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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con 

người. Đất đai là nền tảng để con người định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế 

xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể 

thay thế được, đặc biệt đối với ngành sản xuất nông nghiệp, đất là yếu tố đầu vào 

có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng là môi 

trường duy nhất sản xuất ra những lương thực thực phẩm nuôi sống con người. 

Việc sử dụng đất có hiệu quả và bền vững đang trở thành vấn đề cấp thiết với 

mỗi quốc gia, nhằm duy trì sản xuất của đất đai cho hiện tại và tương lai. Xã hội 

càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong khi đó đất đai lại có hạn 

và ngày càng trở nên quý giá; chính vì vậy mà việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu 

quả và bền vững luôn là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ càng và 

hoạch định khoa học. 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT 

ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường “Quy định chi tiết 

việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”, theo đó cấp huyện cần 

phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, là nội dung hết sức quan trọng, bắt 

buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần Bất động sản 

Kiên Giang lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 

Giang để đảm bảo tính thống nhất về quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần 

quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng các hạ tầng 

kỹ thuật, kinh tế - xã hội, ổn định và phát triển các khu dân cư đô thị, nông thôn, 

các khu dịch vụ, du lịch, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các vùng 

chuyên canh sản xuất nông nghiệp... 

2. Mục đích, yêu cầu lập kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp 

2.1. Mục đích 

- Đề xuất với UBND tỉnh việc phân bổ lại quỹ đất đai phù hợp với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện.  

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

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

xã hội của tỉnh, huyện. 

- Cụ thể hóa nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 tất cả các dự 

án, công trình thực hiện trên địa bàn huyện của các ngành Trung ương, tỉnh, 

huyện và các xã, thị trấn. 

- Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch 

và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ 

môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát 

triển bền vững.  
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- Tạo căn cứ pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất,… trong năm 2021 cho các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn 

huyện Tân Hiệp. 

2.2. Yêu cầu   

- Điều tra, tổng hợp, cập nhật đầy đủ các công trình, dự án của các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Xác định vị trí, ranh giới, diện tích các khu vực dự kiến chuyển mục 

đích sử dụng đất; khu vực dự kiến nhà nước thu hồi đất trên bản đồ kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của huyện. 

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện.  

- Xác định nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành trong năm 2021 để 

đưa ra phương án kế hoạch mang tính khả thi cao nhất. 

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh trong kế hoạch sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính. 

- Tạo cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Làm cơ sở để UBND huyện cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế, phí liên quan 

đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến từng 

đơn vị hành chính trong năm. 

3. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013; 

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

chi tiết một số điều của Luật Đất đai;  

- 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 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

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

trạng sử dụng đất;  

- Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; 

- Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Hiệp; 

- Công văn số 819/UBND-KT ngày 23/06/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang về việc triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 cấp huyện; 
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- Công văn số 680/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29/06/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

- Công văn số 684/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29/06/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, 

đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021; 

* Cơ sở thông tin, tư liệu 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tân Hiệp đã 

được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020; 

- Kết quả ước tính diện tích đất đai đến 31/12/2019 của huyện Tân Hiệp 

được duyệt theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 ; 

- Kết quả Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai đến 31/12/2019 của huyện 

Tân Hiệp; 

- Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch 2021 

của huyện; 

- Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND huyện về tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số công tác trọng tâm tháng 7/2020. 

4. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

 Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được quy định 

tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, bao gồm các nội dung chính sau: 

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước. 

- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

- Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu, loại đất được phân bổ, được xác định, được 

xác định bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau: 

Bảng  1.1.  Danh mục chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và cấp huyện xác định 
 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu  

được  

phân bổ 

Chỉ tiêu 

được xác 

định 

Chỉ tiêu được 

xác định bổ 

sung 

I Loại đất     

1 Đất nông nghiệp NNP x 0 x 

1.1 Đất trồng lúa LUA x 0 x 

 Tr đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC x 0 x 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu  

được  

phân bổ 

Chỉ tiêu 

được xác 

định 

Chỉ tiêu được 

xác định bổ 

sung 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK x 0 x 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN x 0 x 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH x 0 x 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD x 0 x 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX x 0 x 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS x 0 x 

1.8 Đất làm muối LMU x 0 x 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0 x 0 

2 Đất phi nông nghiệp PNN x 0 0 

2.1 Đất quốc phòng CQP x 0 0 

2.2 Đất an ninh CAN x 0 0 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK x 0 0 

2.4 Đất khu chế xuất SKT x 0 0 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN x 0 0 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD x 0 x 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC x 0 x 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS x 0 x 

2.9 
Đất  phát  triển  hạ  tầng  cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT x x 0 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT x 0 0 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL x 0 x 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA x 0 x 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT x 0 x 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT x 0 0 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC x 0 x 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS x 0 x 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG x 0 0 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON x 0 0 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu  

được  

phân bổ 

Chỉ tiêu 

được xác 

định 

Chỉ tiêu được 

xác định bổ 

sung 

2.19 
Đất  làm  nghĩa  trang,  nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD x 0 x 

2.20 Đất  sản  xuất  VLXD, làm đồ gốm SKX 0 x 0 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0 x 0 

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

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0 x 0 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0 x 0 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0 x 0 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0 x 0 

3 Đất chưa sử dụng CSD x 0 0 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN x 0 0 

5 Đất khu kinh tế* KKT x 0 0 

6 Đất đô thị* KDT x 0 0 

II Khu chức năng*     

1 Khu vực chuyên trồng lúa nước KVL 0 x 0 

2 
Khu  vực  chuyên  trồng  cây 

công nghiệp lâu năm 

 

KVN 

 

0 

 

x 

 

0 

3 Khu vực rừng phòng hộ KPH 0 x 0 

4 Khu vực rừng đặc dụng KDD 0 x 0 

5 Khu vực rừng sản xuất KSX 0 x 0 

6 Khu công nghiệp,  CCN  KKN 0 x 0 

7 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 0 x 0 

8 Khu du lịch KDL 0 x 0 

9 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp 

nông thôn 
KON 0 x 0 

 

Trong đó,   x: được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung. 

 0: không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung. 

 *: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 
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5. Tổ chức thực hiện và sản phẩm giao nộp 

5.1. Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang. 

- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND huyện Tân Hiệp. 

- Cơ quan chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.    

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban và UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

5.2. Sản phẩm giao nộp 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện 

Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (20 bộ). 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (20 bộ). 

- Đĩa CD lưu trữ dự liệu (01 đĩa). 
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PHẦN I 

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

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

 

Huyện Tân Hiệp nằm về phía Đông của tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng Tứ 

giác Long Xuyên và Vùng Tây Sông Hậu, cách trung tâm thành phố Rạch Giá 

khoảng 30 km theo đường bộ, ranh giới hành chính được xác định như sau: 

-  Phía Đông Bắc giáp tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ; 

-  Phía Tây Bắc giáp huyện Hòn Đất; 

-  Phía Đông Nam giáp huyện Giồng Riềng; 

-  Phía Tây Nam giáp huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá. 

Kết quả ước tính hiện trạng sử dụng đất đai huyện Tân Hiệp năm 2019 

như sau: 

-  Tổng diện tích tự nhiên huyện là 42.288,03 ha. 

Trong đó: 
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+  Nhóm đất nông nghiệp: 39.008,38 ha; chiếm tỷ lệ 92,24% tổng diện tích 

tự nhiên; 

+  Nhóm đất phi nông nghiệp: 3.279,65 ha; chiếm tỷ lệ 7,76% tổng diện 

tích tự nhiên. 

