ N ng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch Phong Phú-Ninh Thới: 0,18 ha; 

+ Đê  ao chống lũ An Bình - Hội An xã Hòa T n: 3,00 ha; 

+ Bờ  ao Trà Mẹt (nối đê  ao Rạch Nghệ - Trà Mẹt) xã Thông Hòa: 0,91 ha; 

+ Bờ  ao Tư L m, ấp Ô Mịch xã Ch u Điền: 0,15 ha; 

+ Nạo vét kênh Cổng Chào xã Phong Thạnh: 3,25 ha. 

- Đất công trình năng lượng: Hiện trạng sử  ụng đất công trình năng lượng 

có 1,26 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất công trình năng lượng có 

1,60 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,15 ha; xã Tam Ngãi có 0,14 ha; xã Phong 

Thạnh có 0,29 ha; xã Phong Phú có 0,12 ha; xã Hòa Tân 0,07 ha; xã An Phú Tân 

có 0,02 ha; xã Châu Điền có 0,73 ha và xã Hòa Ân có 0,08 ha), chiếm 0,01%  iện 

tích tự nhiên, tăng 0,34 ha so với năm 2017.  

Trong năm 2018,  iện tích đất công trình năng lượng không thay đổi mục đích 

sử  ụng so với hiện trạng là 1,26 ha.  

Diện tích tăng 0,34 ha do nhận từ đất trồng lúa 0,30 ha; nhận từ đất trồng c y 

l u năm 0,04 ha chuyển sang để  ố trí đường   y 110 kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên 

Hải đi qua 03 xã của huyện Cầu Kè 0,33 ha (xã Ch u Điền, xã Phong Thạnh và xã 

Phong Phú) và Đường   y cấp điện cho Cồn Bần Chát xã Hòa T n 0,01 ha. 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông: Hiện trạng sử  ụng đất công trình  ưu 

chính, viễn thông có 1,77 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất công 

trình  ưu chính, viễn thông là 1,77 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,30 ha; xã 

Thạnh Phú có 0,16 ha; xã Thông Hòa có 0,04 ha; xã Tam Ngãi có 0,15 ha; xã 

Phong Thạnh có 0,14 ha; xã Phong Phú có 0,08 ha; xã Ninh Thới có 0,10 ha; xã 

Hòa Tân có 0,12 ha; xã An Phú Tân có 0,09 ha; xã Châu Điền có 0,51 ha và xã 

Hòa Ân có 0,08 ha), chiếm 0,01%  iện tích tự nhiên. 

Nhu cầu sử  ụng đất công trình  ưu chính, viễn thông trong năm 2018 ổn 

định,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 1,77 ha. 

- Đất chợ: Hiện trạng sử  ụng đất chợ có 8,15 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018  iện tích đất chợ là 6,75 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,54 ha; xã Thạnh 

Phú có 0,44 ha; xã Thông Hòa có 0,29 ha; xã Tam Ngãi có 0,40 ha; xã Phong 
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Thạnh có 0,14 ha; xã Phong Phú có 0,07 ha; xã Ninh Thới có 4,49 ha; xã An Phú 

Tân có 0,38 ha), chiếm 0,03%  iện tích tự nhiên, giảm 1,40 ha so với năm 2017. 

Trong năm 2018,  iện tích đất chợ không thay đổi mục đích sử  ụng so với 

hiện trạng là 6,62 ha. 

Diện tích đất chợ tăng 0,13 ha  o nhận từ đất trồng lúa để  ố trí chợ Trà Ốt 

trên địa  àn xã Thông Hòa. 

Đồng thời, kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất chợ cũng giảm 1,53 

ha do chuyển sang đất giao thông 0,01 ha; chuyển sang đất ở tại nông thôn 1,45 ha; 

chuyển sang đất ở tại đô thị 0,07 ha để thực hiện  án đấu giá khu nhà lồng chợ cũ 

tại thị trấn Cầu Kè 0,07 ha và chợ Kinh Xáng 1,45 ha. 

* Ðất có di tích lịch sử - văn hóa 

Hiện trạng sử  ụng đất có  i tích lịch sử - văn hóa có 1,38 ha. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018  iện tích đất có  i tích lịch sử - văn hóa là 1,38 ha (Trong đó, 

phân bố chủ yếu ở xã Tam Ngãi), chiếm 0,01%  iện tích tự nhiên, cao hơn 0,38 ha 

so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Nhu cầu sử  ụng đất có  i tích lịch sử - văn hóa trong năm 2018 ổn định,  iện 

tích đất không thay đổi mục đích so với hiện trạng là 1,38 ha. 

* Ðất bãi thải, xử lý chất thải 

Hiện trạng sử  ụng đất  ãi thải, xử l  chất thải có 1,02 ha. Kế hoạch sử  ụng 

đất năm 2018  iện tích đất  ãi thải, xử l  chất thải có 1,02 ha (Trong đó: xã Phong 

Thạnh có 0,57 ha; xã An Phú Tân có 0,03 ha và xã Hòa Ân có 0,42 ha), thấp hơn 

0,98 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Nhu cầu sử  ụng đất  ãi thải, xử l  chất thải ổn định,  iện tích đất không thay 

đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 1,02 ha. 

* Ðất ở tại nông thôn 

Hiện trạng sử  ụng đất ở tại nông thôn có 640,06 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất ở tại nông thôn có 642,48 ha (Trong đó: xã Thạnh Phú có 

41,51 ha; xã Thông Hòa có 77,28 ha; xã Tam Ngãi có 72,08 ha; xã Phong Thạnh 

có 60,41 ha; xã Phong Phú có 60,79 ha; xã Ninh Thới có 55,47 ha; xã Hòa Tân có 

68,18 ha; xã An Phú Tân có 74,32 ha; xã Châu Điền có 75,94 ha và xã Hòa Ân có 

56,50 ha), chiếm 2,60%  iện tích tự nhiên, tăng 2,42 ha so với năm 2017, cao hơn 

3,48 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử 

 ụng so với hiện trạng là 631,74 ha.  

Diện tích tăng 10,74 ha  o từ đất trồng lúa chuyển sang 0,45 ha; nhận từ đất 

trồng c y hàng năm khác chuyển sang 2,00 ha; nhận từ đất trồng c y l u năm chuyển 

sang 6,53 ha; nhận từ đất chợ 1,45 ha; nhận từ đất x y  ựng trụ sở cơ quan 0,31 ha.  

Đồng thời, trong năm 2018  iện tích đất ở tại nông thôn cũng giảm 8,32 ha do 

chuyển sang đất khu công nghiệp 0,20 ha; đất cụm công nghiệp 0,40 ha; đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp 0,01 ha; đất giao thông 5,88 ha và đất thủy lợi 1,83 ha. 
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* Ðất ở tại đô thị 

Hiện trạng sử  ụng đất ở tại đô thị có 29,76 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018  iện tích đất ở tại đô thị có 30,52 ha (Trong đó, diện tích phân bố ở thị trấn 

Cầu Kè), chiếm 0,12%  iện tích tự nhiên, tăng 0,76 ha so với năm 2017, cao hơn 

0,52 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ.  

Trong năm 2018,  iện tích đất ở tại đô thị không thay đổi mục đích sử  ụng 

so với hiện trạng là 28,49 ha. 

Diện tích đất ở tại đô thị tăng 2,03 ha  o nhận 0,30 ha từ đất trồng lúa; nhận 0,50 

ha từ đất trồng c y hàng năm khác; nhận 0,76 ha từ đất trồng c y l u năm; nhận 0,01 ha 

từ đất x y  ựng cơ sở y tế; nhận 0,34 ha từ đất x y  ựng cơ sở giáo  ục và đào tạo; 

nhận 0,07 từ đất chợ; nhận 0,03 từ đất phi nông nghiệp khác và nhận 0,02 ha từ đất 

chưa sử  ụng.  

Đồng thời, trong năm 2018  iện tích đất ở tại đô thị cũng giảm 1,27 ha do chuyển 

mục đích sang đất an ninh 0,03 ha; đất x y  ựng cơ sở y tế 0,13 ha; đất x y  ựng cơ sở 

giáo  ục và đào tạo 0,46 ha. 

* Ðất xây dựng trụ sở cơ quan 

Hiện trạng sử  ụng đất x y  ựng trụ sở cơ quan có 14,11 ha. Kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018  iện tích đất x y  ựng trụ sở cơ quan là 14,12 ha (Trong đó: 

Thị trấn Cầu Kè có 3,13 ha; xã Thạnh Phú có 0,64 ha; xã Thông Hòa có 0,38 ha; 

xã Tam Ngãi có 0,39 ha; xã Phong Thạnh có 0,42 ha; xã Phong Phú có 3,82 ha; 

xã Ninh Thới có 1,59 ha; xã Hòa Tân có 1,83 ha; xã An Phú Tân có 0,32 ha; xã 

Châu Điền có 0,49 ha và xã Hòa Ân có 1,11 ha), chiếm 0,06%  iện tích tự nhiên, 

tăng 0,01 ha so với năm 2017, cao hơn 4,12 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

 Trong năm 2018,  iện tích đất x y  ựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục 

đích sử  ụng so với hiện trạng là 13,79 ha.  

Diện tích đất x y  ựng trụ sở cơ quan tăng 0,33 ha  o nhận từ đất chưa sử  ụng 

chuyển sang. Đồng thời, trong năm 2018,  iện tích đất x y  ựng trụ sở cơ quan giảm 

0,32 ha do chuyển sang đất giao thông 0,01 ha và đất ở tại nông thôn 0,31 ha. 

Diện tích đất x y  ựng trụ sở cơ quan tăng để  ố trí công trình sau: 

+ Chi cục thống kế huyện cầu Kè; 0,07 ha;  

+ Kho  ạc huyện: 0,26 ha. 

* Ðất cơ sở tôn giáo 

Hiện trạng sử  ụng đất cơ sở tôn giáo có 65,29 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018  iện tích đất cơ sở tôn giáo là 65,29 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 7,06 ha; 

xã Thạnh Phú có 1,13 ha; xã Thông Hòa có 0,89 ha; xã Tam Ngãi có 5,78 ha; xã 

Phong Thạnh có 6,34 ha; xã Phong Phú có 12,77 ha; xã Ninh Thới có 1,68 ha; xã 

Hòa Tân có 2,65 ha; xã An Phú Tân có 0,95 ha; xã Châu Điền có 14,84 ha và xã 

Hòa Ân có 11,20 ha), chiếm 0,26%  iện tích tự nhiên, cao hơn 0,29 ha so với cấp 

tỉnh ph n  ổ. 
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Nhu cầu sử  ụng đất cơ sở tôn giáo trong năm 2018 ổn định,  iện tích đất không 

thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 65,29 ha. 

* Ðất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Hiện trạng sử  ụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có 

38,82 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 38,74 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 3,02 ha; xã 

Thạnh Phú có 2,39 ha; xã Thông Hòa có 5,17 ha; xã Tam Ngãi có 4,19 ha; xã Phong 

Thạnh có 4,61 ha; xã Phong Phú có 1,67 ha; xã Ninh Thới có 1,73 ha; xã Hòa Tân có 

2,87 ha; xã An Phú Tân có 5,59 ha; xã Châu Điền có 1,54 ha và xã Hòa Ân có 5,97 

ha), chiếm 0,16%  iện tích tự nhiên, giảm 0,08 ha so với năm 2017, thấp hơn 0,26 ha 

so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 38,74 ha. 

Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng giảm 0,08 

ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,04 ha; đất x y  ựng cơ sở văn hóa 0,01 

ha và đất giao thông 0,03 ha. 

* Ðất sinh hoạt cộng đồng 

Hiện trạng sử  ụng đất sinh hoạt cộng đồng có 0,46 ha. Kế hoạch sử  ụng đất 

năm 2018  iện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,46 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 

có 0,01 ha; xã Thạnh Phú có 0,10 ha; xã Thông Hòa có 0,04 ha; xã Tam Ngãi có 

0,02 ha; xã Phong Thạnh có 0,01 ha; xã Phong Phú có 0,13 ha; xã Ninh Thới có 

0,02 ha; xã Hòa Tân có 0,02 ha; xã An Phú Tân có 0,03 ha; xã Châu Điền có 0,03 

ha và xã Hòa Ân có 0,05 ha). 

Nhu cầu sử  ụng đất sinh hoạt cộng đồng trong năm 2018 ổn định,  iện tích 

đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 0,46 ha. 

* Ðất cơ sở tín ngưỡng 

Hiện trạng sử  ụng đất cơ sở tín ngưỡng có 4,11 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 

2018  iện tích đất cơ sở tín ngưỡng 4,11 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,25 ha; 

xã Thạnh Phú có 0,43 ha; xã Thông Hòa có 0,29 ha; xã Tam Ngãi có 0,53 ha; xã 

Phong Thạnh có 0,06 ha; xã Phong Phú có 0,28 ha; xã Ninh Thới có 0,77 ha; xã Hòa 

Tân có 0,74 ha; xã An Phú Tân có 0,58 ha; xã Châu Điền có 0,11 ha và xã Hòa Ân có 

0,07 ha), chiếm 0,02%  iện tích tự nhiên. 

Nhu cầu sử  ụng đất cơ sở trong năm 2018 ổn định,  iện tích đất không thay 

đổi mục đích sử  ụng so với hiện trạng là 4,11 ha. 

*Ðất sông ngòi, kênh, rạch, suối 

Hiện trạng sử  ụng đất sông ngòi, kênh, rạch, suối có 3.292,40 ha. Kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối là 3.283,32 ha 

(Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 14,28 ha; xã Thạnh Phú có 68,87 ha; xã Thông 

Hòa có 120,12 ha; xã Tam Ngãi có 129,80 ha; xã Phong Thạnh có 118,45 ha; xã 

Phong Phú có 125,83 ha; xã Ninh Thới có 821,94 ha; xã Hòa Tân có 1.065,78 ha; 
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xã An Phú Tân có 643,65 ha; xã Châu Điền có 100,15 ha và xã Hòa Ân có 74,46 

ha), chiếm 13,31%  iện tích tự nhiên, giảm 9,08 ha so với năm 2017. 

Trong năm 2018,  iện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối không thay đổi mục 

đích sử  ụng so với hiện trạng là 3.283,32 ha.  

Diện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối giảm 9,08 ha  o chuyển sang đất khu 

công nghiệp 6,70 ha và đất cụm công nghiệp 2,38 ha.  

* Ðất phi nông nghiệp khác 

Hiện trạng sử  ụng đất phi nông nghiệp khác có 0,42 ha. Kế hoạch sử  ụng 

đất năm 2018  iện tích đất phi nông nghiệp là 0,39 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 

có 0,01 ha và xã Thạnh Phú có 0,38 ha), giảm 0,03 ha so với năm 2017.  

Trong năm 2018,  iện tích đất phi nông nghiệp khác không thay đổi mục đích 

sử  ụng so với hiện trạng là 0,39 ha.  

Diện tích đất phi nông nghiệp khác giảm 0,03 ha  o thực hiện  án đấu giá đất 

công sang đất ở tại thị trấn Cầu Kè. 

3.3.3. Các chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng  

Hiện trạng đất chưa sử  ụng là 3,32 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 trên 

địa  àn huyện còn 2,97 ha (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 0,98 ha; xã Thông Hòa 

0,80 ha; xã Hòa Tân 0,03 ha; xã An Phú Tân 0,49 ha; xã Châu Điền 0,23 ha và xã 

Hòa Ân 0,35 ha), chiếm 0,01%  iện tích tự nhiên, giảm 0,35 ha so với năm 2017, 

thấp hơn 0,04 ha so với cấp tỉnh ph n  ổ. 

Trong năm 2018,  iện tích đất không thay đổi mục đích sử  ụng so với hiện 

trạng là 2,97 ha.  

Diện tích đất chưa sử  ụng giảm 0,35 ha  o chuyển sang đất ở tại đô thị 0,02 

ha và đất x y  ựng trụ sở cơ quan 0,33 ha.  

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, x y  ựng cơ sở hạ 

tầng thì ngoài khai thác quỹ đất đã được  ố trí trong nh ng năm qua thì cần phải 

chuyển đổi trong cơ cấu sử  ụng đất để đáp ứng nhu cầu sử  ụng đất của các 

ngành, lĩnh vực, hộ gia đình, tổ chức và cá nh n. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 

sẽ chuyển 137,37 ha đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp và chuyển 

đổi 2,21 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, cụ thể như sau: 

3.4.1. Chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Thực hiện kế hoạch sử  ụng đất năm 2018, huyện Cầu Kè chuyển mục đích 

sử  ụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 119,32 ha để x y 

 ựng cụm công nghiệp các công trình phát triển hạ tầng và nhu cầu đất ở tại đô 

thị, đất ở tại nông thôn,… Cụ thể các chỉ tiêu đất nông nghiệp chuyển sang đất 

phi nông nghiệp như sau: 

* Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp  
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Tổng  iện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp trên toàn huyện 

là 13,20 ha. (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 4,25 ha; xã Thạnh Phú có 0,75 ha; xã 

Thông Hòa có 0,80 ha; xã Tam Ngãi có 0,48 ha; xã Phong Thạnh có 0,52 ha; xã 

Phong Phú có 1,61 ha; xã Ninh Thới có 0,31 ha; xã Hòa T n có 0,27 ha; xã An Phú 

T n chuyển 1,43 ha; xã Ch u Điền có 2,43 ha; xã Hòa Ân có 0,35 ha). 

* Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp 

Tổng  iện tích đất trồng c y hàng năm khác chuyển mục đích trên toàn huyện 

là 6,18 ha. (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,76 ha; xã Thạnh Phú có 0,20 ha; xã 

Thông Hòa có 0,21 ha; xã Tam Ngãi có 0,78 ha; xã Phong Thạnh có 0,20 ha; xã 

Phong Phú có 0,23 ha; xã Hòa T n có 0,20 ha; xã An Phú T n có 2,89 ha; xã Ch u 

Điền có 0,50 ha; xã Hòa Ân có 0,21 ha). 

* Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp 

Tổng  iện tích đất trồng c y l u năm chuyển mục đích trên toàn huyện là 

117,75 ha. (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 3,44 ha; xã Thạnh Phú có 1,76 ha; xã 

Thông Hòa có 7,15 ha; xã Tam Ngãi có 3,59 ha; xã Phong Thạnh có 2,05 ha; xã 

Phong Phú có 4,67 ha; xã Ninh Thới có 21,04 ha; xã Hòa T n có 2,36 ha; xã An 

Phú T n có 67,42 ha; xã Ch u Điền có 3,45 ha; xã Hòa Ân có 0,82 ha). 

* Chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp: Tổng  iện 

tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển mục đích trên toàn huyện là 0,24 ha ở xã Hòa 

T n. 

3.4.2. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 

Chuyển mục đích sử  ụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 

trong kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 sẽ thực hiện chuyển đổi trên địa  àn thị trấn 

Cầu Kè; xã Tam Ngãi và xã Phong Phú với tổng  iện tích chuyển là 2,21 ha để 

thực hiện  án đấu giá các khu đất công. (Trong đó: Thị trấn Cầu Kè có 0,45 ha; xã 

Tam Ngãi có 0,03 ha; xã Phong Phú có 1,73 ha). 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi  

Để phục vụ việc x y  ựng kế hoạch sử  ụng đất 2018 có hiệu quả và kịp thời 

đáp nhu cầu sử  ụng đất của các ngành và địa phương, huyện  ự  áo nhu cầu thu 

hồi một số loại đất như sau: 

* Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi 

Tổng  iện tích đất nông nghiệp cần thu hồi để chuyển sang thực hiện các công 

trình  ự án là 129,42 ha.  

Trong đó, chi tiết từng loại đất nông nghiệp thu hồi cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa: diện tích cần thu hồi 12,45 ha. Trong đó: Thị trấn Cầu Kè thu 

hồi 3,95 ha; xã Thạnh Phú thu hồi 0,70 ha; xã Thông Hòa thu hồi 0,75 ha; xã Tam 

Ngãi thu hồi 0,43 ha; xã Phong Thạnh thu hồi 0,47 ha; xã Phong Phú thu hồi 1,56 ha; 

xã Ninh Thới thu hồi 0,26 ha; xã Hòa T n thu hồi 0,22 ha; xã An Phú T n thu hồi 

1,43 ha; xã Ch u Điền thu hồi 2,38 ha và xã Hòa Ân thu hồi 0,30 ha. 
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- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích thu hồi 3,68 ha. Trong đó: Thị trấn 

Cầu Kè thu hồi 0,26 ha; xã Thông Hòa thu hồi 0,01; xã Tam Ngãi thu hồi 0,38 ha; 

xã Phong Phú thu hồi 0,03 ha; xã An Phú T n thu hồi 2,69 ha; xã Ch u Điền thu 

hồi 0,30 ha và xã Hòa Ân thu hồi 0,01 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: diện tích thu hồi 113,05 ha. Trong đó: Thị trấn Cầu 

Kè thu hồi 2,74 ha; xã Thạnh Phú thu hồi 1,36 ha; xã Thông Hòa thu hồi 6,75 ha; 

xã Tam Ngãi thu hồi 3,19 ha; xã Phong Thạnh thu hồi 1,65 ha; xã Phong Phú thu 

hồi 4,27 ha; xã Ninh Thới thu hồi 20,64 ha; xã Hòa T n thu hồi 1,96 ha và xã An 

Phú T n thu hồi 67,02 ha; xã Ch u Điền thu hồi 3,05 ha; xã Hòa Ân thu hồi 0,42 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích thu hồi 0,24 ha ở xã Hòa T n. 

* Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi để chuyển sang thực hiện các 

công trình, dự án là 24,31 ha.  

Trong đó, chi tiết từng loại đất phi nông nghiệp thu hồi cụ thể như sau: 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích thu hồi 2,21 ha ở xã An Phú T n. 

- Đất phát triển hạ tầng: diện tích thu hồi 3,00 ha. Trong đó: Thị trấn Cầu Kè 

thu hồi 0,49 ha; xã Thạnh Phú thu hồi 0,45 ha; xã Phong Phú thu hồi 1,45 ha; xã 

Ninh Thới thu hồi 0,15 ha; xã Hòa T n thu hồi 0,08 ha và xã An Phú T n thu hồi 

0,38 ha. Chi tiết thu hồi các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng như sau: 

  + Đất xây dựng cơ sở y tế: diện tích thu hồi 0,01 ha ở thị trấn Cầu Kè. 

  + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: diện tích thu hồi 0,85 ha chủ 

yếu thu hồi ở thị trấn Cầu Kè 0,40 ha và xã Thạnh Phú thu hồi 0,45 ha. 

  + Đất giao thông: diện tích thu hồi 0,20 ha ở xã An Phú T n. 

  + Đất thủy lợi: diện tích thu hồi 0,41 ha chủ yếu thu hồi ở xã Ninh Thới 

0,15 ha; xã Hòa T n thu hồi 0,08 ha và xã An Phú T n thu hồi 0,18 ha. 

  + Đất chợ: diện tích thu hồi 1,53 ha chủ yếu thu hồi ở thị trấn Cầu Kè 

0,08 ha và xã Phong Phú thu hồi 1,45 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: diện tích thu hồi 8,32 ha. Trong đó: xã Thạnh Phú thu 

hồi 0,14 ha; xã Thông Hòa thu hồi 0,97 ha; xã Tam Ngãi thu hồi 0,68 ha; xã Phong 

Thạnh thu hồi 0,57 ha; xã Phong Phú thu hồi 0,26 ha; xã Ninh Thới thu hồi 0,44 

ha; xã Hòa T n thu hồi 2,81 ha; xã An Phú T n thu hồi 0,74 ha; xã Ch u Điền thu 

hồi 1,43 ha và xã Hòa Ân thu hồi 0,28 ha. 

- Đất ở tại đô thị: diện tích thu hồi 1,27 ha tại thị trấn Cầu Kè. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích thu hồi 0,32 ha. Trong đó: thị trấn Cầu 

Kè thu hồi 0,01 ha; xã Tam Ngãi thu hồi 0,03 ha và xã Phong Phú thu hồi 0,28 ha. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: diện tích thu hồi 

0,08 ha. Trong đó: thị trấn Cầu Kè thu hồi 0,01 ha; xã Thông Hòa thu hồi 0,03 ha; 

xã An Phú T n thu hồi 0,04 ha. 
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- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích thu hồi 9,08 ha Trong đó: xã Ninh 

Thới thu hồi 6,70 ha; xã An Phú T n thu hồi 2,38 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: diện tích thu hồi 0,03 ha ở thị trấn Cầu Kè. 

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Hiện trạng đất chưa sử  ụng là 3,32 ha. Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 sẽ 

chuyển 0,35 ha  iện tích đất chưa sử  ụng đưa vào sử  ụng vào mục đích đất ở tại 

nông thôn 1,99 ha; đất ở tại đô thị 1,00 ha và đất x y  ựng trụ sở cơ quan 0,33 ha. 

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 trên địa  àn huyện còn 2,97 ha  iện tích đất chưa 

sử  ụng. 

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

Tổng hợp nhu cầu sử  ụng đất, tổng các công trình cần thực hiện trong năm 

2018 có 96 công trình,  ự án: 
Bảng 07: Danh mục công trình, dự án trong KHSDĐ năm 2018 huyện Cầu Kè 

STT Hạng mục  

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

Nguồn 

vốn 

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

1 

Công trình, dự án được 

phân bổ từ quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 

     

1.1 
Công trình, dự án mục đích 

quốc phòng, an ninh 
     

 Đất an ninh 5,00 - 5,00 Huyện Cầu Kè Ng n sách 

1.2 

Công trình, dự án để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng 

     

1.2.1 

Công trình dự án quan 

tr ng quốc gia do  uốc hội 

qu ết đ nh ch  trư ng đ u 

tư m  ph i thu h i đất 

     

1.2.2 

Công trình, dự án do  h  

tư ng Chính ph  chấp 

thu n, qu ết đ nh đ u tư 

m  ph i thu h i đất 

     

1.2.3 

Công trình, dự án do  ội 

đ ng nh n d n t nh chấp 

thu n m  ph i thu h i đất 

     

2 
Công trình, dự án cấp 

huyện 
     

2.1 

Công trình, dự án do  ội 

đ ng nh n d n cấp t nh 

chấp thu n m  ph i thu 

h i đất 
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A 

Công trình theo Ngh  qu ết 

số: 63/NQ- DND ng   

08/12/2017 

     

1 

Cụm Công nghiệp Vàm Bến 

Cát (Trong đó: Cty TNHH 

MTV đóng tàu Vạn Phước 

10 ha; Công ty xăng dầu 10 

ha; Khu liên hợp Cảng 

Trường Giang 20,00 ha) 

50,00 -  50,00  
Xã An Phú 

T n 

Doanh 

nghiệp 

2 
Cụm công nghiệp An Phú 

T n  
20,00 -  20,00  

Xã An Phú 

T n 

Doanh 

nghệp 

3 Nhà  ia tưởng niệm 0,01 -  0,01  TT.Cầu Kè Ng n sách 

4 
Mở rộng Trường THPT 

Phong Phú 
0,82 0,52  0,30  Xã Phong Phú Ng n sách 

5 
Đường   y 110kV Cầu Kè - 

Trà Cú - Duyên Hải 
0,33  -     0,33  

Xã Phong Phú, 

xã Phong 

Thạnh, xã 

Ch u Điền 

Vốn vay 

ng n hàng 

Tái thiết 

Đức(KFW) 

6 S n vận động xã Thạnh Phú  0,45 -  0,45  Xã Thạnh Phú Ng n sách 

7 
Mở rộng Trạm y tế TT.Cầu 

Kè 
0,15 0,02  0,13  TT.Cầu Kè Ng n sách 

8 
X y  ựng đường vào chợ 

Cầu Kè  
0,03 -  0,03  TT.Cầu Kè Ng n sách 

9 
Đường vào s n vận động 

huyện Cầu Kè 
0,06 -  0,06  TT.Cầu Kè Ng n sách 

10 
Đường liên xã Tam Ngãi-

Thông Hòa, huyện Cầu Kè 
5,18  2,35   2,83  

Xã Tam Ngãi, 

xã Thông Hòa 
Ng n sách 

11 

Đê  ao kết hợp đường giao 

thông nông thôn ấp Trà Ốt, 

xã Thông Hòa 

0,53 -  0,53  Xã Thông Hòa Ng n sách 

12 
GTNT ấp Rạch Nghệ - Trà 

Mẹt ( ờ t y sông Trà Mẹt) 
3,48 3,25  0,23  Xã Thông Hòa Ng n sách 

13 
GTNT ấp Trà Ốt ( ờ nam 

kênh Tổng Tồn) 
0,94   0,94  Xã Thông Hòa Ng n sách 

14 
GTNT ấp Trà Mẹt ( ờ đông 

kênh Tám Tửng) 
0,39 0,16  0,23  Xã Thông Hòa Ng n sách 

15 
GTNT ấp Trà Ốt (c p kênh 

Hai Kiếm) 
0,43 0,31  0,12  Xã Thông Hòa Ng n sách 

16 
GTNT ấp Rạch Nghệ ( ờ 

đông kênh La Rì) 
1,47 0,85  0,62  Xã Thông Hòa Ng n sách 

17 
Đường đanl 6 Cần từ HL 33 

- sông Tổng Tồn 
0,51 0,46  0,05  Xã Thông Hòa Ng n sách 

18 
Đường đanl 6 Minh từ nhà 

 é Ba đến ngã 4 Ô Chích  
0,65 0,45  0,20  Xã Thông Hòa Ng n sách 

19 
Đường đanl từ ngã 3 Trường 

h c đến Hòa Ân 
0,12 0,09  0,03  Xã Thông Hòa Ng n sách 

20 
GTNT ấp Hội An (c p kênh 

6A) 
0,37  0,03   0,34  Xã Hòa T n Ng n sách 

21 
GTNT ấp An Bình - Hội An 

(An Phú T n - Ninh Thới)  
2,92  2,30   0,62  Xã Hòa T n Ng n sách 
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22 
Đường đanl 5 Dện đến 

Chàm Bần (lộ  ờ Nam) 
0,57  -     0,57  Xã Hòa T n Ng n sách 

23 Đường đanl An Lộc 0,75  0,35   0,40  Xã Hòa T n Ng n sách 

24 
Đường nhựa từ TL 915 đến  

Ba Mến 
0,38  -     0,38  Xã Ninh Thới Ng n sách 

25 
Đường nhựa từ Bảy Kết đến 

Hai Quang 
0,13  -     0,13  Xã Ninh Thới Ng n sách 

26 
GTNT ấp Xẻo Cạn, Bà Bảy, 

Rạch Đùi, Vàm Đình 
3,72  3,00   0,72  Xã Ninh Thới Ng n sách 

27 
GTNT ấp Ô Tưng B (tuyến 

lộ Bá Tú) 
0,48  -     0,48  Xã Ch u Điền Ng n sách 

28 
Đường nhựa liên ấp Ô Tưng 

A-Ô Mịch-Rùm Sóc 
3,50  1,33   2,17  Xã Ch u Điền Ng n sách 

29 
Đường đanl QL54 đến Ô 

Mịch 
0,37  0,30   0,07  Xã Ch u Điền Ng n sách 

30 
GTNT ấp Bưng Lớn A 

(HL32 đến giáp Rạch Nghệ) 
0,79 0,67  0,12  Xã Tam Ngãi Ng n sách 

31 Đường đanl Tổ 3C 0,18 0,12  0,06  Xã Phong Phú Ng n sách 

32 
Đường nhựa liên ấp Cả 

Chương-Xóm Gi a-Ấp III 
1,09  0,54   0,55  

Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

33 
Đường Đanl từ trụ sở Xóm 

Gi a đến 9 Thi 
0,16  0,16   -    

Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

34 
Đường Đanl từ Trần Văn 

Kè đến Hồ Văn Ngon 
0,13  -     0,13  

Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

35 Nạo Vét kênh Cổng Chào 3,25 3,25  -    
Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

36 
Bờ  ao Trà Mẹt (nối với đê 

 ao Rạch Nghệ-Trà Mẹt) 
0,91 -  0,91  Xã Thông Hòa Ng n sách 

37 
Bờ  ao Tư L m, ấp Ô Mịch, 

xã Ch u Điền 
0,15  -     0,15  Xã Ch u Điền Ng n sách 

B 
Công trình, dự án năm 2017 

chu ển tiếp sang năm 2018 
     

1 
X y  ựng hạ tầng Khu công 

nghiệp Cầu Quan 
25,00 - 25,00 Xã Ninh Thới 

Doanh 

nghiệp 

2 
Nhà máy sản xuất viên trấu 

nén nhiên liệu  
2,91 -  2,91  

Xã An Phú 

T n 

Doanh 

nghiệp 

3 
Chi cục thống kê huyện Cầu 

Kè 
0,07 -  0,07  TT.Cầu Kè Ng n sách 

4 Kho  ạc huyện 0,26 -  0,26  TT.Cầu Kè Ng n sách 

5 
Trung t m sinh hoạt thanh 

thiếu nhi huyện Cầu Kè 
1,40 -  1,40  TT.Cầu Kè Ng n sách 

6 
Mở rộng trường THPT Cầu 

Kè 
1,50 1,04  0,46  TT.Cầu Kè Ng n sách 

7 
Mở rộng Trường Tiểu h c 

Tam Ngãi B 
0,27 0,15  0,12  Xã Tam Ngãi Ng n sách 

8 
Trường tiểu h c Thông Hòa 

B 
0,30 -  0,30  Xã Thông Hòa Ng n sách 

9 Chợ Trà Ốt 0,13 -  0,13  Xã Thông Hòa Ng n sách 
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10 
N ng cấp mở rộng trạm cấp 

nước xã Thông Hòa 
0,13  0,03   0,10  Xã Thông Hòa Ng n sách 

11 
X y  ựng mới trạm cấp 

nước Ô Chích 
0,20 -  0,20  Xã Thông Hòa Ng n sách 

12 
N ng cấp, mở rộng Nhà 

máy nước sạch Hòa Ân  
0,22 0,02  0,20  Xã Hòa Ân Ng n sách 

13 
Đê  ao chống lũ An Bình - 

Hội An  
3,00 -  3,00  Xã Hòa T n Ng n sách 

14 Tuyến D7 0,38 -  0,38  TT.Cầu Kè Ng n sách 

15 Tuyến D8 0,64 0,07  0,57  TT.Cầu Kè Ng n sách 

16 Tuyến D17 0,84 -  0,84  TT.Cầu Kè Ng n sách 

17 Tuyến N7 0,26 0,12  0,14  TT.Cầu Kè Ng n sách 

18 Tuyến  ổ sung  0,32 -  0,32  TT.Cầu Kè Ng n sách 

19 
Đường liên xã thị trấn Cầu 

Kè - Tam Ngãi 
2,40 1,55  0,85  

TT.Cầu Kè, Xã 

Tam Ngãi, Xã 

Hòa Ân 

Ng n sách 

20 
Đường đanl Từ thị trấn - Lò 

Gạch 
0,10 -  0,10  Xã Hòa Ân Ng n sách 

21 
Đường đanl từ Cầu Út Hiền 

- QL54 
0,19 -  0,19  Xã Hòa Ân Ng n sách 

22 
Đường vào trường mầm non 

Phong Phú 
0,04 -  0,04  Xã Phong Phú Ng n sách 

23 
Đường đanl liên ấp 1, 2, 

kênh Xáng xã Phong Phú  
0,21 -  0,21  Xã Phong Phú Ng n sách 

24 
Đường đanl tổ 18A, ấp 

Đồng Kho n, xã Phong Phú 
0,40 0,20  0,20  Xã Phong Phú Ng n sách 

25 
Đường đanl tổ 3B, ấp III, xã 

Phong Phú 
0,36 -  0,36  Xã Phong Phú Ng n sách 

26 Đường nhựa kênh tập đoàn 8 0,57 -  0,57  Xã Phong Phú Ng n sách 

27 
Đường nhựa kết nối cầu C y 

Trôm - kênh Tập đoàn 8 
0,90 -  0,90  Xã Phong Phú Ng n sách 

28 
Đường nhựa kênh ông Hàm 

-  kênh C y Trôm 
0,69 -  0,69  Xã Phong Phú Ng n sách 

29 
Đường đanl đầu đất liên ấp 

1,2,3,4 
2,00 -  2,00  Xã Thạnh Phú Ng n sách 

30 

Đường nhựa từ trụ sở BND 

ấp Trà Mẹt đến nhà ông 

Nguyễn Văn Đực Nhỏ 

0,90 -  0,90  Xã Thông Hòa Ng n sách 

31 Đường nhựa đê  ao lúa cá 1,01 0,77  0,24  Xã Thông Hòa Ng n sách 

32 
Đường nhựa các ấp T n Qui 

I -  T n Qui II 
3,21 -  3,21  

Xã An Phú 

T n 
Ng n sách 

33 
Đường vào nội đồng ấp Hoà 

An (c p kênh C y Vừng) 
0,37 -  0,37  

Xã An Phú 

T n 
Ng n sách 

34 
Đường vào nội đồng ấp An 

Trại (c p kênh Ụ Tr u) 
0,40 -  0,40  

Xã An Phú 

T n 
Ng n sách 

35 
Đường nhựa liên ấp Ch u 

Hưng - Ch u Điền 
3,73 0,24  3,49  Xã Ch u Điền Ng n sách 
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36 Đường đanl kênh Cơ 3 0,57   0,57  Xã Ch u Điền Ng n sách 

