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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

- Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc 

hội;  

- Luật Quy hoạch năm 2017 số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc 

hội; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

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

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất; 

- 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 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 

tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
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- Nghị Quyết số 62/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-

2015) tỉnh Hưng Yên; 

- Nghị Quyết số 27/NQ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh 

Hưng Yên; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy 

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

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa;  

- Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 35/CP-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng đất trồng 

lúa; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 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 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của BTNMT Quy định 

về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC  ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC  ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị Quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 07/ 7/ 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên; 

- Nghị Quyết số 125/NQ-HĐND ngày 08/ 12/ 2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên; 

- Nghị Quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/ 12/ 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và các 
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dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019; 

- Nghị Quyết số 221/NQ-HĐND ngày 10/ 7/ 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự 

án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019; 

- Nghị Quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/ 12/ 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các 

dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020; 

- Nghị Quyết số 271/NQ-HĐND ngày 07/5 /2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hưng Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự 

án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020; 

- Nghị Quyết số 287/NQ-HĐND ngày 10/ 7/ 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các 

dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020; 

- Nghị Quyết số 320/NQ-HĐND ngày 13/ 10/ 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các 

dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020; 

- Căn cứ Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án 

có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trên địa bàn tỉnh năm 2021 và chấp thuận dự án 

thu hồi đất tãi xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang để đấu giá quyền sử dụng đất cho 

nhân dân làm nhà ở; 

- Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành 

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015; 

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên 

về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây 

hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 

từ năm 2018 đến năm 2020; 

- Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên 

về việc phân bổ các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2020 cho các huyện, thành phố; 

- Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 11/04/ 2019 về việc Phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất năm 2019 của huyện Ân Thi; 
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- Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều 

chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ân Thi; 

- Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 31/ 3/ 2020 về việc Phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 của huyện Ân Thi; 

- Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2015- 2020. 
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II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 

Theo số liệu hiện trạng đất năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020), tổng 

diện tích tự nhiên: 12.997,96 ha. Chi tiết thể hiện trong bảng sau: 

Bảng số 07: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Ân Thi 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Năm 2020 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   12.997,96 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 8.952,12 68,87 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.117,81 54,76 

- Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 7.117,81 54,76 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 92,96 0,72 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 915,18 7,04 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX     

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 672,37 5,17 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 153,79 1,18 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.040,82 31,09 

2.1 Đất quốc phòng CQP 8,99 0,07 

2.2 Đất an ninh CAN 1,08 0,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 39,83 0,31 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,15 0,05 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 40,20 0,31 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 1.989,65 15,31 

- Đất giao thông DGT 1.313,76 10,11 

- Đất thuỷ lợi DTL 575,49 4,43 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,76 0,01 

- Đất CT bưu chính viễn thông DBV 1,01 0,01 

- Đất cơ sở văn hoá DVH 9,07 0,07 

- Đất cơ sở y tế DYT 6,81 0,05 

- Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD 47,37 0,36 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 25,76 0,20 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 5,79 0,04 

- Đất chợ DCH 2,83 0,02 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Năm 2020 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 8,55 0,07 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 13,25 0,10 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.335,53 10,27 

2.14 Đất ở đô thị ODT 84,92 0,65 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,40 0,10 

2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 4,17 0,03 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 27,28 0,21 

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 175,77 1,35 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,31 0,01 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,74 0,01 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 12,86 0,10 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 240,49 1,85 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 36,52 0,28 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,09 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 5,02 0,04 

(Nguồn: Hiện trạng sử dụng đất tính đến 30/12/2020, trên cơ sở tổng hợp từ số 

liệu kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Ân Thi). 

Bảng số 08: Diện tích tự nhiên phân theo đơn vị hành chính năm 2020 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích năm 2020 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

  Toàn huyện 12.997,96 100,00 

1 Thị Trấn Ân Thi 767,59 5,91 

2 Xã Bắc Sơn 767,31 5,90 

3 Xã Bãi Sậy 713,25 5,49 

4 Xã Cẩm Ninh 488,41 3,76 

5 Xã Đa Lộc 606,31 4,66 

6 Xã Đặng Lễ 621,47 4,78 

7 Xã Đào Dương 625,83 4,81 

8 Xã Hạ Lễ 576,10 4,43 

9 Xã Hồ Tùng Mậu 714,45 5,50 

10 Xã Hoàng Hoa Thám 643,11 4,95 

11 Xã Hồng Quang 339,73 2,61 

12 Xã Hồng Vân 452,76 3,48 

13 Xã Nguyễn Trãi 747,15 5,75 

14 Xã Phù Ủng 826,48 6,36 

15 Xã Quảng Lãng 677,05 5,21 
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TT Đơn vị hành chính 
Diện tích năm 2020 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

16 Xã Quang Vinh 557,18 4,29 

17 Xã Tân Phúc 471,33 3,63 

18 Xã Tiền Phong 470,08 3,62 

19 Xã Vân Du 557,87 4,29 

20 Xã Văn Nhuệ 605,19 4,66 

21 Xã Xuân Trúc 769,31 5,92 

(Nguồn: Hiện trạng sử dụng đất tính đến 30/12/2020, trên cơ sở tổng hợp từ số 

liệu kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Ân Thi). 

Diện tích đất tự nhiên năm 2020 của huyện là 12.997,96 ha, quỹ đất tự 

nhiên của huyện phân bố không đồng đều theo đơn vị hành chính cấp xã. Đơn vị 

có diện tích lớn nhất là xã Phù Ủng: 826,48 ha, nhỏ nhất là xã Hồng Quang: 

339,73 ha. 

2.1.1. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 8.952,12 ha, chiếm 68,87% tổng diện 

tích tự nhiên. Chi tiết các loại đất, cụ thể như sau: 

* Đất trồng lúa: diện tích là 7.117,81 ha, chiếm 54,76% tổng diện tích tự 

nhiên. Phân bổ đều khắp 21 xã, thị trấn nhưng tập trung chủ yếu ở các xã: Xuân 

Trúc, Phù Ủng, Nguyễn Trãi,…  

* Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích là 92,96 ha, chiếm 0,72% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bổ đều khắp 21 xã, thị trấn nhưng tập trung chủ yếu ở 

các xã: Đào Dương, Vân Du,… 

* Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 915,18 ha, chiếm 7,04% tổng diện 

tích tự nhiên. Tập trung chủ yếu ở xã Đào Dương, Đa Lộc, Tiền Phong,... 

* Đất nuôi trồng thuỷ sản: diện tích là 672,37 ha, chiếm 5,17% tổng diện 

tích tự nhiên. Tập trung nhiều ở các xã: Phù Ủng, Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc,... 

Đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện phân bố rải rác xen lẫn trong các khu 

dân cư là các ao, đầm nhỏ ngoài việc nuôi cá nước ngọt còn có chức năng là dự 

trữ nước trong mùa mưa bão, điều hoà không khí. Vì vậy, cần khuyến khích nhân 

dân tận dụng diện tích để nuôi trồng thuỷ sản. 

* Đất nông nghiệp khác: diện tích là 153,79 ha, chiếm 1,18%, được phân 

bổ ở 21 xã nhưng tập trung chủ yếu ở xã: Đa Lộc, Hoàng Hoa Thám, Bắc Sơn,… 

2.1.2. Đất phi nông nghiệp 
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Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 4.040,82 ha, chiếm 

31,09% tổng diện tích tự nhiên. Với cơ cấu như trên cho thấy diện tích đất cho 

các công trình trụ sở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn ít. Sự phát triển của kinh tế 

cùng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân đòi hỏi trong thời gian tới cần quy 

hoạch quỹ đất cho mục đích phi nông nghiệp, cụ thể các như sau: 

* Đất quốc phòng: diện tích là 8,99 ha, chiếm 0,07% tổng diện tích tự 

nhiên. Phân bố chủ yếu ở các xã: thị trấn Ân Thi, Cẩm Ninh, Phù Ủng,… 

* Đất an ninh: diện tích là 1,08 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên 

phân bổ tại thị trấn Ân Thi. 

* Đất cụm công nghiệp: diện tích là 39,83 ha, chiếm 0,31% tổng diện tích tự 

nhiên. Phân bổ ở thị trấn Ân Thi, các xã Xuân Trúc, Phù Ủng, Quang Vinh, Quảng 

Lãng, Vân Du,… 

* Đất thương mại dịch vụ: diện tích là 6,15 ha, chiếm 0,05% tổng diện tích 

tự nhiên. Phân bổ chủ yếu ở thị trấn Ân Thi, Tân Phúc, Vân Du,… 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích là 40,20 ha, chiếm 0,31% 

tổng diện tích tự nhiên. Phân bổ ở thị trấn Ân Thi và các xã: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn 

Trãi, Quang Vinh,… 

* Đất phát triển hạ tầng: diện tích là 1.989,65 ha, chiếm 15,31% tổng 

diện tích tự nhiên. Bao gồm diện tích đất để xây dựng các công trình công cộng 

như: Giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, 

chợ… phục vụ nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế và nhu cầu ngày càng 

tăng của nhân dân trong huyện, trong giai đoạn tới cần dành phần lớn diện tích 

để xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng xã hội. Đặc biệt cần phát triển hệ 

thống giao thông là tiền đề cho sự phát triển.  