Huyện có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Hiệp, 

Thạnh Đông, Thạnh Đông A, Thạnh Đông B, Thạnh Trị thuộc vùng Tây Sông 

Hậu và các xã Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Tân An, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Thành 

thuộc vùng tứ giác Long Xuyên. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Tân Hiệp là một huyện cửa ngõ vào của tỉnh Kiên Giang tuyến đường bộ 

từ thành phố Hồ Chí Minh, có tuyến Quốc Lộ 80 đi qua, với diện tích tự nhiên là 

42.288,03 ha chiếm 4,5% diện tích của tỉnh Kiên Giang. Huyện gồm 10 xã và 1 

thị trấn, trung tâm huyện lỵ đặt tại thị trấn Tân Hiệp; Dân số năm 2017 là 

153.314 người, số hộ 33.121 hộ… 

Địa hình huyện Tân Hiệp nằm trong vùng đất thấp, có địa hình tương đối 

bằng phẳng, với độ cao trung bình từ 0,3- 0,8 m so với mực nước biển, địa hình 

của huyện thấp dần theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Có hệ thống kênh đào 

dày đặc và phân bố đều toàn huyện theo hướng Đông Bắc - Tây Nam tuyến 

kênh trục; Theo hướng Tây Bắc - Đông Nam tuyến kênh ngang. 

Do đặc điểm địa hình như vậy nên rất thuận lợi cho việc thoát nước ra 

biển Tây, phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, giao thông đường 

thủy và sinh hoạt của nhân dân. Huyện có Quốc lộ 80 và kênh Cái Sắn chạy qua 

với chiều dài 14 km thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá và giữ vai trò quan 

trọng trong việc ngăn lũ giữa vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng Tây sông Hậu. 

1.1.3. Khí hậu 

Huyện Tân Hiệp thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo và 

chịu ảnh hưởng của biển Tây, mang đặc tính chung của Đồng bằng sông Cửu 

Long, nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ bình quân từ 27,60C. Khí hậu hàng năm 

chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 

đến tháng 4 năm sau, mùa mưa kéo dài 7 tháng chiếm 90% lượng mưa hàng 

năm, lượng mưa cả năm là 2.100 mm/năm.  

Khí hậu huyện Tân Hiệp có những thuận lợi cơ bản như không rét, không 

có bão đổ bộ trực tiếp mà chịu ảnh hưởng của bão, ánh sáng và bức xạ dồi dào 

nên rất thích nghi cho nhiều loại cây trồng và vật nuôi sinh trưởng tốt. 

1.1.4. Thủy văn 

Đặc trưng thủy văn huyện Tân Hiệp bị chi phối bởi 02 yếu tố là thủy triều 

của Vịnh Thái Lan và thủy triều của sông Hậu qua các kênh như: Kênh Xáng 

Tân Hội (Rạch Giá - Long Xuyên), kênh Đòn Dông KH1, KH2, kênh Cái Sắn, 

kênh Trâm Bầu. Lưu lượng nước trong các tuyến kênh biến đổi theo 03 thời kỳ: 
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- Mùa kiệt: Từ tháng 01 đến tháng 6, trong thời kỳ này mực nước trong 

các tuyến kênh rạch rất thấp, nước mặn lấn sâu vào nội địa, mực nước thấp nhất 

trong năm chỉ còn khoảng 0,3m. 

- Mùa chuyển tiếp: Từ tháng 6 đến tháng 8, mực nước trong kênh rạch 

lúc này tăng cao chủ yếu nhờ lượng mưa nhiều. 

- Mùa lũ: Từ tháng 8 đến tháng 11, huyện là một trong những huyện của 

tỉnh Kiên Giang bị lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với lượng mưa tại chỗ 

cùng giao thoa với triều cường nên có những vùng bị ngập sâu trong nước từ 

1,5 đến 2m. 

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Tân Hiệp là một huyện cửa ngõ vào tỉnh Kiên Giang trên tuyến đường bộ 

từ thành phố Hồ Chí Minh, có tuyến giao thông huyết mạch của vùng là Quốc lộ 

80 và kênh Cái Sắn chạy qua thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá, thương 

mại dịch vụ phát triển; Với hệ thống sông ngòi thuận lợi cho ngành nông nghiệp 

của huyện và huyện là nơi sản xuất nông nghiệp chủ lực của tỉnh; Bên cạnh đó 

huyện Tân Hiệp còn có lợi thế nổi bật về phát triển công nghiệp, thương mại 

dịch vụ và nuôi trồng thuỷ sản; Đây là tiền đề quan trọng giúp huyện tăng 

trưởng kinh tế với tốc độ cao. 

1.2.1. Về kinh tế 

Theo báo cáo số 71/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND về tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số công tác trọng tâm tháng 7/2020. Thực 

hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân 

Hiệp năm 2020 và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND 

huyện Tân Hiệp về một số chỉ tiêu, giải pháp đẩy mạnh phát triển Kinh tế - Xã 

hội huyện Tân Hiệp năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức thực hiện đạt 

một số kết quả trong 6 tháng đầu năm như sau:  

- Sản xuất nông nghiệp: Đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng và hiệu quả kinh tế. 

Tuy bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nhưng đã kịp thời hỗ trợ nông dân khắc 

phục thiệt hại do mưa bão; triển khai ký hợp đồng bao tiêu, tiêu thu sản phẩm 

với các công ty, xí nghiệp, thực  hiện sản xuất lúa được 51 cánh đồng lớn, với 

3.846 ha; sản xuất 479,3/500 ha lúa cấy cấp xác nhận. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng cho 3 HTX 7B và 8A xã Thạnh Đông A, HTX 5A xã Tân Hiệp A, với tổng 

vốn đầu tư các tiểu dự án là 24 tỷ đồng các hạng mục như cống máng bơm và 

mương dẫn nước, 2 HTX 7B và 8A đã tiến hành thi công công trình, riêng HTX 

5A hiện còn đang bị vướng mặt bằng chưa thi công. Vận động nông dân tuân 

thủ lịch thời vụ, thường xuyên thăm đồng, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật vào sản xuất (Đã mở 09 lớp tập huấn tình huống sâu bệnh, với 217 lượt 

người tham dự) nên sản lượng lúa vụ Đông Xuân đạt 296.706 tấn, năng suất 
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bình quân đạt 8,06 tấn/ha, đạt 100,78% so kế hoạch (tăng 18.843 tấn so với cùng 

kỳ); vụ lúa Hè Thu thu hoạch với diện tích: 22.183/36.803 ha, năng suất bình 

quân 5,5 tấn/ha (kế hoạch 6,0 tấn/ha); vụ lúa Thu Đông đã gieo sạ sớm với diện 

tích: 5.547 ha. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và dịch bệnh đã ổn định. 

Hiện nay, giá gia cầm thương phẩm không ổn định, người chăn nuôi gia cầm 

không có lãi, dao động khoảng 45.000 - 50.000 đồng; giá giống heo con và heo 

thịt rất cao, tuy nhiên dịch tả lợn Châu Phi vừa ổn định nên người dân chưa nuôi 

nhiều. Nuôi trồng thủy sản được duy trì. Công tác phòng chống dịch bệnh trên 

gia súc, gia cầm được quan tâm kiểm soát. 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (TTCN): Phối hợp Chi cục phát 

triển nông thôn tỉnh và các ngành có liên quan, UBND thị trấn khảo sát tổ hợp 

tác bánh đa thị trấn Tân Hiệp về các chỉ tiêu công nhận nghề nghiệp truyền 

thống bánh đa thị trấn Tân Hiệp. Thực hiện rà soát đăng ký cơ sở công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp có nhu cầu hỗ trợ khuyến công địa phương năm 2020. Tăng 

cường công tác kiểm tra an toàn hành lang lưới điện cao áp; thường xuyên kiển 

tra, duy tu và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến địa bàn huyện. 