37 
Đường đanl từ Thi Át - 

Thiện Chi - Sia Xiêng 
0,24 0,06  0,18  Xã Ch u Điền Ng n sách 

38 
Đường đanl Chông Nô 1 

(c p kênh Cầu Kè) 
0,51 0,14  0,37  Xã Hòa T n Ng n sách 

39 

Đường đanl ấp Trà Điêu, 

Mỹ Văn và liên ấp Mỹ Văn 

- Đồng Điền 

0,97 -  0,97  Xã Ninh Thới Ng n sách 

40 
Đường đanl đoạn 915 - 3 

Quan 
0,25 -  0,25  Xã Ninh Thới Ng n sách 

41 Đường đanl 7 Biên 0,48 -  0,48  Xã Ninh Thới Ng n sách 

42 
Đường đanl 3 Khai - 8 Bình 

- 4 Điệp 
0,60 0,49  0,11  Xã Ninh Thới Ng n sách 

43 
Đường đanl Ba Hoa - 8 

Nghiệp 
0,15 -  0,15  Xã Ninh Thới Ng n sách 

44 
Đường đanl ấp I (Nguyễn 

Hải Triều - Võ Văn Hai) 
0,76 -  0,76  

Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

45 
Đường đanl ấp I (4 Thành - 

Tô Văn Hai) 
0,76 -  0,76  

Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

46 
Đường đanl (5 Sậm -  

Trương Thanh Thả) 
0,48 0,46  0,02  

Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

47 
Đường nhựa c y Gòn 

(Phùng Văn B  - QL54) 
1,10 0,83  0,27  

Xã Phong 

Thạnh 
Ng n sách 

48 
Đường đanl từ chợ c y Xanh 

- Cầu 2 Nhật 
1,98 1,60  0,38  Xã Tam Ngãi Ng n sách 

49 
Đường đanl từ cầu Xẻo Cách 

-  giáp Bà My 
1,54 1,09  0,45  Xã Tam Ngãi Ng n sách 

50 
Đường đanl nội đồng từ 6 

Kiện - HL32 
1,50 0,37  1,13  Xã Tam Ngãi Ng n sách 

51 
Đường đanl nội đồng kênh 3 

Đạm 
0,75 0,49  0,26  Xã Tam Ngãi Ng n sách 

52 
Đường nhựa từ Ngã 4 Bưng 

lớn B đến HL32 Bưng Lớn A 
1,87 -  1,87  Xã Tam Ngãi Ng n sách 

53 
Khu  u lịch sinh thái Cồn 

T n Quy 
48,00 -  -    

Xã An Phú 

T n 
Ng n sách 

C Nhu c u bổ sung năm 2018      

1 
Đường   y cấp điện cho 

Cồn Bần Chát 
0,01 -  0,01  Xã Hòa T n Ng n sách 

2 

N ng cấp, mở rộng Nhà 

máy nước sạch Phong Phú-

Ninh Thới  

0,20 0,02  0,18  Xã Phong Phú Ng n sách 

2.2 

Khu vực cần chuyển mục 

đích sử dụng đất để thực 

hiện việc chuyển nhượng, 

thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất 

     

2.2.1 
Khu vực c n chu ển mục 

đích sử dụng đất để thực 
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hiện việc chu ển nhượng, 

thuê qu ền sử dụng đất 

1 
Công ty TNHH  ệt may D 

and J 
0,28 - 0,28 Xã Hòa Ân Công ty 

2 
Công ty TNHH TM-DV 

xăng  ầu Vạn Tiếp 
0,10 -  0,10  Xã Thạnh Phú Tư nh n 

3 Cửa hàng xăng  ầu  0,10 -  0,10  Xã Thạnh Phú Tư nh n 

2.2.2 
Các thửa đất công dự kiến 

bán đấu giá 
     

A 

 hửa đất dự kiến bán đấu 

giá năm 2017 chu ển tiếp 

sang năm 2018 

     

1 
Khu đất đối  iện UBND 

huyện 
0,03 - - TT.Cầu Kè 

 

2 
Thửa giáp Ng n hàng chính 

sách 
0,02 - - TT.Cầu Kè 

 

3 Khu cơ sở công nghiệp (cũ) 0,10 - - TT.Cầu Kè 
 

4 Đối  iện nhà Huỳnh Kỳ 0,01 - - TT.Cầu Kè 
 

5 Khu nhà lồng (chợ cũ) 0,07 - - TT.Cầu Kè 
 

6 Trường Cấp III cũ (SVĐ) 0,07 - - TT.Cầu Kè 
 

7 Trường tiểu h c Cầu Kè 0,27 - - TT.Cầu Kè 
 

8 Khu Xoài U 0,06 - - TT.Cầu Kè 
 

9 Trụ sở UBND Phong Phú 0,01 - - Xã Phong Phú 
 

10 Trụ sở UBND Phong Phú 0,11 - - Xã Phong Phú 
 

11 
Kho lương thực Phong Phú 

cũ 
0,16 - - Xã Phong Phú 

 

12 Trại cá Phong Phú cũ 2,56 - - Xã Phong Phú 
 

13 Trụ sở HTX Thành Công 0,03 - - Xã Tam Ngãi 
 

B 

 hửa đất dự kiến bán đấu 

giá đề ngh  bổ sung năm 

2018 

     

1 Chợ Kinh Xáng 1,45 - - Xã Phong Phú  

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

sử dụng đất  

* Những căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử  ụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê m t nước; 
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- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

 ồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử  ụng đất, 

thu hồi đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; x y  ựng, điểu chỉnh  ảng 

giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất; 

- Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy  an nh n   n tỉnh 

Trà Vinh về việc quy định mức thu, quản l  và sử  ụng tiền  ảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang sử  ụng vào mục đích đất phi nông 

nghiệp trên địa  àn tỉnh Trà Vinh. 

- Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy  an nh n   n tỉnh 

Trà Vinh về việc  an hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015-2019) trên địa  àn 

tỉnh Trà Vinh. 

* Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Việc tính toán chi phí  ồi thường của các công trình,  ự án trong kế hoạch sử 

 ụng đất chỉ tính toán về  ồi thường đất về đất; các chi phí về  ồi thường tài sản gắn 

liền với đất như nhà ở, công trình khác, mồ mả, c y cối, hoa màu,... chưa được tính 

toán, việc tính toán các chi phí này sẽ được tính toán cụ thể, chi tiết khi triển khai lập 

phương án chi tiết của chủ đầu tư công trình,  ự án của các cơ quan liên quan khác.  

Việc tính toán các khoản thu từ đấu giá quyền sử  ụng đất ở sẽ kéo  ài nhiều 

năm mới có được số tiền  ự toán, tiền cho thuê đất sẽ thu hàng năm sau khi hết 

thời hạn ưu đãi. Nh ng chi phí  ồi thường đất được  ố trí trong năm 2018 và  ự 

toán thu chi chỉ mang tính khái toán, chưa đủ cơ sở căn cứ lập  ự án nhưng có đủ 

cơ sở để các chủ đầu tư xác định được nguồn vốn phải cần có để thực hiện  ồi 

thường, thu hồi chuyển mục đích sử  ụng đất khi thực hiện  ự án. 

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng 

đất năm 2018 huyện Cầu Kè (không tính chi phí bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản 

ở trên đất) 

Cụ thể  ự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử 

 ụng đất năm 2018 như sau: 

* Thu từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 62,99 tỷ đồng.  

Trong đó: 

+ Thu từ chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn 29,50 tỷ đồng;  

+ Thu từ chuyển mục đích sử  ụng đất sang đất ở tại đô thị 6,19 tỷ đồng; 

+ Thu từ  án đấu giá đất công khoảng 27,30 tỷ đồng. 

* Chi phí bồi thường về đất khoảng 152,40 tỷ đồng. 
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Trong đó: 

+ Chi  ồi thường cho  iện tích đất trồng lúa  ị thu hồi khoảng 12,97 tỷ đồng;  

+ Chi  ồi thường cho  iện tích đất trồng c y hàng năm khác  ị thu hồi khoảng 

3,16 tỷ đồng; 

+ Chi  ồi thường cho  iện tích đất trồng c y l u năm  ị thu hồi khoảng 

112,70 tỷ đồng; 

+ Chi  ồi thường cho  iện tích đất nuôi trồng thủy sản  ị thu hồi khoảng 0,19 

tỷ đồng; 

+ Chi  ồi thường cho  iện tích đất phi nông nghiệp  ị thu hồi khoảng 23,38 tỷ đồng. 

* C n đối thu chi: 

- Tổng các nguồn thu từ đất khoảng 62,99 tỷ đồng, tổng các khoảng chi từ đất 

khoảng 152,40 tỷ đồng. Nhìn chung, các khoảng thu, chi liên quan đến đất đai 

trong năm kế hoạch sử  ụng đất không c n đối, chênh lệch khoảng 89,41 tỷ đồng 

nhằm để thực hiện các công trình  ự án trên địa  àn huyện, trong đó có 03 công 

trình có chi phí thu hồi cao là X y  ựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan 25,00 ha; 

Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát 50,00 ha và Cụm công nghiệp An Phú T n 20,00 ha.  

- Khối lượng công trình,  ự án đăng k  tương đối nhiều (96 công trình,  ự án) 

nên kinh phí để thực hiện trong kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 khá lớn, c n đối thu 

chi chênh lệch tương đối cao. Vì vậy, để có thể đủ nguồn vốn giải phóng m t  ằng 

huyện cần huy động tối đa các nguồn vốn từ ng n sách Trung ương, vốn đầu tư các 

Doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư từ ng n sách địa phương, của  oanh nghiệp 

và sự chung tay đóng góp của người   n.  

- Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn, mở rộng n ng cấp các tuyến 

kênh, đê  ao thực hiện chính sách “Nhà nước và nh n   n cùng làm”, vận động 

  n hiến đất nhằm giảm nguồn chi phí  ồi thường từ đất.  

- Các công trình  ự án lớn như: X y  ựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu 

Quan, Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát, Cụm công nghiệp An Phú T n được thực 

hiện để mời chào tất cả các nhà đầu tư, việc hình thành và phê  uyệt Cụm công 

nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương có đủ cơ sở pháp l  tiến hành giới 

thiệu rộng rãi với các nhà đầu tư trong và ngoài huyện, ngoài   nghĩa trên việc 

hình thành cụm công nghiệp tập trung này sẽ tạo nên hiệu ứng kinh tế rất khả quan 

cho huyện, mạng lại hiệu quả tốt cho việc cải thiện môi trường, tạo điều kiện tập 

trung các cơ sở sản xuất ô nhiễm đang x n trong khu   n cư, giải quyết lao động 

tạo công ăn việc làm cho người   n trong huyện. Từ đó tạo ra nguồn thu từ các 

hoạt động thương mại  ịch vụ, sản xuất kinh  oanh phi nông nghiệp và giá trị kinh 

tế về đất đai tại khu này cũng tăng cao, đời sống nh n   n ngày càng phát triển và 

luôn được cải thiện. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện các công trình,  ự án phát triển 

cơ sở hạ tầng, từ đó sẽ thu hút các nhà đầu tư,  oanh nghiệp đầu tư phát triển, sẽ 

làm cho nguồn thu từ đất trong nh ng năm tới  ự kiến sẽ tăng. 
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

Để kế hoạch sử  ụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử  ụng 

đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2018, 

trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 được UBND 

tỉnh phê  uyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau: 

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường  

* Gi i pháp b o vệ, c i tạo đất 

- Tích cực chuyển đổi cơ cấu c y trồng, vật nuôi th o hướng kế hoạch của 

huyện. Khai thác sử  ụng đất hợp l , cải tạo  ảo vệ đất là cơ sở tăng năng suất, 

chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời góp phần sử  ụng l u  ền nguồn tài 

nguyên đất, cải tạo vùng đất canh tác. 

- Chuyển đổi cơ cấu c y trồng phù hợp với xu thế phát triển nhằm đ m hiệu 

quả kinh tế cao. Ph n  ổ quỹ đất phải phù hợp với kế hoạch và điều kiện sản xuất 

của từng vùng. Đ c  iệt, đối với việc phát triển nông nghiệp cần quan t m đến phát 

triển cơ sở hạ tầng về: giao thông, thủy lợi, thị trường, nguồn tiêu thụ sản phẩm và 

 ảo quản chế  iến nông sản, … 

- Tăng cường đầu tư, phát triển hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi và thực hiện tốt 

công tác thủy nông trên từng địa  àn. Đối với việc phát triển nông nghiệp phải thường 

xuyên nạo vét kênh, mương nội đồng đảm  ảo nguồn nước phục vụ tốt cho công tác 

sản xuất nông nghiệp và  ảo vệ nguồn tài nguyên đất đai không  ị suy thoái. 

* Gi i pháp b o vệ môi trường 

- Phổ  iến Luật Bảo vệ Môi trường đến các  oanh nghiệp, trong nh n   n. 

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xử l  ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, đồng thời đình chỉ các cơ sở g y ô nhiễm nghiêm tr ng. 

- Bố trí các cụm công nghiệp và các khu vực sản xuất phải đảm bảo có không 

gian thoáng mát, có c y xanh cách ly. Đồng thời có giải pháp kỹ thuật giảm tính 

độc hại của các loại khí thải, có hệ thống thu gom rác thải, xử l  nước thải đạt tiêu 

chuẩn trước khi đưa vào môi trường.  

- Cần đánh giá tác động môi trường đối với các  ự án đầu tư. X y  ựng chính 

sách khuyến khích đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư 

công nghệ mới, công nghệ sạch. X y  ựng kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở sản 

xuất, các khu có khả năng g y ô nhiễm trong huyện. X y  ựng chiến lược  ảo vệ 

môi trường l u  ài. 

- Nh n rộng mô hình sản xuất rau, củ, quả th o hướng chất lượng, sạch, hợp 

vệ sinh và an toàn thực phẩm. Bố trí tại các khu vực sản xuất tập trung phải đảm 

 ảo có không gian thoáng mát, có c y xanh cách ly. Đồng thời có giải pháp kỹ 

thuật giảm tính độc hại của các loại chất thải, có các  iện pháp xử l , hạn chế g y 

ô nhiễm môi trường phá hủy c n  ằng hệ sinh thái. 
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- X y  ựng các khu  ãi rác, nghĩa địa tập trung, trồng c y xanh trong khu vực 

đô thị, các khu trung t m   n cư nhằm tạo vẽ mỹ quan và  ảo vệ môi trường sinh 

thái. Đồng thời, x y  ựng hệ thống thoát nước mưa đảm  ảo không ngập úng trong 

các đô thị, x y  ựng hệ thống thoát nước  ẩn với các trạm xử l  nước thải đáp ứng 

tiêu chuẩn trước khi xả ra sông rạch và đ c  iệt quan t m khi x y  ựng các cụm, 

khu công nghiệp. 

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Để thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cầu Kè, cần có 

sự phối hợp nhịp nhàng từ trên xuống và từ  ưới lên, đ c biệt là sự phối hợp ch t 

chẽ ở địa phương để giải quyết tốt các vấn đề có liên quan như: x y  ựng các công 

trình giao thông, thủy lợi, trong bảo vệ môi trường, trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm. Nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa gi a các lĩnh vực và gi a các vùng trong 

toàn huyện, khai thác tối đa tiềm năng đất đai. 

- UBND huyện giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, từ đó đưa ra các 

chiến lược phát triển l u  ài của huyện cũng như tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn 

trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời công  ố, công khai và tuyên truyền 

rộng rãi kế hoạch sử  ụng đất đã được phê  uyệt đến m i người   n trên địa  àn 

huyện để người   n sử  ụng đất đai th o đúng kế hoạch sử  ụng đất được  uyệt 

cũng như hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước về quản l  đất đai. 

- Huyện cần c n đối nguồn vốn đầu tư phát triển, x y  ựng kế hoạch thu hút 

vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác, áp  ụng nhiều hình thức đầu tư ho c xã hội hóa 

từng lĩnh vực. Vấn đề tài chính đóng vai trò rất quan tr ng trong việc quyết định 

hiệu quả triển khai phương án quy hoạch. 

- Các Phòng, Ban của huyện: Có trách nhiệm tham mưu cho Ủy  an nh n   n 

huyện các thủ tục cần thiết để tiến hành công  ố xóa  ỏ các công trình đã được quy 

hoạch trước đ y và đến nay về quy mô, vị trí không còn phù hợp n a. Đồng thời 

tiến hành tổng hợp và đưa ra kế hoạch sử  ụng đất chi tiết của ngành mình một 

cách hiệu quả và khoa h c th o phương án quy hoạch của huyện đã được các cấp 

có thẩm quyền phê  uyệt, th o  õi và tổ chức thực hiện các khoản thu từ đất th o 

Luật Đất đai năm 2013. 

- Ủy  an nh n   n các xã, thị trấn: Căn cứ th o kế hoạch sử  ụng đất của 

huyện đã được  uyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử  ụng đất thuộc 

phạm vi ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử  ụng đất th o đúng 

quy định pháp luật. 

- Kiểm soát ch t chẽ việc chuyển đất trồng lúa sang sử  ụng vào các mục đích 

khác không đúng kế hoạch đã được  uyệt; việc sử  ụng đất đảm  ảo nguyên tắc 

tiết kiệm, có hiệu quả đ c  iệt đối với  iện tích đất trồng lúa nước chuyển sang sử 

 ụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử  ụng đất đã được phê  uyệt.  
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- N ng cao chất lượng x y  ựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

 ụng đất các cấp, gắn quy hoạch, kế hoạch sử  ụng đất với quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch các ngành, các lĩnh 

vực trên địa  àn huyện. 

4.3. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sử  ụng đất trong năm kế hoạch, cần có 

các giải giáp để thu hút nguồn lực và nguồn vốn đầu tư:  

- Cần phải có chính sách đãi ngộ, x y  ựng kế hoạch đào tạo n ng cao trình 

độ lao động. Tăng cường  ố trí nguồn vốn phù hợp cho việc phát triển mạnh nguồn 

nh n lực hiện có, từng  ước  ồi  ưỡng lực lượng cán  ộ làm việc tại cơ sở.  

- Đầu tư n ng cao trình độ   n trí, tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ 

thuật, đào tạo ngành nghề cho nh ng người  ị thiếu đất ho c mất đất sản xuất nông 

nghiệp,…  

- Đồng thời, huy động vốn đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, 

 ự án  ằng việc tạo môi trường thuận lợi như: giá thuê đất, giải phóng m t  ằng, 

cung cấp  ịch vụ hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính,… cho các nhà đầu tư.  

- Ngoài việc huy động vốn từ ng n sách, nguồn vốn từ các  oanh nghiệp, cần 

phải tranh thủ nguồn đầu tư từ các ngành, kể cả vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực 

hiện các công trình tr ng điểm của huyện và các công trình khác. 

- Tăng cường các nguồn thu từ đất thông qua giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử  ụng đất, đ c  iệt là  ành quỹ đất thích hợp cho đấu giá quyền sử  ụng đất để 

tạo vốn x y  ựng cơ sở hạ tầng và phục vụ công tác quản l  đất đai tại địa phương.  

- Thực hiện tốt công tác giải phóng m t  ằng tạo quỹ đất cho x y  ựng các 

công trình, đ t  iệt đối với các công trình giao thông, thủy lợi và đất sử  ụng vào 

mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 

4.4. Giải pháp về khoa học công nghệ 

- Đổi mới cơ chế quản l  và tổ chức hoạt động khoa h c công nghệ. Lấy chất 

lượng sản phẩm, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu và 

để tạo  ước phát triển mới, đạt hiệu quả cao trong nghiên cứu và ứng  ụng vào sản 

xuất kinh  oanh. 

- Tăng cường liên kết gi a khoa h c và công nghệ với giáo  ục và đào tạo; 

gi a nghiên cứu và chuyển giao ứng  ụng trong sản xuất và kinh  oanh. Cần phải 

có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa h c, ứng  ụng đưa các 

tiến  ộ khoa h c kỹ thuật vào sản xuất, từng  ước chuyển giao cho người   n 

thông qua  áo đài, các mô hình thí điểm, các chương trình khuyến nông, khuyến 

ngư, khuyến công,… 

4.5. Giải pháp về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

- Trong quá trình sử  ụng đất trồng lúa có sự chuyển đổi cơ cấu c y trồng trên 

đất trồng lúa, việc chuyển đổi phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu c y 
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trồng, quá trình chuyển đổi cần chú   không làm mất đi các điều kiện phù hợp để 

trồng lúa trở lại.  

- Để sử  ụng đất trồng lúa có hiệu quả cần thường xuyên  ảo vệ, cải tạo đất 

làm tăng độ màu mỡ của đất, canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện lu n canh, tăng vụ 

để n ng cao hiệu quả sản xuất. Xử l  nghiêm th o quy định của pháp luật đối với 

trường hợp g y ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa.  

- Các cơ quan,  an ngành có liên quan cần quan t m thường xuyên đầu tư 

hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ 

hộ gia đình cá nh n sản xuất lúa để  ảo vệ và phát triển đất trồng lúa đ c  iệt là hỗ 

trợ về tiến  ộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa, hỗ trợ từ kh u làm đồng 

đến tiêu thụ sản phẩm. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè được x y  ựng trên cơ sở các 

nghiên cứu các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên đất đai 

của huyện và quy hoạch các ngành như Quy hoạch sử  ụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 

sử  ụng đất năm 2017 đã xác định nh ng tồn tại, hạn chế, nguyên nh n để làm cơ 

sở lập kế hoạch sử  ụng đất năm 2018. Đ y sẽ là căn cứ rất quan tr ng để tiến 

hành giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử  ụng đất. 

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện đã được đánh giá ph n 

tích cụ thể, dự  áo đầy đủ các vấn đề có liên quan đến sử dụng đất đai trong phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn tới. 

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè được x y  ựng trên cơ sở chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhu cầu sử  ụng đất của ngành và địa 

phương trong huyện; là căn cứ để thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử  ụng 

đất, giao đất, cho thuê đất, phát huy nguồn lực quan tr ng để phát triển kinh tế, an 

sinh xã hội,  ảo vệ môi trường sinh thái, phát triển  ền v ng.  

Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018, đã tổng hợp toàn  ộ các thông tin tài liệu, số 

liệu,  ản đồ ở cả hai cấp (huyện và xã), là cơ sở cung cấp thông tin chính xác để 

triển khai thực hiện các công trình,  ự án. Bên cạnh đó cũng đã xác định được ranh 

giới trên  ản đồ, chi tiết sử  ụng các loại đất, cụ thể từng  ự án, …Vì vậy, sẽ thuận 

lợi trong quản l  nhà nước về đất đai. 

Năm 2018, cơ cấu sử  ụng đất của huyện được ph n  ổ như sau: 

- Đất nông nghiệp: Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất nông 

nghiệp có 19.966,09 ha, chiếm 80,95%  iện tích tự nhiên. Trong đó: đất trồng lúa 

có 10.457,14 ha; đất trồng c y hàng năm khác có 338,09 ha; đất trồng c y l u năm 

có 9.013,65 ha; đất rừng phòng hộ có 108,20 ha; đất nuôi trồng thủy sản có 48,93 

ha và đất nông nghiệp khác có 0,11 ha. 

- Đất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất phi 

nông nghiệp có 4.695,10 ha, chiếm 19,04%  iện tích tự nhiên. Trong đó: đất quốc 

phòng có 1,28 ha; đất an ninh có 5,79 ha; đất khu công nghiệp 25,00 ha; đất khu 

đất cụm công nghiệp có 70,00 ha; đất thương mại,  ịch vụ có 7,41 ha; đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp có 8,24 ha; đất phát triển hạ tầng có 495,55 ha; đất có  i 

tích lịch sử-văn hóa có 1,38 ha; đất  ãi thải, xử l  chất thải có 1,02 ha; đất ở tại 

nông thôn có 642,48 ha; đất ở tại đô thị có 30,52 ha; đất x y  ựng trụ sở cơ quan 

14,12 ha; đất cơ sở tôn giáo có 65,29 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng có 38,74 ha; đất sinh hoạt cộng đồng có 0,46 ha; đất cơ sở tín 

ngưỡng 4,11 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có 3.283,32 ha và đất phi nông 

nghệp khác có 0,39 ha. 
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- Đất chưa sử dụng: Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018  iện tích đất chưa sử 

 ụng có 2,97 ha, chiếm 0,01%  iện tích tự nhiên. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở lập Kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 huyện Cầu Kè, huyện, tỉnh cần 

 ố trí nguồn vốn đúng tiến độ, để đảm  ảo tính khả thi của  ự án. Để phương án kế 

hoạch sử  ụng đất năm 2018 của huyện có hiệu lực, đạt tính khả thi cao, đồng thời 

hướng người sử  ụng đất vào việc khai thác và sử  ụng đất th o đúng quy định của 

pháp luật và tạo cơ sở phát huy quyền làm chủ của nh n   n trong việc sử  ụng 

đất, Ủy  an nh n   n huyện Cầu Kè kiến nghị:  

- Hiện tại cơ sở hạ tầng của huyện ở một vài lĩnh vực chưa được phát triển 

đồng  ộ, đề nghị UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh có chính sách đầu tư, hỗ trợ 

thỏa đáng, đ c  iệt cho phát triển cơ sở hạ tầng để phát huy tiềm năng của huyện, 

góp phần thực hiện tốt kế hoạch sử  ụng đất năm 2018 th o quan điểm sử  ụng đất 

tiết kiệm, đầy đủ và có hiệu quả, nhằm đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - 

xã hội mà huyện đã đề ra. 

- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thẩm định, phê  uyệt kế hoạch sử  ụng đất 

hàng năm cấp huyện đúng th o thời gian quy định của pháp luật về đất đai, để kế 

hoạch sử  ụng đất mang lại hiệu quả cao./. 



BIỂU SỐ LIỆU 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN CẦU KÈ 
 

STT 
Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu 

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 của huyện Cầu Kè 

2 Biểu 02/CH 
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 

huyện Cầu Kè 

3 Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cầu Kè 

4 Biểu 07/CH 
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của 

huyện Cầu Kè 

5 Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 của huyện Cầu Kè 

6 Biểu 09/CH 
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018của 

huyện Cầu Kè 

7 Biểu 10/CH 
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 của 

huyện Cầu Kè 

8 Biểu 13/CH 
Chu chuyển đất đai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 

huyện Cầu Kè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 01/CH

TT. Cầu 

Kè

Xã Thạnh 

Phú

Xã Thông 

Hòa

Xã Tam 

Ngãi

Xã Phong 

Thạnh

Xã Phong 

Phú

Xã Ninh 

Thới
Xã Hòa Tân

Xã An Phú 

Tân

Xã Châu 

Điền
Xã Hòa Ân

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+ (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Đất nông nghiệp NNP 20.103,46     214,54    1.107,38    2.434,37    1.951,40    2.442,84    2.537,53    1.331,53    1.895,02    1.523,39    2.840,62     1.824,85    

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.470,34     42,38      814,96       1.262,34    333,91       1.928,61    1.895,24    210,28       599,43       65,35         2.138,09     1.179,75    

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.470,34     42,38     814,96      1.262,34   333,91      1.928,61   1.895,24   210,28      599,43      65,35        2.138,09     1.179,75   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 344,27          9,11        3,38           54,88         100,77       2,32           13,14         1,29           16,29         50,40         62,25          30,43         

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.131,40       161,81    288,53       1.115,95    1.516,72    510,63       627,22       1.089,82    1.211,20    1.357,17    639,82        612,50       

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 108,20          -         -            -            -            -            -            22,20         41,90         44,10         -              -            

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 49,17            1,22        0,42           1,19           -            1,26           1,94           7,94           26,20         6,37           0,46            2,17           

1.8 Đất làm muối LMU -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,11              -         0,09           -            -            0,02           -            -            -            -            -              -            

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.557,38       90,00      132,99       253,17       250,85       237,34       242,26       938,93       1.194,06    778,21       243,58        195,99       

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,28              1,28        -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.2 Đất an ninh CAN 0,79              0,79        -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.4 Đất khu chế xuất SKT -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 7,21              2,28        0,01           0,27           -            1,76           0,49           1,10           0,96           0,04           0,23            0,07           

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 7,26              0,74        -            -            0,02           -            1,85           -            0,06           3,65           -              0,94           

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 453,01          27,68      18,05         48,38         36,84         44,78         39,01         47,95         48,81         46,49         49,46          45,57         

Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,25              1,25       -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,63              0,07       -            -            -            0,56          -            -            -            -            -              -            

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,82              1,47       0,09          0,18          0,17          0,17          0,05          0,17          0,09          0,20          0,11            0,12          

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 31,11            4,82       2,14          1,89          3,73          2,15          3,04          2,79          1,75          3,26          3,19            2,35          

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 3,60              0,98       -            0,59          0,66          0,11          -            0,77          -            0,49          -              -            

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

Đất giao thông DGT 375,68          17,16     15,13        45,03        31,57        41,38        34,14        27,61        38,63        40,25        41,87          42,91        

Đất thủy lợi DTL 26,73            0,86       0,10          0,49          0,02          0,03          0,14          12,02        8,15          1,80          3,10            0,02          

Đất công trình năng lượng DNL 1,26              0,15       -            -            0,14          0,09          0,04          -            0,06          0,02          0,68            0,08          

Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,77              0,30       0,16          0,04          0,15          0,14          0,08          0,10          0,12          0,09          0,51            0,08          

Đất chợ DCH 8,15              0,62       0,44          0,16          0,40          0,14          1,52          4,49          -            0,38          -              -            

Phân theo đơn vị hành chính

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Đơn vị tính: ha



TT. Cầu 

Kè

Xã Thạnh 

Phú

Xã Thông 

Hòa

Xã Tam 

Ngãi

Xã Phong 

Thạnh

Xã Phong 

Phú

Xã Ninh 

Thới
Xã Hòa Tân

Xã An Phú 

Tân

Xã Châu 

Điền
Xã Hòa Ân

Phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Đất công trình công cộng khác DCK -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 1,38              -         -            -            1,38           -            -            -            -            -            -              -            

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,02              -         -            -            -            0,57           -            -            -            0,03           -              0,42           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 640,06          -         41,00         77,60         71,88         60,33         56,14         55,46         70,34         74,46         76,72          56,13         

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 29,76            29,76      -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,11            2,81        0,64           0,38           0,42           0,42           4,10           1,59           1,83           0,32           0,49            1,11           

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 65,29            7,06        1,13           0,89           5,78           6,34           12,77         1,68           2,65           0,95           14,84          11,20         

2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng
NTD 38,82            3,03        2,39           5,20           4,19           4,61           1,67           1,73           2,87           5,63           1,54            5,97           

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,46              0,01        0,10           0,04           0,02           0,01           0,13           0,02           0,02           0,03           0,03            0,05           

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,11              0,25        0,43           0,29           0,53           0,06           0,28           0,77           0,74           0,58           0,11            0,07           

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.292,40       14,28      68,87         120,12       129,80       118,45       125,83       828,64       1.065,78    646,03       100,15        74,46         

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,42              0,04        0,38           -            -            -            -            -            -            -            -              -            

3 Đất chưa sử dụng CSD 3,32              1,33        -            0,80           0,09           -            -            -            0,03           0,49           0,23            0,35           

4 Đất khu công nghệ cao * KCN -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

5 Đất khu kinh tế * KKT -                -         -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            

6 Đất đô thị KDT 305,86          305,86    -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            



Tăng (+),

giảm (-)

(ha)

Tỷ lệ

(%)

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

1 Đất nông nghiệp NNP 19.905,21 20.103,46    198,25 101,00         

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.459,06 10.470,34    11,28 100,11         

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.459,06 10.470,34   11,28 100,11        

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 340,22 344,27         4,05 101,19         

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.056,90 9.131,40      74,50 100,82         

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 108,20         108,20 -

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 48,93           49,17           0,24 100,48         

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 0,11             0,11             -            100,00         

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.758,95      4.557,38      -201,57 95,76           

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,28             1,28             -            100,00         

2.2 Đất an ninh CAN 10,10           0,79             -9,31 7,78             

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 25,00           -              -25,00 -

2.4 Đất khu chế xuất SKT - -              - -

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 50,00           -              -50,00 -

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 7,40             7,21             -0,19 97,39           

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 8,84             7,26             -1,58 82,09           

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - -              - -

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 502,37         453,01         -49,36 90,17           

Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,26            1,25            -0,01 99,21          

Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,63            0,63            - 100,00        

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,15            2,82            -0,33 89,52          

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 32,06          31,11          -0,95 97,04          

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 3,60            3,60            - 100,00        

Đất giao thông DGT 398,46        375,68        -22,78 94,28          

Đất thủy lợi DTL 51,58          26,73          -24,85 51,83          

Đất công trình năng lượng DNL 1,65            1,26            -0,39 76,58          

Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,76            1,77            0,01 100,39        

Đất chợ DCH 8,21            8,15            -0,06 99,27          

Đất công trình công cộng khác DCK -              - -

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,38             1,38             - 100,00         

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,82             1,02             -4,80 17,57           

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 612,91         640,06         27,15 104,43         

2.13 Đất ở tại đô thị ODT 30,53           29,76           -0,77 97,48           

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9,34             14,11           4,77 151,02         

2.15 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - -              - -

2.16 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - -              - -

2.17 Đất cơ sở tôn giáo TON 65,30           65,29           -0,01 99,98           

2.18
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng
NTD 38,49           38,82           0,33 100,87         

2.19 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,47             0,46             -0,01 98,83           

2.20 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - -              - -

2.21 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,12             4,11             -0,01 99,75           

2.22 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.385,23      3.292,40      -92,83 97,26           

2.23 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - -              - -

2.24 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,39             0,42             0,03 107,44         

3 Đất chưa sử dụng CSD -              3,32             3,32 -

Biểu 02/CH

Diện tích

(ha)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

Kết quả thực hiện

So sánh
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 

hoạch sử 

dụng đất 

được duyệt

(ha)



Biểu 06/CH

TT.Cầu 

Kè

Xã Thạnh 

Phú

Xã Thông 

Hòa

Xã Tam 

Ngãi

Xã Phong 

Thạnh

Xã Phong 

Phú

Xã Ninh 

Thới
Xã Hòa Tân

Xã An Phú 

Tân
Xã Châu Điền Xã Hòa Ân

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Đất nông nghiệp NNP 19.966,09        206,09   1.104,67   2.426,21    1.946,55   2.440,07    2.531,02    1.310,18   1.891,95    1.451,65    2.834,24          1.823,47    