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa: diện tích 8,55 ha, chiếm 0,07% tổng 

diện tích tự nhiên, tại xã: Phù Ủng, Đào Dương, Nguyễn Trãi,… 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích là 13,25 ha, chiếm 0,10% tổng 

diện tích tự nhiên. Trong giai đoạn tới, cần quy hoạch các điểm thu gom, trung 
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chuyển rác ở các xã nhằm bảo vệ môi trường để đảm bảo đời sống nhân dân 

trong vùng. 

* Đất ở tại nông thôn: diện tích là 1.335,53 ha, chiếm 10,27% tổng diện 

tích đất tự nhiên, xã Bắc Sơn có diện tích đất ở lớn nhất là 101,45 ha. 

* Đất ở tại đô thị: diện tích là 84,92 ha, chiếm 0,65% tổng diện tích đất tự 

nhiên, bao gồm toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn thị trấn Ân Thi. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích là 13,40 ha, chiếm 0,10% tổng 

diện tích tự nhiên. Nhu cầu đất cho mục đích này sẽ tăng trong thời gian tới do 

mở rộng và xây mới các trụ sở cơ quan đảm bảo các tiêu chi theo quy định. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp: diện tích là 4,17 ha, 

chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên, tại thị trấn Ân Thi và các xã: Hồ Tùng 

Mậu, Hồng Quang,... 

* Đất cơ sở tôn giáo: diện tích là 27,28 ha, chiếm 0,21% tổng diện tích tự 

nhiên. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: diện tích là 

175,77 ha, chiếm 1,35% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích là 1,31 ha, chiếm 0,01% tổng diện 

tích tự nhiên. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích là 0,74 ha, chiếm 0,01% 

tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ chủ yếu trên địa bàn thị trấn Ân Thi,… 

* Đất cơ sở tín ngưỡng: diện tích là 12,86 ha, chiếm 0,10% tổng diện tích 

tự nhiên. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích là 240,49 ha, chiếm 1,85% 

tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích là 36,52 ha, chiếm 0,28% tổng 

diện tích tự nhiên. 

* Đất phi nông nghiệp khác: diện tích là 0,09 ha. 

2.1.3. Đất chưa sử dụng 
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Tổng diện tích đất chưa sử dụng 5,02 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự 

nhiên, là đất bằng chưa sử dụng tập trung chủ yếu ở xã Hạ Lễ, Phù Ủng,… 

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

Trong những năm qua tổng diện tích tự nhiên của huyện Ân Thi có nhiều 

biến động. Tổng diện tích tự nhiên năm 2020 là 12.997,96 ha, tăng 126,46 ha so 

với năm 2010. Chủ yếu là do sự khác nhau giữa phương pháp kiểm kê kỳ này và 

kỳ trước; do xác định lại diện tích theo địa giới chuyển vẽ theo Quyết định số 

513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án 

“hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ 

liệu về địa giới hành chính”.  

 Bảng số 09: Biến động các loại đất năm 2020 so với năm 2010 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

So với năm 2010 

Diện tích 

(ha) 

Tăng (+) 

giảm (-) 

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

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   12.997,96 12.871,50 126,46 

1 Đất nông nghiệp NNP 8.952,12 9.050,81 -98,69 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.117,81 8.243,67 -1.125,86 

- Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 7.117,81 8.243,67 -1.125,86 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 92,96   92,96 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 915,18 204,58 710,60 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00   0,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00   0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00   0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 672,37 576,31 96,06 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00   0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 153,79   153,79 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.040,82 3.782,40 258,42 

2.1 Đất quốc phòng CQP 8,99 6,16 2,83 

2.2 Đất an ninh CAN 1,08 0,66 0,42 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00   0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 39,83   39,83 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,15   6,15 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 40,20 37,20 3,00 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 0,00   0,00 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.989,65 1.785,77 203,88 

- Đất cơ sở văn hoá DVH 9,07 3,33 5,74 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

So với năm 2010 

Diện tích 

(ha) 

Tăng (+) 

giảm (-) 

- Đất cơ sở y tế DYT 6,81 7,19 -0,38 

- Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD 47,37 52,83 -5,46 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 25,76 35,07 -9,31 

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 8,55 8,62 -0,07 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00   0,00 

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 13,25 4,00 9,25 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.335,53 1.209,41 126,12 

2.14 Đất ở đô thị ODT 84,92 77,43 7,49 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,40 31,96 -18,56 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 4,17   4,17 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 27,28 32,30 -5,02 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 175,77 152,02 23,75 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 0,00 5,62 -5,62 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,31   1,31 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,74   0,74 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 12,86   12,86 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 240,49   240,49 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 36,52 158,96 -122,44 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,09   0,09 

3 Đất chưa sử dụng CSD 5,02 38,29 -33,27 

(Nguồn: Hiện trạng sử dụng đất tính đến 30/12/2020, trên cơ sở tổng hợp từ số 

liệu kiểm kê đất đai năm 2019, thống kê đất đai năm 2010 huyện Ân Thi) 

a. Biến động đất nông nghiệp: 

Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn huyện năm 2020 là 8.952,12 ha, 

giảm 98,69 ha so với năm 2010, cụ thể như sau: 

* Đất trồng lúa: Giảm 1.125,86 ha so với năm 2010 để thực hiện các 

công trình dự án như: Đường nối vành đai V vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận 

tỉnh Thái Bình với QL. 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên ( Mở rộng đường ĐT 386); Đấu giá đất ở thôn Cù Tu; MR đường từ 

ĐT.376 (TL200) - huyện Kim Động; Mở rộng bến xe khách huyện;... 

* Đất trồng cây hàng năm khác: Tăng 92,96 ha so với năm 2010 do 

chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất chưa sử dụng sang đất trồng cây hàng năm. 
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* Đất trồng cây lâu năm: Tăng 710,60 ha so với năm 2010 do chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng sang đất trồng cây lâu năm. 

* Đất nuôi trồng thuỷ sản: Tăng 96,06 ha so với năm 2010 từ các khu 

nuôi thủy sản tập trung. 

* Đất nông nghiệp khác: Tăng 153,79 ha so với năm 2010 từ các khu 

chăn nuôi tập trung. 

b. Biến động đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp toàn huyện năm 2020 là 4.040,82 ha, 

tăng 258,42 ha so với năm 2010, cụ thể như sau: 

* Đất quốc phòng: Tăng 2,83 ha so với năm 2010 từ dự án xây dựng Trụ 

sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự huyện Ân Thi; Sở chỉ huy cơ bản trong khu 

vực phòng thủ;... 

* Đất an ninh: Tăng 0,42 ha so với năm 2010 từ dự án Phòng cháy 

chữa cháy huyện Ân Thi;…. 

* Đất cụm công nghiệp: Tăng 39,83 ha so với năm 2010. 

* Đất thương mại, dịch vụ: Tăng 6,15 ha so với năm 2010 từ dự án Cửa 

hàng xăng dầu và trạm dừng nghỉ xã Hồng Quang; Cửa hàng xây dựng vật liệu 

xây dựng thị trấn Ân Thi;… 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tăng 3,00 ha so với năm 2010 từ 

các dự án Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh (Bích Tràng) xã Tiền Phong; Đất 

cơ sở sản xuất kinh doanh thị trấn Ân Thi;.... 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Tăng 

203,88 ha so với năm 2010. 

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Giảm 0,07 ha so với năm 2010. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: Tăng 9,25 ha so với năm 2010. 

* Đất ở tại nông thôn: Tăng 126,12 ha so với năm 2010 do thực hiện các 

dự án giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã. 

* Đất ở tại đô thị: Tăng 7,49 ha so với năm 2010. 
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* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Giảm 18,56 ha so với năm 2010 do kiểm 

kê lại quỹ đất. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp: Tăng 4,17 ha so với năm 

2010.  

* Đất  cơ sở tôn giáo: Giảm 5,02 ha so với năm 2010. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Tăng  23,75 ha so với năm 2010. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Giảm 5,62 ha so với năm 2010. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Tăng 0,74 ha so với năm 2010 do 

kiểm kê lại quỹ đất. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng: Tăng 1,31 ha so với năm 2010. 

* Đất  cơ sở tín ngưỡng: Tăng  12,86 ha so với năm 2010. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Tăng  240,49 ha ha so với năm 2010. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng: Giảm 122,44 ha so với năm 2010.  