- Xây dựng: Thẩm định thiết kế dự toán 57 công trình, giá trị trước thẩm 

định 64 tỷ 658 triệu 630 ngàn đồng. Giá trị sau thẩm định 62 tỷ 982 triệu 993 

ngàn đồng, giảm 1 tỷ 675 đồng so với trước thẩm định; Cấp giấy phép 07/07 hồ 

sơ xây dưng. 

- Thương mại - Dịch vụ (TMDV): Thương mại dịch vụ 6 tháng đầu năm 

phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, đạt 50,62% kế hoạch, tăng 8,99% so 

cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra và cấp giấy phép kinh 

doanh các cơ sở sản xuất kinh doanh.Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Thương 

mại - Dịch vụ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước 

đạt 40 tỷ 844 triệu đồng đạt 48% so với dự toán, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng 

chi 6 tháng đầu năm ước chi 282 tỷ 001 triệu đồng đạt 51% dự toán. Tổng vốn 

huy động trên địa bàn đạt 1.555 tỷ đồng, so cùng kỳ bằng 114,84%, so với kế 

hoạch đạt 107,24% (kế hoạch là 1.450 tỷ); Tổng dư nợ 2.680 tỷ đồng, đạt 

97,48% so kế hoạch (kế hoạch 2.749 tỷ đồng), Trong đó: Tổng số cho vay ngắn 

hạn 1.876 tỷ, so cùng kỳ đạt 94,65%, giảm 5,35%; cho vay trung hạn 750 tỷ, đạt 

103% so cùng kỳ; cho vay dài hạn 19 tỷ, so cùng kỳ đạt 117,28%, cho vay theo 

Quyết định 68/QĐ-TTg là 38 tỷ đồng.  

- Giao thông vận tải: Đã triển khai thi công 58 công trình, trong đó 25 công 

trình đường và 33 cây cầu hiện đã bàn giao mặt bằng 65% và thi công đạt 50% 

khối lượng hoàn thành trên các tuyến địa bàn huyện (Trong đó, đang chuẩn bị các 

thủ tục để xây dựng cầu Kênh 3 Tân Hội ngang kênh Rạch Giá - Long Xuyên). 

- Tài nguyên - Môi trường: Kết hợp với Cảnh sát Môi trường tỉnh Kiên 

Giang kiểm tra quy định của pháp luật bảo vệ môi trường đối với hộ Kinh doanh 

trên địa bàn; Tổ chức thu gom, xử lý rác theo Đề án và mở rộng thu gom rác 



11 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang         

 

chợ, khu dân cư và trên các tuyến QL80, DT 961. Chỉ đạo kiểm tra hoạt động 

những lò mổ trên địa bàn thị trấn kêu gọi, khuyến khích về lò mổ tập trung của 

huyện. Đã chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất 111 trường hợp với diện tích 

103,49 ha, cấp lần đầu 115 hồ sơ với diện tích 20,29 ha; Tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký đảm bảo giao dịch, đã giải quyết 3.902 với tổng diện tích 13.437,01 ha; Công 

tác quản lý đất đai đã từng bước đi vào nề nếp, các phương án quan trọng cơ bản 

hoàn thành, tiếp nhận khảo sát đo đạc lập thủ tục chuyển quyền SDĐ được 739 

hồ sơ.  

- Khoa học và công nghệ (KHCN): Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành 

KH&CN - TMDV và xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra về thủ tục hành chính, 

đo lường, nhãn hàng hóa; Phối hợp Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở 

KH và CN kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh thực phẩm về đo lường, nhãn hàng hóa 

và thủ tục hành chính, đoàn nhắc nhở các trường hợp này về ghi nhãn hàng hóa 

và đo lường trong kinh doanh. 

1.2.2. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

1.2.2.1. Văn hóa - Thể thao 

Hoạt động thông tin, truyền thông, phát thanh được đẩy mạnh, cơ bản đáp 

ứng kịp thời thông tin tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước đến người dân kịp thời. Phối hợp và hỗ trợ Bộ 

Chi huy Quân sự thành phố Cần Thơ viếng nghĩa trang liệt sỹ và Nhà bia tưởng 

niệm 48 liệt sỹ Tiểu đoàn Tây Đô nhân dịp đầu xuân Canh Tý. Tổ chức chương 

trình lễ giao nhận quân năm 2020, được truyền hình trực tiếp trên sóng phát 

thanh, truyền hình Kiên Giang. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 đã 

khen thưởng cho 26 tập thể, 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong 

trào "Xây dựng đời sống văn hóa”. Đoàn kiểm tra liên ngành 814 đã kiểm tra 

được 17 cơ sở kinh doanh lĩnh vực Internet, Karaoke, quảng cáo; cho viết cam 

kết, khắc phục 07 trường hợp, xử phạt 01 trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt 

công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa thể thao như: Kiểm tra, lập danh 

sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa để có phương án phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; 

Xây dựng Đề án đặt tên đường và công trình công cộng thị trấn Tân Hiệp; 

báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự 

xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” trên 

địa bàn huyện Tân Hiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, xây 

dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Phong trào thể dục thể thao quần 

chúng, thể dục thể thao thành tích đạt kết quả tốt. Tiếp và làm việc đoàn giám 

sát HĐND tỉnh về thực hiện Luật quảng cáo trên địa bàn. Công bố Quyết định 

thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện. 
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1.2.2.2. Giáo dục và đào tạo 

Năm học 2019 - 2020 đã huy động trẻ độ tuổi 6-14 đến trường đạt 

99,62%. Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được quan tâm. Kiểm tra 

chuyên môn 05 trường công lập và 05 trường tư thục; Chỉ đạo các trường điều 

chỉnh nội dung dạy học do nghỉ dịch bệnh Covid-19; Tổ chức kiểm tra giữa học 

kỳ 2. Thi học sinh giỏi lớp 9, thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện. Đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận 03 đơn vị Tiểu học Tân An, 

Tiểu học Tân Hòa 1, Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp A2 đạt chuẩn quốc 

gia. Phát động thi đua chuyên đề “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích”; "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức ôn tập kiểm 

tra học kỳ 2. 

1.2.2.3. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát và thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh 

nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm; triển khai Kế hoạch và thành lập khu cách ly 

y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19; thực thực hiện chương trình “Chăm 

sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, 

trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”. Duy trì và triển khai thực hiện có 

hiệu quả các chương trình tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em dưới 01 tuổi và 

phụ nữ có thai, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng; chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch 

cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống Vitamin A đợt I và cân toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi 

trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, chăm sóc, điều 

trị bệnh. Được sự quan tâm đào tạo các cấp các ngành, chất lượng phục vụ và 

tay nghề đội ngũ y bác sĩ được nâng lên. Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế đồng bộ; Tỷ lệ dân 

tham gia Bảo hiểm y tế đạt 87,69%. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở 

vật chất ngành y tế tiếp tục được quan tâm.  

1.2.2.4. Chính sách xã hội, lao động và việc làm  

Thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng 

bảo trợ xã hội, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thẩm định 06 căn nhà 

cho đối tượng người nghèo, do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam tài trợ. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nhóm đối tượng theo 

Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, tổng số người 

hưởng 14.398 người, tổng số tiền 14.760.750.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi và 

tặng quà các đối tượng chính sách nhân các ngày Lễ, Tết. Thường xuyên tuyên 

truyền, vận động để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề nông thôn ". 

1.2.2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo:   

 Huyện luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; giải 

quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của đồng bào dân tộc và các tôn giáo theo 

quy định pháp luật. Tổ chức đoàn thăm và chúc mừng đồng bào dân tộc, tôn 
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giáo nhân dịp lễ tết"; Hướng dẫn đồng bào dân tộc tôn giáo hoạt động tín 

ngưỡng đúng quy định của pháp luật. 