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.457,14        38,13     814,21      1.261,54    333,43      1.928,09    1.893,63    209,97      599,16       63,92         2.135,66          1.179,40    

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.457,14       38,13     814,21     1.261,54   333,43     1.928,09   1.893,63   209,97     599,16      63,92        2.135,66         1.179,40   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 338,09             8,35       3,18          54,67         99,99        2,12           12,91         1,29          16,09         47,51         61,75               30,22         

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.013,65          158,37   286,77      1.108,80    1.513,13   508,58       622,55       1.068,78   1.208,84    1.289,75    636,37             611,68       

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 108,20             -         -           -            -           -            -            22,20        41,90         44,10         -                   -            

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 48,93               1,22       0,42          1,19           -           1,26           1,94           7,94          25,96         6,37           0,46                 2,17           

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 0,11                 -         0,09          -            -           0,02           -            -           -             -            -                   -            

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.695,10          98,80     135,70      261,33       255,70      240,11       248,77       960,28      1.197,13    849,95       249,96             197,37       

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,28                 1,28       -           -            -           -            -            -           -             -            -                   -            

2.2 Đất an ninh CAN 5,79                 5,79       -           -            -           -            -            -           -             -            -                   -            

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 25,00               -         -           -            -           -            -            25,00        -             -            -                   -            

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 70,00               -         -           -            -           -            -            -           -             70,00         -                   -            

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 7,41                 2,28       0,21          0,27           -           1,76           0,49           1,10          0,96           0,04           0,23                 0,07           

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 8,24                 0,74       -           -            0,02          -            1,85           -           0,06           4,35           -                   1,22           

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

cấp xã
DHT 495,10             30,44     19,60        56,89         41,52        47,47         41,15         50,99        54,04         50,09         56,62               46,30         

Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,26                1,26       -           -            -           -            -            -           -            -            -                  -            

Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,63                0,07       -           -            -           0,56          -            -           -            -            -                  -            

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,94                1,59       0,09         0,18          0,17         0,17          0,05          0,17         0,09          0,20          0,11                0,12          

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 31,44              4,88       1,69         2,19          3,85         2,15          3,34          2,79         1,75          3,26          3,19                2,35          

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,05                0,98       0,45         0,59          0,66         0,11          -            0,77         -            0,49          -                  -            

Đất giao thông DGT 413,51            19,81     17,13       51,37        36,13       43,87        37,17        30,80       40,93        44,03        48,83              43,44        

Đất thủy lợi DTL 31,59              0,86       0,10         2,23          0,02         0,03          0,32          11,87       11,07        1,62          3,25                0,22          

Đất công trình năng lượng DNL 1,60                0,15       -           -            0,14         0,29          0,12          -           0,07          0,02          0,73                0,08          

Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,77                0,30       0,16         0,04          0,15         0,14          0,08          0,10         0,12          0,09          0,51                0,08          

Đất chợ DCH 6,75                0,54       0,44         0,29          0,40         0,14          0,07          4,49         -            0,38          -                  -            

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 1,38                 -         -           -            1,38          -            -            -           -             -            -                   -            

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,02                 -         -           -            -           0,57           -            -           -             0,03           -                   0,42           

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 642,48             -         41,51        77,28         72,08        60,41         60,79         55,47        68,18         74,32         75,94               56,50         

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 30,52               30,52     -           -            -           -            -            -           -             -            -                   -            

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,12               3,13       0,64          0,38           0,39          0,42           3,82           1,59          1,83           0,32           0,49                 1,11           

2.13 Đất cơ sở tôn giáo TON 65,29               7,06       1,13          0,89           5,78          6,34           12,77         1,68          2,65           0,95           14,84               11,20         

2.14 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 38,74               3,02       2,39          5,17           4,19          4,61           1,67           1,73          2,87           5,59           1,54                 5,97           

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Đơn vị tính: ha



TT.Cầu 

Kè

Xã Thạnh 

Phú

Xã Thông 

Hòa

Xã Tam 

Ngãi

Xã Phong 

Thạnh

Xã Phong 

Phú

Xã Ninh 

Thới
Xã Hòa Tân

Xã An Phú 

Tân
Xã Châu Điền Xã Hòa Ân

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

2.15 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,46                 0,01       0,10          0,04           0,02          0,01           0,13           0,02          0,02           0,03           0,03                 0,05           

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,11                 0,25       0,43          0,29           0,53          0,06           0,28           0,77          0,74           0,58           0,11                 0,07           

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.283,32          14,28     68,87        120,12       129,80      118,45       125,83       821,94      1.065,78    643,65       100,15             74,46         

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,39                 0,01       0,38          -            -           -            -            -           -             -            -                   -            

3 Đất chưa sử dụng CSD 2,97                 0,98       -           0,80           0,09          -            -            -           0,03           0,49           0,23                 0,35           

4 Đất khu công nghệ cao * KCN -                  -         -           -            -           -            -            -           -             -            -                   -            

5 Đất khu kinh tế * KKT -                  -         -           -            -           -            -            -           -             -            -                   -            

6 Đất đô thị KDT 305,86             305,86   -           -            -           -            -            -           -             -            -                   -            



Biểu 07/CH

TT.Cầu 

Kè

Xã Thạnh 

Phú

Xã Thông 

Hòa

Xã Tam 

Ngãi

Xã Phong 

Thạnh

Xã Phong 

Phú

Xã Ninh 

Thới

Xã Hòa 

Tân

Xã An 

Phú Tân

Xã Châu 

Điền

Xã Hòa 

Ân

(1) (2) (3) (4)=(5)+..+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN           137,37          8,45          2,71          8,16          4,85          2,77          6,51        21,35          3,07        71,74          6,38          1,38 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN             13,20 4,25        0,75        0,80        0,48        0,52        1,61        0,31        0,27        1,43        2,43        0,35        

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN            13,20 4,25       0,75       0,80       0,48       0,52       1,61       0,31       0,27       1,43       2,43       0,35       

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN               6,18 0,76        0,20        0,21        0,78        0,20        0,23        -          0,20        2,89        0,50        0,21        

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN           117,75 3,44        1,76        7,15        3,59        2,05        4,67        21,04      2,36        67,42      3,45        0,82        

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN               0,24 -          -          -          -          -          -          -          0,24        -          -          -          

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp 
              2,21          0,45             -               -            0,03             -            1,73             -               -               -               -               -   

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm
LUA/CLN                   -   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

2.2
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở
PKO/OCT               2,21 0,45        -          -          0,03        -          1,73        -          -          -          -          -          

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha)

Đơn vị tính: ha



Biểu 08/CH

TT.Cầu Kè
Xã Thạnh 

Phú

Xã Thông 

Hòa

Xã Tam 

Ngãi

Xã Phong 

Thạnh

Xã Phong 

Phú

Xã Ninh 

Thới

Xã Hòa 

Tân

Xã An Phú 

Tân

Xã Châu 

Điền

Xã Hòa 

Ân
(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Đất nông nghiệp NNP 129,42          6,95          2,06          7,51          4,00      2,12          5,86          20,90     2,42      71,14          5,73        0,73      

1.1 Đất trồng lúa LUA 12,45            3,95          0,70          0,75          0,43      0,47          1,56          0,26       0,22      1,43            2,38        0,30      

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 12,45           3,95          0,70         0,75         0,43      0,47         1,56         0,26      0,22     1,43           2,38       0,30     

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3,68              0,26          -           0,01          0,38      -           0,03          -         -       2,69            0,30        0,01      

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 113,05          2,74          1,36          6,75          3,19      1,65          4,27          20,64     1,96      67,02          3,05        0,42      

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,24              -            -           -           -        -           -           -         0,24      -              -          -       

2 Đất phi nông nghiệp PNN 24,31            1,81          0,59          1,00          0,71      0,57          1,99          7,29       2,89      5,75            1,43        0,28      

2.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,21              -            -           -           -        -           -           -         -       2,21            -          -       

2.2
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 3,00              0,49          0,45          -           -        -           1,45          0,15       0,08      0,38            -          -       

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,01             0,01          -           -           -       -           -           -        -       -             -         -       
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,85             0,40          0,45         -           -       -           -           -        -       -             -         -       

Đất giao thông DGT 0,20             -           -           -           -       -           -           -        -       0,20           -         -       

Đất thủy lợi DTL 0,41             -           -           -           -       -           -           0,15      0,08     0,18           -         -       

Đất chợ DCH 1,53             0,08          -           -           -       -           1,45         -        -       -             -         -       

2.3 Đất ở tại nông thôn ONT 8,32              -            0,14          0,97          0,68      0,57          0,26          0,44       2,81      0,74            1,43        0,28      

2.4 Đất ở tại đô thị ODT 1,27              1,27          -           -           -        -           -           -         -       -              -          -       

2.5 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,32              0,01          -           -           0,03      -           0,28          -         -       -              -          -       

2.6
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng
NTD 0,08              0,01          -           0,03          -        -           -           -         -       0,04            -          -       

2.7 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 9,08              -            -           -           -        -           -           6,70       -       2,38            -          -       

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,03              0,03          -           -           -        -           -           -         -       -              -          -       

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Đơn vị tính: ha



Biểu 09/CH

TT.Cầu Kè
Xã Thạnh 

Phú

Xã Thông 

Hòa

Xã Tam 

Ngãi

Xã Phong 

Thạnh

Xã Phong 

Phú

Xã Ninh 

Thới

Xã Hòa 

Tân

Xã An 

Phú Tân

Xã Châu 

Điền

Xã Hòa 

Ân

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Đất nông nghiệp NNP -                     -           -           -           -           -          -            -          -         -          -           -          

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,35                    0,35          -           -           -           -          -            -          -         -          -           -          

2.1 Đất ở tại đô thị ODT 0,02                    0,02          -           -           -           -          -            -          -         -          -           -          

2.2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,33                    0,33          -           -           -           -          -            -          -         -          -           -          

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Đơn vị tính: ha



LUC HNK CLN NTS SKC DVH DYT DGD DGT DTL DCH ONT ODT TSC NTD SON PNK CSD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

Tổng diện tích      155,48    12,45   3,68    113,05   0,24   2,21    1,40   0,01    0,85   0,20   0,41   1,53   8,32   1,27   0,32   0,08   9,08   0,03   0,35 

1 
Công trình, dự án được phân bổ từ quy 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

1.1
Công trình, dự án mục đích quốc phòng, 

an ninh

Đất an ninh             5,00            5,00 3,91        1,06   0,03 Huyện Cầu Kè

1.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1.2.1

Công trình dự án quan trọng quốc gia do 

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà 

phải thu hồi đất

1.2.2

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải 

thu hồi đất

1.2.3
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân 

tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

2 Công trình, dự án cấp huyện

2.1

Công trình, dự án do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

đất

A
Công trình theo Nghị quyết số: 63/NQ-

HDND ngày 08/12/2017
-                           -   

1

Cụm Công nghiệp Vàm Bến Cát (Trong 

đó: Cty TNHH MTV đóng tàu Vạn Phước 

10 ha; Công ty xăng dầu 10 ha; Khu liên 

hợp Cảng Trường Giang 20,00 ha )

50,00          50,00 1,43   1,40 44,27   0,20   0,30   0,02   2,38 Xã An Phú Tân Tờ 1, 14, 15, 48, 49, 52, 53

2 Cụm công nghiệp An Phú Tân 20,00          20,00 0,42 17,07 2,21 0,18 0,10 0,02 Xã An Phú Tân Tờ 35, 41

3 Nhà bia tưởng niệm 0,01            0,01 0,01 TT.Cầu Kè Tờ 02, thửa 18

4 Mở rộng Trường THPT Phong Phú 0,82 0,52            0,30 0,30 Xã Phong Phú Tờ 24; Thửa 91, 92, 104

5
Đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - 

Duyên Hải
0,33                 -              0,33 0,30 0,03

Xã Phong Phú, 

xã Phong Thạnh, 

xã Châu Điền

6 Sân vận động xã Thạnh Phú 0,45            0,45    0,45 Xã Thạnh Phú Tờ 14; thửa 13

7 Mở rộng Trạm y tế TT.Cầu Kè 0,15 0,02            0,13 0,13 TT.Cầu Kè Tờ 30, thửa 33; 34; 48;49;51

8 Xây dựng đường vào chợ Cầu Kè 0,03            0,03 0,01 0,01 0,01 TT.Cầu Kè
Khóm 4 (Tờ 22 thửa 7;171;Tờ  26 

thửa 6;7; 24; 207) 

9 Đường vào sân vận động huyện Cầu Kè 0,06            0,06 0,06 TT.Cầu Kè

10
Đường liên xã Tam Ngãi-Thông Hòa, 

huyện Cầu Kè
5,18             2,35            2,83 2,83

Xã Tam Ngãi, 

xã Thông Hòa

ấp Bà My; Từ Hương lộ 32 đến Ô 

Chích

11
Đê bao kết hợp đường giao thông nông 

thôn ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa
0,53            0,53 0,53 Xã Thông Hòa

ấp Trà Ốt (Từ nhà ông Nguyễn 

Văn Lực đến nhà ông Lý Văn 

Sang

12
GTNT ấp Rạch Nghệ - Trà Mẹt (bờ tây 

sông Trà Mẹt)
3,48 3,25            0,23 0,23 Xã Thông Hòa

ấp Trà Mẹt - Rạch Nghệ (từ nhà 3 

Điển đến nhà 10 Phước

13 GTNT ấp Trà Ốt (bờ nam kênh Tổng Tồn) 0,94            0,94 0,04 0,13 0,77 Xã Thông Hòa ấp Trà Ốt (HL8 đến Châu Hưng)

14
GTNT ấp Trà Mẹt (bờ đông kênh Tám 

Tửng)
0,39 0,16            0,23 0,08 0,15 Xã Thông Hòa

ấp Kinh Xuôi ( nhà 4 Đại đến nhà 

8 Tửng)

Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

CỦA HUYỆN CẦU KÈ

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Nhu cầu sử dụng đất Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

vị trí trên bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp xã

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch

(ha)

Diện tích 

tăng

(ha)

Địa điểm 

(đến cấp xã)

1



LUC HNK CLN NTS SKC DVH DYT DGD DGT DTL DCH ONT ODT TSC NTD SON PNK CSD

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Nhu cầu sử dụng đất Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

vị trí trên bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp xã

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch

(ha)

Diện tích 

tăng

(ha)

Địa điểm 

(đến cấp xã)

15 GTNT ấp Trà Ốt (cặp kênh Hai Kiếm) 0,43 0,31            0,12 0,03 0,09 Xã Thông Hòa
ấp Trà Ốt (nhà 2 Kiếm đến Thạnh 

Phú)

16 GTNT ấp Rạch Nghệ (bờ đông kênh La Rì) 1,47 0,85            0,62 0,02 0,60 Xã Thông Hòa
ấp Rạch Nghệ (bờ đông kênh La 

Rì)

17
Đường đanl 6 Cần từ HL 33 - sông Tổng 

Tồn
0,51 0,46            0,05 0,01 0,04 Xã Thông Hòa

ấp Trà Ốt; HL33 đến sông Tổng 

Tồn

18
Đường đanl 6 Minh từ nhà bé Ba đến ngã 

4 Ô Chích 
0,65 0,45            0,20 0,12 0,01 0,07 Xã Thông Hòa

ấp Ô Chích; Nhà Bé Ba đến nhà 

10 Cực

19
Đường đanl từ ngã 3 Trường học đến Hòa 

Ân
0,12 0,09            0,03 0,03 Xã Thông Hòa

ấp Ô Chích; Ngã 3 trường học 

đến giáp Hòa Ân

20 GTNT ấp Hội An (cặp kênh 6A) 0,37             0,03            0,34 0,02 0,08   0,08   0,16 Xã Hòa Tân
ấp Hội An; Đất Nguyễn Văn Gởi - 

 Nguyễn Văn Hồng

21
GTNT ấp An Bình - Hội An (An Phú Tân - 

 Ninh Thới) 
2,92             2,30            0,62 0,09   0,01   0,52 Xã Hòa Tân

ấp Hòa An - Nhà 8 Dị;  giáp An 

Phú Tân  - Hòa Tân

22
Đường đanl 5 Dện đến Chàm Bần (lộ bờ 

Nam)
0,57                 -              0,57 0,20 0,37 Xã Hòa Tân

ấp Chông Nô 2; Đất Nguyễn Văn 

Bò - Xóm chồm Bần

23 Đường đanl An Lộc 0,75             0,35            0,40 0,40 Xã Hòa Tân
ấp An Lộc; Đất Nguyễn Văn Trí - 

8 Hoàng

24 Đường nhựa từ TL 915 đến  Ba Mến 0,38                 -              0,38 0,38 Xã Ninh Thới  ấp Đồng Điền; TL 915 -  Ba Mến

25 Đường nhựa từ Bảy Kết đến Hai Quang 0,13                 -              0,13 0,13 Xã Ninh Thới ấp Mỹ Văn; Bảy Kết - Hai Quang

26
GTNT ấp Xẻo Cạn, Bà Bảy, Rạch Đùi, 

Vàm Đình
3,72             3,00            0,72 0,72 Xã Ninh Thới

ấp Vàm Đình, ấp Bà Bảy, ấp 

Rạch Đình, ấp Xẻo Cạn

27 GTNT ấp Ô Tưng B (tuyến lộ Bá Tú) 0,48                 -              0,48 0,05 0,15   0,28 Xã Châu Điền
ấp Ô Tưng B; Đậu Bá Tú -  Cua 

Quảng Lượng (cặp kênh tuổi trẻ)

28
Đường nhựa liên ấp Ô Tưng A-Ô Mịch-

Rùm Sóc
3,50             1,33            2,17 1,37   0,10 0,70 Xã Châu Điền

ấp Ô Tưng A, Ô Mịch; Từ QL54-

Trụ sở ấp Rùm Sóc

29 Đường đanl QL54 đến Ô Mịch 0,37             0,30            0,07 0,07 Xã Châu Điền ấp Ô Mịch; QL54 đến Ô Mịch

30
GTNT ấp Bưng Lớn A (HL32 đến giáp 

Rạch Nghệ)
0,79 0,67            0,12 0,06 0,06 Xã Tam Ngãi

ấp Bưng Lớn A  (HL32 đến giáp 

Rạch Nghệ)

31 Đường đanl Tổ 3C 0,18 0,12            0,06 0,06 Xã Phong Phú ấp Nhất (Tờ 25)

32
Đường nhựa liên ấp Cả Chương-Xóm 

Giữa-Ấp III
1,09             0,54            0,55 0,15 0,40 Xã Phong Thạnh

ấp Cả Chương-Xóm Giữa-Ấp III; 

Từ Hương lộ 8 - Dương Văn Bọ

33 Đường Đanl từ trụ sở Xóm Giữa đến 9 Thi 0,16             0,16               -   Xã Phong Thạnh ấp Xóm Giữa

34
Đường Đanl từ Trần Văn Kè đến Hồ Văn 

Ngon
0,13                 -              0,13 0,13 Xã Phong Thạnh

ấp Cây Gòn;  từ Trần Văn Kè đến 

Hồ Văn Ngon

35 Nạo Vét kênh Cổng Chào 3,25 3,25               -   Xã Phong Thạnh QL54 đến Ba Xê

36
Bờ bao Trà Mẹt (nối với đê bao Rạch 

Nghệ-Trà Mẹt)
0,91            0,91 0,91 Xã Thông Hòa

ấp Trà Mẹt; nối với đê bao Rạch 

Nghệ-Trà Mẹt

37 Bờ bao Tư Lâm, ấp Ô Mịch, xã Châu Điền 0,15                 -              0,15 0,15 Xã Châu Điền ấp Ô Mịch

B
Công trình, dự án năm 2017 chuyển tiếp 

sang năm 2018

1
Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu 

Quan 
25,00          25,00 18,10   0,20   6,70 Xã Ninh Thới

ấp Xẻo Cạn; Tờ bản đồ 45, thửa 

58, 59; Tờ 46, 38 thửa; Tờ 47, 16 

thửa

2 Nhà máy sản xuất viên trấu nén nhiên liệu 2,91            2,91   0,79 2,11   0,01  Xã An Phú Tân
Tờ 41 thửa 69, 94, 96, 97, 98, 

121; Tờ 42 thửa 79

3 Chi cục thống kê huyện Cầu Kè 0,07            0,07   0,07 TT. Cầu Kè Tờ 12, thửa 32

4 Kho bạc huyện 0,26            0,26 0,26 TT.Cầu Kè Tờ 12, thửa 32

5
Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi huyện 

Cầu Kè
1,40            1,40    1,40 TT.Cầu Kè Tờ 23; thửa 5, 14

6 Mở rộng trường THPT Cầu Kè 1,50 1,04            0,46 0,46 TT.Cầu Kè Tờ 10; Thửa 13, 26 

7 Mở rộng Trường Tiểu học Tam Ngãi B 0,27 0,15            0,12 0,12 Xã Tam Ngãi Tờ 7, 76; ấp Bà My 

8 Trường tiểu học Thông Hòa B 0,30            0,30 0,30 Xã Thông Hòa Tờ 61 thửa 162; ấp Trà Ốt

9 Chợ Trà Ốt 0,13            0,13 0,13 Xã Thông Hòa  Tờ 62; Thửa 63

10
Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước xã 

Thông Hòa
0,13             0,03            0,10 0,10 Xã Thông Hòa Tờ 61, thửa 14; ấp Trà Ốt

11 Xây dựng mới trạm cấp nước Ô Chích 0,20            0,20 0,20 Xã Thông Hòa Tờ 43 thửa 68; ấp Ô Chích
2



LUC HNK CLN NTS SKC DVH DYT DGD DGT DTL DCH ONT ODT TSC NTD SON PNK CSD

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Nhu cầu sử dụng đất Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

vị trí trên bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp xã

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch

(ha)

Diện tích 

tăng

(ha)

Địa điểm 

(đến cấp xã)

12
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch 

Hòa Ân 
0,22 0,02            0,20 0,20 Xã Hòa Ân Tờ 31; thửa 237, 238

13 Đê bao chống lũ An Bình - Hội An 3,00            3,00 0,94 0,23 1,83 Xã Hòa Tân Cặp Sông Hậu (toàn xã)

14 Tuyến D7 0,38            0,38 0,02 0,05 0,31 TT.Cầu Kè Khóm 6

15 Tuyến D8 0,64 0,07            0,57 0,05 0,22 0,30 TT.Cầu Kè
Khóm 1 ; Café MIMOSA - THCS 

thị trấn Cầu Kè

16 Tuyến D17 0,84            0,84 0,10 0,69 0,05 TT.Cầu Kè Khóm 3

17 Tuyến N7 0,26 0,12            0,14 0,02 0,05 0,07 TT.Cầu Kè
Khóm 2, 6; Nguyễn Hòa Luông - 

QL54 cạnh chùa Tà Thiêu

18 Tuyến bổ sung 0,32            0,32 0,02 0,15 0,15 TT.Cầu Kè
Khóm 2, 6; VLXD Văn Tròn - 

trường 9 Trị

19 Đường liên xã thị trấn Cầu Kè - Tam Ngãi 2,40 1,55            0,85 0,02 0,02 0,54 0,20 0,07

TT.Cầu Kè, 

Xã Tam Ngãi,

Xã Hòa Ân

20 Đường đanl Từ thị trấn - Lò Gạch 0,10            0,10 0,01 0,09 Xã Hòa Ân
Tờ 51; Ấp Giồng Lớn; Từ thị trấn 

- Lò Gạch

21 Đường đanl từ Cầu Út Hiền - QL54 0,19            0,19 0,02 0,01 0,07 0,09 Xã Hòa Ân
Tờ 46, 47; Ấp Sóc Kha;  từ Cầu 

Út Hiền - QL54

22 Đường vào trường mầm non Phong Phú 0,04            0,04 0,04 Xã Phong Phú Tờ 20, thửa 84

23
Đường đanl liên ấp 1, 2, kênh Xáng xã 

Phong Phú 
0,21            0,21 0,21 Xã Phong Phú

ấp 1, 2; Giáp nhà ông Huỳnh Văn 

Tâm đến cách đầu tuyến 6210 m 

trên bờ kênh

24
Đường đanl tổ 18A, ấp Đồng Khoen, xã 

Phong Phú
0,40 0,20            0,20 0,20 Xã Phong Phú

Từ nhà ông Thạch Chia đến 

Trường Tiểu học

25 Đường đanl tổ 3B, ấp III, xã Phong Phú 0,36            0,36 0,36 Xã Phong Phú HL 51 đến đường đất

26 Đường nhựa kênh tập đoàn 8 0,57            0,57 0,51 0,02 0,04 Xã Phong Phú Ấp III;  kênh tập đoàn 8

27
Đường nhựa kết nối cầu Cây Trôm - kênh 

Tập đoàn 8
0,90            0,90 0,50 0,25 0,15 Xã Phong Phú

Ấp III, IV;  kết nối cầu Cây Trôm 

- kênh Tập đoàn 8

28
Đường nhựa kênh ông Hàm -  kênh Cây 

Trôm
0,69            0,69 0,47 0,03 0,12 0,07 Xã Phong Phú

Ấp III;  kênh ông Hàm -  kênh 

Cây Trôm

29 Đường đanl đầu đất liên ấp 1,2,3,4 2,00            2,00 0,70 1,16 0,14 Xã Thạnh Phú Ấp 1,2,3,4

30
Đường nhựa từ trụ sở BND ấp Trà Mẹt 

đến nhà ông Nguyễn Văn Đực Nhỏ
0,90            0,90 0,87   0,03 Xã Thông Hòa

Từ trụ sở BND ấp Trà Mẹt đến 

nhà ông Nguyễn Văn Đực Nhỏ

31 Đường nhựa đê bao lúa cá 1,01 0,77            0,24 0,02 0,02 0,20 Xã Thông Hòa Ấp Ô Chích

32 Đường nhựa các ấp Tân Qui I -  Tân Qui II 3,21            3,21 3,21 Xã An Phú Tân Ấp Tân Qui I, Tân Qui II

33
Đường vào nội đồng ấp Hoà An (cặp kênh 

Cây Vừng)
0,37            0,37 0,03 0,05 0,29 Xã An Phú Tân Ấp Hoà An; (cặp kênh Cây Vừng)

34
Đường vào nội đồng ấp An Trại (cặp kênh 

Ụ Trâu)
0,40            0,40 0,05 0,31 0,04 Xã An Phú Tân Ấp An Trại; cặp kênh Ụ Trâu

35
Đường nhựa liên ấp Châu Hưng - Châu 

Điền
3,73 0,24            3,49 0,76 0,20 1,83 0,70 Xã Châu Điền Ấp Châu Hưng

36 Đường đanl kênh Cơ 3 0,57            0,57 0,08 0,15 0,34 Xã Châu Điền
Ấp Trà Bôn, Xóm Lớn; cặp kênh 

Cơ 3

37
Đường đanl từ Thi Át - Thiện Chi - Sia 

Xiêng
0,24 0,06            0,18 0,07 0,11 Xã Châu Điền

Ấp Ô Tưng B;  từ Thi Át - Thiện 

Chi - Sia Xiêng

38
Đường đanl Chông Nô 1 (cặp kênh Cầu 

Kè)
0,51 0,14            0,37 0,07 0,30 Xã Hòa Tân

Ấp Chông Nô 1; Từ Lò Rèn đến 

Rạch ông Râu

39
Đường đanl ấp Trà Điêu, Mỹ Văn và liên

ấp Mỹ Văn - Đồng Điền
0,97            0,97 0,97 Xã Ninh Thới Ấp Trà Điêu, Mỹ Văn, Đồn Điền

40 Đường đanl đoạn 915 - 3 Quan 0,25            0,25 0,11 0,09 0,05 Xã Ninh Thới Ấp Mỹ Văn;  đoạn 915 - 3 Quan

41 Đường đanl 7 Biên 0,48            0,48 0,15 0,19 0,10 0,04 Xã Ninh Thới Ấp Vàm Đình; 7 Biên

42 Đường đanl 3 Khai - 8 Bình - 4 Điệp 0,60 0,49            0,11 0,01 0,10 Xã Ninh Thới
Ấp Trà Điêu;  3 Khai - 8 Bình - 4 

Điệp

43 Đường đanl Ba Hoa - 8 Nghiệp 0,15            0,15 0,05 0,10 Xã Ninh Thới
Ấp Xẻo Cạn; tờ 30, 32; Từ Ba 

Buôl đến Tỉnh lộ 915

44
Đường đanl ấp I (Nguyễn Hải Triều - Võ 

Văn Hai)
0,76            0,76 0,08 0,52 0,16 Xã Phong Thạnh

Tờ 45, 46; ấp I; Nguyễn Hải Triều 

- Võ Văn Hai

45 Đường đanl ấp I (4 Thành - Tô Văn Hai) 0,76            0,76 0,04 0,50 0,22 Xã Phong Thạnh
 Tờ 46, 47; ấp I; 4 Thành - Tô 

Văn Hai

46 Đường đanl (5 Sậm -  Trương Thanh Thả) 0,48 0,46            0,02 0,02 Xã Phong Thạnh
Tờ 46; ấp Cây Gòn; 5 Sậm -  

Trương Thanh Thả
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LUC HNK CLN NTS SKC DVH DYT DGD DGT DTL DCH ONT ODT TSC NTD SON PNK CSD

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Nhu cầu sử dụng đất Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

vị trí trên bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp xã

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch

(ha)

Diện tích 

tăng

(ha)

Địa điểm 

(đến cấp xã)

47
Đường nhựa cây Gòn (Phùng Văn Bọ - 

QL54)
1,10 0,83            0,27 0,03 0,07 0,17 Xã Phong Thạnh

Tờ 38, 39, 46; Từ nhà Phùng Văn 

Bọ đến QL54

48 Đường đanl từ chợ cây Xanh - Cầu 2 Nhật 1,98 1,60            0,38 0,03 0,15 0,20 Xã Tam Ngãi
Ấp Ngãi Nhất, Ngãi Nhì; từ chợ 

cây Xanh - Cầu 2 Nhật

49
Đường đanl từ cầu Xẻo Cách -  giáp Bà 

My
1,54 1,09            0,45 0,30 0,15 Xã Tam Ngãi

Ấp Ngãi Nhì;  từ cầu Xẻo Cách -  

giáp Bà My

50 Đường đanl nội đồng từ 6 Kiện - HL32 1,50 0,37            1,13 0,17 0,86 0,10 Xã Tam Ngãi
Ấp Bưng Lớn A, B;  từ 6 Kiện - 

HL32

51 Đường đanl nội đồng kênh 3 Đạm 0,75 0,49            0,26 0,15 0,01 0,10 Xã Tam Ngãi
Ấp Ngọc Hồ, Giồng Nổi;  kênh 3 

Đạm

52
Đường nhựa từ Ngã 4 Bưng lớn B đến 

HL32 Bưng Lớn A
1,87            1,87 0,28 0,05 1,47 0,07 Xã Tam Ngãi

Ấp Bưng Lớn A, B;  từ Ngã 4 

Bưng lớn B đến HL32 Bưng Lớn 

A

53 Khu du lịch sinh thái Cồn Tân Quy 48,00               -   Xã An Phú Tân Ấp Tân Quy 1

C Nhu cầu bổ sung năm 2018 -                          -   

1 Đường dây cấp điện cho Cồn Bần Chát 0,01            0,01 0,01 Xã Hòa Tân ấp An Bình, ấp An Lộc

2
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch 

Phong Phú-Ninh Thới 
0,20 0,02            0,18 0,18 Xã Phong Phú Tờ 52; thửa 26, 27, 29

2.2

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện việc chuyển nhượng, 

thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất

-                           -   

2.2.1

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện việc chuyển nhượng, 

thuê quyền sử dụng đất

1 Công ty TNHH dệt may D and J 0,28            0,28 0,28 Xã Hòa Ân Tờ 27; thửa 134

2
Công ty TNHH TM-DV xăng dầu Vạn 

Tiếp
0,10            0,10 0,10 Xã Thạnh Phú Tờ 04; thửa 431

3 Cửa hàng xăng dầu 0,10            0,10 0,10 Xã Thạnh Phú Tờ 04; thửa 1682 

2.2.2 Các thửa đất công dự kiến bán đấu giá -                           -   

A
Thửa đất dự kiến bán đấu giá năm 2017 

chuyển tiếp sang năm 2018
-                           -   

1 Khu đất đối diện UBND huyện 0,03            0,03 0,03 Thị trấn Cầu Kè Thửa 163, 164; tờ 22

2 Thửa giáp Ngân hàng chính sách 0,02            0,02 0,02 Thị trấn Cầu Kè Thửa 206; ; tờ 26

3 Khu đất cơ sở công nghiệp (cũ) 0,10 0,10               -   Thị trấn Cầu Kè Thửa 193, 200; tờ 4

4 Đối diện nhà Huỳnh Kỳ 0,01            0,01 0,01 Thị trấn Cầu Kè Thửa 91; tờ 23

5 Khu nhà lồng (chợ cũ) 0,07            0,07 0,07 Thị trấn Cầu Kè Thửa 113 ; tờ 22

6 Trường Cấp III cũ (SVĐ) 0,07            0,07 0,07 Thị trấn Cầu Kè Thửa 27; tờ 23

7 Trường tiểu học Cầu Kè 0,27            0,27 0,27 Thị trấn Cầu Kè Thửa 52; tờ 23

8 Khu Xoài U 0,06            0,06 0,06 Thị trấn Cầu Kè Thửa 82, 83, 84; tờ 5

9 Trụ sở UBND Phong Phú 0,01            0,01 0,01 Xã Phong Phú Thửa 50; tờ 15

10 Trụ sở UBND Phong Phú 0,11            0,11 0,11 Xã Phong Phú Thửa 56; tờ 15

11 Kho lương thực Phong Phú cũ 0,16            0,16 0,16 Xã Phong Phú Thửa 7; tờ 17

12 Trại cá Phong Phú cũ 2,53            2,53 2,53 Xã Phong Phú
Tờ 74, thửa 384; 385; 400; 401; 

402; 403; 404

13 Trụ sở HTX Thành Công 0,03            0,03 0,03 Xã Tam Ngãi Thửa 12; tờ 23

B
Thửa đất dự kiến bán đấu giá đề nghị bổ 

sung năm 2018
-                               -   

Chợ Kinh Xáng 1,45            1,45 1,45 Xã Phong Phú Tờ 17; thửa 36
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Biểu 13/CH

NNP LUA LUC HNK CLN NTS NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC DHT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN            24.664,16 

1 Đất nông nghiệp NNP            20.103,46     19.966,09                  -                    -               -                 -           -         -         137,37        -            4,97    18,10    64,59     0,20      3,18       35,79 

1.1 Đất trồng lúa LUA            10.470,34                  -       10.457,14                  -               -                 -            -         -           13,20        -            3,91          -        1,43         -        0,28          6,83 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC           10.470,34                 -                   -       10.457,14             -                 -            -         -           13,20        -           3,91         -       1,43        -        0,28         6,83 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK                 344,27                  -                    -                    -       338,09               -            -         -             6,18        -                -            -        1,82         -        0,79          1,07 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN              9.131,40                  -                    -                    -               -      9.013,65          -         -         117,75        -            1,06    18,10    61,34     0,20      2,11       27,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                 108,20                  -                    -                    -               -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                   49,17                  -                    -                    -               -                 -      48,93       -             0,24        -                -            -            -           -            -            0,24 

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH                     0,11                  -                    -                    -               -                 -            -     0,11               -          -                -            -            -           -            -               -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.557,38                             -                    -                     -               -                 -            -         -     4.557,38        -            0,03      6,90      5,41        -        0,01          9,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP                     1,28                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -      1,28              -            -            -           -            -               -   