* Đất phi nông nghiệp khác: Tăng  0,09 ha so với năm 2010. 

c. Biến động đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng của huyện Ân Thi từ 2010 đến năm 2020 giảm 

33,27 ha. 
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III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT KỲ TRƯỚC 

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Thực hiện các Quyết định số: 2561/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của 

UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Ân Thi; 630/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2015 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Ân 

Thi; 1799/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng đất năm 2015 của huyện Ân Thi, UBND huyện Ân Thi đã triển khai việc 

thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện được sau: 

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện theo phương án quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 là 12.998,19 ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 12.997,96 ha, 

thấp hơn 0,23 ha so với quy hoạch được duyệt. Cụ thể các loại đất như sau: 

Bảng 10: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 

trên địa bàn huyện Ân Thi 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy hoạch 

được duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 8.857,38 8.952,12 94,74 101,07 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.520,58 7.117,81 -402,77 94,64 

- Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 7.520,58 7.117,81 -402,77 94,64 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 157,49 92,96 -64,53 59,03 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 498,37 915,18 416,81 183,64 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX     

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 636,27 672,37 36,10 105,67 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 44,67 153,79 109,12 344,29 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.130,04 4.040,82 -89,22 97,84 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,48 8,99 -2,49 78,35 

2.2 Đất an ninh CAN 1,93 1,08 -0,85 56,05 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 11,48  -11,48  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy hoạch 

được duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 131,44 39,83 -91,61 30,30 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 15,76 6,15 -9,61 39,03 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 52,94 40,20 -12,74 75,94 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.961,14 1.989,65 28,51 101,45 

- Đất cơ sở văn hoá DVH 0,94 9,07 8,13 964,87 

- Đất cơ sở y tế DYT 6,86 6,81 -0,05 99,23 

- Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD 53,23 47,37 -5,86 88,99 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 28,48 25,76 -2,72 90,46 

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 8,48 8,55 0,07 100,82 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 13,89 13,25 -0,64 95,39 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.319,64 1.335,53 15,89 101,20 

2.14 Đất ở đô thị ODT 83,21 84,92 1,71 102,06 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,92 13,40 -0,52 96,29 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 5,26 4,17 -1,09 79,29 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 25,20 27,28 2,08 108,27 

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 167,92 175,77 7,85 104,68 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 6,21  -6,21  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 7,22 1,31 -5,91 18,20 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  0,74 0,74  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 9,57 12,86 3,29 134,37 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 237,84 240,49 2,65 101,12 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 50,71 36,52 -14,19 72,02 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,09 0,09 0,00 97,72 

3 Đất chưa sử dụng CSD 10,77 5,02 -5,75 46,60 

(Nguồn: Hiện trạng SDĐ tính đến 30/12/2020, trên cơ sở tổng hợp từ số liệu 

kiểm kê đất đai năm 2019, Điều chỉnh QHSDĐ 2016-2020 huyện Ân Thi) 

* Đất nông nghiệp: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất nông nghiệp được UBND tỉnh duyệt đến 

năm 2020 là 8.857,38 ha, cao hơn 94,74 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được 

duyệt, đạt 101,07 % so với chỉ tiêu được duyệt, trong đó: 
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- Đất trồng lúa: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 7.520,58 ha, kết quả 

thực hiện được 7.117,81 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt là 

402,77 ha, đạt 94,64 % (trong đó đất chuyên trồng lúa nước thấp hơn quy hoạch là 

402,77 ha).  

- Đất trồng cây hàng năm khác: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 

157,49 ha, kết quả thực hiện được 92,96 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu quy hoạch 

được duyệt là 64,53 ha, đạt 59,03 %.  

- Đất trồng cây lâu năm: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 498,37 

ha, kết quả thực hiện được 915,18 ha, cao hơn so với chỉ tiêu quy hoạch được 

duyệt 416,81 ha, đạt 183,64%.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 636,27 ha, 

kết quả thực hiện được 672,37 ha, cao hơn so với chỉ tiêu đã được duyệt 36,10 ha, 

đạt 105,67%.  

- Đất nông nghiệp khác: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 44,67 ha, 

kết quả thực hiện được 153,79 ha, cao hơn so với chỉ tiêu đã được duyệt 109,12 

ha. Như vậy, đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020 của huyện cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, đẩy 

mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trang trại, các 

loại cây công nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng từ việc khai thác tiềm năng, lợi 

thế của tỉnh theo hướng sản xuất sản hàng hóa. 

* Đất phi nông nghiệp 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất phi nông nghiệp được UBND tỉnh duyệt 

đến năm 2020 là 4.040,82 ha, thấp hơn 89,22 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được 

duyệt (4.130,04 ha), đạt 97,84% so với chỉ tiêu được duyệt, trong đó: 

- Đất quốc phòng: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 

11,48 ha, kết quả thực hiện được 8,99 ha, đạt 78,35 % so với chỉ tiêu quy hoạch 

được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 2,49 ha). 

- Đất an ninh: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 1,93 

ha, kết quả thực hiện được 1,08 ha, đạt 56,05 % so với chỉ tiêu quy hoạch được 
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duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 0,85 ha).  

- Đất khu công nghiệp: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 

là 11,48 ha, kết quả thực hiện được 0 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. 

- Đất cụm công nghiệp: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 

là 131,44 ha, kết quả thực hiện được 39,83 ha, đạt 30,30 % so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 91,61 ha). 

Đất thương mại, dịch vụ: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 

2020 là 15,76 ha, kết quả thực hiện được 6,15 ha, đạt 39,03% so với chỉ tiêu quy  

hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 9,61 ha). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: quy hoạch sử dụng đất được duyệt 

đến năm 2020 là 52,94 ha, kết quả thực hiện được 40,20 ha, đạt 75,94% so với 

chỉ tiêu quy  hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 12,74 ha).  

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: quy 

hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 1.961,14 ha, kết quả thực hiện 

được 1.989,65 ha, đạt 101,45% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (cao hơn 

chỉ tiêu 28,51 ha. Trong đó: 

+ Đất cơ sở văn hoá: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 

0,94 ha, kết quả thực hiện được 9,07 ha, đạt 964,87% so với chỉ tiêu quy hoạch 

được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 8,13 ha).  

+ Đất cơ sở y tế: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 6,86 

ha, kết quả thực hiện được 6,81 ha, đạt 99,23% so với chỉ tiêu quy hoạch được 

duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 0,05 ha).  

+ Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến 

năm 2020 là 53,23 ha, kết quả thực hiện được 47,37 ha, đạt 88,99% so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 5,86 ha).  

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến 

năm 2020 là 28,48 ha, kết quả thực hiện được 25,76 ha, đạt 90,46% so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 2,72 ha). 

- Đất di tích, lịch sử văn hóa: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 
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2020 là 8,48 ha, kết quả thực hiện được 8,55 ha, đạt 100,82% so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 0,07 ha).  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 

2020 là 13,89 ha, kết quả thực hiện được 13,25 ha, đạt 95,39 % so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 0,64 ha).  

- Đất ở tại nông thôn: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 

1.319,64 ha, kết quả thực hiện được 1.335,53 ha, đạt 101,20% so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 15,89 ha).  

- Đất ở đô thị: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 83,21 

ha, kết quả thực hiện được 84,92 ha, đạt 102,06% so với chỉ tiêu quy hoạch 

được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 1,71 ha). 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến 

năm 2020 là 13,92 ha; kết quả thực hiện được 13,40 ha, đạt 96,29% so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 0,52 ha).  

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt đến năm 2020 là 5,26 ha, kết quả thực hiện được 4,17 ha, đạt 79,29% so 

với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 1,09 ha).  

- Đất cơ sở tôn giáo: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 là 

25,20 ha, kết quả thực hiện được 27,28 ha, đạt 108,27% so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 2,08 ha). 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 

2020 là 167,92 ha, kết quả thực hiện được 175,77 ha, đạt 104,68% so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 7,85 ha).  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến 

năm 2020 là 6,21 ha, kết quả thực hiện được 0 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được 

duyệt.  

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: quy hoạch sử dụng đất được duyệt 

đến năm 2020 là 0 ha, kết quả thực hiện được 0,74 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 
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2020 là 7,22 ha, kết quả thực hiện được 1,31 ha, đạt 18,20% so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 5,91 ha). 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 

là 9,57 ha, kết quả thực hiện được 12,86 ha, đạt 134,37% so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 3,29 ha).  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến 

năm 2020 là 237,84 ha, kết quả thực hiện được 240,49 ha, đạt 101,12% so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 2,65 ha).  

- Đất có mặt nước chuyên dùng: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến 

năm 2020 là 50,71 ha, kết quả thực hiện được 36,52 ha, đạt 72,02% so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 14,19 ha).  

- Đất phi nông nghiệp khác: quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 

2020 là 0,09 ha, kết quả thực hiện được 0,09 ha, đạt 97,72% so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt. 

* Đất chưa sử dụng 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất chưa sử dụng được UBND tỉnh duyệt đến 

năm 2020 là 10,77 ha, kết quả thực hiện 5,02 ha (thấp hơn 5,75 ha) so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt.  

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ân Thi đã đạt được những 

kết quả nhất định, từng bước đưa công tác quản lý sử dụng đất đai đi vào nề nếp, 

phục vụ kịp thời các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện. 

3.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

3.2.1. Những mặt đạt được 

- Về mặt chỉ tiêu sử dụng đất: có 18 chỉ tiêu đều đạt trên 80% so với quy 

hoạch được duyệt, trong đó có 11 chỉ tiêu đạt trên 100% so với quy hoạch được 

duyệt. 

- Phương án quy hoạch sử dụng đất được duyệt là cơ sở cho việc giao đất, 

cho thuê đất, thu hồi đất. 
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- Các dự án triển khai đa số thực hiện tương đối phù hợp với vị trí trên 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

- Chủ động dành quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu 

cầu sử dụng đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án phát triển nhà ở góp 

phần thúc đẩy quá trình phát triển, ổn định tình hình kinh tế xã hội. 