1.2.3. Lĩnh vực nội chính và xây dựng chính quyền 

1.2.3.1. An ninh - quốc phòng và công tác quân sự địa phương 

Lực lượng quân sự từ huyện đến xã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu. Thực hiện nghiêm công tác phối hợp Nghị định 03/2014/NĐ-CP 

ngày 05/9/2019 và Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ, 

tăng cường tuần tra lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tập 

huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN); Làm tốt chức năng thường 

trực, chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm ma túy. Xây dựng 

và triển khai Kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo 

an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết; duy trị trực 100% quân số tại đơn vị để phòng, 

chống dịch Covid-19; Kế hoạch bảo vệ các hoạt động lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lễ 30/4, 01/5. 

1.2.3.2. Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng  

Từ đầu năm đến nay đã triển khai 02 cuộc thanh tra, trong đó 01 cuộc 

theo kế hoạch và 01 đột xuất, đối với thanh tra, phúc tra kết luật số 01/KL-

UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện đối với việc thu và thanh 

quyết toán quỹ bảo trợ xã hội, kết quả xử lý số tiền 261.230.000 đồng của cá 

nhân sai phạm, đến nay đã thu hồi nộp trả đủ vào ngân sách. Thanh tra việc chấp 

hành chính sách pháp luật trong thực hiện dự án công trình sửa chữa, cải tạo 

Trường mẫu giáo Tân An, xã Tân An. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 

thường xuyên được quan tâm; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 29 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 

2020. Thường xuyên tuyên truyền, phổbiến chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng đến cán bộ công chức, 

người lao động đến nay chưa có trường hợp vi phạm. 

2.3.3. Thi hành án dân sự:  

Tổng số việc thụ lý là 1.094 việc, ủy thác 06 việc, có điều kiện thi hành 

669 chiếm 61,5%, chưa đủ điều kiện thi hành 419 chiếm 38,5%, đã thi hành 

xong 262 việc đạt 39,16%, đình chỉ 24 việc; Tổng số tiền thụ lý 104 tỷ 935 triệu 

đồng, có điều kiện thi hành 67 tỷ 579 triệu đồng, đã thi hành 12 tỷ 617 triệu 

đồng. 

1.2.3.4. Công tác tư pháp: 

 Đã ban hành theo thẩm quyền 09 văn bản lĩnh vực tư pháp. Rà soát định 

kỳ hàng quý tự kiểm tra văn bản hành chính, ban hành Kế hoạch số 05/KH-

UBND ngày 07/01/2020 về kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục 
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được quan tâm chỉ đạo, kết quả tuyên truyền được 978 cuộc có 35.245 lượt cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự, cấp phát miễn phí 125 tài liệu 

phục vụ công tác tuyên truyền; tuyên truyền hệ thống thông tin đại chúng, trong 

đó Đài truyền thanh huyện phát 310 tin, bài. Về công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp 

nhận và đưa ra hòa giải 95 vụ việc, trong đó hòa giải thành 82 vụ, đạt tỷ lệ 

86,3%, hòa giải không thành 13 vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hành chính 

tư pháp. 

1.2.3.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực, hiệu 

quả hoạt động của chính quyền. 

  Tổ chức họp tự đánh giá chấm điểm tiêu chí CCHC năm 2019 trên địa 

bàn huyện, công bố Trang thông tin điện tử huyện; ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ và dự kiến danh 

sách chuyển đổi công tác của công chức cấp xã; xử lý kịp thời phần lớn các hồ 

sơ xóa thế chấp trong ngày cho nhân dân. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

CCHC năm 2019; Ban hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-

UBND ngày 23/3/2020 về công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2020. Ban 

hành Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện ban 

hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Tân Hiệp 

năm 2019. 

1.2.3.6. Việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh  

 Chỉ đạo điều chỉnh danh mục nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới 

năm 2020, rà soát thống nhất chỉ tiêu và tên xã cụ thể trong đăng ký xã nông 

thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. 

Triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục thực hiện Quyết định 1295/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/6/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị 

trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang đến năm 2025. Đã nâng cấp và 

chỉnh trang cơ bản các tuyến đường giao thông, hệ thống đèn đường trong nội ô 

thị trấn. Hoàn thành thiết kế vỉa hè quốc lộ 80, từ cầu Tân Hiệp đến Kinh 9 và 

công viên dưới cầu sắt. Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tân Hiệp, là 

đô thị loại V và thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (A-B, C, D) thị trấn Tân 

Hiệp và khảo sát lập quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn xã Tân Hiệp A. 

1.3. Nhận xét, đánh giá chung 

1.3.1. Ưu điểm 

 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm mặc dù còn nhiều khó khăn, 

song với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành tỉnh; 

với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện, sự nỗ lực của các ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân 

dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Sản xuất nông 
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nghiệp trên các lĩnh vực đạt kết quả như: Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 8,06 

tấn/ha; Thương mại - Dịch vụ ngày càng phát triển, hàng hóa cung cấp đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; công tác thu – chi đạt khá, các chỉ tiêu đều đạt 

và vượt so với cùng kỳ; các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội được quan tâm thực hiện 

đạt yêu cầu, tổ chức thăm - viếng và tặng quà cho các đối tượng chính sách 

trong dịp lễ, Tết nguyên đán kịp thời; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh 

chính trị, trật tự ATXH được giữ vững; Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy 

mạnh đáp ứng nhu yêu cầu phục vụ nhân dân. Đời sống tinh thần của nhân dân 

tiếp tục được nâng lên. 

1.3.2. Hạn chế 

 Vai trò chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tuy phần lớn các chỉ tiêu 

đều đạt 50% trở lên (14/20 chỉ tiêu kế hoạch), nhưng ở một vài lĩnh vực đạt chưa 

thật sự bền vững như: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chậm; chất 

lượng, giá cả, việc giải quyết đầu ra của nông sản chưa ổn định, dịch tả Heo 

Châu Phi ảnh hửng đến chăn nuôi và đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện; giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp; việc 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và sắp xếp trật tự mua bán ở các chợ 

chuyển biến chưa nhiều; việc xây dựng đời sống văn hóa chưa phát triển mạnh, 

chưa phát huy tốt các thiết chế văn hóa cấp xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế thấp; công tác vệ sinh môi trường ở một số xã, thị trấn chậm khắc 

phục, vệ sinh an toàn thực phẩm một vài nơi chưa bảo đảm; công tác quản lý, 

phòng ngừa đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc còn diễn ra đáng quan 

tâm như: ma túy, đánh bạc, đá gà,... 

1.3.3.  Nguyên nhân hạn chế  

- Nguyên nhân khách quan: Do diễn biến thời tiết thường, dịch bệnh phát 

sinh trên cây trồng, vật nuôi dịch tả Heo Châu Phi, dịch Covid-19; giá cả đầu ra 

của nông sản còn phụ thuộc thị trường nên không ổn định, làm ảnh hưởng đến 

sản xuất và đời sống của nhân dân. 

- Nguyên nhân chủ quan: Do sự phối hợp của các ngành, các cấp trong 

huyện đôi lúc chưa nhịp nhàng; vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, địa phương có khi chưa quyết liệt, một bộ phận nhân dân chưa chấp hành 

tốt các quy định pháp luật. 

 (Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 24/06/2020 của UBND huyện về tình 

hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương 

hướng,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số công tác trọng tâm tháng 7/2020). 
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PHẦN II 

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

NĂM 2020 

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

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Hiệp đã được UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 20/03/2020. Được 

sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp và sự nổ lực của huyện Tân Hiệp đã 

thực hiện tương đối các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm cũng như huy động 

được các nguồn vốn và tổ chức thực hiện. 

- Tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện 

Tân Hiệp là 28 công trình, dự án. Trong năm 2020, thực hiện xong là 12 công 

trình; Đề xuất hủy khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 03 công trình. Như 

vậy, 13 công trình còn lại tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để 

thực hiện. 

Việc đánh giá kết quả thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu 

giá quyền sử dụng đất đến tháng 12 năm 2020 là cơ sở quan trọng làm tiền đề để 

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trong đó năm 2020, kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất đạt như sau:  

Bảng 2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020  

của huyện Tân Hiệp 

Đơn vị:ha 

Số 

TT 

Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

được 

duyệt   

(*) 

KQ ước 

tính DT 

hiện trạng 

năm 2019 

được 

duyệt tại 

KHSDĐ 

2020 

Ước tính 

hiện trang 

SDĐ năm 

2020  

(**) 

So sánh 

Tỷ lệ 

(%) 

So sánh theo 

Biểu 02 thông tư 

29/2014/TT-

BTNMT Kế 

hoạch 

Tăng 

(+), giảm 

(-)  

Thực 

hiện 

Tăng 

(+), 

giảm 

 (-) 

Tăng 

(+), 

giảm 

 (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

(4)-(5) 

(8)= 

(6)-(5) 

(9)= 

(8)/(7)*

100 

(10)= 

(6)-(4) 

(11)= 

(6)/(4)*

100 

  
Tổng diện tích 

tự nhiên  
42.288,03 42.288,03 42.288,03 - - 100 - 100 

1 
Đất nông 

nghiệp 
NNP 38.965,93 39.008,38 38.989,22 -42,45 -19,16 45,14 23,29 100,06 

1.1 Đất trồng lúa LUA 36.773,98 36.797,02 36.789,56 -23,04 -7,46 32,38 15,58 100,04 

  

Trong đó: Đất 

chuyên trồng 

lúa nước 

LUC 36.773,98 36.797,02 36.789,56 -23,04 -7,46 32,38 15,58 100,04 

1.2 
Đất trồng cây 

hàng năm khác 
HNK 2,79 2,79 2,79 - - - - 100,00 
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Số 

TT 

Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

được 

duyệt   

(*) 

KQ ước 

tính DT 

hiện trạng 

năm 2019 

được 

duyệt tại 

KHSDĐ 

2020 

Ước tính 

hiện trang 

SDĐ năm 

2020  

(**) 

So sánh 

Tỷ lệ 

(%) 

So sánh theo 

Biểu 02 thông tư 

29/2014/TT-

BTNMT Kế 

hoạch 

Tăng 

(+), giảm 

(-)  

Thực 

hiện 

Tăng 

(+), 

giảm 

 (-) 

Tăng 

(+), 

giảm 

 (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.3 
Đất trồng cây 

lâu năm 
CLN 2.102,62 2.122,03 2.110,33 -19,41 -11,70 60,28 7,71 100,37 

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 86,54 86,54 86,54 - - - - 100,00 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - - - 

1.9 
Đất nông 

nghiệp khác 
NKH - - - - - - - - 

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN 3.322,10 3.279,65 3.298,81 42,45 19,16 45,14 -23,29 99,30 

2.1 
Đất quốc 

phòng 
CQP 7,46 7,46 7,46 - - - - 100,00 

2.2 Đất an ninh CAN 1,83 1,83 1,83 - - - - 100,00 

2.3 
Đất khu công 

nghiệp 
SKK - - - - - - - - 

2.4 
Đất khu chế 

xuất 
SKT - - - - - - - - 

2.5 
Đất cụm công 

nghiệp 
SKN - - - - - - - - 

2.6 
Đất thương 

mại, dịch vụ 
TMD 8,37 5,89 5,89 2,48 - - -2,48 70,38 

2.7 

Đất cơ sở sản 

xuất phi nông 

nghiệp 

SKC 30,13 28,93 28,93 1,20 - - -1,20 96,02 

2.8 

Đất sử dụng 

cho hoạt động 

khoáng sản 

SKS - - - - - - - - 

2.9 

Đất phát triển 

hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 926,67 890,14 917,06 36,53 26,92 73,69 -9,61 98,96 

2.10 

Đất có di tích 

lịch sử - văn 

hóa 

DDT - - - - - - - - 

2.11 
Đất danh lam 

thắng cảnh 
DDL - - - - - - - - 

2.12 
Đất bãi thải, xử 

lý chất thải 
DRA 2,71 2,71 2,71 - - - - 100,00 

2.13 
Đất ở tại nông 

thôn 
ONT 991,59 990,21 982,41 1,38 -7,80 - -9,18 99,07 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 159,80 158,26 158,30 1,54 0,04 2,60 -1,50 99,06 
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Số 

TT 

Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

được 

duyệt   

(*) 

KQ ước 

tính DT 

hiện trạng 

năm 2019 

được 

duyệt tại 

KHSDĐ 

2020 

Ước tính 

hiện trang 

SDĐ năm 

2020  

(**) 

So sánh 

Tỷ lệ 

(%) 

So sánh theo 

Biểu 02 thông tư 

29/2014/TT-

BTNMT Kế 

hoạch 

Tăng 

(+), giảm 

(-)  

Thực 

hiện 

Tăng 

(+), 

giảm 

 (-) 

Tăng 

(+), 

giảm 

 (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.15 
Đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 
TSC 17,74 18,42 18,42 -0,68 - - 0,68 103,83 

2.16 

Đất xây dựng 

trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 

DTS 0,99 0,99 0,99 - - - - 100,00 

2.17 

Đất xây dựng 

cơ sở ngoại 

giao 

DNG - - - - - - - - 

2.18 
Đất cơ sở tôn 

giáo 
TON 55,02 55,02 55,02 - - - - 100,00 

2.19 

Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 54,78 54,78 54,78 - - - - 100,00 

2.20 

Đất sản xuất 

vật liệu xây 

dựng, làm đồ 

gốm 

SKX - - - - - - - - 

2.21 
Đất sinh hoạt 

cộng đồng 
DSH 4,14 4,14 4,14 - - - - 100,00 

2.22 

Đất khu vui 

chơi, giải trí 

công cộng 

DKV - - - - - - - - 

2.23 
Đất cơ sở tín 

ngưỡng 
TIN 4,26 4,26 4,26 - - - - 100,00 

2.24 
Đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối 
SON 1.050,96 1.050,96 1.050,96 - - - - 100,00 

2.25 

Đất có mặt 

nước chuyên 

dùng 

MNC 2,79 2,79 2,79 - - - - 100,00 

2.26 
Đất phi nông 

nghiệp khác 
PNK 2,84 2,84 2,84 - - - - 100,00 

3 
Đất chưa sử 

dụng 
CSD - - - - - - - - 

 

Ghi chú:  

(**) Diện tích ước tính thực hiện dựa trên kết quả số liệu ngày 31/12/2019 huyện 

Tân Hiệp trong KHSDĐ năm 2020 được duyệt và kết quả điều tra thực hiện công trình 

kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và số liệu chuyển mục đích trong năm 2020. 

(*) Diện tích theo số liệu báo cáo thuyết minh KHSDĐ năm 2020 huyện Tân Hiệp 

được phê duyệt tại Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang. 
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2.1.1. Đất nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 38.965,93 ha, 

hiện trạng năm 2019 là 39.008,38 ha nên năm 2020 phải giảm 42,45 ha (chuyển 

sang đất phi nông nghiệp). Ước tính đến tháng 12/2020 chỉ tiêu đất nông nghiệp 

là 38.989,22 ha giảm được 19,16 ha so với hiện trạng 2019. Do đó đạt được 

45,14% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 đất 

trồng lúa có diện tích là 36.773,98 ha, hiện trạng năm 2019 là 36.797,02 ha thì 

năm 2020 phải giảm 23,04 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 

36.789,56 ha giảm được 7,46 ha so với hiện trạng 2019. Do đó đạt 32,38% so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện tích giảm 7,46 ha do thực hiện xong công 

trình: Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nằm trên địa phận thành phố Cần 

Thơ và tỉnh Kiên Giang (hạng mục xây dựng nút giao đường tỉnh ĐT.963) là 4,97 

ha; Đường Kênh Chưng Bầu (2,31 ha) và chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

các tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông, kênh rạch là 0,18 ha. 