2.2 Đất an ninh CAN                     0,79                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -            0,79          -            -           -            -               -   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                         -                    -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -           -            -           -            -               -   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                         -                    -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                     7,21                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -       7,21          -               -   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                     7,26                  -                    -                    -               -                 -            -         -             2,21        -                -            -        2,21         -        5,05             -   

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                         -                    -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 453,01                                -                    -                     -               -                 -            -         -             2,25        -                -            -        0,38         -            -       450,76 

Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH                    1,25                 -                   -                    -               -                 -            -         -                -          -               -           -           -          -           -               -   

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                    0,63                 -                   -                    -               -                 -            -         -                -          -               -           -           -          -           -               -   

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                    2,82                 -                   -                    -               -                 -            -         -             0,01        -               -           -           -          -           -               -   

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD                  31,11                 -                   -                    -               -                 -            -         -             0,85        -               -           -           -          -           -           0,51 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                    3,60                 -                   -                    -               -                 -            -         -                -          -               -           -           -          -           -               -   

Đất giao thông DGT                375,68                 -                   -                    -               -                 -            -         -             0,20        -               -           -       0,20        -           -               -   

Đất thủy lợi DTL                  26,73                 -                   -                    -               -                 -            -         -             0,41        -               -           -       0,18        -           -           0,23 

Đất công trình năng lượng DNL                    1,26                 -                   -                    -               -                 -            -         -                -          -               -           -           -          -           -               -   

Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV                    1,77                 -                   -                    -               -                 -            -         -                -          -               -           -           -          -           -               -   

Đất chợ DCH                    8,15                 -                   -                    -               -                 -            -         -             1,53        -               -           -           -          -           -           0,01 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT                     1,38                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                     1,02                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT                 640,06                  -                    -                    -               -                 -            -         -             8,32        -                -        0,20      0,40         -        0,01          7,71 

2.13 Đất ở tại đô thị ODT                   29,76                  -                    -                    -               -                 -            -         -             1,27        -            0,03          -            -           -            -            1,24 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                   14,11                  -                    -                    -               -                 -            -         -             0,32        -                -            -            -           -            -            0,01 

2.15 Đất cơ sở tôn giáo TON                   65,29                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

2.16
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng
NTD                   38,82                  -                    -                    -               -                 -            -         -             0,08        -                -            -        0,04         -            -            0,04 

2.17 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                     0,46                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                     4,11                  -                    -                    -               -                 -            -         -                 -          -                -            -            -           -            -               -   

2,19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON              3.292,40                  -                    -                    -               -                 -            -         -             9,08        -                -        6,70      2,38         -            -               -   

2.20 Đất phi nông nghiệp khác PNK                     0,42                  -                    -                    -               -                 -            -         -             0,03        -                -            -            -           -            -               -   

3 Đất chưa sử dụng CSD                     3,32                  -                    -               -                 -           -         -             0,35        -                -           -            -          -            -               -   

                 -                    -                    -               -                 -            -         -         137,72        -            5,00    25,00    70,00     0,20      3,19       44,79 

    19.966,09     10.457,14     10.457,14     338,09    9.013,65    48,93   0,11    4.695,10    1,28          5,79    25,00    70,00     7,41      8,24     495,55 

Cộng tăng

Diện tích cuối kỳ năm 2018

STT

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH  SỬ  DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

        Chu chuyển đất đai năm 2018

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích đầu 

kỳ năm 2017



DVH DXH DYT DGD DTT DGT DTL DNL DBV DCH DDT DRA ONT ODT TSC TON NTD DSH TIN SON PNK CSD

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

24.664,16         

        -           -           -         0,72         -         31,16        3,44    0,34         -      0,13        -            -          8,98      1,56          -            -            -           -          -                 -          -           -         137,37 -137,37 19.966,09         

        -           -           -             -           -           6,10        0,30    0,30         -      0,13         -            -          0,45      0,30          -            -            -           -          -                 -           -           -           13,20 -13,20 10.457,14         

       -          -          -            -          -           6,10       0,30   0,30        -     0,13        -           -         0,45     0,30         -           -           -          -         -                 -          -          13,20 -13,20 10.457,14        

        -           -           -         0,12         -           0,95            -          -           -          -           -            -          2,00      0,50          -            -            -           -          -                 -           -             6,18 -6,18 338,09              

        -           -           -         0,60         -         24,10        2,91    0,04         -          -           -            -          6,53      0,76          -            -            -           -          -                 -           -         117,75 -117,75 9.013,65           

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -   -            108,20              

        -           -           -             -           -           0,01        0,23        -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -             0,24 -0,24 48,93                

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -                  -   0,11                  

    0,01         -       0,13       0,46     0,45         6,87        1,83        -           -          -          -            -          1,76      0,45          -            -            -           -          -                 -          -           -                 -   137,72 4.695,10           

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -                  -   1,28                  

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -              5,00 5,79                  

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -            25,00                  25,00 

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -            70,00                  70,00 

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -              0,20 7,41                  

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -             2,21 0,98 8,24                  

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -   0,00 -                    

        -           -           -             -       0,45         0,30            -          -           -          -           -            -          1,45 0,42             -            -            -   -            -                 -           -           -             2,25 42,54 495,55              

   1,25        -          -            -          -              -             -         -          -         -          -           -             -           -           -           -           -          -         -                 -          -                -              0,01 1,26                 

       -      0,63        -            -          -              -             -         -          -         -          -           -             -           -           -           -           -          -         -                 -          -                -                  -   0,63                 

       -          -      2,81          -          -              -             -         -          -         -          -           -             -       0,01         -           -           -          -         -                 -          -            0,01            0,12 2,94                 

       -          -          -      30,26    0,45         0,06           -         -          -         -          -           -             -       0,34         -           -           -          -         -                 -          -            0,85 0,33 31,44               

       -          -          -            -      3,60            -             -         -          -         -          -           -             -           -           -           -           -          -         -                 -          -                -   0,45 4,05                 

       -          -          -            -          -       375,48           -         -          -         -          -           -             -           -           -           -           -          -         -                 -          -            0,20 37,83 413,51             

       -          -          -            -          -           0,23     26,32       -          -         -          -           -             -           -           -           -           -          -         -                 -          -            0,41 4,86 31,59               

       -          -          -            -          -              -             -     1,26        -         -          -           -             -           -           -           -           -          -         -                 -          -                -              0,34 1,60                 

       -          -          -            -          -              -             -         -      1,77       -          -           -             -           -           -           -           -          -         -                 -          -                -                  -   1,77                 

       -          -          -            -          -           0,01           -         -          -     6,62        -           -         1,45     0,07         -           -           -          -         -                 -          -            1,53 -1,40 6,75                 

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -       1,38          -              -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -                  -   1,38                  

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -        1,02            -            -            -            -            -           -          -                 -           -                 -                  -   1,02                  

        -           -           -             -           -           5,88        1,83        -           -          -           -            -     631,74          -            -            -            -           -          -                 -           -             8,32 2,42 642,48              

        -           -       0,13       0,46         -           0,65            -          -           -          -           -            -              -      28,49          -            -            -           -          -                 -           -             1,27 0,76 30,52                

        -           -           -             -           -           0,01            -          -           -          -           -            -          0,31          -      13,79          -            -           -          -                 -           -             0,32 0,01 14,12                

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -      65,29          -           -          -                 -           -                 -                  -   65,29                

    0,01         -           -             -           -           0,03            -          -           -          -           -            -              -            -            -            -      38,74         -          -                 -           -             0,08 -0,08 38,74                

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -       0,46        -                 -           -                 -   -            0,46                  

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -      4,11               -           -                 -                  -   4,11                  

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -            -            -            -            -           -          -      3.283,32         -             9,08 -9,08 3.283,32           

        -           -           -             -           -               -              -          -           -          -           -            -              -        0,03          -            -            -           -          -                 -       0,39           0,03 -0,03 0,39                  

        -           -           -            -           -               -             -          -           -          -          -            -             -        0,02      0,33          -            -           -          -                 -          -       2,97           0,35 -0,35 2,97                  

    0,01         -       0,13       1,18     0,45       38,03        5,27    0,34         -      0,13         -            -        10,74      2,03      0,33          -            -           -          -                 -           -           -                          -   

    1,26     0,63     2,94     31,44     4,05     413,51      31,59    1,60     1,77    6,75     1,38      1,02   642,48    30,52    14,12    65,29    38,74     0,46    4,11    3.283,32     0,39     2,97 -                    

 Biến động 

tăng (+),

giảm (-) 

Đơn vị tính: ha

Diện tích cuối 

kỳ năm 2018

Cộng 

giảm

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH  SỬ  DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN CẦU KÈ

        Chu chuyển đất đai năm 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC BẢN VẼ, SƠ ĐỒ 

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

NĂM 2018 HUYỆN CẦU KÈ 

 

 
 















































































































UBND TiNH TRA VINHsa TAl NGUYEN vA MOl TRUONG

S6: 2> g ITB-STNMT

CONG HOA xA HOI CHi) NGHiA VIET NAM. . .
DQC l~p - TV do - Hanh phiic

Tra Vinh, ngay 0\4 thdng 3 nam 2018

THONGBAo
K~t qua trao oBi thang nh§t nQidung chi tieu sfr dung o§t trong

Di~u chinh quy hoach sfr dung o§t o~n nam 2020 va
k~ hoach sfr dung o§t nam 2018 huyen C§u Ke

Ngay 19/3/2018, SO'Tai nguyen va Moi tnrong dii t6 chirc cuoc hop voi su
tham dtr cua Ph6 Chu tich UBND huyen C~uKe, Chi cue Tnrong Chi cue Ki€m lam
d€ trao d6i thong nhat nQidung chi tieu su dung d~t trong Di€u chinh quy hoach sir
dung d~t d€n nam 2020 va k€ hoach su dung d~t nam 2018 huyen C~uKe. Tren co
SO'thong nhat, SO'Tai nguyen va Moi tnrong thong bao k€t qua nhu sau:

1. D6i voi d~t nrng phong hQ:C~p nh~t vao h6 sa (ban d6, bao cao... ) thea
Nghi quy€t s6 06INQ-HDND ngay 17/7/2015 cua HDND tinh phe duy~t vi~c di€u
chinh, b6 sung Quy hot;lchbao v~ rung giai dOt;ln2011-2020 va K€ hot;lchbao v~
rUng giai dot;ln2016-2020 tinh Tra Vinh; Quy€t dinh s6 500IQD-UBND ngay
03/4/2017 cua UBND tinh v€ vi~c phe duy~t k€t qua c~p nh~t di~n bi€n rimg va
hImnghi~p nam 2016 tren dia ban tinh Tra Vinh.

2. D6i v6i d~t nuoi tr6ng thuy san: Di€u chinh tang di~n ttch ill49 ha hi~n
trt;lnglen 120 ha tren dia ban cac xii: An Phil Tan, Hoa Tan va Ninh Th6i (uu tien
di~n tich l6n cho xii Hoa Tan).

3. D6i v6i d~t nong nghi~pkhac di€u chinh nhu sau: Chau Di€n 30 ha, Tht;lnh
Phil 48 ha, Tam Ngiii 20 ha va Phong Phil 20 ha; khu 10m6 t~p trung: thi tr~ C~u
Ke hi~nhfru02 ha se quy hot;lchdi dai sang xiiHoa An, xii Phong Phil 02 ha.

SO'Tai nguyen va Moi trubng thong bao d€n UBND huy~n C~u Ke chinh
sua, hoan thi~n h6 sa va gui v€ SO'Tai nguyen va Moi truOng tru6c ngay
26/3/2018 d€ trinh UBND tinh phe duy~t thea quy dinh.

Tran trQngthong b~lttli

NO'inhiin:
- UBND huy~n C~u Ke;
- BLD Sa TNMT;
- Phong TNMT c~u Ke;
- LUll:VT, CCQLDD.

KT. GIAMDOC
PHOGIAMDOC

TrU'O'ngVan Huy
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UBND TiNH TRA VINH
HQI,DONG Tlli\M DINH QUYHO~CH,
KE HO~CH slY DVNG cAP HUY¥N

86: A tJ ITB-HDTD

CQNGHOA xA HQI cnuNGHiA VIET NAM
DQc I~p- TV do - H~nhphu~

Tra Vinh, ngay Jet thang 11ndm 2017

THONGBAo
K~t qua thim djnh k~ hoach sir dung d~t nam 2018

huy~ncau Ke, tinh Tra Vinh

, ~gay 13 thang 11 nam 2017, tai S~ Tai nguyen va Moi tnrong tinh Tra
Vmh, ong Truong Va~ Huy - Pho Giam doc S6 Tai nguyen va Moi tnrong, Pho
Chu tich Hoi dong tham dinh qu~ hoach, k@hoach sir dung d~t c~p huyen tren
di,a ban tinh Tra Vil}h (sau day viet tat la,HDTD) da chu tri cuoc h9P tham dinh
ke hoach su dung dat nam 2~ 18 huyen Cau,Ke, tin~ Td Vinh (sau day vi@ttAt Ia
KHSDD n~m 20 18 huyen Cau Ke). Qua ket qua tham dinh (dinh kern Bien ban,
Bao cao tham dinh chuyen mon cua Chi C\lCQuan 19d~t dai va cac Phi@u9 ki@n
cua tha~ vien HDTD), HDTD thong bao k@tqua th~m dinh KHSDD nam 2018
huy~n Cau Ke nhu sau:

1. H6 so KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke co ban th\1'chi~n theo dung quy
dinh phap lu~t vS d~t dai; phuong an KHSDD nam 2018 vS co ban dap Ung nhu
c~u su d\lng d~t cua cac nganh, 11nhV\1'C,dap (mg duQ'cm\lc tieu phM triSn kinh t@
- xa h<)itrong nam 2018 cua tinh noi chung va cua huy~n C~u Ke noi rieng; cac
chi tieu KHSDD nam 2018 huy~n C~u Ke vS co ban t6ng hqp duQ'cnhu celu su
d\lng d~t, can d6i duQ'ccac chi tieu su d\lng d~t cho cac nganh, 11nhV\1'C.

Cac thong tin, s6 li~u, dfr li~u su d\lng trong bao cao KHSDD d@nnam
2020 huy~n C~u Ke co tinh phap 19.

2. DS h6 so KHSDD nam 2018 huy~n C~u Ke duQ'c hoan thi~n hon,
UBND huy~n C~u Ke nghien cUu, ti@pthu chinh ~ua, b6 sung theo cac 9 ki@n
dong gop cua cac thanh vien HDTD va Bao cao tham dinh chuyen mon cua Chi
C\lCQuan 19 d~t dai, d~c bi~t luu 9 b6 sung, chinh sua, hoan thi~n cac n9i dung
nhu sau:

- VS danh gia diSu ki~n t\1'nhien, kinh t@- xa h<)i:ck IUl!9 c~p nh~t, b6
sung danh gia cac chi tieu phM triSn kinh t@- xa h9i nam 2018 ?e lam, c6 So' x~y
dung phuong an KHSDD; b6 sung k@tqua DiSu tra thoai hoa da~ky dau tr~n d!a
b~n tinh Tra Vinh, lam r5 v~n dS thich Ungvai bi@nd6i khi h~u; dong thai, bo sung
ngu6n g6c s61i~u dS dam bao d<)tin c~y. ,

_K@tqua th\1'chi~n KHSDD nam 201?: K@tqua ~h\1'chi~.?KH~DD dl;lt.r!t
th~p, do do huy~n c~n phan tich, dam: gi~ day du ~on ,cac ng~yen ;_nhanth\1'ch~vn
chua dat tren tUng chi tieu su d\lng dat; can l~p bao cao chuyen de theo quy d!nh
dS lam 'co So' l~p KHSDD nam 2018.
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:

_ Phuong an KHSDD n,am 2018: Ra soat, 1;'6sung chi tie,u s~ dung d~t ?a
dircc phan b6 til phirong an di~u ~hinh QHSD~ d~n na~ 2029 cu~ tinh ch? huy~n
trong nam KHSDD va phan bo den tirng don yl hanh chinh cap xa t~eo C~~g ~an
s6 5630IBTNMT-TCQLDD va Cong van so 3954/uBND-1';lN; dong thoi, ,tmh
toan, can d6i cac chi tieu sir dung d~t cho phil hQ'P voi cap tinh phan bo ,va
phuong an diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huyen (d§.ducc HDTD tham
dinh thea Thong bao s6 146/TB-HDTD ngay 18/10/2017). Truong hop co sir
chenh lech phai co bao cao giai trinh lam ro dS lam co sa bao cao UBND tinh
xem xet, quyet dinh.

_Ra soat diSu chinh, b6 sung dfty du nhu cftu su dung d~t cua cac nganh, linh
vue, t6 chirc, hQgia dinh, ca nhan (cac cong trinh, dVan) trong KHSDD ~am 2018;
d6ng thm, dam bao phil hgp so vm cac Nghi quyet cua HDND tinh doi vai cac
cong trinh, dv an cftn thu h6i d~t (theo quy dinh 4li Khoan 3 DiSu 62 Lu~t D~t dai),
co nhu cftu chuySn m\lc dich su d\lng d~t tr6ng lua (theo quy dinh t?i Khoan 1
DiSu 58 Lu~t D~t dai) d6i vai cac cong trinh dv an nam truac chuySn sang.
TruOng hgp cftn thiSt phai co sv thay d6i cftn giai trinh dfty du vS co sa phap ly,
tinh buc xuc, c~p bach, v6n dftu tu dS c~p thAmquySn xem xet, quySt dinh.

Huy~n cftn ra soat l?i khong dua vao phuong an KHSDD nam 2018 cac
cong trinh, dV an khong co tinh kha thi (chua duQ'cghi v6n trong nam KHSDD);
d6ng thai, cAnlUlly ra soat, c~p nh~t cac cong trinh, dv an trong kS ho?ch dftu tu
cong trung h?n 05 nam (2016-2020) tren dia ban huy~n cAu Ke d§.duQ'cHDND
tinh thong qua t?i Nghi quySt s6 22INQ-HDND ngay 08/12/2016 va duoc diSu
chinh, b6 sung t?i Nghi quySt s6 44INQ-HDND ngay 13/7/2017 va van b~n phap
ly cua Sa, nganh (Giao thong V~n tai, Nong nghi~p va Phat triSn nong thon, ... ).

, - Ra so~t, b6 sung trong vi~c tinh toan cac khoan thu - chi cho phil hgp;
bo sung C\lthe hoa hon cac giai phap thvc hi~n nh~m kh~c ph\lc cac h?n chS, t6n
t?i trong KHSDD nam 2017 dS dam bao tinh kha thi cua phuong an KHSDD.

- Ban d6 KHSDD; ban ,ve vi tri, ranh giai, di~n tich cac cong trinh, dv an
trong KHSDD nam 2016: De nghi huy~n ra soat, chinh sua, b6 sung cac noi
dung dam ?aO phil hgp vai quy dinh t?i Thong tu 29/2014/TT-BTNMT ~a
Th?ng tu, so ?8/2014/T,T-BTNMT ngay 02/6/2014 cua BQ Tai nguyen va Moi
truong va Cong van so 5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19/10/2017 cua Bo Tai
nguyen va Moi truOng. .

" J. - Ra, soat, .1iSuJ.c~i~hva b6 sun~ nQi dung bao cao thuySt minh t6ng hgp,
h~ thong bang, bleu so h~u dam bao day du va dung thea quy dinh. .

" T:en ~ay la kSt qua :h~m,dinh KHSDD nam 2018 huy~n Cftu Ke, HDTD
~~ong ~S den U~ND huy~n Cau ~e ra soat, chinh sua, b& sung va hoan thien
? so Dl? nam 2018 va gui ve Sa Tai nguyen va Moi truang d~ k' ~ t'

trInh UBND tmh phe duy~t thea quy dinh.!. n.-- tern ra,
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Nqi nh~n:
- VBND tinh (b/e);
- Thanh vien HDTD (d/b);
- VBND huyen cAu Ke (t/h);
- Ban LDS;
- Liru: VT, CCQLDD.

TM. HQI DONG THAM DJNH
PHOCHUTJCH

PGD. SO TAl NGUYEN vA MOl TRUONG
Truong Van Huy
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UBND TiNH TRA VINH
HOI DONG THAM DINH QUYHOACH

x. '?,/;..'
KE HOACH str DUNG CAP HUYEN. . .

CONG HOA xA HOI crruNGHiA VIET NAM
DQe I~p - TV do - H~nh phu~

Tra Vinh, ngay A3 thang 11nam 2017

BIEN BAN
HQp thftm djnh k~ hoach sir dung d~t nam 2018

ella huy~n ciu Ke, tinh Tra Vinh

Vao luc 14 gio 00 phut, ngay 13 thang 11 nam 2017, tai HQi tnrong - Sa Tai
nguyen, va !'1oi tnrong tinh Tra Vinh, HQi d6ng tham dinh quy hoach, kS hoach sir
dung dat cap huyen tren dia ban tinh Tra Vinh (sau day viet t~t Ia HDTD) t6 clnrc
cuoc hop tham dinh KS hoach sir dung dfrt nam 2018 cua huyen Cau Ke, tinh Tra
Vinh (sau day viSt la KHSDD nam 2018 huyen Cftu Ke),

I. Thanh phin tham dv
1. HQi d6ng tham dinh

a) C6 mat va co giri phieu y kien:

- Ong Lu Phuoc Hiep, Giam d6c Sa Tai nguyen va Moi tnrong;

- Ong Truong Van Huy, Ph6 Giam d6c Sa Tai nguyen va Moi truang;

- ang NguySn Van Khiem - Ph6 Giam d6c Sa Lao dQng - Thuong binh va
Xa hQi;

- ang Vuong Hai Khoa - Ph6 Giam d6c So'KS hOl;lChva Dftu tu.

- ang Btii Van Minh - Ph6 Giam d6c Sa Y tS; - ang Phl;lm Van Tam -
Truang Ban Quan Iy Khu kinh tS Tra Vinh.

- ang NguySn Nam Tufrn, Chi cvc truang Chi C\lCQuan Iy dfrt dai tn,rc thuQc
So'Tai nguyen va Moi truang;

- ang NguySn Vl;lnKha, Truang phong KS hOl;lCh- Tai chinh thuQc So'Tai
nguyen va Moi truang;

- ang NguySn Qu6c Tufrn, Ph6 Chi cvc truang Chi cvc Quan Iy dfrt dai tf\IC
thuQCSa Tai nguyen va Moi truang;

- ang Lam Van T6t - Ph6 truang phong Nong nghi~p - Tai nguyen va Moi
truang thuQc UBND tinh di thay ong NguySn Thanh Tam;

- Truong Thi H6ng Tam - Truang phong Canh sat phong ch6ng tQi phl;lmvS
moi truang thuQc Cong an tinh;

_ Ong Doan Van Minh - Ph6 truang phong KS hOl;lCh- Tai, chinh thuQc Sa
Nong nghi~p va Phat triSn nong thon di thay ong Phl;lmMinh Truyen;

_ ang Huynh NgQc Xuan - Truang phong Ky thu~t An toan Di~n nang va
Moi truang thuQCSa Cong Thuong;



_Ong Trfin Minh HiSu, Tnrong phong KS hoach - Tai chinh thuoc Sa Giao
thong V~n tai;

_ Ba Nguyen Thi Thanh Thuy, Pho Truong phong Quan ly Quy hoach KiSn
true thuoc Sa Xay dung;

- Ong Ha Phiroc An - Chuyen vien phong Tai nguyen va Moi tnrong thuoc
Ban Quan ly Khu kinh tS Tra Vinh di thay ong Pham Van Tam;

b) V~ng co giri phieu y kien:

- Ong Nguyen Dai Dire, Pho Giam d6c Sa Van hoa - ThS thao va Du lich;

- Ong Nguyen Van Huang - Pho Chi huy tnrong - tham rmru tnrong - BQ
Chi huy Quan S\f tinh;

- Ong Pham Van Tren - Pho Chi huy tnrong - Tham rmru tnrong BQChi huy
BQdQibien phong tinh.

- Ong Tang Phuong Quang - Pho Truong phong KS hoach -Tai chinh - Xay
dung co ban thuoc Sa Giao due va Dao tao.

2. D~i dien UBND huyen cfiu Ke

- Ong Luu Van Nhanh - Pho Chu tich UBND huy~n cfiu Ke;

- Dan vi tu vfuI:Trung tam Ky thu~t Tai nguyen va Moi truOng tinh Td Vinh.

3. D~i di~n Chi C\lC Qmln ly d~t dai

- Ong Nguy@nQu6c Dan - Pho TruOng phong Quy ho~ch - Gia d~t thuQc Chi
C\lC Quan ly d~t dai;

- Ba Ph~m My Linh Em - Chuyen vien Phong Quy ho~ch - Gia d~t thuQc Chi
C\lC Quan ly d~t dai - Ghi bien ban.

II. NQi dung

1. Ong Nguy@nQu6c Dan: Giai thi~u thanh phfin d~i biSu tham d\I; thong
qua chuang trinh cUQchQp.

2. D~i di~n UBND huy~n cfiu Ke: Trinh bay tom t~t nQi dung KHSDD nam
20 18 huy~n cfiu Ke.

3. Ong Nguy@nNam Tu~n: Thong qua Bao cao th~m dinh chuyen mon cua Chi
C\lC Quan ly d~t dai va phiSu y kiSn dong gop cua cac thanh vien v~ng m~t (dinh kem).

4. Y kiSn dong gop cua cac thanh vien HDTD

Cac thfmh ~ien I-!DTD da ,co y kiS~ dong gop C\l thS t~i cac phiSu y kiSn
(dinh kem). MQt so y kien phat bieu tn,rc tiep t~i cUQchQp nhu sau:

a) Huynh NgQc Xuan (Sa Cong Thuang)

- Co ban th6ng nh~t vai bao cao th~m dinh cua Chi C\1CQuan ly d~t dai;

- Ra soat, diSu chinh ten cong trinh DuOng day 110kV cfiu Ke - Tra CU _
D~yen Hai cho dung; d6ng thai, b6 sung cong trinh DuOng day Cfrp di~n cho C6n
Ban Chat (xa Hoa Tan), di~n tich cfin thu h6i khoang 134 m2,
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" - :rheo qu~ hoach h~"th6~g ~o, h~ thong cira hang xang dfiu da duoc phe
duyet thi tt;ong nam 2018 tren dia ban huyen Cau Ke khong co. Tuy nhien, UBND
tinh da cha.p thuan chu truong xay ~\1Ilg02 Cira hang xang dfiu (dien tich khoang
0,20 ha). De nghi ra soat, C?Pnhat bo sung.

- Theo quy hoach ~hat trien h~ thong cho dSn nam 2020 da duoc phe duyet
t~i tren dia ba~ huyen Cau Ke ~o met so cho nhu: Phong Th~nh, Nga H?u, Tra
Ot, ... Huyen can xem xet, can doi dira van thuc hien trong KHSDD nam 2018 cho
phil hop,

- Ra soat, xem lai vi tri xay dung Cum cong nghiep Vam BSn Cat dam bao
chinh xac; d6ng thai, xem lai nguon v6n dfiu tir khi dua van KHSDD nam 2018
Cum cong nghiep An Phil Tan nham dam bao tinh kha thi.

b) Ong Lam Van T6t (UBND tinh)

- Th6ng nhfit vai bao cao th~m dinh cua Chi C\lCQuan Iy dfit dai;

- DS nghi b6 sung cac can Cllphap Iy I?p KHSDD nam 2018 cfip huy~n nhu:
Cong van s6 5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19/10/2017 cua BQTai nguyen va Moi
truOng va Cong van s6 3954/UBND-NN ngay 26/10/2017 cua UBND tinh; b6
sung cO'sa khoa hQc: DiSu chinh QHSDD dSn nam 2020 tinh Tra Vinh va diSu
chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huy~n cfiu Ke;

- T~i trang 28: DS nghi C?Pnh?t s6 li~u thea h6 sa diSu chinh QHSDD dSn
nam 2020 tinh Tra Vinh.

- T~i trang 30: Bao cao xac dinh KHSDD nam 2018 th\lc hi~n la 116 cong
trinh, d\l' an la chua th6ng nhfit vai BiSu 10/CH (xac dinh co 99 cong trinh, d\l' an).
DS nghi ra soat, lam roo

- T~i m\lc 3.2.1 (trang 30): Bao cao xac dinh co 44 cong trinh, d\l' an nam
2017 chuySn sang th\l'c hi~n trong KHSDD nam 2018. Tuy nhien, theo danh gia
kSt qua th\l'c hi~n trong nam 20 17 huy~n con 59 cong trinh chua th\l'c hi~n, do do
con 15 cong trinh rna huy~n chua dS C?PdSn. DS nghi ra soat, lam ro.

- T~i trang 32: Cfin ra soat, xem I~i chi tieu dfit thlfong m~i - dich V\l trong
nam KHSDD 20 18 (huy~n xac dinh chi tieu nay khong bien dQng).

Ngoai ra, huy~n cfin ra soat, xem I~i cau tll' su d\lpg trong bao c~o thuySt
minh cho dS hiSu, C\l thS t~i trang 34 - 45: "di~n tich dat khong thay doi so vai
hi~n tr~ng".

c) Ong Doan Van Minh (Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon)

CO'ban th6ng nhfit vai phuong an KHSDD nam 2018. Tuy nhien, cfin ra
soat, diSu chinh mQt s6 nQi dung sau:

_ Danh gia th\l'c tr~ng phat triSn cua nganh (trang 10-11): DS nghi C?P nh?t
thea s6 li~u nam 2017 cua huy~n.

_T~i Bang 03, dS nghi C?Pnh?t b6 surWdi~n tich rimg phong hQtren dia ban
huy~n cfiu Ke la 108,2 ha thea QuySt dinh so 500IQD-UBND ngay 03/412017 (ven
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tuyen song Hau); d6ng thai trong phuong a~ KHSDD nam 2018 c~a huyen b6
sung dien tich d~t rirng phong hQcua huyen Cau Ke la 108,2 ha cho phu hQ'P.

- DS nghi bo 03 hang muc cong trinh: Ke 10u C6n Tan Quy, xa An Phil Tan;
Ke chong sat la khu V\fCthi tr~n C~u Ke; H~ thong thu,Yloi My Van - Rum Soc -
Cai Hop; d6ng thai, dS nghi b6 sung cong trinh Nang cap, rna rong Nha may mroc
sach Hoa An, dien tich 0,2 ha.

d) Ong Nguyen Van Khiem (Sa Lao dong - Thuong binh va Xa hci)

- Ra soat, lam ro nQi dung danh gia nguyen nhan chua tlnrc hien cac cong
trinh giao thong di qua lam m~t 4i~n tich d~t lam nghia trang, nghia dia, ru:a tang
IS, nha hoa tan (trang 24) thi phan dien tich nay duoc tinh vao chi tieu dat giao
thong hay d~t nghia trang, nghia dia,

- KSt qua thuc hien KHSDD nam 2017 cua huyen C~u Ke dat r~t th~p so voi
kS ho~ch dUQ'cduy~t. Do do, c~n xem xet, can d6i l~i KHSDD nam 2018 dS dam
bao tinh kha thi (xem xet dua vao KHSDD nam 2018 cac cong trinh, d\f an da co
v6n d~u tu).

- BiSu 10lCH xac dinh th\fc hi~n 99 cong trinh d\l' an la chua th6ng nh~t vai
nQi dung bao cao thuySt minh (trang 30), xac dinh th\fc hi~n 116 cong trinh, d\f an.

d) Ong NguySn V~n Kha (Sa Tai nguyen va Moi truOng)

- Ra soat, b6 sung chi tieu phat triSn kinh tS - xa hQi nam 2018 cua huy~n dS
lam cO' sa l~p KHSDD nam 2018.

- B6 sung cac cO'sa khoa hQc: DiSu chinh QHSDD dSn nam 2020 tinh Tra
Vinh; diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 huy~n C~u Ke;

- Theo quy dinh t~i Thong tu s6 29/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 thi
nQi dung phan dch, danh gia kSt qua th\fc hi~n KHSDD nam 2017 phai du<,Ycxay
d\l'ng thanh bao cao chuyen dS co t6 chuc hQi thao l~y y kiSn dS lam cO' sa l~p
KHSDD nam 2018. DS nghi xem l~i, b6 sung cho phil hQ'P;d6ng thai, ra soat thay
thS c\lm tiT"kS ho~ch su d\lng d~t nam truac" thanh C\lm tiT"kS ho~ch su d\lng d~t
nam 2017".

- T~i M\lc 3.2.1 (trang 30): Bao cao xac dinh KHSDD nam 2018 th\l'c hi~n la
116 cong trinh, d\f an la chua th6ng nh~t vai BiSu 10lCH (xac djnh co 99 cong
trinh, d\f an). DS nghi ra soat, lam roo

- Ra soat, b6 sung lu~ chUng di~n dch d~t khong thay d6i m\lc dich so vai hi~n
tr~ng thea quy dinh; d6ng thai diSu chinh c\lm tir "di~n tich khong thay d6i so vai
hi~n tn;mg"thanh c\lm tll' "di~n tich khong thay d6i m\lc dich su d\lng" cho dShiSu.

- Trong KHSDD nam 20 18, d~t a nong thon ,giam 45,45 ha; d~t a do thi tang
0,~3 ha (trang 43-44),Ia khong phil hQ'Pvai nh~ cau va chi tieu su d\lng d~t trong
dieu chinh QHSDD den nam 2020 cua huy~n. De nghj xac djnh l~i.

- D\f kiSn cac khoan thu - chi co lien quan dSn d~t dai con So' sai, chua dua
ra du<,Ycphuang phap tinh, trong khai to(in c~n b6 sung ngu6n thu tiTgiao d~t co
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thu tiSn, cho th~e d~;; b6, sung ph~n chi phi h6 tro, tai dinh cu theo quy dinh; b6
sung phuong phap, cach tmh cu the thu - chi.

A -. ?iai phap}6 chirc thtrc hien (Muc IV, trang ?59):C~n ra soat cac giai phap
cu the hen quan den KHSDD nam 2018 cua huyen de co tinh kha thi cao.

- Ty l~ ~an d6 thu nho kern theo bao cao (ty l~ 1111.000) la chua dung. DS
nghi ra soat, dieu chinh,

- To trinh phe duyet KHSDD hang nam c~p huyen theo M~u 6.10 ban hanh
kern theo Thong tu s6 29/20 14/TT-BTNMT.

e) Ba Nguyen Thi Thanh Thuy (Sa Xay dung)

- Ra soat, xem lai kha nang d~u tu du an Cum cong nghiep An Phu Tan
trong KHSDD nam 2018 dS dam bao tinh kha thi.

- Ra soat, xem lai du an Khu cong nghiep Khorn 2 (khong co) do du an xay
dung khu cong nghiep thuoc tnrong hop Thu tu6ng Chinh phu chap thuan, quyet
djnh d~u tu.

5. Y kien giai trinh cua don vi tu v~n

- TiSp thu y kiSn dong cua thanh vien HDTD dS ra soat, diSu chinh va
hoan thi~n h6 sa KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke trinh UBND tinh phe duy~t
theo quy dinh.

- Ra soat, c~p nh~t cac can cu phap Iy, cO'sa khoa hQc; ra soat, b6 sung cac
cong trinh nang luqng, xang d~u, ... theo y kiSn cua thanh vien HDTD.

- Ph6i hqp, ra soat I~i di~n tich d~t rUng phong hQ tren dia ban huy~n C~u
Ke cho phil hqp (do theo k8t qua th6ng ke d~t dai tren dia ban huy~n C~u Ke
khong co d~t rUng phong hQ).

- Ti8p thu, chinh sua I~i nQi dung To trinh theo M~u quy dinh.

6. Y ki8n cua UBND huy~n C~uKe
- DS nghi don vi tu v~n ti8p thu, chinh sua va hoan thi~n h6 sa KHSDD nam

2018 cho phil hqp theo cac y ki8n cua thanh vien HDTD.