- Khung giá đất áp dụng để áp dụng thu tiền giao đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, cho thuê đất theo quy định chưa sát với thị trường. 

- Đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và gắn với bảo vệ 

môi trường sinh thái. 

3.2.2. Những tồn tại 

- Những tồn tại yếu kém trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước được thể hiện ở những mặt sau: 

+ Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn 

huyện đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đó có một số công 

trình vẫn chưa được thực hiện phần lớn là do không có vốn đầu tư, chưa giải 

phóng được mặt bằng, phương án quy hoạch không có tính khả thi. Quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất chưa tính đúng khả năng phát triển thực tế tại địa phương 

nên trong quá trình thực hiện đã phát sinh hạng mục mới, một số hạng mục 

không thực hiện được. Nhiều công trình mới bắt đầu triển khai, đang triển khai 

nhưng do vấn đề thủ tục thu hồi đất giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên phải 

chuyển sang giai đoạn tiếp. Một số hạng mục công trình có trong chỉ tiêu kế 

hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất 

đai nên phải lùi tiến độ thực hiện. 

+ Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở một số chỉ tiêu còn thấp 

như: đất sinh hoạt cộng đồng 18,20%; đất cụm công nghiệp 30,30% quy hoạch. 

+ Công tác làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa 

bàn huyện còn chậm. 

3.2.3. Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất 
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- Việc quảng bá và thu hút các dự án đầu tư chưa hấp dẫn, vốn đầu tư hạn 

chế, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội, đôi khi còn bị động trong quá 

trình lập quy hoạch sử dụng đất. 

- Số liệu đầu vào chưa thật chính xác, giai đoạn này mới tổng hợp kết quả 

đo đạc địa chính. 

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến 

độ thực hiện. 

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tồn tại; vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn.  

- Nhận thức của các cấp, các ngành về xây dựng quy hoạch sử dụng đất 

còn chưa đầy đủ, chưa coi trọng nên một số nội dung trong quy hoạch, kế hoạch 

còn biểu hiện tính hình thức, chưa sát với tình hình thực tế dẫn đến những hạng 

mục công trình phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần phá vỡ quy hoạch 

đã được phê duyệt. 

- Công tác kiểm tra, thanh tra đối với việc xây dựng và triển khai thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được coi trọng và chưa được thực 

hiện thường xuyên, liên tục. Địa phương còn thiếu các giải pháp có tính khả thi 

để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu yếu quan 

trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng và bất cập 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ tới 

- Quy hoạch sử dụng đất phải được lập và phê duyệt sát với thực tiễn trên 

cơ sở phân tích, dự báo có tính khoa học nhu cầu đầu tư các dự án đầu tư có sử 

dụng đất và sự biến động các loại đất do tác động của kinh tế thị trường. 

- Cần phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc lập và phê 

duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác đảm bảo 

đồng bộ, thống nhất; nhu cầu sử dụng đất của các quy hoạch các ngành phải phù 

hợp với khả năng đáp ứng quỹ đất của quy hoạch sử dụng đất. 
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- Qua thực tế quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, có thể thấy pháp 

Luật Đất đai hiện chưa ràng buộc các ngành, lĩnh vực và chính quyền địa phương 

tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, đồng thời quy hoạch sử dụng đất dễ bị điều chỉnh 

theo yêu cầu của nhà đầu tư. Do đó, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương 

pháp luật để nâng cao luận chứng của tài liệu quy hoạch sử dụng đất, nâng cao 

tầm quan trọng của tài liệu quy hoạch trong công tác quản lý điều hành của chính 

quyền các cấp, đồng thời bổ sung quy định về chấp hành quy hoạch sử dụng đất. 

- Tài liệu quy hoạch sử dụng đất cần xác định cụ thể các giải pháp để bảm 

bảo tính khả thi của việc thực hiện theo quy hoạch. 

- Phải nâng tầm cán bộ lập, theo dõi và thực hiện quy hoạch, đồng thời bố 

trí đủ lực lượng cán bộ quy hoạch cho cấp huyện. 
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IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh 

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Hưng Yên chưa được Chính phủ phê duyệt, do 

đó chưa có chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố. 

Việc đánh giá chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ân Thi 

so với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh sẽ được đánh giá sau khi được UBND tỉnh phân 

bổ chỉ tiêu sử dụng đất. 

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

a. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp: 

* Đất trồng cây hàng năm 

Nhu cầu sử dụng đất trồng cây hàng năm đến năm 2030 tăng thêm 136,11 

ha, tại xã Đào Dương, Quang Vinh. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 tăng thêm 441,82 

ha, tại xã Bắc Sơn, Hồ Tùng Mậu, Tiền Phong,... 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 tăng thêm 20,47 

ha, tại  xã: Bắc Sơn, Đào Dương. 

* Đất nông nghiệp khác 

Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác đến năm 2030 tăng thêm 2.265,89 

ha, tại tại các xã: Bắc Sơn, Đào Dương, Văn Nhuệ,... để phát triển các khu trang 

trại, khu chăn nuôi tập trung. 

b. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp: 

* Đất quốc phòng 

Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 tăng thêm 26,97 ha tại thị 

trấn Ân Thi và xã 13 xã. 

* Đất an ninh 

Nhu cầu sử dụng đất an ninh đến năm 2030 tăng thêm 4,15 ha, tại thị trấn 
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Ân Thi và các xã để quy hoạch trụ sở công an xã, thị trấn. Thực hiện chủ trương 

của Bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ công an 

tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công an các địa phương đã chủ động bố trí quỹ 

đất xây dựng trụ sở công an cấp xã. 

* Đất khu công nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 2.803,00 

ha để quy họach mở rộng: Khu công nghiệp Tân Phúc - Quang Vinh - Hoàng 

Hoa Thám; Khu công Nghiệp Bãi Sậy; Khu công nghiệp Industrial park Tiên Lữ 

- Kim Động - Ân Thi;... 

* Đất cụm công nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 374,22 ha 

để quy hoạch mở rộng: Cụm công nghiệp Phù Ủng; Cụm công nghiệp Quảng 

Lãng - Đặng Lễ; Cụm công nghiệp Văn Nhuệ; Cụm công nghiệp Hoàng Hoa 

Thám;... 

* Đất thương mại dịch vụ 

Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 tăng thêm 215,18 

ha, tại TT Ân Thi và khu trung tâm các xã: Quang Vinh, Quảng Lãng, Xuân 

Trúc, Đào Dương,... 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 tăng 

thêm 208,59 ha, tập trung tại thị trấn Ân Thi, xã Bãi Sậy, Nguyễn Trãi, Văn 

Nhuệ. Phục vụ phát triển các nghành nghề tiểu thủ công, nghề sản xuất, sửa 

chữa các mặt hàng cơ khí nhỏ; xây dựng nhà máy xi măng, nhà máy nước sạch. 

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

Nhu cầu sử dụng đất của mục đích này đến năm 2030 tăng thêm 481,89 

ha, tại các xã và thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó đất giao thông tăng thêm 

417,40 ha, đất thủy lợi tăng thêm 5,02 ha, đất công trình năng lượng tăng thêm 

26,97 ha, đất cơ sở giáo dục đào tạo tăng thêm 12,98 ha,…. 

* Đất di tích lịch sử văn hóa 
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Nhu cầu sử dụng đất di tích lịch sử văn hóa đến năm 2030 tăng thêm 

14,24 ha để mở rộng di tích đền Ủng. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 tăng thêm 

11,73 ha, tại các xã để quy hoạch các bãi rác tập trung xã và các điểm thu gom, 

xử lý rác thải của các bản. 

* Đất ở tại nông thôn 

Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 2030 tăng thêm 327,57 ha, 

tại các xã. 

* Đất ở tại đô thị 

Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị đến năm 2030 tăng thêm 61,82 ha tại thị 

trấn Ân Thi. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước 

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 tăng thêm 

4,29 ha, để quy hoạch mở rộng trụ sở UBND xã Hồng Vân, Nguyễn Trãi, Phù 

Ủng, Xuân Trúc, thị trấn Ân Thi. 

* Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến năm 2030 

tăng thêm 0,05 ha để quy hoạch quỹ tín dụng nhân dân tại xã Tân Phúc. 

* Đất cơ sở tôn giáo 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tôn giáo đến năm 2030 tăng thêm 6,48 ha, để 

quy hoạch chùa, đền như: Quy hoạch mở rộng chùa Phúc Lâm; Quy hoạch mở 

rộng chùa Bình Lăng; Quy hoạch mở rộng chùa Bích Tràng;... 

* Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến 

năm 2030 tăng thêm 46,43 ha, tại các xã, thị trấn. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đến năm 

2030 tăng thêm 10,65 ha để xây dựng các khu khai thác cát sỏi, vật liệu xây 
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dựng, đất san nền như: Quy hoạch trạm trộn bê tông (Công ty Bình Minh);... 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 tăng thêm 3,89 

ha để xây dựng nhà văn hoá thôn. 