* Đất chuyên trồng lúa nước: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2020 đất trồng lúa có diện tích là 36.773,98 ha, hiện trạng năm 2019 là 

36.797,02 ha thì năm 2020 phải giảm 23,04 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 

12/2020 là 36.789,56 ha giảm được 7,46 ha so với hiện trạng 2019. Do đó đạt 

32,38% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 

2,79 ha, thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt.  

- Đất trồng cây lâu năm: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 

đất trồng cây lâu năm có diện tích là 2.102,62 ha, hiện trạng năm 2019 là 

2.122,03 ha thì năm 2020 phải giảm 19,41 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 

12/2020 là 2.110,33 ha chỉ giảm được 11,70 ha so với hiện trạng 2019, đạt 

60,28% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện tích giảm 11,70 ha do thực 

hiện xong công trình: Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nằm trên địa phận 

thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang (hạng mục xây dựng nút giao đường tỉnh 

ĐT.963) là 1,97 ha; Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 hạng mục: Xây dựng Cầu 

Đập Đá (0,3ha); Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 hạng mục: Xây dựng cầu Năm 

Vụ (0,3ha); Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 hạng mục: Xây dựng cầu Huế Bá 

(0,3ha); Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 hạng mục: Xây dựng Cầu Nguyễn Hữu 

An (0,3ha); Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 hạng mục: Xây dựng Cầu Cống Xã 

(0,3ha); Đường Kênh Chưng Bầu (8,02ha); Chợ Kênh Tám (0,1ha); Chuyển 

mục đích sang đất ở nông thôn các tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông, 

kênh rạch 0,07 ha và chuyển mục đích sang đất ở đô thị tại thị trấn Tân Hiệp là 

0,04 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 86,54 

ha, thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt. 
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2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 đất phi nông 

nghiệp có diện tích là 3.322,10 ha, hiện trạng năm 2019 là 3.279,65 ha thì năm 

2020 phải tăng thêm 42,45 ha (chuyển sang từ đất nông nghiệp để thực hiện các 

hạng mục công trình). Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 3.298,81 ha tăng 

được 19,16 ha so với hiện trạng 2019, đạt 45,14% so với chỉ tiêu kế hoạch được 

duyệt. Cụ thể từng chỉ tiêu như sau: 

- Đất quốc phòng: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 7,46 ha, thực 

hiện theo đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất an ninh: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 1,83 ha, thực hiện 

theo đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

năm 2020 là 8,37 ha, hiện trạng năm 2019 là 5,89 ha thì năm 2020 phải tăng 

thêm 2,48 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 5,89 ha không biến động 

so với hiện trạng năm 2019, không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân cụ thể là: Chưa thực hiện xong công trình Cửa hàng xăng dầu số 

30 - Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny (1,25 ha) và Cửa hàng 

xăng dầu số 36 - Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny (1,23 ha). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

được duyệt năm 2020 là 30,13 ha, hiện trạng năm 2019 là 28,93 ha thì năm 2020 

phải tăng thêm 1,20 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 28,93 ha không 

biến động so với hiện trạng năm 2019, không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được 

duyệt. Nguyên nhân cụ thể: Chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp huyện dự trữ.  

- Đất phát triển hạ tầng: Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

năm 2020 là 926,67 ha, hiện trạng năm 2019 là 890,14 ha thì năm 2020 phải 

tăng thêm 36,53 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 917,06 ha tăng 

26,92 ha so với hiện trạng 2019. Đạt được 73,69% so với chỉ tiêu kế hoạch được 

duyệt. Nguyên nhân: Do bố trí đất để thực hiện các công trình sau: 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại 

đất 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

1 

Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ 

- Rạch Sỏi nằm trên địa phận 

thành phố Cần Thơ và tỉnh 

Kiên Giang (hạng mục xây 

dựng nút giao đường tỉnh 

ĐT.963) 

DGT 7,42 

ONT/DGT: 0,48ha; 

CLN/DGT: 1,97ha; 

LUC/DGT: 4,97ha. 

Thạnh Trị 

2 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 

hạng mục: Xây dựng Cầu 

Đập Đá 

DGT 0,6 
ONT/DGT: 0,3ha; 

CLN/DGT: 0,3ha 
Tân Hội 
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STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại 

đất 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

3 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 

hạng mục: Xây dựng cầu 

Năm Vụ 

DGT 0,6 
ONT/DGT: 0,3ha; 

CLN/DGT: 0,3ha 
Tân Hội 

4 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 

hạng mục: Xây dựng cầu Huế 

Bá 

DGT 0,6 
ONT/DGT: 0,3ha; 

CLN/DGT: 0,3ha 
Tân Hội 

5 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 

hạng mục: Xây dựng Cầu 

Nguyễn Hữu An 

DGT 0,6 
ONT/DGT: 0,3ha; 

CLN/DGT: 0,3ha 
Tân Thành 

6 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 961 

hạng mục: Xây dựng Cầu 

Cống Xã 

DGT 0,6 
ONT/DGT: 0,3ha; 

CLN/DGT: 0,3ha 
Tân Thành 

7 Đường Kênh Chưng Bầu DGT 

4,15 

ONT/DGT: 1,53ha; 

CLN/DGT: 2,02ha; 

LUC/DGT: 0,6ha. 

Thạnh 

Đông 

4,08 

ONT/DGT: 1,51ha; 

CLN/DGT: 2,0ha; 

LUC/DGT: 0,57ha. 

Thạnh 

Đông A 

4,08 

ONT/DGT: 1,51ha; 

CLN/DGT: 2,0ha; 

LUC/DGT: 0,57ha. 

Thạnh 

Đông B 

4,08 

ONT/DGT: 1,51ha; 

CLN/DGT: 2,0ha; 

LUC/DGT: 0,57ha. 

Thạnh Trị 

8 Chợ Kênh Tám  DCH 0,11 
CLN/DCH: 0,1 

ONT/DCH: 0,01  

Thạnh 

Đông A 

9 
Mở rộng đường vào trường 

mẫu giáo Tân Hội-CMĐ 
DGT 0,24 DTL/DGT: 0,24ha Tân Hội 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 

2,71 ha, thực hiện đúng theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.  

- Đất ở tại nông thôn: Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2020 là 991,59 ha, hiện trạng năm 2019 là 990,21 ha thì năm 2020 cần tăng 

thêm 1,38 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 982,41 ha giảm 7,80 ha 

so với hiện trạng 2019. Nguyên nhân do tổng diện tích chuyển mục đích sang 

đất ở nông thôn của huyện thấp hơn diện tích đất ở nông thôn bị thu hồi để thực 

hiện các công trình dự án. 

+ Diện tích tăng 0,25 ha do chuyển mục đích sang đất ở nông thôn các 

tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông, kênh rạch tại xã Thạnh Đông A 

(LUC: 0,04 ha; CLN: 0,01 ha), xã Thạnh Trị (LUC: 0,12 ha; CLN: 0,06 ha) và 

xã Tân Hội (LUC: 0,02 ha). 
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+ Diện tích giảm 8,05 ha do thực hiện xong các công trình, dự án.  