- KSt qua thgc hi~n KHSDD nam 2017 cua huy~n d~t th~p do khi l~p
KHSDD huy~n dua vao nhiSu cong trinh, dg an nh&mkeu gQi d~u tu, C\lthS: C\lm
cong nghi~p Vam B8n Cat (hi~n nay cling da co mQt s6 doanh nghi~p dang ky d~u
tu nhung chua co chu truong cua UBND tinh) nen ti8p t\lC chuySn sang thgc hi~n
trong KHSDD nam 2018.

- Ra soat, xem I~i tinh kha thi cua cong trinh C\lm cong nghi~p An Phu Tan.

7. K8t lu~n cua Pho Chu tich HDTD
a) H6 sa KHSDD nam 2018 cua huy~n cau Ke cO'ban thvc hi~n theo dung

quy dinh phap lu~t vS d~t dai; phuong an KHSDD nam 2018 ve cO'ban dap ~g
nhu c~u su d\lng d~t cua cac nganh, IInh vgc, dap (rng duqc m\l~ tieu phat trien
kinh t8 - xa hQi trong nam 2018 cua tinh noi chung va cua huy~n Cau Ke noi rieng.
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H~ thong bieu m&uco ban d~y du va dung quy dinh,
Cac thong tin, s6 lieu, dfr lieu su dung trong bao cao KHSDD nam 2018

huyen C~u Ke co tinh phap ly.

b) ,D@ h6 sa KHSDD ~am 20 18 huyen C~u Ke duoc ho.~nt?i~~ hon: U,B~p
huyen Cau Ke nghien ciru, tiep thu chinh sua, bo sung theo ph~eu y hen, cac y hen
dong gop true tiSp cu~ cac thanh "yienHDTD va J?ao cao tham dinh chuyen mon
cua Chi cue Quan ly dat dai, mot so nQi dung cu the nhir sau:

- VS danh gia diSu kien tv nhien, kinh tS - xii hQi: C~ hru Y c~p nhat, b6 sung
danh gia cac chi tieu phat trien kinh tS - xii hQi nam 20 1~ d@l~m co so xay dung
phirong an KHSDD; b6 sung kSt qua Di~u t~a thoai hoa ~at ky dau.tren dia b~n ti~
Tra Vinh, lam r5 vfin dS thich ling vai bien doi khi h~u; dong thm, bo sung nguon goc
s6li~u d@dam bao dQtin c~y.

- KSt qua thvc hi~n KHSDD nam 2017: KSt qua thvc hi~n KHSDD d~t rfit
th~p, do do huy~n c~n phan tich, daryh g~a d~y du hon cac nguy~n nhan thvc hi~r:
chua d~t tren tUng chi tieu su dVng dat; can l~p bao cao chuyen de theo quy dinh de
lam ca so l~p KHSDD nam 2018.

- Phuong an KHSDD nam 2018: Ra soat, b6 sung chi tieu su dVng d~t dii
duQ'cphan b6 tu phuong an diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 cua tinh cho huy~n
trong nam KHSDD va phan b6 dSn tUng don vi hanh chinh c~p xii theo Cong van s6
5630IBTNMT-TCQLDD va Cong van s6 3954/UBND-NN; d6ng thai, tinh toan,
can d6i cac chi tieu su dVng d~t cho phil hQ'Pvai c~p tinh phan b6 va phuong an diSu
chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huy~n (dii duQ'c HDTD th~m dinh theo Thong
bao s6 146/TB-HDTD ngay 18/10/2017). Truang hQ'Pco sv chenh l~ch phai co bao
cao giai trinh lam r5 d@lam co so bao cao UBND tinh xem xet, quySt dinh.

- Ra soat diSu chinh, b6 sung d~y du nhu c~u su dVng d~t cua cac nganh, linh
V\fC,t6 chuc, hQ gia dinh, ca nhan (cac cong trinh, dv an) trong KHSDD nam 2018;
d6ng thai, dam bao phil hQ'Pso vai cac Nghi quySt cua HDND tinh d6i vai cac cong
trinh, dv an c~n thu h6i d~t (theo quy dinh t~i Khoan 3 DiSu 62 Lu~t D~t dai), co nhu
c~u chuy@nmvc dich su dVng d~t tr6ng lua (theo quy dinh t~i Khoan 1 DiSu 58
Lu~t D~t dai) d6i vai cac cong trinh dv an nam truac chuy@nsang. Truang hQ'Pc~n
thiSt phai co sv thay d6i c~n giai trinh d~y du vS ca so phap ly, tinh buc xuc, c~p
bach, v6n d~u tu d@c~p th~m quySn xem xet, quySt dinh.

Huy~n c~n ra soat l~i khong dua vao phuong an KHSDD nam 2018 cac cong
trinh, dv an khong co tinh kha thi (chua duQ'cghi v6n trong nam KHSDD); d6ng thai,
lUlly ra soat, c~p nh~t cac cong trinh, dv an trong kS ho~ch d~u tu cong trung h~n 05
nam (201!i-2920) tren dia bfm huy~n C~u Ke da: duQ'c HDND tinh thong qua t~i
NghJ q~yet so 22INQ-HDND ngay 08/12/2016 va duQ'CdiSu chinh, b6 sung t~i Nghi
quyet so 44INQ-HDND ngay 13/7/2017.

Huy~n c~n ra soat l~i khong dua vao phuong an KHSDD nam 2018 cac cong
trInh, dvan khong co tinh kha thi (chua duQ'cghi v6n trong nam KHSDD); d6ng thai,
can lUll y ra soat, c~p nh~t cac cong trinh, dV,an trong kS ho~ch d~u tu cong trung
h~n 05 nam (2016-2020) tren dia ban huy~n Cau Ke dii duQ'CHDND tinh thong qua
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tai Nghi quyet s6 22INQ-HDND ngay 08/1212016 va diroc diSu chinh, b6 sung tai
Nghi quyet s6 44INQ-HDND ngay 13/7/2017 va van ban phap ly cua Sa, nganh
(GTVT, NNPTNT ... ).

- Ra soat, b6 sung trong viec tinh toan cac khoan thu - chi cho phu hQ'P;b6
sung cu thS h6a hon cac giai phap thirc hien nham khac phuc cac han che, t6n tai
trong KHSDD narn 2017 dS dam bao tinh kha thi cua phuong an KHSDD.

- Ban d6 KHSDD; ban ve vi tri, ranh gioi, dien tich cac cong trinh, du an
trong KHSDD nam 2016: DS nghi huyen ra soat, chinh sua, b6 sung cac nQi dung
dam bao phu hQ'Pvoi quy dinh tai Thong tu 29/20 14/TT-BTNMT va Thong tu s6
28/2014/TT-BTNMT ngay 0216/2014 cua BQ Tai nguyen va Moi tnrong va Cong
van s6 5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19110/2017 cua Bo Tai nguyen va Moi tnrong.

- Ra soat, diSu chinh va b6 sung nQi dung bao cao thuyet minh t6ng hQ'P,h~
thong bang, bieu s6 li~u dam bao dAydu va dung theo quy dinh.

DS nghi VBND huy~n cAu Ke sam chinh sua va hoan thi~n h6 sa theo cac y
kiSn neu tren va y kiSn cua thanh vien HQi d6ng thfim dinh va gui l~i Sa Tai
Nguyen va Moi truOng truac ngay 2811112017 dS kiSm tra, trinh VBND tinh xem
xct, phe duy~t theo quy dinh

CUQc hQp kSt thuc luc 16 gia 00 phut cling ngay. Bien ban du<),c l~p
thanh 04 ban.!.

A ?

GHI BIEN BAN

Ph~mMy Linh Em TrU'O'ng Van Huy
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so TAl NGUYEN vA MDI TRUONG
TiNH TRA VINH

CHICVC QUAN LV BAT BAI

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
. DQc l~p - TV do - Hanh phuc

Tra Vinh, ngay 13 thang 1J nam 2017

BAocAo THAM DINH
K~ hoach si'r d\lng d§t nam 201S' huy~n cAu Ke

1

C;hi C1)CQuan Iy d~t ~ai nhan duoc h~ sa dS ng,hj tham dinh k@hoach str
dung dat nam 20 18 huyen Cau Ke do UBND huyen Cau Ke l~p (sau day viet t~t
la KHSDf? nam 20 18 huyen 9~u K~). Qua nghien ciru va kiern tra, Chi C1)C
Quan ly dat dai bao cao HQi dong tham djnh quy hoach, k@hoach Slr dung d~t
cap huyen tren dia ban tinh Tra Vinh vS chuyen mon nhir sau:,

1.Can Clf phap Iy l~p KHSDD nam 2018

H6 sa KHSDD narn 20 18 huyen C~b Ke co ban dll thirc hien thea dung
quy dinh hien hanh nhu: Luat D~t dai nami2013; Nghi dinh s6 43/20141ND-CP

. ngay 15/5/2014 ~ua Chinh phu Quy dinh c~i ti@thanh hanh mQ s6 diSu Lu~t Dit
dai; Thong tu so 29/2014/TT-BTNMT ng~y 02/6/2014 cua BQ tnrOng BQ Tai
nguyen va Moi truOng Quy djnh chi ti@t!vi~c I~p, diSu chinh quy ho~ch, k@
ho~ch Slr d1)ng d~t. .

Tuy nhien, de KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke hoan chinh c~n diSu
chinh, b6 sung: DiSu chinh quy ho~ch Slr d1)ng d~t d@nnam 2020, k@ho~ch Slr
d1)ng d~t 05 nam ky cu6i (2016-2020) tinhl Tra Vinh (dang trinh chinh phu phe
duy~t); diSu chinh quy ho~ch Slr dVng d&t d@n nam 2020 thea Cong van s6
5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19/10/2017 bua BQ Tai nguyen va Moi truOng vS
vi~c I~p k@ho~ch su d1)ng d~t nam 20 18 c~p huy~n; Nghi quySt s6 271NQ
HDND ngay 09/12/2015, Nghi quy@t s6 25INQ-HDND ngay 08/12/2016 cua
HDND tinh vS vi~c thong qua danh mvc cab cong trinh, dl)' an c~n thu h6i d~t va
nhu c~u chuy@n m1)Cdich su d1)ng dit tr6ng Iua, d~t rling phong hQ sang Slr d1)ng
van m1)Cdich d~t khac nam 2016, 2017 tren dia ban tinh Tra Vinh.

2. Thanh ph§n hA so' gAm:
Thanh ph~n h6 sa KHSDD nam 20 1,8 huy~n C~u Ke d~y du thea hu?,ng

d§n t~i Khoan 6 DiSu 4 Thong tu s6 29/20 14/TT -BTNMT ngay 02/6/2014, gom:
- To trinh s6 146/TTr-UBND ngay 04/10/2017 cua UBND huy~n C~u Ke;
- Bao cao thuy@t minh t6ng hgp KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke;
- Bim d6 KHSDD nam 2018 huy~n C~u Ke (ty I~ 1125.000).
Bao cao thuy@t minh t6ng hgp dugc x:iy d\mg dung thea b6 C\lChlf6ng dfrn

tai Mfru 5.7IBC-KH; Bang bieu s6 li~u va Ban d6 k@ho~ch Slr dVng dat cO' ban
dung thea quy djnh t~i Thong tu s6 29/20 14/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua B9
truOng BQ Tai nguyen va Moi truang.

3. ThAm dinh nQi dung KHSDD nam 2018
3.1. Di~u ki~n tv nhien, thvc tr~ng kinh t~ - xii hQi



Noi dung Bao cao da neu tu~g d6i t~~m dien vS d~c diem tlJ nhien, tai
nguyen thien nhien, thirc trang pha~ trien kinh te - xa ~Qi 6 thang dau nam 2017 cua
huyen cau Ke dS lam co sa l~p ke hoach su dung dat n~m 20~8. Tuy nhien, Bao
cao can nghien ciru b6 sung ket qua diSu tra thoai ]loa dat ~Y dau tren dia ban tinh
Tra Vinh da duoc UBND tinh phe duyet tai Quyet dinh so 822/QD-UBND ngay
18/5/2017 dS lam co sa cho l~p KHSDD nam 2018.

3.2. K~t qua thuc hi~n KHSDD nam 2017
_Bao cao phan tich, danh gia ket qua thirc hien KHSDD nam 2017 (Bang 01

_BCTM) tren dia ban huyen cau Ke chua thong nhat (so hrong, dien tich cac cong
trinh, du an da thirc hien) voi ~ao cao s6 3161BC-UBND n~ay 0911,o/2~ 17 cila
UBND huyen cau Ke vS vi~c dAngky cac cong trinh, dg an can thu hoi dat va co
nhu cau ch~ySn mvc dich su dVng d~t tr6ng lua, d~t tr6~g cay la~ nam sang ~u
dvng vao mvc dich khac nam 2018 tren dia ban huy~n Cau Ke, can ra soat, dieu
chinh nhu: C6ng Bong Bot, C6ng Tan Dinh, ...

- Dftt thuang mi;li- dich vv (trang 22): DS nghi ra soat, lam r5 han nguyen
nhan c6ng trinh Thuang mi;lidiFh V\l khach si;lna xa Hoa An, di~n tich 0,19 ha
(g6m: 0,10 ha dftta do thi, con li;lila d~t tr6ng cay lau nam) cho phil hgp.

- Dftt a ti;linong thon (trang 24): Ra soat, xem l?i nguyen nhan huy~n xac
di,nhket q~a thlJc hi~n KHSDD ~am 2017 thftp han 27,27 ha do cac cong trinh ban
dau gia dat cong chua thlJc hi~* xong. Tuy nhien, thee KHSDD nam 2017 dugc
duy~t la 612,91 ha, ket qua thlJC4i~n la 640,18 ha.

- Ket qua thu h6i dfttnam:2017 (trang 25-26): Huy~n xac dinh t6ng hi~n tich
dftt da thu h6i (dftt nong nghi~p ya d~t phi nong nghi~p) la 5.26 ha d~ thlJc hi~n cac
cong trinh, dlJ an. Tuy nhien, Bapg 01 danh mvc cac cong trinh, dlJ an da thlJc hi~n
xongtrong nam 2017 chi 3,73 ha. DS nghi ra soat, diSu chinh ho~c b6 sung bao cao
giai trinh lam r5. .

DS nghi ra soat, b6 sung! danh gia day du nguyen nhan thlJc hi~n cac chi
tieu su dvng dftt chua di;ltso voi KHSDD nam 2017 dugc duy~t: d~t tr6ng cay
la~ nam, d~t tr6ng cay hang n~m khac, d~t tf\} sa co quan, d~t sinh hOi;ltcQng
dong,... .

4. NQi dung KHSDD na,m 2018
, 4.1. Mu-c dQ phil hgp c~a KHSDD nam 2018 vo; d., thao phU'O'ngan

dieu chinh QHSDD d~n na~ 2020 huy~n C~u Ke (da dugc HDTD th~m
dinh) .

Bao cao chua xac dinh c~i tieu sil' dvng d~t da dugc phan b6 tu ke hoach sil'
dVng,d~tdlP tinh (duqc xac djnh trong phuang an diSu chinh quy hOi;lchs~ d\lng
d~t den nam 20~0 tinh Tra Vinh (dan~ trinh Chinh phil phe duy~t) den timg dan
Vl,hanh chinh cap xa thee ,Congvan so 5630IBTNMT-TCQLDD. DS nghi ra soat,
bo sung thee quy dinh; dong thai, tinh toan, can d6i li;licac chi tieu sil' dung dftt
C?~ phil h<?p;rai .chi tieu sil' dvng d~t do 9ftp ti~ phan b6 va phu hgp v6i diSu
kl~n thvc te cu~ dla phuang. Truang hgp can thiet phai co SlJ thay d6i thi phai giai
trinh day dil ve co sa phap ly, tinh ,buc xuc, c~p bach, v6n dau tu, ....; d6ng thai
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Uy ban nhan dan huyen C~u Ke c~n luu y nghien ciru, can d6i cac chi tieu sir
dung d~t trong KHSDD nam 2018 dam bao phil hop, thong nhat vei phuong an
diSu chinh qHSDD dSn nam 2020 cua huyen (da duoc HDTD th~m dinh thea
Thong baa so 1411TB-HDTD ngay 05/10/2017).

- Thea phirong an diSu chinh QHSDD dSn narn 2020, huyen khong co
nhu c~u chuyen muc dich d~t phi nong nghiep khong phai la d~t a sang d~t 6.
Tuy nhien, thea phuong an KHSDD nam 2018 thi chi tieu nay huyen xac dinh
chuyen 2,45 ha., , I

- Dat 6 nong thon, dat a do thi (trang 43, 44): Huyen xac dinh trong nam
KHSDD d~t a nong thon la 594,73 ha, giam 45,45 ha so voi hien trang nam 2017
(dien tich 640,18 ha) la chua phil hop ,do tr~an,g hop co thuc hien thu h6i d~t dS
thirc hien cac cong trinh, du an phat trien kinh te - xa hQithi phai bo tri tai dinh cu
cho cac hQgia dinh, ca nhan bi thu h6i d~t (}ho?c phai co guy ho~ch chuySn m\lC
dich d~t a cho cac d6i tm;mg nay dS 6n dinh dai s6ng. D6ng thai phai can d6i,
dam bao phil hqp so v6i phuong an diSu ch¥m QHSDD dSn nam 2020 huy~n xac
dinh di~n tich la 663,00 ha, tang 22,75 ha s6 v6i nam 2015.

4.1. Nhu cAu sir d\mg dfit cho cac ~ganh, linh V\fC; cac ta chuc, hq gia
dinh, ca nhan I,

Baa cao da xac dinh cac chi t,ieu sq d\lng ~at trong KHSDD nam 20 ~7
chua thvc hi~n nhung phu hqp vai dieu ki~h kinh te - xa hQi va xac dinh chuyen
sang tiSp t\le thve hi~n trong nam 2018; xltc dinh nhu e~u Slr d\lng d~t ella cae
nganh, Hnh vvc trong nam 2018 tren dia ban huy~n C~u Ke. Tuy nhien, c~n ra
soat, b6 sung lu~n chung di~n tieh d~t khong thay d6i m\lc dich Slr d\lng so vai
hi~n tr~ng, di~n tieh d~t cae m\le dieh kh~c chuYSn sang trong nam kS ho~eh
thea quy dinh. 1

Huy~n xae dinh trong KHSDD nam 20 18, huy~n thvc hi~n 116 eong
trinh, dV an (trang 30). Trang do, 20 con~ trinh thea diSu ehinh QHSDD dSn
nam 2020 eua tinh, 11 cong trinh thea di~ chinh QHSDD dSn nam 2020 ella
huy~n; 44 eong trinh thea KHSDD nam 2617 ehuySn sang 2018, 06 cong trinh
thea Nghi quySt s6 48/NQ-HDND ngay 191,7/2017 cua HDND huy~n va 18 eong
trinh chua duQ'c thong gua t~i Nghi guySt ~6 48/NQ-HDND nhung do nhu e~u
c~p thiSt eua dia phuong. DS nghi ra soat, Xem xet l~i each t6ng hgp, phan chia
nhu c~u su d\mg d~t cho phu hQ'p do thea; phuong an diSu chinh QHSDD dSn
nam 2020 eua huy~n phai t6ng hqp, can dM nhu e~u Slr d\lng d~t clla huy~n dSn
nam 2020 (KHSDD hang nam eua huy~n).

4.2. TBng hQ'pva can d8i cac chi tieu sir d1}ngdfit
KS ho~eh Slr d\lng d~t nam 2018 clla huy~n co ban t6ng hgp, can d6i duQ'c

nhu c~u su d\lng d~t cua cac nganh, lTnhvvc; cae t6 chuc, hQ gia dinh, ea nhan
tren dia ~an huy~n; d6ng thai ~han b6 dSn ,timg don vi hanh ehinh cap, xa. T'-!y
nhien, KHSDD nam 2018 con ton t~i mQt so nQi dung chua phil hqp, thong nhat,
e\l thS mQt s6 chi tieu nhu sau:
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- Danh muc cac cong trinh, du an thuc hien trong nam 2018 (B iSu 101CH)
c~n thu h6i d~t (theo quy dinh tai Khoan 3 DiSu 62 Luat D~t dai), co nhu c~u
chuyen muc dich sir dung d~t trong Iua (theo quy dinh tai Khoan 1 DiSu 58 Luat
D~t dai) chua phil hQ'Pvoi Bao cao s6 3161BC-UBND neu tren va cac Nghi quyet
cua HDND tinh: S6 27INQ-HDND ngay 09/12/2015, s6 25/NQ-HDND ngay
08/12/2016. MQt vai tnrong hQ'P cu the: Tram trung chuyen rae x§: Chau DiSn,
Duong danl nQid6ng til 6 Kien - HL32, ... DS nghi ra soat chinh sua, b6 sung dam
bao tinh th6ng nh~t vS s6 IUQ'Ilg,quy mo dien tich, loai d~t sir dung cua cac cong
trinh, dir an.

- D~t khu cong nghiep (trang 38): Huyen xac dinh dien tich d~t khu cong
nghiep tang 25,00 ha dS thirc hien Dir an xay dvng hCilt~ng khu cong nghi~p C~u
Quan giai dOCiln1. Tuy nhien, thea QuySt dinh s6 1472/QD-UBND ngay
04/8/2017 cua UBND tinh quySt dinh chu truong d~u tu thvc hi~n dv an Xay
dvng hCilt~ng Khu Cong nghi~p C~u Quan giai dOCiln1 khoang 130,33 ha tCilithi
tr~n C~u Quan, huy~n TiSu C~n: DS nghi ra soat diSu chinh ho~c b6 sung bao cao
giai trinh lam r5. I

- D~t co sa giao dvc - dao tCilo(trang 40, 41), d~t co sa thS d\lc - thS thao
(trang 41): Ra so8.1,xem lCili10Cili,d~tcua cac cong trinh: Duang van Truang m~m
non Phong Phu, di~n tfch 0,04, ha; Duang van san v?n de>nghuy~n, di~n tich
0,06 ha.

- Ra soat, b6 sung di~n t~:Chd~t ck phai chuySn mvc dich su dVng d~t dS
thvc hi~n vi~c nh?il chuySn nhUQ'Ilg,thue quySn Slr d\lng d~t, nh?n gop v6n bfug
quySn su dvng d~t trong nam kS ho?ch tren co sa xem xet dan dS nghi cua nguai
su d\lng d~t (trong nam KHSDD huy~n xac dinh thvc hi~n co 01 dv an); xac dinh
vung phv c?n dv an hCiltkg ky t~U?t, xay dvng, chinh trang khu do thi, kIm dan cu
nong thon dS d~u gia quySn Slr dVng d~t thvc hi~n dv an nha a, thuang ffiCili,dich
V\l, san xu~t, kinh doanh trong nam kS hOCilChd§:co chu truang b~ng van ban cua co
quan nha nuac co th~m quySn thea quy dinh tCiliKhoan 6 va Khoan 7 DiSu 67
Thong tu s6 29/20141TT-BTNMT ngay 02/6/2016 cua Be>truang BQ Tai nguyen
va Moi truOng.

- C~n luu y ra soat, C?Prih?t cac cong trinh, dv an trong kS hOCilChd~u tu
cong trung hCiln05 nam (2016-2020) tren dia ban huy~n C~u Ke d§:duQ'cHDND
tinh thong qua tCiliNghi quySt s6 22INQ-HDND ngay 08/12/2016 va duQ'CdiSu
chinh, b6 sung t?i Nghi quySt s6 '44INQ-HDND ngay 13/7/2017.

Tren co sa do, dS nghi r~ so8.1,diSu chinh lCilicac chi tieu su d\lng d~t trong
KHSDD nam 2018 dam bao tiOOth6ng nh~t trong toan bao cao va h~ th6ng bang,
biSu (luu y: dam bao vai chi tieu:di~u chinh QHSDf) din nam 2020 cua huy¢n}.

5. H~ th&ng bi~u :

, H~ th6ng biSu g6m 08 biSu: Co ban phil hQ'Pthea huang d~1).tCiliThong tu
so 29/20 141TT-BTNMT ngay 02/6/2014.

Tuy nhien, t?i Bi~u 1OICH c~n ra so8.1,s~p xSp cac cong trinh, dv an thea
tirng ch! tieu s~ dvng dat (giao thong, thuy lQ'i,giao dvc, ... ) dS dS thea d5i; d6ng
thai, ra soat, dieu chinh cac h?Umvc dam bao dung thea quy dinh, cv thS: Cong ty
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TNHH det may D and J thuoc ha muc khu VVCc~n chuyen muc dich str dung d~t d@
thirc hien viec chuyen nhuong, thue quyen su dung d~t, nhan gop von bang quyen
su dung d~t; ra soat, b6 sung muc dich su dung d~t ban d~u gia cua cac thira d~t
trong KHSDD nam 2018.

6. 'Ban dB KHSDD nam 2018
Ra scat, diSu chinh ban db KHSDD nam 2018 cua huyen th@hien cac khu

V\fCdu kien chuyen muc dich sir dung d~t, khu V\fCdu kiSn Nha mroc thu hbi d~t
tren nSn ban db diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huyen theo Cong van s6
5630/BTNMT-TCQLDD. Dbng thai, ra scat diSu chinh mot s6 noi dung chua
thong nh~t voi Bao cao thuyet minh dS nghi fa soat diSu chinh, b6 sung. M(>tvai
truOng hqp C\lth@nhu sau:, I ,

- Cong trinh TruOng Tieu h<)cTam Ngiii B: Bieu 10 xac dinh rna r(>ng,ban
db th@hi~n thanh l~p m6i; dbng thai, theo bAndb hi~n tr<;lngsu d\lllg d~t nam 2014
khong co d~t nghia trang, nghia dia xung quanh khu V\fCd\f kiSn thanh l~p
truOng, ...

- Ra soat, th@hi~n ten C\lth@cua cac cong trinh, d\l' an (cac cong trinh, d\l' an
giao thong, truOng h<)c,... ) tren bim db KHSDD nam 2018 d@dS theo d5i; dbng
thai, ra soat c~p nh~t d~y du va dung cac con~ trinh, d\f an nhu dii neu tren.

- Ki@mtra, ra soclt l<;lithong s6 mau Icua bim db KHSDD (bim gi~y) chua
dung theo quy dinh.

7. Danh gia muc d9 phil hQ'pv6'i k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii h{>i
Bao cao thuySt minh chua neu kS hO<;lchphat tri@nkinh tS - xii h(>icua dia

phuong trong nam 2018. Do do, bao cao c~h luu y c~p nh~t, b6 sung danh gia m\lc
tieu va cac chi tieu phat tri@nkinh tS - xii h9,inam 2018 (bao cao xac dinh chi tieu
su d\lng d~t dSn nam 2020) va b6 sung ngubh g6c s6li~u d@dam bao d(>tin c~y.

8. Tinh kha thi clla KHSDD nam 2018
~ Trong nam KHSDD, huy~n xac qinh th\fc h~~n 116 cong trinh, d\f at;

(bao gom cac cong trinh, d\f an cua nam 2017 chuyen sang); xac dinh m(>t so
giai phap t6 chuc th\fc hi~n KHSDD trong nam 2018. Tuy nhien, d@dam bao
tinh kha thi cua KHSDD nam 2018 dS nghl huy~n b6 sung xac dinh dugc ngubn
v6n th\fc hi~n cac cong trinh, d\f an (trong KHSDD nam 20 18 huy~n din d6i thu
- chi con thiSu khoang 126 ty dbng).

- Giai phap t6 chuc th\l'c hi~n: Huy~J xac dinh chu ySu l<;lila cac giai phap
th\l'c hi~n trong KHSDD nam 2017 (kSt qua th\fc hi~n KHSDD nam 2017 cua
huy~n la r~t th~p). Do do, huy~n c~n b6 sung C\lthS hoa hon cac giai phap th\fc
hi~n nh~m kh~c ph\lc cac h<;lnchS, t6n t<;litrong KHSDD nam 2017.

9. K~t lu~n
K~ hO<;lchsu d\lng dfrtnam 20 18 huy~n Cftu Ke dii ca bim th€ hi~n dugc nhu

c~u su d\lng d~t cua cac nganh, cac linh vvc; phu hqp v6i m\lc tieu phat tri@nkinh
tS - xii h(>icua huy~n. Tuy nhien, trong hb sa KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke
con m(>ts6 n(>idung chua hqp ly, m(>ts6 n(>idung co lien quan chua d6ng b(>,chua
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phil hop voi quy dinh hien hanh nhir da: neu tren, dS nghi UBND huyen Cau Ke
som chinh sua, b6 sung, hoan thien dS trinh UBND tinh phe duyet,

Tren day la y kiSn tham dinh cua Chi C\lC Quan ly d~t dai vS h6 sa
KHSDD nam 20 18 huyen Cau Ke, kinh bao cao Hoi d6ng tham dinh xem,
quyet dinh.'.

/I

CHI CVC TRUONG h
///

JlIL--{)/'/

)I: .r..Nguyen Nam Tuan

6



N{;i dung y ki~n

I. Mire d{; tin c~y cua cac thong tin, s~ Ii~u sir dung trong bao cao; danh
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2. Mtrc d{; phil hgp ciia k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vO'idi~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dlfQ'CH{;i dang thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t c~p huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim dinh (dinh
kern Bie'u 031CH:;_uyhoach sit dung ddt ddn ndm 2020) .
........ .(!fl..b.?rfJ...,h¥. ~ .
.....................................................................................................................................
............................................................ .
· ~........................ . ~.
.................................................. .
.............................................. .
......................................... .
...................................... .
................................. .
............................... ' .
.....................................................................................................................................

3. Mire de}th~ng nh~t, phil hop cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vci
k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii he}i; nhu cAu sir dung d~t cua nganh, linh vue
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach suo dung d§t nam 2018 (khoi IU(J71g thuc hien
trong nam 2018,'ki hooch thu chi lien quan ain alit dai; giai philp t6 chuc thuc hien; .)
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H9i dong tharn dinh quy hoach, kS hoach str dung d~t cap huyen tren dia b2111
tinh Tra Vinh.

Ne?idung y ki~n

1.Mue de?tin e~y cua cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao: danh
ghi k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dung dfit narn 2017 .

............~'it.~;~ !-.!~ I').: 'C ,..I p.'0 ,.t: (1 ~~~ .•

... .. .1.._ ..~''1 :r.k:o.l. .&d "1/Ja ~o. ?0..Uf lJJ 4!.I.r:o; x .·.···:r·
::~:::co.~::::a;~:::c.~jd:::::jkJ~:::J.r.iM::::dif~:;ti;,ru;;:::::il::~, ~' ~ \ , J

Ja:::W,r.i::: hiW:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................~ " , .

2. Mire dQ phu hgp cua k~ hoach suodung dfit nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung dfit d~n nam 2020 dii dugc HQi dang thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dfit efip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bie'u 03/eR quy hoach sir dung ddt din ndm 2020).

:::::::::::~~::~t::::~~~::::i\r::~::::~t:::~:::];Oji.:::::
:M:::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. Mue de?th6ng nhfit, phu hgp cua k~ ho~eh sir dl}ng dfit nam 2018 vo·j
k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu eiu sir dl}ng dfit ella ngimh, finh v\rc
trong nam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bi~u lO/CH, ... ).

, f I............ rr:•.. ,:r" .., ,:..~ ...,._J. "'J:._ "i'i.·· : ;...:..];..: '\..: ~.~ 0'1"
............~~j ~ ~.. ~ ~ ~ ,O!J.L.ooom .lk..~ lf..
e.~ ~..• ,~ .•.•.••.......•.•........•.••.••.••..•...•••••..•.•.•••••...• ~ ~.~.Q ~.
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4. Tinh kha thi cua k~ hogch sir dung d~t nam 2018 (khoi luong thuc hien
trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan d~ndeftdai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)
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5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach sir dung ddt ndm 2018)
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·..................... ..... . ~.

.................................... .
·.. ............. .......................... . ~ .
.............................................. .
................................................. .
• ~ e •

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
· ~ .

Tra Vinh, ngay ?O thang_ ,/1..0 ndm 2017
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Hoi dong th~m dinh quy hoach, kS hoach sir dung d~t c~p huyen tren dia ban
tinh Tra Vinh.

NQi dung y ki~n

1. Mire dQ tin c~y cua cac thong tin, s6 Ii~u sir dung trong bao cao: danh
gia k~t qua thuc hien k~ hoach sir dung d§t narn 2017... l;/ ............................d~ ~.., ,.
· ~ , .
· ~ ~ ~ .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................... ,.....

2. Muc dQ phil hgp cua k~ hoach sir dung dit nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dyng d§t d~n nam 2020 dii dugc HQi dang th~m djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d§t c§p huyen tren dja him tinh Tra Vinh thAm djnh (dinh
kern Bz-e'u031CH quy hoach sit dung tldt tlin nam 2020).
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3. Mire de}th6ng nhat, phil hop cua k~ hoach sir dung d§t nam 2018 v6'i
k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu c~u sir dyng dit clla nganh, nnh V\l'C
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4. Tanh kha thi cua k~ hoach SIT dung d~t nam 2018 (kh6i luang thuc hien
trong nam 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien; .)

.....................df·:····)l./d.······················ .
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5. Y ki~n khac (lien quan din kri hoach sit dung ddt ndm 2018)

· ~ .
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t-: Vinh, ngay 51 thdng fi) ndm 2017
Nguirj y ki~n

(Ky, ghi ro ho ten)
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PHIEU LAy Y KIEN
h Stf d\lng d~t Dam 2018 ella huyen .. ~ __, ,1,«:.

Nqi dung y ki~n

1. Mllc dq tin c~y cua cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dung d~t narn 2017.
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2. Mllc dq phil hgp cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 dii dU'gc Hqi dAng th~m dinh quy ho~ch,
k~ ho~ch sir d\lng d~t c~p huy~n tren dia him Hoh Tra Vinh th~m dinh (dinh
kern Bie'u 031CH quy hoc;tch SLt' dl:lng ddt ddn narn 2020).
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......................................................................................................................................

3. M..rc dq th6ng nh~t, phil hgp clla k~ ho~ch sir d\lng d~t nam 2018 vi),i
k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hqi; nhu cAu sir d\lng dfit ella ngimh, linh V\l'C
trong nam 2018 tren dja ban huy~n (xem Bi~u lO/CH, ).
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.....................................................................................................................................
4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (kh6i luang thuc hien

trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan din deltdai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................~
5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach sit dung ddt ndm 2018)
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PH lEU LAy Y KIEN <,

h Sll' d\).ng dfit nam 2018 ella huyen, "Q_~\." JtL

NQi dung y ki~n

1.Mire dQ tin e~y ella cac thong tin, s& li~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dl}ng d~t nam 2017.
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2. Mtfc dQ phil hgp ella k~ hoach sir dung d~t nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dU'ge HQi dAng th~m djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t e~p huy~n tren dia bim tinh Tra Vinh th~m dinh (ainh
kern Bi~u 031CH quy hogch sit d~tngadt ain narn 2020) .
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3. Mtfc dQ th&ng nh~t, phil hgp ella k~ ho~eh sir dl}ng d~t Dam 2018 vO'i
k~ ho~eh phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu eiu Slf dl}ng dit cua nganh, liDh Vl}'C

trong nam 2018 tren dia ban huy~n (x em Bi~u lO/CH, ... ). [)
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung dfit nam 2018 (khoi luang thuc hien
trong nam 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap teichuc thuc hien;....)
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5. Y ki~il1khac (lien quan din ki hoach sit dung ddt nam 2018)
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Tra Vinh, ngay 31 thilng_ 10 ndm 2017
N ,., k''''..g!r~~~r _ !~~

(Ky, ghi ro ho ten)
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N(>idung y kien

1. Mtfc d(>tin c~y cua cac thong tin, sB li~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t a;t'!c hi~n k~ hoachsirdyng d~t nam 2017 .
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2. Mire d(>phil hgp cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dugc HQi dBng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t c~p huyen tren dja ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bidu 031CH quy hoach SLt' dung ddt din nom 2020). ~
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3. Mire d(>thBng nh~t, phil hgp cua k~ ho~ch sir dl}ng d~t nam 2018 vo'i
k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu ciu SIT dl,lDgd~t cua nganh, Hnh Vl}'C

trong nam 2018 tren dja ban huy~n (xem BiSu lO/CH, ... ).
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4. Tinh kha thi cua k~ hogch si'r dung d~t nam 2018 (khoi IU(Yng thuc hien
trong nom 2018; ki hoach thu chi lien quan dJn ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)

.............................................................. . .
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......................................................................................................................................
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5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach su dung ddt ndm 2018)
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NQi dung y ki~n

1. Muc dQ tin c~y cua cac thong tin, s8 Ii~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoaeh sir dung dfit narn 2017. ,
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2. Muc dQ phil hop cua k~ hoach sir dung dfit nam 2018 vci di~u chinh
quy hoach sir dung dfit d~n nam 2020 dii dU'Q'cHQi dBng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dfit cfip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim dinh (dinh
kem Bidu 031CH quy hoach sir dung ddt din nam 2020).