* Đất khu vui chơi giải trí, công cộng 

Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi giải trí, công cộng đến năm 2030 tăng 

thêm 6,66 ha để xây dựng công trình khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh 

như: Quy hoạch khu vui chơi giải trí thôn Ninh Thôn; Quy hoạch khu công viên 

cây xanh xã tại thôn Cù Tu; Quy hoạch công viên cây xanh xã Hồng Quang;... 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng đến năm 2030 tăng thêm 1,63 ha 

để quy hoạch mở rộng đình Bình Xá; Quy hoạch đình Bình Lăng; Quy hoạch 

mở rộng đền thờ Nguyễn Trung Ngạn. 

c. Khai thác đất chưa sử dụng: 

Với quan điểm khai thác tối đa diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử 

dụng cho các mục đích khác nhau, dự kiến đến năm 2030 diện tích đất chưa sử 

dụng của huyện giảm còn 4,68 ha. 

4.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

Bảng 11: Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Năm 2030 Năm 2020 
Tăng (+) 

giảm (-) 

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

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   12.997,96 12.997,96   

1 Đất nông nghiệp NNP 4.796,73 8.952,12 -4.155,39 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.588,98 7.117,81 -5.528,83 

- Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1.588,98 7.117,81 -5.528,83 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 202,87 92,96 109,91 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 368,90 915,18 -546,28 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH       

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.6 Đất rừng sản xuất RSX       

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 240,58 672,37 -431,79 

1.8 Đất làm muối LMU       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2.395,38 153,79 2.241,59 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Năm 2030 Năm 2020 
Tăng (+) 

giảm (-) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.196,55 4.040,82 4.155,73 

2.1 Đất quốc phòng CQP 35,96 8,99 26,97 

2.2 Đất an ninh CAN 5,23 1,08 4,15 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 2.803,00   2.803,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 390,90 39,83 351,07 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 221,33 6,15 215,18 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 246,54 40,20 206,34 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 2.063,42 1.989,65 73,77 

- Đất giao thông DGT 1.512,34 1.313,76 198,59 

- Đất thuỷ lợi DTL 381,81 575,49 -193,68 

- Đất công trình năng lượng DNL 28,38 1,76 26,62 

- Đất CT bưu chính viễn thông DBV 1,01 1,01   

- Đất cơ sở văn hoá DVH 12,21 9,07 3,14 

- Đất cơ sở y tế DYT 7,97 6,81 1,16 

- Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD 58,47 47,37 11,10 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 47,13 25,76 21,37 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 5,79 5,79   

- Đất chợ DCH 8,31 2,83 5,48 

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 22,79 8,55 14,24 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 24,33 13,25 11,08 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.653,99 1.335,53 318,45 

2.14 Đất ở đô thị ODT 146,74 84,92 61,82 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 17,22 13,40 3,82 

2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 4,09 4,17 -0,08 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 33,76 27,28 6,48 

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 214,18 175,77 38,41 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 10,65   10,65 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,17 1,31 3,86 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,40 0,74 6,66 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 14,49 12,86 1,63 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 239,98 240,49 -0,51 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 35,30 36,52 -1,22 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,09 0,09   

3 Đất chưa sử dụng CSD 4,68 5,02 -0,34 

4.3.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 8.952,12 ha. Đến năm 2030 đất nông nghiệp thực 

giảm 4.155,39 ha so với năm 2020. Trong đó: 
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- Giảm 4.200,61 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

- Tăng 0,03 ha do đất chưa sử dụng chuyển, đất phi nông nghiệp sang. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 4.796,73 ha, 

chiếm 36,90 % diện tích đất tự nhiên.  

Chi tiết các loại đất trong đất nông nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa 

Diện tích năm 2020 là 7.117,81 ha; đến năm 2030 đất trồng lúa thực giảm 

5.528,83 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 119,19 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 411,76 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 15,70 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 1.462,68 ha; 

          + Đất quốc phòng : 21,38 ha; 

          + Đất an ninh : 2,64 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 2.068,60 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 275,18 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 156,72 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 184,87 ha; 

          + Đất giao thông : 345,14 ha; 

          + Đất thủy lợi : 5,02 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 26,97 ha; 

          + Đất cơ sở văn hóa : 0,58 ha; 

          + Đất cơ sở y tế : 0,16 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 11,19 ha; 

          + Đất ở cơ sở thể dục - thể thao : 20,74 ha; 

          + Đất chợ : 4,86 ha; 

          + Đất di tích lịch sử văn hóa : 8,65 ha; 

          + Đất  bãi thải, xử lý chất thải : 10,69 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 255,36 ha; 
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          + Đất ở đô thị : 57,74 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 4,09 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan của tổ chức sự nghiệp : 0,05 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 3,34 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 43,58 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 3,91 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 2,05 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 5,69 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng : 0,30 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng lúa là 1.588,98 ha, chiếm 

12,22% diện tích đất tự nhiên (Trong đó: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

đến năm 2030 là 1.588,98 ha, chiếm 12,22% diện tích đất tự nhiên). 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích năm 2020 là 92,96 ha; đến năm 2030 đất trồng cây hàng năm 

khác thực tăng 109,91 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 26,20 ha do chuyển sang sử dụng cho các mục đích sau: 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,81 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 6,65 ha; 

          + Đất quốc phòng : 0,13 ha; 

          + Đất an ninh : 0,07 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 0,65 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 8,15 ha; 

          + Đất giao thông : 0,37 ha; 

          + Đất cơ sở văn hóa : 0,50 ha; 

          + Đất ở cơ sở thể dục - thể thao : 0,20 ha; 

          + Đất di tích lịch sử văn hóa : 0,82 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,12 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 6,30 ha; 

          + Đất ở đô thị : 0,19 ha; 
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          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,49 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 0,75 ha; 

- Tăng 136,11 ha do chuyển từ các loại đất sau sang: 

          + Đất chuyên trồng lúa nước : 119,19 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 8,44 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,19 ha; 

          + Đất giao thông : 3,66 ha; 

          + Đất thủy lợi : 3,08 ha; 

          + Đất ở cơ sở thể dục - thể thao : 0,06 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,49 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 

202,87 ha, chiếm 1,56% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích năm 2020 là 915,18 ha; đến năm 2030 đất trồng cây lâu năm 

thực giảm 546,28 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 136,11 ha do chuyển từ các mục đích sau: 

          + Đất chuyên trồng lúa nước : 411,76 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,81 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 2,28 ha; 

          + Đất giao thông : 16,91 ha; 

          + Đất thủy lợi : 9,82 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,21 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,03 ha; 

- Giảm 988,10 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 8,44 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 2,19 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 646,65 ha; 

          + Đất quốc phòng : 1,66 ha; 

          + Đất an ninh : 0,03 ha; 
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          + Đất khu công nghiệp : 216,97 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 9,95 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 22,66 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 5,92 ha; 

          + Đất giao thông : 24,87 ha; 

          + Đất cơ sở văn hóa : 2,00 ha; 

          + Đất cơ sở y tế : 1,00 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 0,60 ha; 

          + Đất ở cơ sở thể dục - thể thao : 0,73 ha; 

          + Đất chợ : 0,55 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 38,30 ha; 

          + Đất ở đô thị : 0,18 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 1,47 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,53 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 2,37 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,04 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,46 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng : 0,54 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm là 368,90 ha, 

chiếm 2,84% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích năm 2020 là 672,37 ha; đến năm 2030 đất nuôi trồng thủy sản 

thực giảm 431,79 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 20,47 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 15,70 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 2,19 ha; 

          + Đất giao thông : 1,30 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,28 ha. 

- Giảm 452,26 ha do chuyển sang các mục đích sau: 
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          + Đất trồng cây hàng năm khác : 1,19 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm  : 2,28 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 141,53 ha; 

          + Đất quốc phòng : 0,20 ha; 

          + Đất an ninh : 0,73 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 234,10 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 13,99 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 12,55 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 1,81 ha; 

          + Đất giao thông : 26,43 ha; 

          + Đất cơ sở văn hóa : 0,08 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 0,47 ha; 

          + Đất ở cơ sở thể dục - thể thao : 1,00 ha; 

          + Đất chợ : 0,05 ha; 

          + Đất di tích lịch sử văn hóa : 2,56 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,03 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 7,10 ha; 

          + Đất ở đô thị : 0,82 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 1,43 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,66 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 1,18 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 1,16 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,16 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng : 0,75 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 240,58 ha, 

chiếm 1,85% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tích năm 2020 là 153,79 ha; đến năm 2030 đất nông nghiệp khác 

thực tăng 2.241,59 ha so với năm 2020. Trong đó: 



UBND huyện Ân Thi                                                    Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030  
   

 

Báo cáo tóm tắt                                                                                                         Trang 33 

- Giảm 24,30 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất quốc phòng : 0,03 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 20,00 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,63 ha; 

          + Đất giao thông : 1,00 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 2,64 ha. 

- Tăng 2.265,89 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 1.462,68 ha; 

          + Đất trồng cây hằng năm khác : 6,65 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 646,65 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 141,53 ha; 

          + Đất giao thông : 4,43 ha; 

          + Đất thủy lợi : 2,79 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,07 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,19 ha; 

          + Đất có mặt nước chuyên dùng : 0,90 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp khác là 2.395,38 ha, 

chiếm 18,43% diện tích đất tự nhiên. 