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại 

đất 

Địa điểm (Cấp 

xã) 

1 

Dự án xây dựng tuyến Lộ 

Tẻ - Rạch Sỏi nằm trên địa 

phận thành phố Cần Thơ và 

tỉnh Kiên Giang (hạng mục 

xây dựng nút giao đường 

tỉnh ĐT.963) 

0,48 ONT/DGT: 0,48ha; Thạnh Trị 

2 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Đập Đá 

0,3 ONT/DGT: 0,3ha; Tân Hội 

3 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

cầu Năm Vụ 

0,3 ONT/DGT: 0,3ha; Tân Hội 

4 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

cầu Huế Bá 

0,3 ONT/DGT: 0,3ha; Tân Hội 

5 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Nguyễn Hữu An 

0,3 ONT/DGT: 0,3ha; Tân Thành 

6 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Cống Xã 

0,3 ONT/DGT: 0,3ha; Tân Thành 

7 Đường Kênh Chưng Bầu 

1,53 ONT/DGT: 1,53ha; Thạnh Đông 

1,51 ONT/DGT: 1,51ha; Thạnh Đông A 

1,51 ONT/DGT: 1,51ha; Thạnh Đông B 

1,51 ONT/DGT: 1,51ha; Thạnh Trị 

8 Chợ Kênh Tám  0,01 ONT/DCH: 0,01  Thạnh Đông A 

- Đất ở tại đô thị: Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 

159,80 ha, hiện trạng năm 2019 là 158,26 ha thì năm 2020 cần tăng thêm 1,54 ha. 

Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 158,30 ha tăng được 0,04 ha so với hiện 

trạng 2019. Do đó chỉ đạt được 2,6% so với chỉ tiêu được duyệt. Thực hiện danh 

mục chuyển mục đích đất nông nghiệp cặp đường giao thông sang đất ở đô thị hộ gia 

đình và cá nhân tại thị trấn Tân Hiệp được 0,04 ha.  

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt năm 2020 là 17,74 ha, hiện trạng năm 2019 là 18,42 ha thì năm 2020 phải 

giảm 0,68 ha. Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 18,42 ha không biến 

động so với hiện trạng 2019, không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
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Nguyên nhân do chưa đấu giá Khu hành chính Huyện ủy và Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (0,68 ha).  

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Ước tính thực hiện đến tháng 

12/2020 là 0,99 ha, thực hiện đúng theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 55,02 ha, 

thực hiện đúng theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Ước tính thực 

hiện đến 12/2020 là 54,78 ha, thực hiện đúng theo kế hoạch được duyệt. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Ước tính thực hiện 12/2020 là 4,14 ha, thực 

hiện đúng so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 4,26 ha, 

thực hiện đúng theo kế hoạch được duyệt. 

- Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 

1.050,96 ha, thực hiện đúng với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 

2,79 ha, thực hiện đúng theo kế hoạch được duyệt. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Ước tính thực hiện đến tháng 12/2020 là 2,84 

ha, thực hiện đúng theo kế hoạch được duyệt. 

2.1.3. Đất chưa sử dụng: 

 Trên địa bàn huyện không còn đất chưa sử dụng. 

2.2. Kết quả thực hiện danh mục các công trình trong kỳ kế hoạch 

năm 2020 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Hiệp được UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 20/03/2020, tổng 

số công trình được phê duyệt là 28 công trình.   

Trong đó:   

11 công trình dự án đăng ký năm 2020 

04 công trình dự án đăng ký năm 2019. 

12 công trình dự án đăng ký năm 2018. 

01 công trình giao đất của năm 2017. 

Ước tính đến hết ngày 31/12/2020 kết quả thực hiện KHSDĐ năm 2020 

của huyện Tân Hiệp cụ thể như sau:  

 12 danh mục công trình, dự án đánh giá xong: 01 công trình, dự án 

đăng ký năm 2020, 03 công trình dự án đăng ký năm 2019 và 08 công trình, dự 

án đăng ký năm 2018. Cụ thể như sau:  
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Bảng 2.2. Danh mục công trình, dự án đã hoàn thành trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 

TT Hạng mục 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 

Năm 

đăng ký 

Kết quả thực hiện ước 

tính đến 12/2020 

1 Công trình dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

1,1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 

1,2 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng 

1.2.1 Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất 

1.2.2 Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất 

* Đất giao thông-DGT        
 

1 

Dự án xây dựng tuyến Lộ 

Tẻ - Rạch Sỏi nằm trên địa 

phận thành phố Cần Thơ và 

tỉnh Kiên Giang (hạng mục 

xây dựng nút giao đường 

tỉnh ĐT.963) 

7,42   7,42 Thạnh Trị 
Năm 

2019 

- Đã có QĐ thu hồi đất 

- Thực hiện xong 

1.2.3 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 

1.2.4 
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

2 Công trình dự án cấp huyện 

2,1 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 

* Đất chợ (DCH) 

2 Chợ Kênh Tám  0,31 0,2 0,11 
Thạnh Đông 

A 

Năm  

2019 
- Có QĐ giao đất 

* Đất giao thông (DGT)       

3 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Đập Đá 

0,6  0,6 Tân Hội 
Năm  

2018 

- Đã có QĐ thu hồi đất 

- Thực hiện xong 

4 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Năm Vụ 

0,6  0,6 Tân Hội 
Năm  

2018 

- Đã có QĐ thu hồi đất 

- Thực hiện xong 

5 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Huế Bá 

0,6  0,6 Tân Hội 
Năm  

2018 

- Đã có QĐ thu hồi đất 

- Thực hiện xong 

6 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Nguyễn Hữu An 

0,6  0,6 Tân Thành 
Năm  

2018 

- Đã có QĐ thu hồi đất 

- Thực hiện xong 

7 

Dự án ĐTXD đường ĐT. 

961 hạng mục: Xây dựng 

Cầu Cống Xã 

0,6  0,6 Tân Thành 
Năm  

2018 

- Đã có QĐ thu hồi đất 

- Thực hiện xong 
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TT Hạng mục 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 

Năm 

đăng ký 

Kết quả thực hiện ước 

tính đến 12/2020 

8 Đường Kênh Chưng Bầu 18,86 2,47 

4,15 Thạnh Đông 

Năm  

2018 

- Đã có QĐ thu hồi đất 

- Thực hiện xong 

4,08 
Thạnh Đông 

A 

4,08 
Thạnh Đông 

B 

4,08 Thạnh Trị 

2,2 
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

* Đất giao thông (DGT)       

9 
Mở rộng đường vào trường 

mẫu giáo Tân Hội 
0,24 - 0,24 Tân Hội 

Năm  

2018 
- Có QĐ thu hồi đất 

* 
Danh mục công trình dự 

án đấu giá  
      

10 
Trường mẫu giáo Tân 

Hội (ONT) 
0,07 0,07  Tân Hội 

Năm  

2019 
 

* 
Danh mục công trình dự 

án cho thuê đất  
      

11 Chợ Kênh Tám  0,16 0,16  
Thạnh Đông 

A 

Năm 

2020  
 

* 
Danh mục công trình dự 

án giao đất 
      

12 BCH Quân sự TT Tân Hiệp  0,10 0,10  
TT. Tân 

Hiệp 

Năm  

2018 
 

 
Đất ở tại đô thị dự trữ của 

huyện - ODT 
      

 

Chuyển mục đích đất nông 

nghiệp cặp đường giao 

thông sang đất ở đô thị hộ 

gia đình, cá nhân 

1,75  1,75 
TT. Tân 

Hiệp 

Năm 

2020 

Hoàn thành thủ tục 

chuyển mục đích được 

0,04ha. 

 (CLN-DT:0,04ha) 

 
Đất ở tại nông thôn dự trữ 

của huyện - ONT 
      

 

 Tuyến dân cư dọc theo các 

đường giao thông, kênh 

rạch  

8,95 
 

8,95 Cả huyện 
Năm 

2020 

Hoàn thành thủ tục 

chuyển mục đích được 

0,25ha.  