:::::::::I!"'!:'!!~:7..::~::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.... ....... ........... ... .. .. ........ .... .. .. ..... ........ .. ...... ........ ....... .. ............. ........... .. .....~ " ~ .

...................~ ~ .
3. Mire dQ th8ng nhat, phil hop cua k~ hoach sir dung dfit nam 2018 vo'i

k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu cAu sir dl}ng d~t clla nganh, linh Vl}'C

trong nam 2018 tren dia ban huyen (xem Bi~u lO/CH, ... ).•. r I ,./1/
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4. Tinh kha thi ciia k~ hoach SU' dung dit nam 2018 (khoi /u(J11gthuc hien
trong nam 2018; ki hoach thu chi lien quan din deftdai; giai phap t6 chiec thuc hien; .)

........."fri" j KM...tk~(.<1td.:':fr:.~, .

.............. ~ ..y./.C/a).~~~~~.~-tE.1J/,

k~..~:~~~~~~~~ .." 1. ~
'-'.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5. Y ki~n khac (lien quan din k,§hoach sit dung ddt nam 2018)
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PHIED LAy Y KIEN
K~ hoach sit d1}ngd~t nam 2018

Huy~n ciu Ke

HQva ten: Pham Van Tam

Chire vu, dan vi cong tac: Truong Ban Quan ly Khu kinh tS
H9i dAng tham dinh quy hoach, kS hoach su dung d~t c~p huyen tren dia

ban tinh Tra Vinh.
NQidung I~yy ki~n:

1.Muc dQtin c~y ciia cac thong tin, s8 li~u sit dung trong bao cao, danh
gia k~t qua thl}'chi~n k~ hoach sit dung d~t nam 2017

Cac thong tin, s6 lieu su dung trong bao cao thuyet minh tang hop KHSDD
nam 2018 huyen C~uKe co tinh phap ly va dambao d9 tin c~y.

KSt qua thuc hien kShoach sir dung d~t nam 2017:

- Trang 22 chi tieu d~t phat trien ha tang: kSt qua tlnrc hien 451,59 ha, Bang 03
xac dinh 451,49 ha. D~nghi di~u chinh cho thong nhat.

- Trang 24 chi tieu d~t bai thai xu Iy ch~t thai: kSt qua thgc hi~n kS ho~ch su
d\lng d~t th~p hon 0,48 ha la khong phil hgp do di~n tich theo kS ho~ch nam 2017
duqc duy~t la 5,82 ha, kSt qua thgc hi~n 1,02 ha. Do do kSt qua thgc hi~n kSho~ch
su d\lng d~t th~p hon 4,8 ha m6i dung. D~nghj chinh sua cho phil hgp.

- Trang 24 chi tieu d~t a t~i nong thon: kSt qua thgc hi~n 640,18 ha th~p hon
27,27 ha so v6i kS ho~ch la chua phil hgp v6i Bang 03: kSt qua thgc hi~n 640,16
ha th~phon 27,25 ha.

- Trang 24 chi tieu d~t sinh ho~t c9ng dAng:Di~n tich kS ho~ch duqc duy~t
0,4 ha, kSt qua thgc hi~n 0,44 ha cao hon 0,04 ha la chua phil hgp do theo kSho~ch
duqc duy~t la 0,47 ha, kSt qua thgc hi~n 0,46 ha th~p hon 0,01 ha. Do do d~ nghj
di~uchinh cho phil hgp.

- Trang 24 chi tieu d~t co sa tin nguOng:Di~n tich kS ho~ch duqc duy~t 4,11
ha, kSt qua thgc hi~n 4,12 ha cao hon 0,01 ha la chua phil hgp v6i Bang 03. D~
nghj ra soat I~i.

Nhin chung kSt qua thgc hi~ncac chi tieu su d\lllgd~tnam 2017 chua d~tduqc
kStqua cao.

2. Muc dQphil hQ'pcua k~ ho,ch sit d1}ngd~t nam 2018 vOi di~u chinh
quy ho,ch sit d1}ngd~t d~n nam 2020 dil dU'Q'cHQidang th~m dinh quy ho,ch,
k~ ho,ch sit d1}ngd~t c~p huy~n tren dia ban tinh Tra Vinh th~m dinh (dinh
kern Bidu 031CH quy hoq.ch sir d1:lngddt din niirn 2020).

KSho~ch su d\lng d~t nam 2018 co muc d9 phil hgp kha cao v6i di~u chinh
quy ho~ch su d\lng d~t dSnnam 2020.



3. Muc elQth8ng nh§t, phil hQ'Pcua k~ hoach sti' dung el§t nam 2018 vOi'
k~ hoach phat tri~n kinh t~ xii hQi; nhu cAu sti'.dyng el§t ciia cac nganh, linh
vl}'ctrong nam 2018 tren elia ban huy~n (xem Bieu 10/CH, ...).

D~t Khu cong nghiep cau Quan tren dia ban xii Ninh Thai, huyen cau Ke
25 ha la phil hop voi Quyet dinh s6 1822/QD-UBND ngay 29/9/2009 cua Uy ban
nhan dan tinh Tra Vinh vS viec phe duyet quy hoach chi ti@tKhu cong nghiep Cau
Quan, tinh Tra Vinh (t6ng dien tich diroc phe duyet quy hoach la 250 ha, Quyet
dinh s6 5411QD-UBND ngay 13/4/2017 cua UBND tinh Tra Vinh phan b6 d~t Khu
cong nghiep tren dia ban huyen TiSu can la 225ha).

4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dyng el§t nam 2018 (khoi /u911g thuc hien
trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; gidi phap t6 chuc thl!C
hi¢n; ...).

Trong nam KHSDD, huy~n xac dinh thgc hi~n 116 cong trinh; xac dinh mQt
s6 ghli phap t6 chilc thgc hi~n KHSDD nam 2018. Tuy nhien dS dam bao tinh kha
thi dS nghi huy~n b6 sung xac dinh duQ'c ngu6n v6n thgc hi~n cac cong trinh
(KHSDD nam 2018 huy~n can d6i thu chi con thi@ur~t Ian 203,47 ty d6ng).

6. y ki~n khac (lien quan din ki haq,ch sud'?lng ddt nam 2018)

Trong ph§.n giai phap vS cong ngh~, dS nghi neu ro dS xu~t cac ngu6n kinh
phi til dau dS ph\lc V\l h6 trQ'cho cac dS tai nghien cUu khoa hQc, Ung d\lng ti@nbQ
kho hQcky thu~t.

Tra Vinh, ngay 27 thang 10 nam 2017

Nguai y ki@n



PHIEU LAy Y KIEN -t<, -

su dung dAt ~ 2018 ? h A /I';:: 1/-. a nam cua uy~n~.~ ...

Ne)idung y ki~n

,1. Mire de) tin c~y, cua cac thong tin, s8 Ii~u Slf dung trong bao cao; danh
gia ket qua thuc hien ke hoach Slf dung dit nam 2017

~>-- • .....e~ • .' =;':

..........;p. '('Jj' .1J!i1Jl:::.(!flE. ~ ..~:;! ..»:ft(iJ iJE.f.£ .

.............................................. ." .

..~ , ., .................................... . ~ .

.................. " .

..................................................... .

.................................................... - .

...................~.................................... . .

........................................................... .

............................................................. .

.....................................................................................................................................
2. Mtfc de) phu hQ'p ciia k~ hoach sir dung dit nam 2018 vo; di~u chinh

quy hoach Slf dung dit d~n narn 2020 da dU'(}'cHe)idAng thAm djnh quy hoach,
k~ hoach Slf dung dit cip huyen tren dja ban tinh Tra Vinh thAm dinh (dinh
kem Biriu 031CHquy hoach sir dung deit adn nam 2020) .

........................................................ .

.......................................................... .

............................................................ .

.............................................................. .

................................................................. .

................................................................... .

..................................................................... .

......................................................................... .
3. Mire do thBng nhit, phu hop cua k~ hoach srr dyng dfit nam 2018 vo'i

k~ hoach phat iri~n kinh t~ - xa he)i; nhu ci~ Slf dy.ng diit cua nganh, Hnh V\I'C
trong'nam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bieu lOICH, ... ).

\
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4. Tinh kha thi ciia k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (kh6i lU'Q11gthuc hien

trong nom 2018; Id hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien; ....)
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5. Y kien khac (lien quan din ki hoach sit dung ddt ndm 20 J 8)
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., PH~EU LAy Y KlEN ,,\_
str dung dat narn 2018 cua huy~n.M,c.t.e.. ..

NQi dung y ki~n

1. Muc dQ tin c~y ella cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao: danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dung dfit nam 2017 .

.............. ··~r···f /; .

.., 1fJ.M1 f.7.h.i;;.'1. " .

..................· 1 .

...........................~ .

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
2. Mfrc d() phil hop cua k~ hoach sir dung dit nam 2018 v6'i di~u chinh

quy hoach sir dung dfit d~n nam 2020 da duoc H()i dBng thAm djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dit cfip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thAm djnh (dinh
kern Bidu 031eR quy hoach sit dung ddt din nam 2020).

··.. ·· ·········· .. ·f .. ··· .. ········f.···..····..··········· ...............?h~ n.h.£f.: .
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................ - .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
· ~ ~ .
......................................................................................................................................

3. Mire d() th6ng nhfit, phil hop cua k~ hoach sir dung d§t nam 2018 voi
k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu c~u sir dung d~t cua nganh, Hnh Vl}'C

trong nam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bi~u lO/CH, ... ).

· ;.:.;f:;-:.... of / , •...
· \/./:1 I:rL.J (.).ha._/ , .
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:2



• • ~ •••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n " •••••••••••••••••
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4. Tinh kha thi ciia k~ hoach sir dung dAt nam 2018 (khbi IU(Jng thuc hien
trang nam 2018; ki hoach thu chi lien quan ain deltdai; giai phap tb chuc thuc hien;....)

....................... r J'. .................•................•......•.................................................................'%~J"".1'1hR.!: .

5. Y ki~n khac (lien quan ain ke hoach sir dung adt ndm 2018)
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Tra Vinh, ngaycPt thong AQ ndm 2017
N ,., k·f..gum Y len

(Ky, ghi ro hQ ten)

3



PHIEU LA.Y Y KIEN '-
__ .....,.v t- ~ch sir dung dit nam 2018 clla huyen/thanh phB...m...~..

o , SO A /I"~

~ TId NGJJ._YEN ';,\ ,r-...,' rtt:: jJf"'- II I
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7"R ' ? , , I'

. 1 dong tham dinh quy hoach, ke hoach sir dung dat cap huyen tren dia ban
tinh Tra Vinh.

NQi dung y ki~n

1.Muc dQ tin c~y cua cac thong tin, sB Ii~u Stf dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach Stf dung dit nam 2017.

(J. / .x.c: .l : ~. 1.r.Ju ;;j- 1d . --If: -I( rv . --I- i. I :7 b c--...~~'&'.~~"1:~nJ-~~l~1..~~;.iC. ·..[u~;-4-~~:.l....m/-.(....l~~e··t~~)".Qat...~ ..t1uaf.h ..J;.t]_St1,
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· jx~J.tJ""(.1. ~ d.G: (.8 : .

2. Mtfc dQ phil hQ'p clla k~ ho~ch sir d1}ng dit nam 2018 vo; di~u chinh
quy ho~ch Stf d1}ng dit d~n nam 2020 dii dU'Q'cHQi dang thim dillh quy ho~ch,
k~ ho~ch Stf d1}ng dAt cAp huy~n tren dia ban tinh Tra Vinh thim dinh (dinh
kern BiJu 031CH quy hO(J.chsit dl;lng ddt din niirn 2020).

II,rJ p .../-v .~ "/,.,, 1:d L (hI' ! f I -I!, ~ JJ~<" '- . £. :.:{,·'!' ./.l~.~~ -1M ~lt ~.CJ1I...<Jl0fl.l ?K U) c.((l/! .. r.Vr.0. L~0'-;?t ~.! (/j/f
4u.w.b ..,-;Ju:~.(.~ I' ..ct&...C!1i5!J. .. llQ):]....~':IJ-! tJ.Ct~..,fIWI/.~a(l.~c~t!.Jf. ...ttL(.Q..j.t ..I1.L. .. :.J

.df...~~ ....U6!V; ..':::..l.l!..1.~~..cL«f-!.I..~~~.,d0t.L~J"tt(j&..fl.f-!.?(~.v-&_.</...!.l;<.

..4!-P. ~t.?..f. ~k/{frJj ..: .

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• & ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •••••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ~ ••••••••••••

.....................................................................................................................................
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3. Mtfc dQ thBng nhit, phil hQ'p clla k~ ho~ch sir d1}ng aAt nam 2018 vo'j

k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu cAu Stf d1}ng dit cua nganh, linh V\fC
trong nam 2018 tren dia ban huy~n/thanh phB (BiJu 10/CH, ...). I
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4. Tinh kha thi ella k~ ho~eh Stf dy.ng d~t nam 2018 (kh6i IU(J'ngthl;fchi¢n
trong nam 2018; ki hoqch thu chi lien 1.uandin ddt dai; giai phap t6 chuc thl;fchi¢n;....)
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5. Y ki~n khae (lien quan din ki hogch sir dlj,ng ddt nam 2018)
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Tra Vinh, ngay AJ thang ,({ nam 2017
Ngm:ri y ki~n

(Ky, ghi ro hQ ten)

_F_ /.
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (kh6i luang thuc hien
trong ndm 2018; !d hoach thu chi lien quan din deltdai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)

:::~~~~~~~···~~~~~~~4~:c:····~~;~f):~:~i~~H:iJ~~:~~~:~:::
·.. .;.. .~,\0l.)~ ·Y.\i-M'lU.' ALl\)..d Itl.u.mu.ru.v1r ~ . ..t21ax .
....+..:~7)lU~~.~:~ 1i..1>~~:lJ!..•~~.~}"j . ,., ..

:~~G:~l't,:~.~JM~m:~~giti:~.5.a);:~~··::~·r.~~~~~~,::;·~~:~:::::
J...tL:.'\;~ .••-'< ~_/IrU.(~ (.... C7 "P", .. ,;;"D'+-v /. ,..- ~.'- '\,_in. f ,.11., f .

. . •. .A..m-., .ut!Jl.qWtU\ .~tr.I.."'{l.l.Lf.l).N)l(\ .wil..c.ua .. ~~ ~.v.I.l..\..Q' .w,1Q..t.u.u .CJtO ..

:::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5. y ki~n khac (lien quan dJn ki hoach su dung delt ndm 2018)

., ~--.b~.!~.~.ki~.I~.~ ..~.aD~.ki1lItttt.i.l.t. J.. -.~a.n~..t.o!.8 .
D)\""~~A ~- 1/.- -\--.,,~-_;~ •• \ r -....I) '»: ~ ~...l .n- J ! '~"-

..···..··¥~~·~i~···~·ltZ\..-.j.untr\.\:J~.(ll.t.a.BM.uw.TM7·;···L.··1~ ..~ ..1... ..1L{J.QD ..t4 ....

:::::~J.~t;;~:~;~:;;';7:;'::i4:J;;;:~:1ii:~~:.b{.t:;'::{£:B~~:~~;~::
......~._. il~.,Jil:.) ~ ~ .

::::::::~~2t:e:Ir~s~MT~:~:~:~:~~::~::~:~~:::~l.:..-.~
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••• 00 .

...................................... .
••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••• 0 •••••••••• 0 ••••••••

Tra Vinh, ngay 30 thdng -tD nam 2017
NgmYi y ki~n

(Ky, ghi ro hQ ten)

~
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H9i dong tham dinh quy hoach, kS hoach sir dung d~t cap huyen tren dia ban
tinh Tnl Vinh.

NQi dung y ki~n

,1. Mire de) tin c~y,cua cac thong tin~ s8 li~u sir d\lng trong bao cao; danh
gia kef qua thuc hi~n ke hoach sir dung dat nam 2017 .

................................. ~.~~ .

................................................ " .

..~ , ~ .

2. Muc de) phu hop cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vO'idi~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dU'gc He)i dAng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t c~p huyen tren dja ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bidu 03/CH quy hoach su' dung ddt d~n nam 2020) .

.......................D...~.p~.tJ-r .

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................... -. .
3. Mire de) th8ng nh~t, phu hop cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vo'i

k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xa hQi; nhu ci!l sir dl}ng d~t clla nganh, Iinh Vl}'C

trong Dam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bieu lO/CH, ... ).
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung d~t narn 2018 (kh{;i luang thuc hien
trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan din d6t dai; giai phap t6 chuc thuc hien; )
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.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach sir dung d6t ndm 2018)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........~ .
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......................................................................................................................................

...........................................................................................................................
Tra Vinh, ngay a-t thiln~ '1 ndm 2017

Nglf(YiY kien
(Ky, ghi ro hQ ten)
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NQi dung y ki~n

,1. Muc dQ tin c~y, cua cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao; danh
gia kef qua thuc hi~n ke hoach sir dung dfit nam 2017.

, , .
........................................................................... .
•• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~............................................................. . .
........................................................ .
.................................................... .
................................................ .
.......................................... .
..................................... .
.............................................................................................................~ ~ .

2. Muc dq phil hop cua k~ hoach sir d\lng dfit nam 2018 v6'i di~u chinh
quy hoach sir dung dfit d~n narn 2020 dii dU'Q'cHQi dBng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dfit cip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bz-e'u031CH quy hoach sic dung ddt din ndm 2020) .

....................................................................... .

................................... .

.............................. .

.......................... .

......................................................................................................................................
3. Muc dq thBng nhfit, phil hop cua ~~ hoach sir dyng dit nam 2~18 vo'i

k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii hqi; nhu ca~ su dung dat cua nganh, hnh Vl}'C

trong ·nam 2018 tren dja ban huy~n (xem Bieu lOICH, ... ).
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4. Tinh kha thi ciia k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (khoi luang thuc hien
trong nom 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)
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5. Y ki~n khac (lien quan din td hoach sf dl,tn~dt nom 2018)
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PHIEUYKIEN
K~ hoach sir dung d~t Dam 2018, hUY~DcAu Ke.

- HQ ten: TANG PHUONG QUANG
- Chirc vu: Pho Phong KS hoach - Tai chinh, Sa Giao due va Dao tao.
- Thanh vien HQi d6ng tham dinh quy hoach, kS hoach sir dung dftt cftp

huyen tren dia ban tinh Tra Vinh.
NQi dung y ki~n:
1. Mu-c dp tin C{lY cua cdc thong tin, sa li~u sir dung sir dung trong bdo cdo;

danh ~ia kit 9u~ thlfc hi~n ki hoach sir dl:l;ngdat niim 2017.:
- Thong nhat so lieu danh gia thirc hien ke hoach su dung dat nam 2017 cua

huyen, kern thea noi dung giai trinh kSt qua su dung dftt nam 2017.
2. Mu-c dp phil h(J7Jcua ki hoach' sir d{lng dat niim 2018 vOi diiu chinh quy

hooch sir dung dat ilin niim 2020 illi dU'(lcHpi dang tham djnh quy hooch
sir dung dat cap huy~n tren dja bim tinh Tra Vinh tham iljnh:
- KS ho~ch su dl,lng dftt nam 2018 phil hQ'pquy ho~ch su dl,lng dftt dSn nam

2020 cua huy~n.
3. Mu-c dp phil h(J7Jcua ki hO{lchsir d{lng dat nam 2018 vOi ki hO{lchphat

triin kinh Ii -xli hpi, nhu cOusir d{lng ilat cua nganh, linh vlfc trong nam
2018 tren ilja ban huy~n:
- Danh ml,lCcong trinh giao dl,lc dao t~o co nhu cftu su dl,lng dftt trong nam

2018 la tang 1,22 ha, cho 3 truOng (trong do co 2 truOng THPT) phil hQ'p
vai kS ho~ch phat tri~n nganh va kS ho~ch phat tri~n KT-XH cua dia
phuong. B6ng thai, giam 1,09 ha do s~p xSp l~i truOng lap thea qui
ho~ch.

- Chi tieu quy ho~ch su dl,lng dftt ca sa Giao dl,lc - Bao t~o dSn 2020, cua
tinh giao va kS ho~ch su dl,lng dftt cua huy~n d~u phil hgp, cao han muc
quy dinh t6i thi~u v~ dinh muc dftt cho truang hQc.

4. Tinh khii thi cua ki hO{lchsir d{lng dat nam 201 fJ:
- KS ho~ch su dl,lng dftt giao dl,lcdao t~o nam 2018 vai cac d\f an cong trinh

Cl,lth~ cua huy~n la kha thi vai di~u ki~n giai phap th\fc hi~n. V~ phuang
~ an th\fc hi~n cftn Cl,lth~ va co bi~n phap kh~c phl,lc duQ'c nhfrng h~n chS

cua nam 2017.
5. Y kiin khac:

- B~ nghi don vi l~p kS ho~ch su dl,lng dftt quan tam nhu cftu cua cac truang
trong danh ml,lc cac cong trinh xay d\fng truOng hQc thuQc Chuong trinh
KCH truOng lap hQCgiai do~n 2017-2020 tren dia ban huy~n.

- Qua trinh phat tri~n mai, s~p xsp vi tri, di~m truang cftn can cu qui ho~ch
phat tri~n m~ng luai truang lap hQCdff duQ'c UBND tinh phe duy~t va
cong b6.

Tra Vinh, ngay 03 thang 11 nam 2017.
Nguai y kiSn.

~':.__I '
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UBND TiNH TRA VINH
HQI,DONG Tlli\M DINH QUYHO~CH,
KE HO~CH slY DVNG cAP HUY¥N

86: A tJ ITB-HDTD

CQNGHOA xA HQI cnuNGHiA VIET NAM
DQc I~p- TV do - H~nhphu~

Tra Vinh, ngay Jet thang 11ndm 2017

THONGBAo
K~t qua thim djnh k~ hoach sir dung d~t nam 2018

huy~ncau Ke, tinh Tra Vinh

, ~gay 13 thang 11 nam 2017, tai S~ Tai nguyen va Moi tnrong tinh Tra
Vmh, ong Truong Va~ Huy - Pho Giam doc S6 Tai nguyen va Moi tnrong, Pho
Chu tich Hoi dong tham dinh qu~ hoach, k@hoach sir dung d~t c~p huyen tren
di,a ban tinh Tra Vil}h (sau day viet tat la,HDTD) da chu tri cuoc h9P tham dinh
ke hoach su dung dat nam 2~ 18 huyen Cau,Ke, tin~ Td Vinh (sau day vi@ttAt Ia
KHSDD n~m 20 18 huyen Cau Ke). Qua ket qua tham dinh (dinh kern Bien ban,
Bao cao tham dinh chuyen mon cua Chi C\lCQuan 19d~t dai va cac Phi@u9 ki@n
cua tha~ vien HDTD), HDTD thong bao k@tqua th~m dinh KHSDD nam 2018
huy~n Cau Ke nhu sau:

1. H6 so KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke co ban th\1'chi~n theo dung quy
dinh phap lu~t vS d~t dai; phuong an KHSDD nam 2018 vS co ban dap Ung nhu
c~u su d\lng d~t cua cac nganh, 11nhV\1'C,dap (mg duQ'cm\lc tieu phM triSn kinh t@
- xa h<)itrong nam 2018 cua tinh noi chung va cua huy~n C~u Ke noi rieng; cac
chi tieu KHSDD nam 2018 huy~n C~u Ke vS co ban t6ng hqp duQ'cnhu celu su
d\lng d~t, can d6i duQ'ccac chi tieu su d\lng d~t cho cac nganh, 11nhV\1'C.

Cac thong tin, s6 li~u, dfr li~u su d\lng trong bao cao KHSDD d@nnam
2020 huy~n C~u Ke co tinh phap 19.

2. DS h6 so KHSDD nam 2018 huy~n C~u Ke duQ'c hoan thi~n hon,
UBND huy~n C~u Ke nghien cUu, ti@pthu chinh ~ua, b6 sung theo cac 9 ki@n
dong gop cua cac thanh vien HDTD va Bao cao tham dinh chuyen mon cua Chi
C\lCQuan 19 d~t dai, d~c bi~t luu 9 b6 sung, chinh sua, hoan thi~n cac n9i dung
nhu sau:

- VS danh gia diSu ki~n t\1'nhien, kinh t@- xa h<)i:ck IUl!9 c~p nh~t, b6
sung danh gia cac chi tieu phM triSn kinh t@- xa h9i nam 2018 ?e lam, c6 So' x~y
dung phuong an KHSDD; b6 sung k@tqua DiSu tra thoai hoa da~ky dau tr~n d!a
b~n tinh Tra Vinh, lam r5 v~n dS thich Ungvai bi@nd6i khi h~u; dong thai, bo sung
ngu6n g6c s61i~u dS dam bao d<)tin c~y. ,

_K@tqua th\1'chi~n KHSDD nam 201?: K@tqua ~h\1'chi~.?KH~DD dl;lt.r!t
th~p, do do huy~n c~n phan tich, dam: gi~ day du ~on ,cac ng~yen ;_nhanth\1'ch~vn
chua dat tren tUng chi tieu su d\lng dat; can l~p bao cao chuyen de theo quy d!nh
dS lam 'co So' l~p KHSDD nam 2018.
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:

_ Phuong an KHSDD n,am 2018: Ra soat, 1;'6sung chi tie,u s~ dung d~t ?a
dircc phan b6 til phirong an di~u ~hinh QHSD~ d~n na~ 2029 cu~ tinh ch? huy~n
trong nam KHSDD va phan bo den tirng don yl hanh chinh cap xa t~eo C~~g ~an
s6 5630IBTNMT-TCQLDD va Cong van so 3954/uBND-1';lN; dong thoi, ,tmh
toan, can d6i cac chi tieu sir dung d~t cho phil hQ'P voi cap tinh phan bo ,va
phuong an diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huyen (d§.ducc HDTD tham
dinh thea Thong bao s6 146/TB-HDTD ngay 18/10/2017). Truong hop co sir
chenh lech phai co bao cao giai trinh lam ro dS lam co sa bao cao UBND tinh
xem xet, quyet dinh.

_Ra soat diSu chinh, b6 sung dfty du nhu cftu su dung d~t cua cac nganh, linh
vue, t6 chirc, hQgia dinh, ca nhan (cac cong trinh, dVan) trong KHSDD ~am 2018;
d6ng thm, dam bao phil hgp so vm cac Nghi quyet cua HDND tinh doi vai cac
cong trinh, dv an cftn thu h6i d~t (theo quy dinh 4li Khoan 3 DiSu 62 Lu~t D~t dai),
co nhu cftu chuySn m\lc dich su d\lng d~t tr6ng lua (theo quy dinh t?i Khoan 1
DiSu 58 Lu~t D~t dai) d6i vai cac cong trinh dv an nam truac chuySn sang.
TruOng hgp cftn thiSt phai co sv thay d6i cftn giai trinh dfty du vS co sa phap ly,
tinh buc xuc, c~p bach, v6n dftu tu dS c~p thAmquySn xem xet, quySt dinh.

Huy~n cftn ra soat l?i khong dua vao phuong an KHSDD nam 2018 cac
cong trinh, dV an khong co tinh kha thi (chua duQ'cghi v6n trong nam KHSDD);
d6ng thai, cAnlUlly ra soat, c~p nh~t cac cong trinh, dv an trong kS ho?ch dftu tu
cong trung h?n 05 nam (2016-2020) tren dia ban huy~n cAu Ke d§.duQ'cHDND
tinh thong qua t?i Nghi quySt s6 22INQ-HDND ngay 08/12/2016 va duoc diSu
chinh, b6 sung t?i Nghi quySt s6 44INQ-HDND ngay 13/7/2017 va van b~n phap
ly cua Sa, nganh (Giao thong V~n tai, Nong nghi~p va Phat triSn nong thon, ... ).

, - Ra so~t, b6 sung trong vi~c tinh toan cac khoan thu - chi cho phil hgp;
bo sung C\lthe hoa hon cac giai phap thvc hi~n nh~m kh~c ph\lc cac h?n chS, t6n
t?i trong KHSDD nam 2017 dS dam bao tinh kha thi cua phuong an KHSDD.

- Ban d6 KHSDD; ban ,ve vi tri, ranh giai, di~n tich cac cong trinh, dv an
trong KHSDD nam 2016: De nghi huy~n ra soat, chinh sua, b6 sung cac noi
dung dam ?aO phil hgp vai quy dinh t?i Thong tu 29/2014/TT-BTNMT ~a
Th?ng tu, so ?8/2014/T,T-BTNMT ngay 02/6/2014 cua BQ Tai nguyen va Moi
truong va Cong van so 5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19/10/2017 cua Bo Tai
nguyen va Moi truOng. .

" J. - Ra, soat, .1iSuJ.c~i~hva b6 sun~ nQi dung bao cao thuySt minh t6ng hgp,
h~ thong bang, bleu so h~u dam bao day du va dung thea quy dinh. .

" T:en ~ay la kSt qua :h~m,dinh KHSDD nam 2018 huy~n Cftu Ke, HDTD
~~ong ~S den U~ND huy~n Cau ~e ra soat, chinh sua, b& sung va hoan thien
? so Dl? nam 2018 va gui ve Sa Tai nguyen va Moi truang d~ k' ~ t'

trInh UBND tmh phe duy~t thea quy dinh.!. n.-- tern ra,
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Nqi nh~n:
- VBND tinh (b/e);
- Thanh vien HDTD (d/b);
- VBND huyen cAu Ke (t/h);
- Ban LDS;
- Liru: VT, CCQLDD.

TM. HQI DONG THAM DJNH
PHOCHUTJCH

PGD. SO TAl NGUYEN vA MOl TRUONG
Truong Van Huy
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UBND TiNH TRA VINH
HOI DONG THAM DINH QUYHOACH

x. '?,/;..'
KE HOACH str DUNG CAP HUYEN. . .

CONG HOA xA HOI crruNGHiA VIET NAM
DQe I~p - TV do - H~nh phu~

Tra Vinh, ngay A3 thang 11nam 2017

BIEN BAN
HQp thftm djnh k~ hoach sir dung d~t nam 2018

ella huy~n ciu Ke, tinh Tra Vinh

Vao luc 14 gio 00 phut, ngay 13 thang 11 nam 2017, tai HQi tnrong - Sa Tai
nguyen, va !'1oi tnrong tinh Tra Vinh, HQi d6ng tham dinh quy hoach, kS hoach sir
dung dat cap huyen tren dia ban tinh Tra Vinh (sau day viet t~t Ia HDTD) t6 clnrc
cuoc hop tham dinh KS hoach sir dung dfrt nam 2018 cua huyen Cau Ke, tinh Tra
Vinh (sau day viSt la KHSDD nam 2018 huyen Cftu Ke),

I. Thanh phin tham dv
1. HQi d6ng tham dinh

a) C6 mat va co giri phieu y kien:

- Ong Lu Phuoc Hiep, Giam d6c Sa Tai nguyen va Moi tnrong;

- Ong Truong Van Huy, Ph6 Giam d6c Sa Tai nguyen va Moi truang;

- ang NguySn Van Khiem - Ph6 Giam d6c Sa Lao dQng - Thuong binh va
Xa hQi;

- ang Vuong Hai Khoa - Ph6 Giam d6c So'KS hOl;lChva Dftu tu.

- ang Btii Van Minh - Ph6 Giam d6c Sa Y tS; - ang Phl;lm Van Tam -
Truang Ban Quan Iy Khu kinh tS Tra Vinh.

- ang NguySn Nam Tufrn, Chi cvc truang Chi C\lCQuan Iy dfrt dai tn,rc thuQc
So'Tai nguyen va Moi truang;

- ang NguySn Vl;lnKha, Truang phong KS hOl;lCh- Tai chinh thuQc So'Tai
nguyen va Moi truang;

- ang NguySn Qu6c Tufrn, Ph6 Chi cvc truang Chi cvc Quan Iy dfrt dai tf\IC
thuQCSa Tai nguyen va Moi truang;

- ang Lam Van T6t - Ph6 truang phong Nong nghi~p - Tai nguyen va Moi
truang thuQc UBND tinh di thay ong NguySn Thanh Tam;

- Truong Thi H6ng Tam - Truang phong Canh sat phong ch6ng tQi phl;lmvS
moi truang thuQc Cong an tinh;

_ Ong Doan Van Minh - Ph6 truang phong KS hOl;lCh- Tai, chinh thuQc Sa
Nong nghi~p va Phat triSn nong thon di thay ong Phl;lmMinh Truyen;

_ ang Huynh NgQc Xuan - Truang phong Ky thu~t An toan Di~n nang va
Moi truang thuQCSa Cong Thuong;



_Ong Trfin Minh HiSu, Tnrong phong KS hoach - Tai chinh thuoc Sa Giao
thong V~n tai;

_ Ba Nguyen Thi Thanh Thuy, Pho Truong phong Quan ly Quy hoach KiSn
true thuoc Sa Xay dung;

- Ong Ha Phiroc An - Chuyen vien phong Tai nguyen va Moi tnrong thuoc
Ban Quan ly Khu kinh tS Tra Vinh di thay ong Pham Van Tam;

b) V~ng co giri phieu y kien:

- Ong Nguyen Dai Dire, Pho Giam d6c Sa Van hoa - ThS thao va Du lich;

- Ong Nguyen Van Huang - Pho Chi huy tnrong - tham rmru tnrong - BQ
Chi huy Quan S\f tinh;

- Ong Pham Van Tren - Pho Chi huy tnrong - Tham rmru tnrong BQChi huy
BQdQibien phong tinh.

- Ong Tang Phuong Quang - Pho Truong phong KS hoach -Tai chinh - Xay
dung co ban thuoc Sa Giao due va Dao tao.

2. D~i dien UBND huyen cfiu Ke

- Ong Luu Van Nhanh - Pho Chu tich UBND huy~n cfiu Ke;

- Dan vi tu vfuI:Trung tam Ky thu~t Tai nguyen va Moi truOng tinh Td Vinh.

3. D~i di~n Chi C\lC Qmln ly d~t dai

- Ong Nguy@nQu6c Dan - Pho TruOng phong Quy ho~ch - Gia d~t thuQc Chi
C\lC Quan ly d~t dai;

- Ba Ph~m My Linh Em - Chuyen vien Phong Quy ho~ch - Gia d~t thuQc Chi
C\lC Quan ly d~t dai - Ghi bien ban.

II. NQi dung

1. Ong Nguy@nQu6c Dan: Giai thi~u thanh phfin d~i biSu tham d\I; thong
qua chuang trinh cUQchQp.

2. D~i di~n UBND huy~n cfiu Ke: Trinh bay tom t~t nQi dung KHSDD nam
20 18 huy~n cfiu Ke.

3. Ong Nguy@nNam Tu~n: Thong qua Bao cao th~m dinh chuyen mon cua Chi
C\lC Quan ly d~t dai va phiSu y kiSn dong gop cua cac thanh vien v~ng m~t (dinh kem).