4.3.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 4.040,82 ha. Đến năm 2030 đất phi nông nghiệp 

tăng 4.155,73 ha so với năm 2020, lấy từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng.  

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 8.196,55 ha, 

chiếm 63,06% diện tích đất tự nhiên. Cụ thể như sau: 

* Đất quốc phòng 

Diện tích năm 2020 là 8,99 ha; đến năm 2030 đất quốc phòng tăng 26,97 

ha so với năm 2020, lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 21,38 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,13 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,66 ha; 
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          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,20 hha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 0,03 ha; 

          + Đất giao thông : 1,81 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,59 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,17 hha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất quốc phòng là 35,96 ha, chiếm 

0,28% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất an ninh 

Diện tích năm 2020 là 1,08 ha; đến năm 2030 đất an ninh thực tăng 4,15 

ha so với năm 2020, lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 2,64 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,07 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,03 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 0,73 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,04 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 0,07 ha. 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,10 ha. 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,47 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất an ninh là 5,23 ha, chiếm 0,04% 

diện tích đất tự nhiên. 

* Đất khu công nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 0 ha; đến năm 2030 đất khu công nghiệp tăng 

2.803,00 ha so với năm 2020, lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 2.068,60 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 216,97 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 234,10 ha. 

          + Đất cụm công nghiệp : 23,15 ha; 

          + Đất giao thông : 140,15 ha; 

          + Đất thủy lợi : 120,04 ha. 
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Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất khu công nghiệp là 2.803,00 ha, 

chiếm 21,56% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cụm công nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 39,83 ha; đến năm 2030 đất cụm công nghiệp tăng 

351,07 ha so với năm 2020, lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 275,18 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,65 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 9,95 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 13,99 ha. 

          + Đất nông nghiệp khác : 20,00 ha; 

          + Đất giao thông : 24,06 ha; 

          + Đất thủy lợi : 27,84 ha. 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 2,55 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cụm công nghiệp là 390,90 ha, 

chiếm 3,01% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất thương mại, dịch vụ 

Diện tích năm 2020 là 6,15 ha; đến năm 2030 đất thương mại dịch vụ  

tăng 215,18 ha so với năm 2020 do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 156,72 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 8,15 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 22,66 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 12,55 ha. 

          + Đất nông nghiệp khác : 12,55 ha. 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 1,38 ha. 

          + Đất giao thông : 6,80 ha. 

          + Đất thủy lợi : 5,08 ha. 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,07 ha. 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,10 ha. 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,06 ha. 
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          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,53 ha. 

          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối : 0,18 ha. 

          + Đất có mặt nước chuyên dùng : 0,16 ha. 

          + Đất chưa sử dụng : 0,11 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất thương mại dịch vụ là 221,33 ha, 

chiếm 1,70 % diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 40,20 ha; đến năm 2030 đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp thực tăng 206,34 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 208,59 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 184,87 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 5,92 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 1,81 ha; 

          + Đất giao thông : 6,13 ha; 

          + Đất thủy lợi : 7,25 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,20 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 2,41 ha; 

- Giảm 2,25 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 1,38 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 0,87 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 

246,54 ha, chiếm 1,90% diện tích đất tự nhiên. 

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

Diện tích năm 2020 là 1.989,65 ha; đến năm 2030 đất phát triển hạ tầng 

thực giảm 73,77 ha (tăng 481,89 ha; giảm 408,12 ha) so với năm 2020. Như vậy 

đến hết năm 2030 diện tích đất phát triển hạ tầng là 2.063,42 ha, chiếm 15,87% 

diện tích đất tự nhiên. Để xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng như giao 

thông, thuỷ lợi, y tế, văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, chợ, công trình bưu 

chính viễn thông, năng lượng, công trình nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội. 
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Cụ thể các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng như sau: 

* Đất giao thông 

Diện tích hiện trạng 2020 là 1.313,76 ha; đến năm 2030 đất giao thông thực 

tăng 198,59 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 417,40 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 345,14 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,37 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 24,87 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 26,43 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 1,00 ha; 

          + Đất thủy lợi : 12,22 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,09 ha; 

          + Đất cơ sở văn hoá : 0,01 ha; 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,01 ha; 

          + Đất di tích lịch sử văn hóa : 0,03 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 6,59 ha. 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,36 ha; 

          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối : 0,25 ha. 

          + Đất có mặt nước chuyên dùng : 0,04 ha. 

- Giảm 218,81 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 3,66 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 16,91 ha; 

          + Đất nuôi trồng thuỷ sản : 1,30 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 4,43 ha; 

          + Đất quốc phòng : 1,81 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 140,15 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 24,06 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 6,80 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 6,13 ha; 
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          + Đất cơ sở văn hóa : 0,06 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 0,23 ha; 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,24 ha; 

          + Đất chợ : 0,07 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,02 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 9,27 ha; 

          + Đất ở đô thị : 1,39 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,06 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,12 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,43 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 1,52 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,12 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng : 0,03 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất giao thông là 1.512,34 ha, chiếm 

11,64% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất thủy lợi 

Diện tích hiện trạng 2020 là 575,49 ha; đến năm 2030 đất thủy lợi thực 

giảm 193,68 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 5,02 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 5,02 ha; 

- Giảm 198,70 ha do chuyển sang: 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 3,08 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 9,82 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,28 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 2,79 ha; 

          + Đất quốc phòng : 1,59 ha; 

          + Đất an ninh : 0,04 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 120,04 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 27,84 ha; 
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          + Đất thương mại, dịch vụ : 5,08 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 7,25 ha; 

          + Đất giao thông : 12,22 ha; 

          + Đất cơ sở văn hoá : 0,10 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 0,07 ha; 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,04 ha; 

          + Đất chợ : 0,02 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,57 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 5,03 ha; 

          + Đất ở đô thị : 1,14 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,04 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,12 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,38 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 0,03 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,13 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng : 0,01 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất thủy lợi là 381,81 ha, chiếm 

2,94% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất công trình năng lượng 

Diện tích hiện trạng 2020 là 1,76 ha; đến năm 2030 đất công trình năng 

lượng thực tăng 26,62 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 26,97 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 26,97 ha; 

- Giảm 0,35 ha do chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 0,09 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,26 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất công trình năng lượng là 28,38 

ha, chiếm 0,22% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất công trình bưu chính viễn thông 



UBND huyện Ân Thi                                                    Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030  
   

 

Báo cáo tóm tắt                                                                                                         Trang 40 

Diện tích hiện trạng 2020 là 1,01 ha; đến năm 2030 đất công trình bưu 

chính viễn thông không thay đổi so với năm 2020. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất công trình bưu chính viễn thông 

là 1,01 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 

Diện tích hiện trạng 2020 là 9,07 ha; đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở văn hóa 

thực tăng 3,14 ha so với năm 2020. 

- Tăng 3,32 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 0,58 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,50 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 2,00 ha. 

          + Đất đất nuôi trồng thủy sản : 0,08 ha. 

          + Đất giao thông : 0,06 ha. 

          + Đất thủy lợi : 0,10 ha. 

- Giảm 0,18 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,01 ha. 

          + Đất cơ sở giáo dục - đào tạo : 0,03 ha. 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,09 ha. 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,05 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 12,21 

ha, chiếm 0,09% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng cơ sở y tế 

Diện tích hiện trạng 2020 là 6,81 ha; đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở y 

tế thực tăng 1,16 ha so với năm 2020. 

- Tăng 1,16 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 0,16 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,00 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 7,97 ha, 

chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên. 
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* Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 

Diện tích hiện trạng 2020 là 47,37 ha; đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở 

giáo dục - đào tạo thực tăng 11,10 ha so với năm 2020. 

- Tăng 12,98 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 11,19 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,00 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,60 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,47 ha; 

          + Đất giao thông : 0,23 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,07 ha; 

          + Đất cơ sở văn hóa : 0,03 ha; 

          + cơ sở thể dục - thể thao : 0,39 ha; 

- Giảm 1,89 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất an ninh : 0,07 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 1,33 ha; 

          + Đất ở đô thị : 0,33 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,16 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào 

tạo là 58,47 ha, chiếm 0,45% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Diện tích hiện trạng 2020 là 25,76 ha; đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao thực tăng 21,37 ha so với năm 2020. 

- Tăng 23,07 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 20,74 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,20 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,73 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,00 ha; 

          + Đất giao thông : 0,24 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,04 ha; 
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          + Đất ở tại nông thôn : 0,11 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,01 ha; 

- Giảm 1,70 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất trồng cây hang năm khác : 0,06 ha; 

          + Đất an ninh : 0,10 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,07 ha; 

          + Đất giao thông : 0,01 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn  : 0,69 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,10 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,28 ha; 

 Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

là 47,13 ha, chiếm 0,36% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cơ sở dịch vụ về xã hội 

Diện tích năm 2020 là  5,79 ha; đến năm 2030 đất cơ sở dịch vụ về xã hội 

không biến động so với năm 2020.  

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở dịch vụ về xã hội là 5,79 

ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất chợ 

Diện tích hiện trạng 2020 là 2,83 ha; đến năm 2030 đất chợ thực tăng 5,48 

ha so với năm 2020. 