4. Y kiSn dong gop cua cac thanh vien HDTD

Cac thfmh ~ien I-!DTD da ,co y kiS~ dong gop C\l thS t~i cac phiSu y kiSn
(dinh kem). MQt so y kien phat bieu tn,rc tiep t~i cUQchQp nhu sau:

a) Huynh NgQc Xuan (Sa Cong Thuang)

- Co ban th6ng nh~t vai bao cao th~m dinh cua Chi C\1CQuan ly d~t dai;

- Ra soat, diSu chinh ten cong trinh DuOng day 110kV cfiu Ke - Tra CU _
D~yen Hai cho dung; d6ng thai, b6 sung cong trinh DuOng day Cfrp di~n cho C6n
Ban Chat (xa Hoa Tan), di~n tich cfin thu h6i khoang 134 m2,
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" - :rheo qu~ hoach h~"th6~g ~o, h~ thong cira hang xang dfiu da duoc phe
duyet thi tt;ong nam 2018 tren dia ban huyen Cau Ke khong co. Tuy nhien, UBND
tinh da cha.p thuan chu truong xay ~\1Ilg02 Cira hang xang dfiu (dien tich khoang
0,20 ha). De nghi ra soat, C?Pnhat bo sung.

- Theo quy hoach ~hat trien h~ thong cho dSn nam 2020 da duoc phe duyet
t~i tren dia ba~ huyen Cau Ke ~o met so cho nhu: Phong Th~nh, Nga H?u, Tra
Ot, ... Huyen can xem xet, can doi dira van thuc hien trong KHSDD nam 2018 cho
phil hop,

- Ra soat, xem lai vi tri xay dung Cum cong nghiep Vam BSn Cat dam bao
chinh xac; d6ng thai, xem lai nguon v6n dfiu tir khi dua van KHSDD nam 2018
Cum cong nghiep An Phil Tan nham dam bao tinh kha thi.

b) Ong Lam Van T6t (UBND tinh)

- Th6ng nhfit vai bao cao th~m dinh cua Chi C\lCQuan Iy dfit dai;

- DS nghi b6 sung cac can Cllphap Iy I?p KHSDD nam 2018 cfip huy~n nhu:
Cong van s6 5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19/10/2017 cua BQTai nguyen va Moi
truOng va Cong van s6 3954/UBND-NN ngay 26/10/2017 cua UBND tinh; b6
sung cO'sa khoa hQc: DiSu chinh QHSDD dSn nam 2020 tinh Tra Vinh va diSu
chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huy~n cfiu Ke;

- T~i trang 28: DS nghi C?Pnh?t s6 li~u thea h6 sa diSu chinh QHSDD dSn
nam 2020 tinh Tra Vinh.

- T~i trang 30: Bao cao xac dinh KHSDD nam 2018 th\lc hi~n la 116 cong
trinh, d\l' an la chua th6ng nhfit vai BiSu 10/CH (xac dinh co 99 cong trinh, d\l' an).
DS nghi ra soat, lam roo

- T~i m\lc 3.2.1 (trang 30): Bao cao xac dinh co 44 cong trinh, d\l' an nam
2017 chuySn sang th\l'c hi~n trong KHSDD nam 2018. Tuy nhien, theo danh gia
kSt qua th\l'c hi~n trong nam 20 17 huy~n con 59 cong trinh chua th\l'c hi~n, do do
con 15 cong trinh rna huy~n chua dS C?PdSn. DS nghi ra soat, lam ro.

- T~i trang 32: Cfin ra soat, xem I~i chi tieu dfit thlfong m~i - dich V\l trong
nam KHSDD 20 18 (huy~n xac dinh chi tieu nay khong bien dQng).

Ngoai ra, huy~n cfin ra soat, xem I~i cau tll' su d\lpg trong bao c~o thuySt
minh cho dS hiSu, C\l thS t~i trang 34 - 45: "di~n tich dat khong thay doi so vai
hi~n tr~ng".

c) Ong Doan Van Minh (Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon)

CO'ban th6ng nhfit vai phuong an KHSDD nam 2018. Tuy nhien, cfin ra
soat, diSu chinh mQt s6 nQi dung sau:

_ Danh gia th\l'c tr~ng phat triSn cua nganh (trang 10-11): DS nghi C?P nh?t
thea s6 li~u nam 2017 cua huy~n.

_T~i Bang 03, dS nghi C?Pnh?t b6 surWdi~n tich rimg phong hQtren dia ban
huy~n cfiu Ke la 108,2 ha thea QuySt dinh so 500IQD-UBND ngay 03/412017 (ven
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tuyen song Hau); d6ng thai trong phuong a~ KHSDD nam 2018 c~a huyen b6
sung dien tich d~t rirng phong hQcua huyen Cau Ke la 108,2 ha cho phu hQ'P.

- DS nghi bo 03 hang muc cong trinh: Ke 10u C6n Tan Quy, xa An Phil Tan;
Ke chong sat la khu V\fCthi tr~n C~u Ke; H~ thong thu,Yloi My Van - Rum Soc -
Cai Hop; d6ng thai, dS nghi b6 sung cong trinh Nang cap, rna rong Nha may mroc
sach Hoa An, dien tich 0,2 ha.

d) Ong Nguyen Van Khiem (Sa Lao dong - Thuong binh va Xa hci)

- Ra soat, lam ro nQi dung danh gia nguyen nhan chua tlnrc hien cac cong
trinh giao thong di qua lam m~t 4i~n tich d~t lam nghia trang, nghia dia, ru:a tang
IS, nha hoa tan (trang 24) thi phan dien tich nay duoc tinh vao chi tieu dat giao
thong hay d~t nghia trang, nghia dia,

- KSt qua thuc hien KHSDD nam 2017 cua huyen C~u Ke dat r~t th~p so voi
kS ho~ch dUQ'cduy~t. Do do, c~n xem xet, can d6i l~i KHSDD nam 2018 dS dam
bao tinh kha thi (xem xet dua vao KHSDD nam 2018 cac cong trinh, d\f an da co
v6n d~u tu).

- BiSu 10lCH xac dinh th\fc hi~n 99 cong trinh d\l' an la chua th6ng nh~t vai
nQi dung bao cao thuySt minh (trang 30), xac dinh th\fc hi~n 116 cong trinh, d\f an.

d) Ong NguySn V~n Kha (Sa Tai nguyen va Moi truOng)

- Ra soat, b6 sung chi tieu phat triSn kinh tS - xa hQi nam 2018 cua huy~n dS
lam cO' sa l~p KHSDD nam 2018.

- B6 sung cac cO'sa khoa hQc: DiSu chinh QHSDD dSn nam 2020 tinh Tra
Vinh; diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 huy~n C~u Ke;

- Theo quy dinh t~i Thong tu s6 29/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 thi
nQi dung phan dch, danh gia kSt qua th\fc hi~n KHSDD nam 2017 phai du<,Ycxay
d\l'ng thanh bao cao chuyen dS co t6 chuc hQi thao l~y y kiSn dS lam cO' sa l~p
KHSDD nam 2018. DS nghi xem l~i, b6 sung cho phil hQ'P;d6ng thai, ra soat thay
thS c\lm tiT"kS ho~ch su d\lng d~t nam truac" thanh C\lm tiT"kS ho~ch su d\lng d~t
nam 2017".

- T~i M\lc 3.2.1 (trang 30): Bao cao xac dinh KHSDD nam 2018 th\l'c hi~n la
116 cong trinh, d\f an la chua th6ng nh~t vai BiSu 10lCH (xac djnh co 99 cong
trinh, d\f an). DS nghi ra soat, lam roo

- Ra soat, b6 sung lu~ chUng di~n dch d~t khong thay d6i m\lc dich so vai hi~n
tr~ng thea quy dinh; d6ng thai diSu chinh c\lm tir "di~n tich khong thay d6i so vai
hi~n tn;mg"thanh c\lm tll' "di~n tich khong thay d6i m\lc dich su d\lng" cho dShiSu.

- Trong KHSDD nam 20 18, d~t a nong thon ,giam 45,45 ha; d~t a do thi tang
0,~3 ha (trang 43-44),Ia khong phil hQ'Pvai nh~ cau va chi tieu su d\lng d~t trong
dieu chinh QHSDD den nam 2020 cua huy~n. De nghj xac djnh l~i.

- D\f kiSn cac khoan thu - chi co lien quan dSn d~t dai con So' sai, chua dua
ra du<,Ycphuang phap tinh, trong khai to(in c~n b6 sung ngu6n thu tiTgiao d~t co
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thu tiSn, cho th~e d~;; b6, sung ph~n chi phi h6 tro, tai dinh cu theo quy dinh; b6
sung phuong phap, cach tmh cu the thu - chi.

A -. ?iai phap}6 chirc thtrc hien (Muc IV, trang ?59):C~n ra soat cac giai phap
cu the hen quan den KHSDD nam 2018 cua huyen de co tinh kha thi cao.

- Ty l~ ~an d6 thu nho kern theo bao cao (ty l~ 1111.000) la chua dung. DS
nghi ra soat, dieu chinh,

- To trinh phe duyet KHSDD hang nam c~p huyen theo M~u 6.10 ban hanh
kern theo Thong tu s6 29/20 14/TT-BTNMT.

e) Ba Nguyen Thi Thanh Thuy (Sa Xay dung)

- Ra soat, xem lai kha nang d~u tu du an Cum cong nghiep An Phu Tan
trong KHSDD nam 2018 dS dam bao tinh kha thi.

- Ra soat, xem lai du an Khu cong nghiep Khorn 2 (khong co) do du an xay
dung khu cong nghiep thuoc tnrong hop Thu tu6ng Chinh phu chap thuan, quyet
djnh d~u tu.

5. Y kien giai trinh cua don vi tu v~n

- TiSp thu y kiSn dong cua thanh vien HDTD dS ra soat, diSu chinh va
hoan thi~n h6 sa KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke trinh UBND tinh phe duy~t
theo quy dinh.

- Ra soat, c~p nh~t cac can cu phap Iy, cO'sa khoa hQc; ra soat, b6 sung cac
cong trinh nang luqng, xang d~u, ... theo y kiSn cua thanh vien HDTD.

- Ph6i hqp, ra soat I~i di~n tich d~t rUng phong hQ tren dia ban huy~n C~u
Ke cho phil hqp (do theo k8t qua th6ng ke d~t dai tren dia ban huy~n C~u Ke
khong co d~t rUng phong hQ).

- Ti8p thu, chinh sua I~i nQi dung To trinh theo M~u quy dinh.

6. Y ki8n cua UBND huy~n C~uKe
- DS nghi don vi tu v~n ti8p thu, chinh sua va hoan thi~n h6 sa KHSDD nam

2018 cho phil hqp theo cac y ki8n cua thanh vien HDTD.

- KSt qua thgc hi~n KHSDD nam 2017 cua huy~n d~t th~p do khi l~p
KHSDD huy~n dua vao nhiSu cong trinh, dg an nh&mkeu gQi d~u tu, C\lthS: C\lm
cong nghi~p Vam B8n Cat (hi~n nay cling da co mQt s6 doanh nghi~p dang ky d~u
tu nhung chua co chu truong cua UBND tinh) nen ti8p t\lC chuySn sang thgc hi~n
trong KHSDD nam 2018.

- Ra soat, xem I~i tinh kha thi cua cong trinh C\lm cong nghi~p An Phu Tan.

7. K8t lu~n cua Pho Chu tich HDTD
a) H6 sa KHSDD nam 2018 cua huy~n cau Ke cO'ban thvc hi~n theo dung

quy dinh phap lu~t vS d~t dai; phuong an KHSDD nam 2018 ve cO'ban dap ~g
nhu c~u su d\lng d~t cua cac nganh, IInh vgc, dap (rng duqc m\l~ tieu phat trien
kinh t8 - xa hQi trong nam 2018 cua tinh noi chung va cua huy~n Cau Ke noi rieng.
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H~ thong bieu m&uco ban d~y du va dung quy dinh,
Cac thong tin, s6 lieu, dfr lieu su dung trong bao cao KHSDD nam 2018

huyen C~u Ke co tinh phap ly.

b) ,D@ h6 sa KHSDD ~am 20 18 huyen C~u Ke duoc ho.~nt?i~~ hon: U,B~p
huyen Cau Ke nghien ciru, tiep thu chinh sua, bo sung theo ph~eu y hen, cac y hen
dong gop true tiSp cu~ cac thanh "yienHDTD va J?ao cao tham dinh chuyen mon
cua Chi cue Quan ly dat dai, mot so nQi dung cu the nhir sau:

- VS danh gia diSu kien tv nhien, kinh tS - xii hQi: C~ hru Y c~p nhat, b6 sung
danh gia cac chi tieu phat trien kinh tS - xii hQi nam 20 1~ d@l~m co so xay dung
phirong an KHSDD; b6 sung kSt qua Di~u t~a thoai hoa ~at ky dau.tren dia b~n ti~
Tra Vinh, lam r5 vfin dS thich ling vai bien doi khi h~u; dong thm, bo sung nguon goc
s6li~u d@dam bao dQtin c~y.

- KSt qua thvc hi~n KHSDD nam 2017: KSt qua thvc hi~n KHSDD d~t rfit
th~p, do do huy~n c~n phan tich, daryh g~a d~y du hon cac nguy~n nhan thvc hi~r:
chua d~t tren tUng chi tieu su dVng dat; can l~p bao cao chuyen de theo quy dinh de
lam ca so l~p KHSDD nam 2018.

- Phuong an KHSDD nam 2018: Ra soat, b6 sung chi tieu su dVng d~t dii
duQ'cphan b6 tu phuong an diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 cua tinh cho huy~n
trong nam KHSDD va phan b6 dSn tUng don vi hanh chinh c~p xii theo Cong van s6
5630IBTNMT-TCQLDD va Cong van s6 3954/UBND-NN; d6ng thai, tinh toan,
can d6i cac chi tieu su dVng d~t cho phil hQ'Pvai c~p tinh phan b6 va phuong an diSu
chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huy~n (dii duQ'c HDTD th~m dinh theo Thong
bao s6 146/TB-HDTD ngay 18/10/2017). Truang hQ'Pco sv chenh l~ch phai co bao
cao giai trinh lam r5 d@lam co so bao cao UBND tinh xem xet, quySt dinh.

- Ra soat diSu chinh, b6 sung d~y du nhu c~u su dVng d~t cua cac nganh, linh
V\fC,t6 chuc, hQ gia dinh, ca nhan (cac cong trinh, dv an) trong KHSDD nam 2018;
d6ng thai, dam bao phil hQ'Pso vai cac Nghi quySt cua HDND tinh d6i vai cac cong
trinh, dv an c~n thu h6i d~t (theo quy dinh t~i Khoan 3 DiSu 62 Lu~t D~t dai), co nhu
c~u chuy@nmvc dich su dVng d~t tr6ng lua (theo quy dinh t~i Khoan 1 DiSu 58
Lu~t D~t dai) d6i vai cac cong trinh dv an nam truac chuy@nsang. Truang hQ'Pc~n
thiSt phai co sv thay d6i c~n giai trinh d~y du vS ca so phap ly, tinh buc xuc, c~p
bach, v6n d~u tu d@c~p th~m quySn xem xet, quySt dinh.

Huy~n c~n ra soat l~i khong dua vao phuong an KHSDD nam 2018 cac cong
trinh, dv an khong co tinh kha thi (chua duQ'cghi v6n trong nam KHSDD); d6ng thai,
lUlly ra soat, c~p nh~t cac cong trinh, dv an trong kS ho~ch d~u tu cong trung h~n 05
nam (201!i-2920) tren dia bfm huy~n C~u Ke da: duQ'c HDND tinh thong qua t~i
NghJ q~yet so 22INQ-HDND ngay 08/12/2016 va duQ'CdiSu chinh, b6 sung t~i Nghi
quyet so 44INQ-HDND ngay 13/7/2017.

Huy~n c~n ra soat l~i khong dua vao phuong an KHSDD nam 2018 cac cong
trInh, dvan khong co tinh kha thi (chua duQ'cghi v6n trong nam KHSDD); d6ng thai,
can lUll y ra soat, c~p nh~t cac cong trinh, dV,an trong kS ho~ch d~u tu cong trung
h~n 05 nam (2016-2020) tren dia ban huy~n Cau Ke dii duQ'CHDND tinh thong qua
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tai Nghi quyet s6 22INQ-HDND ngay 08/1212016 va diroc diSu chinh, b6 sung tai
Nghi quyet s6 44INQ-HDND ngay 13/7/2017 va van ban phap ly cua Sa, nganh
(GTVT, NNPTNT ... ).

- Ra soat, b6 sung trong viec tinh toan cac khoan thu - chi cho phu hQ'P;b6
sung cu thS h6a hon cac giai phap thirc hien nham khac phuc cac han che, t6n tai
trong KHSDD narn 2017 dS dam bao tinh kha thi cua phuong an KHSDD.

- Ban d6 KHSDD; ban ve vi tri, ranh gioi, dien tich cac cong trinh, du an
trong KHSDD nam 2016: DS nghi huyen ra soat, chinh sua, b6 sung cac nQi dung
dam bao phu hQ'Pvoi quy dinh tai Thong tu 29/20 14/TT-BTNMT va Thong tu s6
28/2014/TT-BTNMT ngay 0216/2014 cua BQ Tai nguyen va Moi tnrong va Cong
van s6 5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19110/2017 cua Bo Tai nguyen va Moi tnrong.

- Ra soat, diSu chinh va b6 sung nQi dung bao cao thuyet minh t6ng hQ'P,h~
thong bang, bieu s6 li~u dam bao dAydu va dung theo quy dinh.

DS nghi VBND huy~n cAu Ke sam chinh sua va hoan thi~n h6 sa theo cac y
kiSn neu tren va y kiSn cua thanh vien HQi d6ng thfim dinh va gui l~i Sa Tai
Nguyen va Moi truOng truac ngay 2811112017 dS kiSm tra, trinh VBND tinh xem
xct, phe duy~t theo quy dinh

CUQc hQp kSt thuc luc 16 gia 00 phut cling ngay. Bien ban du<),c l~p
thanh 04 ban.!.

A ?

GHI BIEN BAN

Ph~mMy Linh Em TrU'O'ng Van Huy
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so TAl NGUYEN vA MDI TRUONG
TiNH TRA VINH

CHICVC QUAN LV BAT BAI

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
. DQc l~p - TV do - Hanh phuc

Tra Vinh, ngay 13 thang 1J nam 2017

BAocAo THAM DINH
K~ hoach si'r d\lng d§t nam 201S' huy~n cAu Ke

1

C;hi C1)CQuan Iy d~t ~ai nhan duoc h~ sa dS ng,hj tham dinh k@hoach str
dung dat nam 20 18 huyen Cau Ke do UBND huyen Cau Ke l~p (sau day viet t~t
la KHSDf? nam 20 18 huyen 9~u K~). Qua nghien ciru va kiern tra, Chi C1)C
Quan ly dat dai bao cao HQi dong tham djnh quy hoach, k@hoach Slr dung d~t
cap huyen tren dia ban tinh Tra Vinh vS chuyen mon nhir sau:,

1.Can Clf phap Iy l~p KHSDD nam 2018

H6 sa KHSDD narn 20 18 huyen C~b Ke co ban dll thirc hien thea dung
quy dinh hien hanh nhu: Luat D~t dai nami2013; Nghi dinh s6 43/20141ND-CP

. ngay 15/5/2014 ~ua Chinh phu Quy dinh c~i ti@thanh hanh mQ s6 diSu Lu~t Dit
dai; Thong tu so 29/2014/TT-BTNMT ng~y 02/6/2014 cua BQ tnrOng BQ Tai
nguyen va Moi truOng Quy djnh chi ti@t!vi~c I~p, diSu chinh quy ho~ch, k@
ho~ch Slr d1)ng d~t. .

Tuy nhien, de KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke hoan chinh c~n diSu
chinh, b6 sung: DiSu chinh quy ho~ch Slr d1)ng d~t d@nnam 2020, k@ho~ch Slr
d1)ng d~t 05 nam ky cu6i (2016-2020) tinhl Tra Vinh (dang trinh chinh phu phe
duy~t); diSu chinh quy ho~ch Slr dVng d&t d@n nam 2020 thea Cong van s6
5630IBTNMT-TCQLDD ngay 19/10/2017 bua BQ Tai nguyen va Moi truOng vS
vi~c I~p k@ho~ch su d1)ng d~t nam 20 18 c~p huy~n; Nghi quySt s6 271NQ
HDND ngay 09/12/2015, Nghi quy@t s6 25INQ-HDND ngay 08/12/2016 cua
HDND tinh vS vi~c thong qua danh mvc cab cong trinh, dl)' an c~n thu h6i d~t va
nhu c~u chuy@n m1)Cdich su d1)ng dit tr6ng Iua, d~t rling phong hQ sang Slr d1)ng
van m1)Cdich d~t khac nam 2016, 2017 tren dia ban tinh Tra Vinh.

2. Thanh ph§n hA so' gAm:
Thanh ph~n h6 sa KHSDD nam 20 1,8 huy~n C~u Ke d~y du thea hu?,ng

d§n t~i Khoan 6 DiSu 4 Thong tu s6 29/20 14/TT -BTNMT ngay 02/6/2014, gom:
- To trinh s6 146/TTr-UBND ngay 04/10/2017 cua UBND huy~n C~u Ke;
- Bao cao thuy@t minh t6ng hgp KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke;
- Bim d6 KHSDD nam 2018 huy~n C~u Ke (ty I~ 1125.000).
Bao cao thuy@t minh t6ng hgp dugc x:iy d\mg dung thea b6 C\lChlf6ng dfrn

tai Mfru 5.7IBC-KH; Bang bieu s6 li~u va Ban d6 k@ho~ch Slr dVng dat cO' ban
dung thea quy djnh t~i Thong tu s6 29/20 14/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua B9
truOng BQ Tai nguyen va Moi truang.

3. ThAm dinh nQi dung KHSDD nam 2018
3.1. Di~u ki~n tv nhien, thvc tr~ng kinh t~ - xii hQi



Noi dung Bao cao da neu tu~g d6i t~~m dien vS d~c diem tlJ nhien, tai
nguyen thien nhien, thirc trang pha~ trien kinh te - xa ~Qi 6 thang dau nam 2017 cua
huyen cau Ke dS lam co sa l~p ke hoach su dung dat n~m 20~8. Tuy nhien, Bao
cao can nghien ciru b6 sung ket qua diSu tra thoai ]loa dat ~Y dau tren dia ban tinh
Tra Vinh da duoc UBND tinh phe duyet tai Quyet dinh so 822/QD-UBND ngay
18/5/2017 dS lam co sa cho l~p KHSDD nam 2018.

3.2. K~t qua thuc hi~n KHSDD nam 2017
_Bao cao phan tich, danh gia ket qua thirc hien KHSDD nam 2017 (Bang 01

_BCTM) tren dia ban huyen cau Ke chua thong nhat (so hrong, dien tich cac cong
trinh, du an da thirc hien) voi ~ao cao s6 3161BC-UBND n~ay 0911,o/2~ 17 cila
UBND huyen cau Ke vS vi~c dAngky cac cong trinh, dg an can thu hoi dat va co
nhu cau ch~ySn mvc dich su dVng d~t tr6ng lua, d~t tr6~g cay la~ nam sang ~u
dvng vao mvc dich khac nam 2018 tren dia ban huy~n Cau Ke, can ra soat, dieu
chinh nhu: C6ng Bong Bot, C6ng Tan Dinh, ...

- Dftt thuang mi;li- dich vv (trang 22): DS nghi ra soat, lam r5 han nguyen
nhan c6ng trinh Thuang mi;lidiFh V\l khach si;lna xa Hoa An, di~n tich 0,19 ha
(g6m: 0,10 ha dftta do thi, con li;lila d~t tr6ng cay lau nam) cho phil hgp.

- Dftt a ti;linong thon (trang 24): Ra soat, xem l?i nguyen nhan huy~n xac
di,nhket q~a thlJc hi~n KHSDD ~am 2017 thftp han 27,27 ha do cac cong trinh ban
dau gia dat cong chua thlJc hi~* xong. Tuy nhien, thee KHSDD nam 2017 dugc
duy~t la 612,91 ha, ket qua thlJC4i~n la 640,18 ha.

- Ket qua thu h6i dfttnam:2017 (trang 25-26): Huy~n xac dinh t6ng hi~n tich
dftt da thu h6i (dftt nong nghi~p ya d~t phi nong nghi~p) la 5.26 ha d~ thlJc hi~n cac
cong trinh, dlJ an. Tuy nhien, Bapg 01 danh mvc cac cong trinh, dlJ an da thlJc hi~n
xongtrong nam 2017 chi 3,73 ha. DS nghi ra soat, diSu chinh ho~c b6 sung bao cao
giai trinh lam r5. .

DS nghi ra soat, b6 sung! danh gia day du nguyen nhan thlJc hi~n cac chi
tieu su dvng dftt chua di;ltso voi KHSDD nam 2017 dugc duy~t: d~t tr6ng cay
la~ nam, d~t tr6ng cay hang n~m khac, d~t tf\} sa co quan, d~t sinh hOi;ltcQng
dong,... .

4. NQi dung KHSDD na,m 2018
, 4.1. Mu-c dQ phil hgp c~a KHSDD nam 2018 vo; d., thao phU'O'ngan

dieu chinh QHSDD d~n na~ 2020 huy~n C~u Ke (da dugc HDTD th~m
dinh) .

Bao cao chua xac dinh c~i tieu sil' dvng d~t da dugc phan b6 tu ke hoach sil'
dVng,d~tdlP tinh (duqc xac djnh trong phuang an diSu chinh quy hOi;lchs~ d\lng
d~t den nam 20~0 tinh Tra Vinh (dan~ trinh Chinh phil phe duy~t) den timg dan
Vl,hanh chinh cap xa thee ,Congvan so 5630IBTNMT-TCQLDD. DS nghi ra soat,
bo sung thee quy dinh; dong thai, tinh toan, can d6i li;licac chi tieu sil' dung dftt
C?~ phil h<?p;rai .chi tieu sil' dvng d~t do 9ftp ti~ phan b6 va phu hgp v6i diSu
kl~n thvc te cu~ dla phuang. Truang hgp can thiet phai co SlJ thay d6i thi phai giai
trinh day dil ve co sa phap ly, tinh ,buc xuc, c~p bach, v6n dau tu, ....; d6ng thai
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Uy ban nhan dan huyen C~u Ke c~n luu y nghien ciru, can d6i cac chi tieu sir
dung d~t trong KHSDD nam 2018 dam bao phil hop, thong nhat vei phuong an
diSu chinh qHSDD dSn nam 2020 cua huyen (da duoc HDTD th~m dinh thea
Thong baa so 1411TB-HDTD ngay 05/10/2017).

- Thea phirong an diSu chinh QHSDD dSn narn 2020, huyen khong co
nhu c~u chuyen muc dich d~t phi nong nghiep khong phai la d~t a sang d~t 6.
Tuy nhien, thea phuong an KHSDD nam 2018 thi chi tieu nay huyen xac dinh
chuyen 2,45 ha., , I

- Dat 6 nong thon, dat a do thi (trang 43, 44): Huyen xac dinh trong nam
KHSDD d~t a nong thon la 594,73 ha, giam 45,45 ha so voi hien trang nam 2017
(dien tich 640,18 ha) la chua phil hop ,do tr~an,g hop co thuc hien thu h6i d~t dS
thirc hien cac cong trinh, du an phat trien kinh te - xa hQithi phai bo tri tai dinh cu
cho cac hQgia dinh, ca nhan bi thu h6i d~t (}ho?c phai co guy ho~ch chuySn m\lC
dich d~t a cho cac d6i tm;mg nay dS 6n dinh dai s6ng. D6ng thai phai can d6i,
dam bao phil hqp so v6i phuong an diSu ch¥m QHSDD dSn nam 2020 huy~n xac
dinh di~n tich la 663,00 ha, tang 22,75 ha s6 v6i nam 2015.

4.1. Nhu cAu sir d\mg dfit cho cac ~ganh, linh V\fC; cac ta chuc, hq gia
dinh, ca nhan I,

Baa cao da xac dinh cac chi t,ieu sq d\lng ~at trong KHSDD nam 20 ~7
chua thvc hi~n nhung phu hqp vai dieu ki~h kinh te - xa hQi va xac dinh chuyen
sang tiSp t\le thve hi~n trong nam 2018; xltc dinh nhu e~u Slr d\lng d~t ella cae
nganh, Hnh vvc trong nam 2018 tren dia ban huy~n C~u Ke. Tuy nhien, c~n ra
soat, b6 sung lu~n chung di~n tieh d~t khong thay d6i m\lc dich Slr d\lng so vai
hi~n tr~ng, di~n tieh d~t cae m\le dieh kh~c chuYSn sang trong nam kS ho~eh
thea quy dinh. 1

Huy~n xae dinh trong KHSDD nam 20 18, huy~n thvc hi~n 116 eong
trinh, dV an (trang 30). Trang do, 20 con~ trinh thea diSu ehinh QHSDD dSn
nam 2020 eua tinh, 11 cong trinh thea di~ chinh QHSDD dSn nam 2020 ella
huy~n; 44 eong trinh thea KHSDD nam 2617 ehuySn sang 2018, 06 cong trinh
thea Nghi quySt s6 48/NQ-HDND ngay 191,7/2017 cua HDND huy~n va 18 eong
trinh chua duQ'c thong gua t~i Nghi guySt ~6 48/NQ-HDND nhung do nhu e~u
c~p thiSt eua dia phuong. DS nghi ra soat, Xem xet l~i each t6ng hgp, phan chia
nhu c~u su d\mg d~t cho phu hQ'p do thea; phuong an diSu chinh QHSDD dSn
nam 2020 eua huy~n phai t6ng hqp, can dM nhu e~u Slr d\lng d~t clla huy~n dSn
nam 2020 (KHSDD hang nam eua huy~n).

4.2. TBng hQ'pva can d8i cac chi tieu sir d1}ngdfit
KS ho~eh Slr d\lng d~t nam 2018 clla huy~n co ban t6ng hgp, can d6i duQ'c

nhu c~u su d\lng d~t cua cac nganh, lTnhvvc; cae t6 chuc, hQ gia dinh, ea nhan
tren dia ~an huy~n; d6ng thai ~han b6 dSn ,timg don vi hanh ehinh cap, xa. T'-!y
nhien, KHSDD nam 2018 con ton t~i mQt so nQi dung chua phil hqp, thong nhat,
e\l thS mQt s6 chi tieu nhu sau:
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- Danh muc cac cong trinh, du an thuc hien trong nam 2018 (B iSu 101CH)
c~n thu h6i d~t (theo quy dinh tai Khoan 3 DiSu 62 Luat D~t dai), co nhu c~u
chuyen muc dich sir dung d~t trong Iua (theo quy dinh tai Khoan 1 DiSu 58 Luat
D~t dai) chua phil hQ'Pvoi Bao cao s6 3161BC-UBND neu tren va cac Nghi quyet
cua HDND tinh: S6 27INQ-HDND ngay 09/12/2015, s6 25/NQ-HDND ngay
08/12/2016. MQt vai tnrong hQ'P cu the: Tram trung chuyen rae x§: Chau DiSn,
Duong danl nQid6ng til 6 Kien - HL32, ... DS nghi ra soat chinh sua, b6 sung dam
bao tinh th6ng nh~t vS s6 IUQ'Ilg,quy mo dien tich, loai d~t sir dung cua cac cong
trinh, dir an.

- D~t khu cong nghiep (trang 38): Huyen xac dinh dien tich d~t khu cong
nghiep tang 25,00 ha dS thirc hien Dir an xay dvng hCilt~ng khu cong nghi~p C~u
Quan giai dOCiln1. Tuy nhien, thea QuySt dinh s6 1472/QD-UBND ngay
04/8/2017 cua UBND tinh quySt dinh chu truong d~u tu thvc hi~n dv an Xay
dvng hCilt~ng Khu Cong nghi~p C~u Quan giai dOCiln1 khoang 130,33 ha tCilithi
tr~n C~u Quan, huy~n TiSu C~n: DS nghi ra soat diSu chinh ho~c b6 sung bao cao
giai trinh lam r5. I

- D~t co sa giao dvc - dao tCilo(trang 40, 41), d~t co sa thS d\lc - thS thao
(trang 41): Ra so8.1,xem lCili10Cili,d~tcua cac cong trinh: Duang van Truang m~m
non Phong Phu, di~n tfch 0,04, ha; Duang van san v?n de>nghuy~n, di~n tich
0,06 ha.

- Ra soat, b6 sung di~n t~:Chd~t ck phai chuySn mvc dich su dVng d~t dS
thvc hi~n vi~c nh?il chuySn nhUQ'Ilg,thue quySn Slr d\lng d~t, nh?n gop v6n bfug
quySn su dvng d~t trong nam kS ho?ch tren co sa xem xet dan dS nghi cua nguai
su d\lng d~t (trong nam KHSDD huy~n xac dinh thvc hi~n co 01 dv an); xac dinh
vung phv c?n dv an hCiltkg ky t~U?t, xay dvng, chinh trang khu do thi, kIm dan cu
nong thon dS d~u gia quySn Slr dVng d~t thvc hi~n dv an nha a, thuang ffiCili,dich
V\l, san xu~t, kinh doanh trong nam kS hOCilChd§:co chu truang b~ng van ban cua co
quan nha nuac co th~m quySn thea quy dinh tCiliKhoan 6 va Khoan 7 DiSu 67
Thong tu s6 29/20141TT-BTNMT ngay 02/6/2016 cua Be>truang BQ Tai nguyen
va Moi truOng.

- C~n luu y ra soat, C?Prih?t cac cong trinh, dv an trong kS hOCilChd~u tu
cong trung hCiln05 nam (2016-2020) tren dia ban huy~n C~u Ke d§:duQ'cHDND
tinh thong qua tCiliNghi quySt s6 22INQ-HDND ngay 08/12/2016 va duQ'CdiSu
chinh, b6 sung t?i Nghi quySt s6 '44INQ-HDND ngay 13/7/2017.

Tren co sa do, dS nghi r~ so8.1,diSu chinh lCilicac chi tieu su d\lng d~t trong
KHSDD nam 2018 dam bao tiOOth6ng nh~t trong toan bao cao va h~ th6ng bang,
biSu (luu y: dam bao vai chi tieu:di~u chinh QHSDf) din nam 2020 cua huy¢n}.

5. H~ th&ng bi~u :

, H~ th6ng biSu g6m 08 biSu: Co ban phil hQ'Pthea huang d~1).tCiliThong tu
so 29/20 141TT-BTNMT ngay 02/6/2014.

Tuy nhien, t?i Bi~u 1OICH c~n ra so8.1,s~p xSp cac cong trinh, dv an thea
tirng ch! tieu s~ dvng dat (giao thong, thuy lQ'i,giao dvc, ... ) dS dS thea d5i; d6ng
thai, ra soat, dieu chinh cac h?Umvc dam bao dung thea quy dinh, cv thS: Cong ty
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TNHH det may D and J thuoc ha muc khu VVCc~n chuyen muc dich str dung d~t d@
thirc hien viec chuyen nhuong, thue quyen su dung d~t, nhan gop von bang quyen
su dung d~t; ra soat, b6 sung muc dich su dung d~t ban d~u gia cua cac thira d~t
trong KHSDD nam 2018.

6. 'Ban dB KHSDD nam 2018
Ra scat, diSu chinh ban db KHSDD nam 2018 cua huyen th@hien cac khu

V\fCdu kien chuyen muc dich sir dung d~t, khu V\fCdu kiSn Nha mroc thu hbi d~t
tren nSn ban db diSu chinh QHSDD dSn nam 2020 cua huyen theo Cong van s6
5630/BTNMT-TCQLDD. Dbng thai, ra scat diSu chinh mot s6 noi dung chua
thong nh~t voi Bao cao thuyet minh dS nghi fa soat diSu chinh, b6 sung. M(>tvai
truOng hqp C\lth@nhu sau:, I ,

- Cong trinh TruOng Tieu h<)cTam Ngiii B: Bieu 10 xac dinh rna r(>ng,ban
db th@hi~n thanh l~p m6i; dbng thai, theo bAndb hi~n tr<;lngsu d\lllg d~t nam 2014
khong co d~t nghia trang, nghia dia xung quanh khu V\fCd\f kiSn thanh l~p
truOng, ...

- Ra soat, th@hi~n ten C\lth@cua cac cong trinh, d\l' an (cac cong trinh, d\l' an
giao thong, truOng h<)c,... ) tren bim db KHSDD nam 2018 d@dS theo d5i; dbng
thai, ra soat c~p nh~t d~y du va dung cac con~ trinh, d\f an nhu dii neu tren.

- Ki@mtra, ra soclt l<;lithong s6 mau Icua bim db KHSDD (bim gi~y) chua
dung theo quy dinh.

7. Danh gia muc d9 phil hQ'pv6'i k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii h{>i
Bao cao thuySt minh chua neu kS hO<;lchphat tri@nkinh tS - xii h(>icua dia

phuong trong nam 2018. Do do, bao cao c~h luu y c~p nh~t, b6 sung danh gia m\lc
tieu va cac chi tieu phat tri@nkinh tS - xii h9,inam 2018 (bao cao xac dinh chi tieu
su d\lng d~t dSn nam 2020) va b6 sung ngubh g6c s6li~u d@dam bao d(>tin c~y.

8. Tinh kha thi clla KHSDD nam 2018
~ Trong nam KHSDD, huy~n xac qinh th\fc h~~n 116 cong trinh, d\f at;

(bao gom cac cong trinh, d\f an cua nam 2017 chuyen sang); xac dinh m(>t so
giai phap t6 chuc th\fc hi~n KHSDD trong nam 2018. Tuy nhien, d@dam bao
tinh kha thi cua KHSDD nam 2018 dS nghl huy~n b6 sung xac dinh dugc ngubn
v6n th\fc hi~n cac cong trinh, d\f an (trong KHSDD nam 20 18 huy~n din d6i thu
- chi con thiSu khoang 126 ty dbng).

- Giai phap t6 chuc th\l'c hi~n: Huy~J xac dinh chu ySu l<;lila cac giai phap
th\l'c hi~n trong KHSDD nam 2017 (kSt qua th\fc hi~n KHSDD nam 2017 cua
huy~n la r~t th~p). Do do, huy~n c~n b6 sung C\lthS hoa hon cac giai phap th\fc
hi~n nh~m kh~c ph\lc cac h<;lnchS, t6n t<;litrong KHSDD nam 2017.

9. K~t lu~n
K~ hO<;lchsu d\lng dfrtnam 20 18 huy~n Cftu Ke dii ca bim th€ hi~n dugc nhu

c~u su d\lng d~t cua cac nganh, cac linh vvc; phu hqp v6i m\lc tieu phat tri@nkinh
tS - xii h(>icua huy~n. Tuy nhien, trong hb sa KHSDD nam 20 18 huy~n C~u Ke
con m(>ts6 n(>idung chua hqp ly, m(>ts6 n(>idung co lien quan chua d6ng b(>,chua

5



, .

phil hop voi quy dinh hien hanh nhir da: neu tren, dS nghi UBND huyen Cau Ke
som chinh sua, b6 sung, hoan thien dS trinh UBND tinh phe duyet,

Tren day la y kiSn tham dinh cua Chi C\lC Quan ly d~t dai vS h6 sa
KHSDD nam 20 18 huyen Cau Ke, kinh bao cao Hoi d6ng tham dinh xem,
quyet dinh.'.

/I

CHI CVC TRUONG h
///

JlIL--{)/'/

)I: .r..Nguyen Nam Tuan
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N{;i dung y ki~n

I. Mire d{; tin c~y cua cac thong tin, s~ Ii~u sir dung trong bao cao; danh

~i~ ~~~~ t~.~~i~~.:~.~y.~~.~~t ..na.~.~~~~:........ .
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2. Mtrc d{; phil hgp ciia k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vO'idi~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dlfQ'CH{;i dang thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t c~p huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim dinh (dinh
kern Bie'u 031CH:;_uyhoach sit dung ddt ddn ndm 2020) .
........ .(!fl..b.?rfJ...,h¥. ~ .
.....................................................................................................................................
............................................................ .
· ~........................ . ~.
.................................................. .
.............................................. .
......................................... .
...................................... .
................................. .
............................... ' .
.....................................................................................................................................

3. Mire de}th~ng nh~t, phil hop cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vci
k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii he}i; nhu cAu sir dung d~t cua nganh, linh vue

t.~~.ng.n~~~~ l;~~:~.llt~~'.::..): .
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach suo dung d§t nam 2018 (khoi IU(J71g thuc hien
trong nam 2018,'ki hooch thu chi lien quan ain alit dai; giai philp t6 chuc thuc hien; .)

.................~x b..J.D..~..~ /L .. ~ fnJ.: .

·.................................. . ~ ~
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H9i dong tharn dinh quy hoach, kS hoach str dung d~t cap huyen tren dia b2111
tinh Tra Vinh.

Ne?idung y ki~n

1.Mue de?tin e~y cua cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao: danh
ghi k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dung dfit narn 2017 .

............~'it.~;~ !-.!~ I').: 'C ,..I p.'0 ,.t: (1 ~~~ .•

... .. .1.._ ..~''1 :r.k:o.l. .&d "1/Ja ~o. ?0..Uf lJJ 4!.I.r:o; x .·.···:r·
::~:::co.~::::a;~:::c.~jd:::::jkJ~:::J.r.iM::::dif~:;ti;,ru;;:::::il::~, ~' ~ \ , J
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.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................~ " , .

2. Mire dQ phu hgp cua k~ hoach suodung dfit nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung dfit d~n nam 2020 dii dugc HQi dang thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dfit efip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bie'u 03/eR quy hoach sir dung ddt din ndm 2020).

:::::::::::~~::~t::::~~~::::i\r::~::::~t:::~:::];Oji.:::::
:M:::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. Mue de?th6ng nhfit, phu hgp cua k~ ho~eh sir dl}ng dfit nam 2018 vo·j
k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu eiu sir dl}ng dfit ella ngimh, finh v\rc
trong nam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bi~u lO/CH, ... ).

, f I............ rr:•.. ,:r" .., ,:..~ ...,._J. "'J:._ "i'i.·· : ;...:..];..: '\..: ~.~ 0'1"
............~~j ~ ~.. ~ ~ ~ ,O!J.L.ooom .lk..~ lf..
e.~ ~..• ,~ .•.•.••.......•.•........•.••.••.••..•...•••••..•.•.•••••...• ~ ~.~.Q ~.
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.......................................................................................................................................

4. Tinh kha thi cua k~ hogch sir dung d~t nam 2018 (khoi luong thuc hien
trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan d~ndeftdai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)

:::::::::~:::~w:::J.~:::~~::~~::::::m:~~:::v.~::::~u:::;;w.l~:::::~~:::'..j. . r ...~
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, ~ ".....................................................................................................................................
5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach sir dung ddt ndm 2018)

......................................................................................................................................

·..................... ..... . ~.
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·.. ............. .......................... . ~ .
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................................................. .
• ~ e •
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Tra Vinh, ngay ?O thang_ ,/1..0 ndm 2017
N ,., kif, g!rO'! y . ren

(Ky, ghi ro ho ten)
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Hoi dong th~m dinh quy hoach, kS hoach sir dung d~t c~p huyen tren dia ban
tinh Tra Vinh.

NQi dung y ki~n

1. Mire dQ tin c~y cua cac thong tin, s6 Ii~u sir dung trong bao cao: danh
gia k~t qua thuc hien k~ hoach sir dung d§t narn 2017... l;/ ............................d~ ~.., ,.
· ~ , .
· ~ ~ ~ .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................... ,.....

2. Muc dQ phil hgp cua k~ hoach sir dung dit nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dyng d§t d~n nam 2020 dii dugc HQi dang th~m djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d§t c§p huyen tren dja him tinh Tra Vinh thAm djnh (dinh
kern Bz-e'u031CH quy hoach sit dung tldt tlin nam 2020).
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.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. Mire de}th6ng nhat, phil hop cua k~ hoach sir dung d§t nam 2018 v6'i
k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu c~u sir dyng dit clla nganh, nnh V\l'C

t.~~~.gn.a.~~~~:Z;."..~~~~~.~~.~~..~i~~ ..I~/~~::~): .
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4. Tanh kha thi cua k~ hoach SIT dung d~t nam 2018 (kh6i luang thuc hien
trong nam 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien; .)

.....................df·:····)l./d.······················ .

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Y ki~n khac (lien quan din kri hoach sit dung ddt ndm 2018)

· ~ .

::::::::::::::::::::::::::::::;2<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.....................................................................................................................................
· ~.
.....................................................................................................................................
·.~ .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................

t-: Vinh, ngay 51 thdng fi) ndm 2017
Nguirj y ki~n

(Ky, ghi ro ho ten)
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PHIEU LAy Y KIEN
h Stf d\lng d~t Dam 2018 ella huyen .. ~ __, ,1,«:.

Nqi dung y ki~n

1. Mllc dq tin c~y cua cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dung d~t narn 2017.

JJ_j_ (J. (' " /J . .J.- _ .!_// _j_ '\,1.---- r- :: () I. 1I-e"\!(~AT)
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· ~ .
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2. Mllc dq phil hgp cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 dii dU'gc Hqi dAng th~m dinh quy ho~ch,
k~ ho~ch sir d\lng d~t c~p huy~n tren dia him Hoh Tra Vinh th~m dinh (dinh
kern Bie'u 031CH quy hoc;tch SLt' dl:lng ddt ddn narn 2020).
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.....................................................................................................................................
......................~ ~ .
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3. M..rc dq th6ng nh~t, phil hgp clla k~ ho~ch sir d\lng d~t nam 2018 vi),i
k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hqi; nhu cAu sir d\lng dfit ella ngimh, linh V\l'C
trong nam 2018 tren dja ban huy~n (xem Bi~u lO/CH, ).
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.....................................................................................................................................
4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (kh6i luang thuc hien

trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan din deltdai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................~
5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach sit dung ddt ndm 2018)

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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PH lEU LAy Y KIEN <,

h Sll' d\).ng dfit nam 2018 ella huyen, "Q_~\." JtL

NQi dung y ki~n

1.Mire dQ tin e~y ella cac thong tin, s& li~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dl}ng d~t nam 2017.
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2. Mtfc dQ phil hgp ella k~ hoach sir dung d~t nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dU'ge HQi dAng th~m djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t e~p huy~n tren dia bim tinh Tra Vinh th~m dinh (ainh
kern Bi~u 031CH quy hogch sit d~tngadt ain narn 2020) .
.............L\C.~ ,.,h,.c:uh a>~}o dll'} ar{ !:l"');, df.1{. ..j)..~Ii:
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3. Mtfc dQ th&ng nh~t, phil hgp ella k~ ho~eh sir dl}ng d~t Dam 2018 vO'i
k~ ho~eh phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu eiu Slf dl}ng dit cua nganh, liDh Vl}'C

trong nam 2018 tren dia ban huy~n (x em Bi~u lO/CH, ... ). [)
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung dfit nam 2018 (khoi luang thuc hien
trong nam 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap teichuc thuc hien;....)
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5. Y ki~il1khac (lien quan din ki hoach sit dung ddt nam 2018)
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Tra Vinh, ngay 31 thilng_ 10 ndm 2017
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(Ky, ghi ro ho ten)
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N(>idung y kien

1. Mtfc d(>tin c~y cua cac thong tin, sB li~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t a;t'!c hi~n k~ hoachsirdyng d~t nam 2017 .
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2. Mire d(>phil hgp cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 voi di~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dugc HQi dBng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t c~p huyen tren dja ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bidu 031CH quy hoach SLt' dung ddt din nom 2020). ~

................a.~.~)1f:~5....SlR.tl.!,~.\1-.~ ..~ ..~.~ ...~;.:r~ ..(.gg...((_z,..
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3. Mire d(>thBng nh~t, phil hgp cua k~ ho~ch sir dl}ng d~t nam 2018 vo'i
k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu ciu SIT dl,lDgd~t cua nganh, Hnh Vl}'C

trong nam 2018 tren dja ban huy~n (xem BiSu lO/CH, ... ).
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· l~._ ; : , , .

2



• •••••••••••••• ~ •••••• O •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~ ••••• e ••••••••••••• ~ ••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••• ~ , ••.•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. ~.~.,.o< •• ~••••••••••••••••••••••• ~ ••••• o ••••••••.••••• ~ •••• " •.••.•••.••••

.....................................................................................................................................

............................ ....................................................~ .

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Tinh kha thi cua k~ hogch si'r dung d~t nam 2018 (khoi IU(Yng thuc hien
trong nom 2018; ki hoach thu chi lien quan dJn ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)

.............................................................. . .

.................................................... . .

........................................ _ .

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

........... , .

.....................................................................................................................................
5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach su dung ddt ndm 2018)
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NQi dung y ki~n

1. Muc dQ tin c~y cua cac thong tin, s8 Ii~u sir dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoaeh sir dung dfit narn 2017. ,

........_ ..J!¢...ti:..d:.<.I1.a.li3. ....tu1c...thr.16:..I ..t.;..~1:~..SU...9.~/'ft;-;1tftl1~
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...............M.. .~..h.~.~-j~ (!fu ..~ ..a;.~~..~ ..!JfIqf:1&.:.!i~R1...3£JW. ~ ..~.~ ..4#.:~ ..4.6:J..~.~....................I

2. Muc dQ phil hop cua k~ hoach sir dung dfit nam 2018 vci di~u chinh
quy hoach sir dung dfit d~n nam 2020 dii dU'Q'cHQi dBng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dfit cfip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim dinh (dinh
kem Bidu 031CH quy hoach sir dung ddt din nam 2020).
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3. Mire dQ th8ng nhat, phil hop cua k~ hoach sir dung dfit nam 2018 vo'i

k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu cAu sir dl}ng d~t clla nganh, linh Vl}'C

trong nam 2018 tren dia ban huyen (xem Bi~u lO/CH, ... ).•. r I ,./1/
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4. Tinh kha thi ciia k~ hoach SU' dung dit nam 2018 (khoi /u(J11gthuc hien
trong nam 2018; ki hoach thu chi lien quan din deftdai; giai phap t6 chiec thuc hien; .)

........."fri" j KM...tk~(.<1td.:':fr:.~, .

.............. ~ ..y./.C/a).~~~~~.~-tE.1J/,

k~..~:~~~~~~~~ .." 1. ~
'-'.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5. Y ki~n khac (lien quan din k,§hoach sit dung ddt nam 2018)
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PHIED LAy Y KIEN
K~ hoach sit d1}ngd~t nam 2018

Huy~n ciu Ke

HQva ten: Pham Van Tam

Chire vu, dan vi cong tac: Truong Ban Quan ly Khu kinh tS
H9i dAng tham dinh quy hoach, kS hoach su dung d~t c~p huyen tren dia

ban tinh Tra Vinh.
NQidung I~yy ki~n:

1.Muc dQtin c~y ciia cac thong tin, s8 li~u sit dung trong bao cao, danh
gia k~t qua thl}'chi~n k~ hoach sit dung d~t nam 2017

Cac thong tin, s6 lieu su dung trong bao cao thuyet minh tang hop KHSDD
nam 2018 huyen C~uKe co tinh phap ly va dambao d9 tin c~y.

KSt qua thuc hien kShoach sir dung d~t nam 2017:

- Trang 22 chi tieu d~t phat trien ha tang: kSt qua tlnrc hien 451,59 ha, Bang 03
xac dinh 451,49 ha. D~nghi di~u chinh cho thong nhat.

- Trang 24 chi tieu d~t bai thai xu Iy ch~t thai: kSt qua thgc hi~n kS ho~ch su
d\lng d~t th~p hon 0,48 ha la khong phil hgp do di~n tich theo kS ho~ch nam 2017
duqc duy~t la 5,82 ha, kSt qua thgc hi~n 1,02 ha. Do do kSt qua thgc hi~n kSho~ch
su d\lng d~t th~p hon 4,8 ha m6i dung. D~nghj chinh sua cho phil hgp.

- Trang 24 chi tieu d~t a t~i nong thon: kSt qua thgc hi~n 640,18 ha th~p hon
27,27 ha so v6i kS ho~ch la chua phil hgp v6i Bang 03: kSt qua thgc hi~n 640,16
ha th~phon 27,25 ha.

- Trang 24 chi tieu d~t sinh ho~t c9ng dAng:Di~n tich kS ho~ch duqc duy~t
0,4 ha, kSt qua thgc hi~n 0,44 ha cao hon 0,04 ha la chua phil hgp do theo kSho~ch
duqc duy~t la 0,47 ha, kSt qua thgc hi~n 0,46 ha th~p hon 0,01 ha. Do do d~ nghj
di~uchinh cho phil hgp.

- Trang 24 chi tieu d~t co sa tin nguOng:Di~n tich kS ho~ch duqc duy~t 4,11
ha, kSt qua thgc hi~n 4,12 ha cao hon 0,01 ha la chua phil hgp v6i Bang 03. D~
nghj ra soat I~i.

Nhin chung kSt qua thgc hi~ncac chi tieu su d\lllgd~tnam 2017 chua d~tduqc
kStqua cao.

2. Muc dQphil hQ'pcua k~ ho,ch sit d1}ngd~t nam 2018 vOi di~u chinh
quy ho,ch sit d1}ngd~t d~n nam 2020 dil dU'Q'cHQidang th~m dinh quy ho,ch,
k~ ho,ch sit d1}ngd~t c~p huy~n tren dia ban tinh Tra Vinh th~m dinh (dinh
kern Bidu 031CH quy hoq.ch sir d1:lngddt din niirn 2020).

KSho~ch su d\lng d~t nam 2018 co muc d9 phil hgp kha cao v6i di~u chinh
quy ho~ch su d\lng d~t dSnnam 2020.



3. Muc elQth8ng nh§t, phil hQ'Pcua k~ hoach sti' dung el§t nam 2018 vOi'
k~ hoach phat tri~n kinh t~ xii hQi; nhu cAu sti'.dyng el§t ciia cac nganh, linh
vl}'ctrong nam 2018 tren elia ban huy~n (xem Bieu 10/CH, ...).

D~t Khu cong nghiep cau Quan tren dia ban xii Ninh Thai, huyen cau Ke
25 ha la phil hop voi Quyet dinh s6 1822/QD-UBND ngay 29/9/2009 cua Uy ban
nhan dan tinh Tra Vinh vS viec phe duyet quy hoach chi ti@tKhu cong nghiep Cau
Quan, tinh Tra Vinh (t6ng dien tich diroc phe duyet quy hoach la 250 ha, Quyet
dinh s6 5411QD-UBND ngay 13/4/2017 cua UBND tinh Tra Vinh phan b6 d~t Khu
cong nghiep tren dia ban huyen TiSu can la 225ha).

4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dyng el§t nam 2018 (khoi /u911g thuc hien
trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; gidi phap t6 chuc thl!C
hi¢n; ...).

Trong nam KHSDD, huy~n xac dinh thgc hi~n 116 cong trinh; xac dinh mQt
s6 ghli phap t6 chilc thgc hi~n KHSDD nam 2018. Tuy nhien dS dam bao tinh kha
thi dS nghi huy~n b6 sung xac dinh duQ'c ngu6n v6n thgc hi~n cac cong trinh
(KHSDD nam 2018 huy~n can d6i thu chi con thi@ur~t Ian 203,47 ty d6ng).

6. y ki~n khac (lien quan din ki haq,ch sud'?lng ddt nam 2018)

Trong ph§.n giai phap vS cong ngh~, dS nghi neu ro dS xu~t cac ngu6n kinh
phi til dau dS ph\lc V\l h6 trQ'cho cac dS tai nghien cUu khoa hQc, Ung d\lng ti@nbQ
kho hQcky thu~t.

Tra Vinh, ngay 27 thang 10 nam 2017

Nguai y ki@n



PHIEU LAy Y KIEN -t<, -

su dung dAt ~ 2018 ? h A /I';:: 1/-. a nam cua uy~n~.~ ...

Ne)idung y ki~n

,1. Mire de) tin c~y, cua cac thong tin, s8 Ii~u Slf dung trong bao cao; danh
gia ket qua thuc hien ke hoach Slf dung dit nam 2017

~>-- • .....e~ • .' =;':
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.....................................................................................................................................
2. Mtfc de) phu hQ'p ciia k~ hoach sir dung dit nam 2018 vo; di~u chinh

quy hoach Slf dung dit d~n narn 2020 da dU'(}'cHe)idAng thAm djnh quy hoach,
k~ hoach Slf dung dit cip huyen tren dja ban tinh Tra Vinh thAm dinh (dinh
kem Biriu 031CHquy hoach sir dung deit adn nam 2020) .

........................................................ .

.......................................................... .

............................................................ .

.............................................................. .

................................................................. .

................................................................... .

..................................................................... .

......................................................................... .
3. Mire do thBng nhit, phu hop cua k~ hoach srr dyng dfit nam 2018 vo'i

k~ hoach phat iri~n kinh t~ - xa he)i; nhu ci~ Slf dy.ng diit cua nganh, Hnh V\I'C
trong'nam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bieu lOICH, ... ).
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4. Tinh kha thi ciia k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (kh6i lU'Q11gthuc hien

trong nom 2018; Id hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien; ....)
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5. Y kien khac (lien quan din ki hoach sit dung ddt ndm 20 J 8)
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., PH~EU LAy Y KlEN ,,\_
str dung dat narn 2018 cua huy~n.M,c.t.e.. ..

NQi dung y ki~n

1. Muc dQ tin c~y ella cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao: danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach sir dung dfit nam 2017 .

.............. ··~r···f /; .

.., 1fJ.M1 f.7.h.i;;.'1. " .

..................· 1 .

...........................~ .

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
2. Mfrc d() phil hop cua k~ hoach sir dung dit nam 2018 v6'i di~u chinh

quy hoach sir dung dfit d~n nam 2020 da duoc H()i dBng thAm djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dit cfip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thAm djnh (dinh
kern Bidu 031eR quy hoach sit dung ddt din nam 2020).
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.....................................................................................................................................
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3. Mire d() th6ng nhfit, phil hop cua k~ hoach sir dung d§t nam 2018 voi
k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu c~u sir dung d~t cua nganh, Hnh Vl}'C

trong nam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bi~u lO/CH, ... ).
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· ~ .

4. Tinh kha thi ciia k~ hoach sir dung dAt nam 2018 (khbi IU(Jng thuc hien
trang nam 2018; ki hoach thu chi lien quan ain deltdai; giai phap tb chuc thuc hien;....)

....................... r J'. .................•................•......•.................................................................'%~J"".1'1hR.!: .

5. Y ki~n khac (lien quan ain ke hoach sir dung adt ndm 2018)

::::::::::::::::::::th:tj::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.....................................................................................................................................
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Tra Vinh, ngaycPt thong AQ ndm 2017
N ,., k·f..gum Y len

(Ky, ghi ro hQ ten)
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PHIEU LA.Y Y KIEN '-
__ .....,.v t- ~ch sir dung dit nam 2018 clla huyen/thanh phB...m...~..

o , SO A /I"~
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. 1 dong tham dinh quy hoach, ke hoach sir dung dat cap huyen tren dia ban
tinh Tra Vinh.

NQi dung y ki~n

1.Muc dQ tin c~y cua cac thong tin, sB Ii~u Stf dung trong bao cao; danh
gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach Stf dung dit nam 2017.
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· jx~J.tJ""(.1. ~ d.G: (.8 : .

2. Mtfc dQ phil hQ'p clla k~ ho~ch sir d1}ng dit nam 2018 vo; di~u chinh
quy ho~ch Stf d1}ng dit d~n nam 2020 dii dU'Q'cHQi dang thim dillh quy ho~ch,
k~ ho~ch Stf d1}ng dAt cAp huy~n tren dia ban tinh Tra Vinh thim dinh (dinh
kern BiJu 031CH quy hO(J.chsit dl;lng ddt din niirn 2020).
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
3. Mtfc dQ thBng nhit, phil hQ'p clla k~ ho~ch sir d1}ng aAt nam 2018 vo'j

k~ ho~ch phat tri~n kinh t~ - xii hQi; nhu cAu Stf d1}ng dit cua nganh, linh V\fC
trong nam 2018 tren dia ban huy~n/thanh phB (BiJu 10/CH, ...). I
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4. Tinh kha thi ella k~ ho~eh Stf dy.ng d~t nam 2018 (kh6i IU(J'ngthl;fchi¢n
trong nam 2018; ki hoqch thu chi lien 1.uandin ddt dai; giai phap t6 chuc thl;fchi¢n;....)
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5. Y ki~n khae (lien quan din ki hogch sir dlj,ng ddt nam 2018)

.....................................................................................................................................
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Tra Vinh, ngay AJ thang ,({ nam 2017
Ngm:ri y ki~n

(Ky, ghi ro hQ ten)
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (kh6i luang thuc hien
trong ndm 2018; !d hoach thu chi lien quan din deltdai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)
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5. y ki~n khac (lien quan dJn ki hoach su dung delt ndm 2018)
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Tra Vinh, ngay 30 thdng -tD nam 2017
NgmYi y ki~n

(Ky, ghi ro hQ ten)
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H9i dong tham dinh quy hoach, kS hoach sir dung d~t cap huyen tren dia ban
tinh Tnl Vinh.

NQi dung y ki~n

,1. Mire de) tin c~y,cua cac thong tin~ s8 li~u sir d\lng trong bao cao; danh
gia kef qua thuc hi~n ke hoach sir dung dat nam 2017 .

................................. ~.~~ .

................................................ " .

..~ , ~ .

2. Muc de) phu hop cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vO'idi~u chinh
quy hoach sir dung d~t d~n nam 2020 da dU'gc He)i dAng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung d~t c~p huyen tren dja ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bidu 03/CH quy hoach su' dung ddt d~n nam 2020) .

.......................D...~.p~.tJ-r .

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................... -. .
3. Mire de) th8ng nh~t, phu hop cua k~ hoach sir dung d~t nam 2018 vo'i

k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xa hQi; nhu ci!l sir dl}ng d~t clla nganh, Iinh Vl}'C

trong Dam 2018 tren dia ban huy~n (xem Bieu lO/CH, ... ).
~~..--._ "t ~ f\ ,/\r (\':--,n ,r-- ~/"'-tAL S.h_l\ 'J I " -t""';
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4. Tinh kha thi cua k~ hoach sir dung d~t narn 2018 (kh{;i luang thuc hien
trong ndm 2018; ki hoach thu chi lien quan din d6t dai; giai phap t6 chuc thuc hien; )

······························..··F~··················· .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
• ~ •• c ••••••••••••• I .

5. Y ki~n khac (lien quan din ki hoach sir dung d6t ndm 2018)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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Tra Vinh, ngay a-t thiln~ '1 ndm 2017

Nglf(YiY kien
(Ky, ghi ro hQ ten)
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NQi dung y ki~n

,1. Muc dQ tin c~y, cua cac thong tin, s6 li~u sir dung trong bao cao; danh
gia kef qua thuc hi~n ke hoach sir dung dfit nam 2017.

, , .
........................................................................... .
•• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~............................................................. . .
........................................................ .
.................................................... .
................................................ .
.......................................... .
..................................... .
.............................................................................................................~ ~ .

2. Muc dq phil hop cua k~ hoach sir d\lng dfit nam 2018 v6'i di~u chinh
quy hoach sir dung dfit d~n narn 2020 dii dU'Q'cHQi dBng thim djnh quy hoach,
k~ hoach sir dung dfit cip huyen tren dia ban tinh Tra Vinh thim djnh (dinh
kern Bz-e'u031CH quy hoach sic dung ddt din ndm 2020) .

....................................................................... .

................................... .

.............................. .

.......................... .

......................................................................................................................................
3. Muc dq thBng nhfit, phil hop cua ~~ hoach sir dyng dit nam 2~18 vo'i

k~ hoach phat tri~n kinh t~ - xii hqi; nhu ca~ su dung dat cua nganh, hnh Vl}'C

trong ·nam 2018 tren dja ban huy~n (xem Bieu lOICH, ... ).
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4. Tinh kha thi ciia k~ hoach sir dung d~t nam 2018 (khoi luang thuc hien
trong nom 2018; ki hoach thu chi lien quan din ddt dai; giai phap t6 chuc thuc hien;....)
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PHIEUYKIEN
K~ hoach sir dung d~t Dam 2018, hUY~DcAu Ke.

- HQ ten: TANG PHUONG QUANG
- Chirc vu: Pho Phong KS hoach - Tai chinh, Sa Giao due va Dao tao.
- Thanh vien HQi d6ng tham dinh quy hoach, kS hoach sir dung dftt cftp

huyen tren dia ban tinh Tra Vinh.
NQi dung y ki~n:
1. Mu-c dp tin C{lY cua cdc thong tin, sa li~u sir dung sir dung trong bdo cdo;

danh ~ia kit 9u~ thlfc hi~n ki hoach sir dl:l;ngdat niim 2017.:
- Thong nhat so lieu danh gia thirc hien ke hoach su dung dat nam 2017 cua

huyen, kern thea noi dung giai trinh kSt qua su dung dftt nam 2017.
2. Mu-c dp phil h(J7Jcua ki hoach' sir d{lng dat niim 2018 vOi diiu chinh quy

hooch sir dung dat ilin niim 2020 illi dU'(lcHpi dang tham djnh quy hooch
sir dung dat cap huy~n tren dja bim tinh Tra Vinh tham iljnh:
- KS ho~ch su dl,lng dftt nam 2018 phil hQ'pquy ho~ch su dl,lng dftt dSn nam

2020 cua huy~n.
3. Mu-c dp phil h(J7Jcua ki hO{lchsir d{lng dat nam 2018 vOi ki hO{lchphat

triin kinh Ii -xli hpi, nhu cOusir d{lng ilat cua nganh, linh vlfc trong nam
2018 tren ilja ban huy~n:
- Danh ml,lCcong trinh giao dl,lc dao t~o co nhu cftu su dl,lng dftt trong nam

2018 la tang 1,22 ha, cho 3 truOng (trong do co 2 truOng THPT) phil hQ'p
vai kS ho~ch phat tri~n nganh va kS ho~ch phat tri~n KT-XH cua dia
phuong. B6ng thai, giam 1,09 ha do s~p xSp l~i truOng lap thea qui
ho~ch.

- Chi tieu quy ho~ch su dl,lng dftt ca sa Giao dl,lc - Bao t~o dSn 2020, cua
tinh giao va kS ho~ch su dl,lng dftt cua huy~n d~u phil hgp, cao han muc
quy dinh t6i thi~u v~ dinh muc dftt cho truang hQc.

4. Tinh khii thi cua ki hO{lchsir d{lng dat nam 201 fJ:
- KS ho~ch su dl,lng dftt giao dl,lcdao t~o nam 2018 vai cac d\f an cong trinh

Cl,lth~ cua huy~n la kha thi vai di~u ki~n giai phap th\fc hi~n. V~ phuang
~ an th\fc hi~n cftn Cl,lth~ va co bi~n phap kh~c phl,lc duQ'c nhfrng h~n chS

cua nam 2017.
5. Y kiin khac:

- B~ nghi don vi l~p kS ho~ch su dl,lng dftt quan tam nhu cftu cua cac truang
trong danh ml,lc cac cong trinh xay d\fng truOng hQc thuQc Chuong trinh
KCH truOng lap hQCgiai do~n 2017-2020 tren dia ban huy~n.

- Qua trinh phat tri~n mai, s~p xsp vi tri, di~m truang cftn can cu qui ho~ch
phat tri~n m~ng luai truang lap hQCdff duQ'c UBND tinh phe duy~t va
cong b6.

Tra Vinh, ngay 03 thang 11 nam 2017.
Nguai y kiSn.

~':.__I '
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UBND HUYN CAU Kt 	CONG HOA XA HO!  CHU NGH1A V!T NAM 
PHONG TA! NGUYEN VA MOI TRI1NG 	Dc lap  - Tr do - Hnh phtIc 

S: 468/PTNMT 
	

Cu Kè, ngày 20 tháng 9 nám 2017 
V/v 1y kin dóng gop ke hoach sü 
dung dat näm 2018 huyn Câu Kè 

KInh gui: 
- Van phông HDND - UBND huyn; 
- Phông Ni vu huyn; 
- Phông Tâi chInh - K6 hoach  huyn; 
- Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn huyn; 
- Phông Van hóa và Thông tin huyn; 
- Phông Y te^ huyn; 
- Phông Giáo dic và Dào tio huyn; 
- Phông Kinh t6 và Ha tng huyn; 
- Ban Chi huy quân sir huyn; 
- Cong an huyn; 
- Din hrc huyn; 
- Üy ban nhân dan các xâ, thj trn. 

Can cu Can cir Cong van s6 11 43/STNMT-CCQLDD ngày 12/7/2017 cüa 
S& Tài nguyen và Môi trung v khn truong triên khai ltp kê hoch si:r dung 
cat nàm 2018 cp huyn; 

• • 	Can cir Cong van so 287/UBND-NN ngày 15/8/2017 cüa Uy ban nhân 
dan huyn Cu Kè ye vic trin khai thirc hin ke^ hotch sü diing d.t näm 2018 
huyn CAu Kè; 

D8 h6 so U hoach sir dung dat nAm 2018 huyn Cu Kè duçrc xét duyt 
theo dung trInh tr quy djnh cüa pháp 1ut, dit cht lixcing và tinh khâ thi cao. 
Phông Tâi nguyen và Môi tru&ng huyn t6 chirc 1y kin dóng gop cüa các 
Phông, Ban ngành huyn có lien quan và Uy ban nhân dan các xã, thj trn v k 
hoach sir ding dat näm 2018 cüa huyn & lam co s& hoàn chinh h6 so trInh Sâ 
Tài nguyen và Môi tnthng thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 
Cách thrc tin hânh 1y kin nhu sau: 

- HInh thüc lay kiên: 
Phông Tâi nguyen và Môi tnthng gri quyên "Báo cáo thuye't minh tang 

hcrp kI hoach th dung da't nãm 2018 huyn Ccu Kè" dn các Phàng, Ban ngành 
huyn Va Uy ban nhân dan các xã, thj trn d8 nghiên cru dóng gop b&ng van bàn 
gin v Phông Tâi nguyen và Môi trthng. 



11 - Thoi gian 1y kin dóng gop: 
Tr ngày 21/9/2017 den heft ngày 25/9/2017. 
- Ni dung 1y kiên: 
Bao gm mt s6 vn d6 tr9ng tarn nhu sau: 
+ Co sâ pháp 1, co sâ khoa hoc cüa vic lp U hoach sü dung dt cüa 

huyn; 
+ Dánh giá mirc Q phü hop cüa ke^ hoach sir dung dt nàm 2018 vâi quy 

hoach sir dung d.t cüa huyn dã dugc duyt và viii k6 hoach phát trin kinh tá - 
xã hi cüa huyn; 

+ TInh khá thi cüa ke^ hoach sir ding dt näm 2018 cüa huyn. 

De Phông Tái nguyen và Môi trithng huyn kip hoàn thin h so k hotch 
sir dung dt nàm 2018 trInh Uy ban nhân dan tinh phé duyt, d nghj các Phông, 
Ban ngành huyn và Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, thj tr.n quan tam, nghiên 
ctru dóng gop và giri kin dung thii gian. 

Trân tr9ng kInh chào./. 

No'in/zân: 
- Nhtr trên; 
- UBND huyn (báo cáo); 
- Li.xu: VT. 

TRIJ1NG PHONG 
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