- Tăng 5,55 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 4,86 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,55 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,05 ha; 

          + Đất giao thông : 0,07 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,02 ha; 

- Giảm 0,07 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,07 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,00 ha; 
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Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chợ là 8,31 ha, chiếm 0,06% diện 

tích đất tự nhiên. 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa 

Diện tích năm 2020 là 8,55 ha; đến năm 2030 đất có di tích lịch sử - văn 

tăng 14,24 ha so với năm 2020 do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất lúa nước : 8,65 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,82 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 2,56 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 2,21 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa là 

22,79 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, trong kỳ quy hoạch cần xây dựng 

các bãi thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn toàn huyện để đảm bảo vệ sinh 

môi trường: Diện tích năm 2020 là 13,25 ha; đến năm 2030 đất bãi thải, xử lý 

chất thải thực tăng 11,08 ha so với năm 2020 để quy hoạch xây dựng bãi rác tại 

các xã. 

 - Tăng 11,73 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 10,69 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,12 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,03 ha; 

          + Đất giao thông : 0,02 ha; 

          + Đất trồng lúa : 0,57 ha; 

          + Đất có mặt nước chuyên dùng : 0,10 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,20 ha; 

- Giảm 0,65 ha do chuyển sang đất giao thông: 0,00 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 24,33 

ha, chiếm 0,19% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất ở tại nông thôn 
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Diện tích năm 2020 là 1.335,53 ha; đến năm 2030 đất ở tại nông thôn 

thực tăng 318,45 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 327,57 ha do bổ sung quy hoạch đất ở mới và sắp xếp ổn định dân 

cư tại các xã. Diện tích tăng lên do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 255,36 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 6,30 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 38,30 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 7,10 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 2,64 ha; 

          + Đất giao thông : 9,27 ha; 

          + Đất thủy lợi : 5,03 ha; 

          + Đất cơ sở văn hóa : 0,09 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 1,33 ha; 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,69 ha; 

          + Đất chợ : 0,07 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,18 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp : 0,13 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 1,03 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,03 ha. 

          + Đất có mặt nước chuyên dùng : 0,02 ha. 

- Giảm 9,12 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,06 ha; 

          + Đất giao thông : 6,59 ha; 

          + Đất  cơ sở thể dục - thể thao : 0,11 ha; 

          + Đất di tích lịch sử văn hóa : 2,21 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,15 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn là 1.653,99 ha, 

chiếm 12,72% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất ở tại đô thị 
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Diện tích năm 2020 là 84,92 ha; đến năm 2030 đất ở tại đô thị thực tăng 

61,82 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 61,82 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 57,74 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,19 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,18 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,82 ha; 

          + Đất giao thông : 1,39 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,14 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 0,33 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,03 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất ở tại đô thị là 146,74 ha, chiếm 

1,13% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích năm 2020 là 13,40 ha; đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở cơ 

quan thực tăng 3,82 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 4,29 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 4,09 ha; 

          + Đất giao thông : 0,06 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,04 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,10 ha. 

- Giảm 0,47 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất an ninh : 0,47 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 17,22 

ha, chiếm 0,13% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 4,17 ha; đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp thực giảm 0,08 ha so với năm 2020. 

- Tăng 0,05 ha do lấy vào các loại đất: 
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          + Đất trồng lúa : 0,05 ha; 

- Giảm 0,13 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,13 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp là 4,09 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cơ sở tôn giáo 

Diện tích năm 2020 là 27,28 ha; đến năm 2030 đất cơ sở tôn giáo thực 

tăng 6,48 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 6,48 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 3,34 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,47 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,43 ha; 

          + Đất giao thông : 0,12 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,12 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 33,76 ha, chiếm 

0,26% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Diện tích năm 2020 là 175,77 ha; đến năm 2030 đất nghĩa trang nghĩa địa 

thực tăng 38,41 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 46,43 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 43,58 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,49 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,53 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,66 ha; 

          + Đất giao thông : 0,43 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,38 ha; 

          + Đất năng lượng : 0,26 ha. 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,10 ha. 

- Giảm 8,02 ha do chuyển sang các loại đất sau: 
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          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,49 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,21 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 0,19 ha; 

          + Đất quốc phòng : 0,17 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 2,55 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,53 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 2,41 ha; 

          + Đất giao thông : 0,36 ha; 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,01 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 1,03 ha. 

          + Đất ở đô thị : 0,03 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 0,02 ha. 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,02 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa là 214,18 

ha, chiếm 1,65% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích năm 2020 là 0 ha; đến năm 2030 đất sản xuất vật liệu xây dựng 

thực tăng 10,65 ha so với năm 2020. 

- Tăng 10,65 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 3,91 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,75 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 2,37 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,18 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,87 ha; 

          + Đất giao thông : 1,52 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,03 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,02 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 

10,65 ha, chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên. 
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* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Diện tích năm 2020 là 1,31 ha; đến năm 2030 đất sinh hoạt cộng đồng 

thực tăng 3,86 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 3,89 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 2,05 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,04 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,16 ha; 

          + Đất cơ sở văn hoá : 0,05 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo : 0,16 ha; 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,28 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,15 ha; 

- Giảm 0,03 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,03 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 5,17 ha, 

chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Diện tích năm 2020 là 0,74 ha; đến năm 2030 khu vui chơi giải trí công 

cộng tăng 6,66 ha so với năm 2020, lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 5,69 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,46 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,16 ha; 

          + Đất giao thông : 0,12 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,13 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,02 ha; 

          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối : 0,08 ha. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng là 

7,40 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Diện tích năm 2020 là 12,86 ha; đến năm 2030 đất cơ sở tín ngưỡng tăng 
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1,63 ha so với năm 2020, lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 0,30 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,54 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,75 ha; 

          + Đất giao thông : 0,03 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,01 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 14,49 ha, 

chiếm 0,11% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích năm 2020 là 240,49 ha; đến năm 2030 đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối giảm 0,51 ha  so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,18 ha; 

          + Đất giao thông : 0,25 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,08 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 

239,98 ha, chiếm 1,85% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích năm 2020 là 36,52 ha; đến năm 2030 đất có mặt nước chuyên 

dùng thực giảm 1,22 ha  so với năm 202. 

- Giảm 1,22 ha do chuyển sang các loại đất: 

          + Đất nông nghiệp khác : 0,90 ha; 

          + Đất thương mại dịch vụ : 0,16 ha; 

          + Đất giao thông : 0,04 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,10 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,02 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 

35,30 ha, chiếm 0,27% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích năm 2020 là 0,09 ha; đến năm 2030 đất phi nông nghiệp khác 
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không có biến động so với năm 2020.  

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp khác là 0,09 ha, 

trong 12.997,96 ha diện tích đất tự nhiên. 

4.3.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích năm 2020 là 5,02 ha. Đến năm 2030 đất chưa sử dụng giảm 0,34 

ha so với năm 2020. Do đưa vào sử dụng cho các mục đích sau: 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,03 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,11 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,20 ha; 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 4,68 ha, chiếm 

0,04 % diện tích đất tự nhiên. 

4.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

a. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông 

nghiệp là 4.200,61 ha, trong đó:  

- Đất trồng lúa: 3.519,49 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 18,74 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm: 330,82 ha;  

- Đất nuôi trồng thủy sản: 307,26 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: 24,30 ha. 

b. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 427,46 

ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 411,76 ha;  

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản: 15,70 ha. 

c. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 20,76 

ha. 

4.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch 

a. Đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp là 0,03 

ha.  

- Chuyển sang đất trồng cây lâu năm diện tích 0,03 ha; 
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b. Đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp là 

0,31 ha. Trong đó: 

- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ diện tích 0,11 ha; 

- Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải diện tích 0,20 ha; 

4.6. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

4.6.1. Khu vực chuyên trồng lúa nước 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 1.588,98 

ha, chiếm 12,22% tổng diện tích tự nhiên. 

4.6.2. Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 368,90 ha, 

chiếm 2,84% tổng diện tích tự nhiên. 

4.6.3. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 3.193,90 

ha, chiếm 24,57% tổng diện tích tự nhiên. 

4.6.4. Khu đô thị - thương mại, dịch vụ 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 221,33 ha, 

chiếm 1,70% tổng diện tích tự nhiên. 

4.6.5. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 2.047,27 

ha, chiếm 15,75% tổng diện tích tự nhiên. 
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V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

5.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, điều tra đánh giá và sử 

dụng hợp lý tài nguyên đất, nước trên địa bàn huyện để sử dụng có hiệu quả và 

bền vững. 

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ 

và phân vi sinh, hạn chế sử dụng phân hoá học và các loại thuốc hoá học bảo vệ 

thực vật. Các vùng đất có độ dốc lớn, không nên làm đất vào mùa mưa nhằm 

giảm thiểu các quá trình xói mòn, rửa trôi đất, khai thác sử dụng đất phải đi đôi 

với bảo vệ môi trường đất để sử dụng đất ổn định, lâu dài và bền vững. 

- Đối với sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Ưu tiên phát triển các 

ngành sản xuất ít hoặc không gây ô nhiễm môi trường. Kiểm tra, xử phạt 

nghiêm khắc hoặc đình chỉ sản xuất đối với các nhà máy, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, v.v... gây ô nhiễm môi trường do các nguồn chất thải không được 

xử lý.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, các doanh nghiệp, nhà quản lý, 

nhà đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; 

nghiên cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ 

chế, chính sách, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục 

tiêu phát triển toàn huyện với các mục tiêu phát triển của từng địa phương. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép 

quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông; 

có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời với phát 

triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải tính toán phân bổ quỹ 

đất đai đảm bảo nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn 
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nguồn gen; xây dựng chỉnh trang các đô thị, điểm dân cư, các cơ sở sản xuất, 

nghĩa trang, nghĩa địa; đồng thời đảm bảo quỹ đất phù hợp cho việc thực hiện 

nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại cũng như chất thải 

trong sinh hoạt.   

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với việc bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý 

chất thải ở các khu khai thác khoáng sản, các cơ sở công nghiệp, các khu dân cư 

tập trung, đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh 

gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý 

đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo lại cảnh quan, 

lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác..., nhằm giảm thiểu 

những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng 

đất bền vững. 

5.2. Giải pháp về khoa học - công nghệ 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Khuyến 

khích đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để tạo ra sản phẩm có giá trị cao. 

- Chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nông nghiệp nông thôn. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. 

Thâm canh tăng vụ cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; 

- Gắn sản xuất với công nghệ sau thu hoạch, phát triển sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

5.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

UBND huyện Ân Thi phối hợp với các ban ngành thực hiện đồng bộ các 

giải pháp sau: Giải pháp về đầu tư; Giải pháp về chính sách; Giải pháp về tổ 

chức thực hiện và giải pháp về thực hiện cho một số loại đất. 

* Giải pháp về đầu tư 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
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- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 

từ vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư 

nước ngoài, vốn của nhân dân.  

- Ngoài nguồn vốn từ ngân sách, cần tuyên truyền vận động nhân dân hiến 

đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân 

sinh và an ninh quốc phòng như: Giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi nội đồng… 

trên cơ sở phát huy truyền thống, tích cực của quần chúng nhân dân. Đồng thời, 

phải có chính sách ưu đãi thiết thực đối với nhân dân khi hiến đất; có kế hoạch 

bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước để điều chỉnh, bổ sung QH, KHSDĐ, chỉnh lý 

biến động đất đai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận... 

- Tăng cường công khai tài chính, ngân sách các cấp, tiếp tục đổi mới 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội, giải 

quyết việc làm cho người lao động. 

* Giải pháp về chính sách 

- Chính sách ưu đãi: Có chính sách thuế ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp, 

công nghiệp chế biến, chế tạo… Giá thuê đất ưu đãi đầu tư tại các khu vực 

khuyến khích kêu gọi đầu tư; xây dựng quy trình và chính sách về đền bù hợp lý 

để việc giải phóng mặt bằng nhanh chóng và thuận tiện cho các nhà đầu tư thực 

hiện các dự án. Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn về 

cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật,… 

- Chính sách tạo nguồn vốn từ đất: Sử dụng nguồn thu từ đất trước tiên 

phải giành một phần thỏa đáng để cải tạo đất, điều tra, đánh giá phân loại đất. 

+ Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 

công bằng xã hội và khuyến khích sản xuất. 

+ Rà soát đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý đất đai đối với các tổ chức, 

cá nhân thuê đất để tránh thất thu… Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền 

thuê đất đầy đủ và kịp thời. 
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- Xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi: Giảm thiểu những trở ngại trong 

quản lý hành chính; khuyến khích phát triển các khu vực tư nhân; công khai, 

công bố các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất ; xây dựng ban hành công khai quy trình 

thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư, đến hoạt động của doanh nghiệp. 

- Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai; đồng thời 

đưa nội dung, nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất theo đúng phương án quy hoạch. 

- Tăng cường đầu tư để đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 

chuyên môn ở tất cả các ngành các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. 

- Quan tâm và giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các 

hộ khi bị thu hồi đất để thực hiện các công trình trong quy hoạch. Giải quyết 

tranh chấp đất đai theo đúng Luật đất đai. 

- Đẩy nhanh tốc độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; theo sát sự 

biến động do chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên toàn 

huyện theo nguyên tắc: tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất và môi 

trường sinh thái. 

- Đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất: 

+ Hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến lâm: hỗ trợ giống cây con, phân 

bón, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng một số mô hình thí điểm sau đó nhân rộng 

đồng thời lên phương án cụ thể cho việc bao tiêu sản phẩm; đào tạo đội ngũ cán 

bộ khuyến nông viên cơ sở. 

+ Hỗ trợ vốn vay sản xuất: Trên nguyên tắc thuận tiện, lãi suất thấp, sử 

dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, bảo toàn vốn. Chủ yếu tập trung vào 

phát triển kinh tế hộ gia đình. 
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+ Hỗ trợ phát triển ngành nghề: Đầu tư máy móc, thiết bị để khôi phục, 

phát triển các làng nghề truyền thống, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp... 

+ Chính sách phát triển dịch vụ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm: nâng cấp và 

mở rộng chợ làm nơi giao lưu buôn bán. 

+ Chính sách thông tin về thị trường: Cần phải được xúc tiến mạnh mẽ 

nhằm giúp đỡ và định hướng cho nông dân sản xuất cây, con gì? bán cho ai? để 

đem lại hiệu quả cao và bền vững nhất. 

* Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh 

phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi có trách nhiệm công bố công khai 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông 

tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và công bố công khai nội dung quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Thanh tra, kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý các 

trường hợp vi phạm pháp Luật Đất đai nhất là vi phạm kế hoạch sử dụng đất. 

- Xác định ranh giới trên bản đồ và công khai diện tích đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là đất phi nông nghiệp. 

- Không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các trường 

hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

 - Tổ chức thực hiện đồng bộ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành. 

* Giải pháp về thực hiện cho một số loại đất 

- Đối với đất nông nghiệp:  

+ Cần có các giải pháp bảo vệ (hạn chế chuyển đổi đất sản xuất nông 

nghiệp, nhất là đất lúa 2 vụ), đồng thời tăng cường đầu tư thuỷ lợi mở rộng diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp và tăng hệ số sử dụng đất, nhằm bù lại diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp bị chuyển vào các mục đích khác.  
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+ Tăng cường đầu tư trồng và khoanh nuôi rừng, nhất là rừng đầu nguồn 

nhằm bảo vệ nguồn nước và giữ gìn hệ sinh thái môi trường.  

- Đối với đất phi nông nghiệp:  

+ Đất ở: Việc phát triển mở rộng đất ở phải được gắn với mục tiêu hiện đại 

hoá nông thôn và đô thị hoá. Vì vậy, phải bố trí đất ở theo đúng kế hoạch, quy 

hoạch các khu dân cư tập trung, tránh mở rộng đất dân cư tự phát và phân tán.  

+ Đất phát triển hạ tầng: Phát triển mở rộng đất hạ tầng đi đôi với phát 

triển cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, khu đô thị, khu dân cư, 

v.v... phát huy hiệu quả và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 

nhanh và ổn định.  
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VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 

Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý nhà nước về 

đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử 

dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 đã thực hiện đầy đủ tính chất này. 

Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

thi hành Luật Đất đai, 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. 

Xuất phát từ thực tế sử dụng đất, nghiên cứu sử dụng nhiều nguồn tài liệu, 

số liệu, bản đồ của các ngành các cấp về tình hình sử dụng đất và đánh giá tài 

nguyên đất đai. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý để thực hiện 

công tác quy hoạch.  

Trên cơ sở xác định nhu cầu các ngành, các lĩnh vực, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, xác định 

diện tích chuyển mục đích từng loại đất, biến động đất đai trong kỳ quy hoạch, 

xác định chỉ tiêu sử dụng đất, lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 

xác định vị trí công trình dự án trên bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã. Kết quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Ân Thi 

như sau: Tổng diện tích tự nhiên là 12.997,96 ha. Trong đó: đất nông nghiệp là 

4.796,73 ha, chiếm 36,90% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp 

8.196,55 ha, chiếm 63,06% tổng diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng là 4,68 

ha, chiếm 0,04% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Quá trình xây dựng phương án có sự tham gia của người dân ở từng thôn, 

bản, của các ngành, các xã, thị trấn trong huyện, dưới sự chỉ đạo thống nhất của 
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UBND huyện đảm bảo tính khách quan, dân chủ. 

Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 

thác sử dụng. Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng được 

yêu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực từ nay đến năm 2030, để phát 

triển kinh tế - xã hội đúng hướng, ổn định và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn huyện.  

6.2. Kiến nghị 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới; làm căn cứ 

cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân 

huyện Ân Thi kính đề nghị: 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Hưng 

Yên phê duyệt để phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện 

Ân Thi có hiệu lực thực hiện. 

Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để phương án quy hoạch , kế hoạch được thực hiện. 

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên dành cho huyện những nguồn vốn ưu tiên 

để phương án quy hoạch sớm được hoàn thành. Tạo điều kiện thuận lợi về chính 

sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm 

thực hiện tốt phương án quy hoạch thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của 

huyện đúng với tiềm năng vốn có. 

 

 

 