- Xã Thạnh Đông A: 

 +LUC-ONT: 0,04ha; 

+CLN-ONT: 0,01ha. 

- Xã Thạnh Trị:  

+LUC-NT: 0,12ha; 

+CLN-ONT: 0,06ha 

- Xã Tân Hội  

+ LUC-ONT: 0,02 ha 
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 03 công trình, dự án đề nghị hủy khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 

2021. Gồm 01 công trình, dự án đăng ký năm 2018 và 02 công trình dự án đăng 

ký năm 2020. 

Bảng 2.3: Danh mục công trình, dự án hủy trong kế hoạch sử dụng đất  

TT Hạng mục 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

Địa 

điểm 

(đến cấp 

xã) 

Năm  

đăng ký 
Nguyên nhân  

1 

Tuyến nối từ Quốc 

lộ 80 đến nút giao 

Tân Hiệp 

3,39 0,32 3,07 
TT. Tân 

Hiệp 

 

Năm  

2018 

- Không nhu cầu   

2 
Trạm Y tế xã Thạnh 

Trị (Đấu giá ) 
0,04   0,04 

Thạnh 

Trị 

Năm 

2020 
- Không nhu cầu   

3 
Trạm Y tế thị trấn 

Tân Hiệp (Đấu giá ) 
0,11   0,11 

TT. Tân 

Hiệp 

Năm 

2020 
- Không khả thi 

 13 công trình đề nghị chuyển tiếp sang năm 2021 để thực hiện. Gồm 

08 công trình, dự án đăng ký năm 2020; 01 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 

2019, 03 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2018 và 01 công trình, dự án 

chuyển tiếp từ năm 2017, cụ thể như sau: 

Bảng 2.4. Danh mục công trình, dự án đang thực hiện trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Năm đăng 

ký 
Kết quả rà soát Diện 

tích  

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

A 

Công trình, dự án 

được phân bổ từ quy 

hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh 

      

  

B 
Công trình, dự án cấp 

huyện 
   

 
  

  

* 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
   

 
  

  

1 Nhà máy nước liên xã 7,18 
 

7,18 LUC: 7,18ha 
Tân 

Thành 
Năm 2020 

Đang xây dựng 

chuyển tiếp để 

thực hiện 

* 
Đất thương mại, dịch 

vụ - TMD 
       

2 

Cửa hàng xăng dầu số 

30 - Công ty TNHH 

thương mại Dịch vụ Lê 

Hùng Ny-CMĐ 

1,25 
 

1,25 LUC: 1,25ha 
Thạnh 

Đông A 
Năm 2020 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Năm đăng 

ký 
Kết quả rà soát Diện 

tích  

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

3 

Cửa hàng xăng dầu số 

36 - Công ty TNHH 

thương mại Dịch vụ Lê 

Hùng Ny-CMĐ 

1,23 - 1,23 LUC: 1,23ha 
TT. Tân 

Hiệp 
Năm 2020 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

* 
Công trình đấu giá 

quyền sử dụng đất 
       

4 

Khu hành chính Huyện 

ủy và Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang 

0,68 
 

0,68 TSC 
TT. Tân 

Hiệp 
Năm 2020 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

5 Trụ sở ấp Tân Thọ cũ 0,01 0,01 
 

TSC Tân Hội Năm 2020 
Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

6 
Trường tiểu học Tân Hội 

1-Điểm 4 
0,03 0,03 

 
DGD Tân Hội Năm 2020 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

7 Bãi rác xã Tân Hội 0,10 0,10 
 

DRA Tân Hội Năm 2020 
Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

8 
Trạm Y tế xã Tân Hiệp 

A 
0,44 

 
0,44 DYT 

Tân Hiệp 

A 
Năm 2020 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

 Công trình giao đất        

9 
Trường trung học phổ 

thông Tân Hiệp  
0,28 0,28 

 
DGD 

TT. Tân 

Hiệp 
Năm 2018 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

10 
Trường mẫu giáo TT 

Tân Hiệp 
1,18 1,18  DGD 

TT. Tân 

Hiệp 
Năm 2018 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

11 
Trường trung học phổ 

thông Tân Hiệp  
0,38 0,38 

 
DGD 

TT Tân 

Hiệp  
Năm 2017 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

12 Trạm y tế TT Tân Hiệp 0,10 0,10 
 

DYT 
TT. Tân 

Hiệp 
Năm 2018 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

13 Trạm y tế xã Tân Hiệp A 0,32 0,32 
 

DYT 
Tân Hiệp 

A 
Năm 2019 

Đang thực hiện 

thủ tục đất đai 

 

2.3. Đánh giá những tồn tại khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

Nhìn chung kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở pháp lý vững 

chắc cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là trong công tác giao 

đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất,…Tuy nhiên, qua đánh giá kết 

quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại như sau: 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 phần lớn được xây dựng, xét duyệt trên 

cơ sở chuyển tiếp các hạng mục công trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020. Vì vậy, một số hạng mục đăng ký chuyển tiếp còn mang tính 

chất định hướng dài hạn, chưa bám sát kế hoạch phân bổ nguồn vốn, nên tính 

khả thi trong kỳ kế hoạch chưa cao. 

- Chi phí đền bù, giải phòng mặt bằng cao. Hơn nữa trong những năm qua với 
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chính sách giảm chi tiêu công và những khó khăn của doanh nghiệp nên ảnh hưởng 

đến nguồn vốn ngân sách cũng như nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện dự án. 

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được xây dựng, xét duyệt trên cơ sở 

đăng ký thực hiện sử dụng đất của các đối tượng sử dụng đất nhưng thiếu các 

chế tài xử lý việc không tổ chức thực hiện công trình, dự án sau khi đã được xét 

duyệt trong kế hoạch sử dụng đất.  

- Công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với nhà đầu tư thuộc lĩnh 

vực mình quản lý còn chưa sâu sát, dẫn tới nhiều nhà đầu tư thực hiện chậm tiến 

độ hoặc chưa thực hiện công trình, dự án được phê duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất.  

2.4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại khi thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 

 - Các văn bản pháp lý liên quan đến đất đai thay đổi nên cũng gây rất 

nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

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

hàng năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải 

lùi tiến độ thực hiện. 

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn làm 

chậm tiến độ xây dựng. 

- Sự thiếu hụt nguồn vốn dẫn đến nhiều danh mục công trình được dự kiến 

thực hiện nhưng không thể xây dựng được. 
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PHẦN III 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện  

Để xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực thực hiện trong 

năm 2021, căn cứ theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Hiệp được UBND tỉnh Kiên Giang phê 

duyệt tại Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 20/3/2020. Trên cơ sở kết quả 

đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các ngành, các cấp có liên quan 

đến sử dụng đất trên địa bàn huyện; đồng thời cân nhắc khả năng đầu tư thực 

hiện trong năm 2021 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng của địa phương, dự báo nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Hiệp 

như sau: 

Tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Tân Hiệp là 28 công trình.  

Trong đó: 

- Công trình đăng ký mới năm 2021: 15 công trình, dự án (01 công trình 

chuyển mục đích sử dụng đất; 04 công trình thu hồi đất; 05 công trình giao đất, 

05 công trình đấu giá). 

- Công trình chuyển tiếp năm 2020: 08 công trình, dự án. 

- Công trình chuyển tiếp năm 2019: 01 công trình, dự án.  

- Công trình chuyển tiếp năm 2018: 03 công trình, dự án.  

- Công trình điều chỉnh chuyển tiếp từ năm 2017: 01 công trình đang làm thủ 

tục giao đất. 

3.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, cân đối 

các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn 

huyện Tân Hiệp như sau: 

- Đất nông nghiệp có diện tích 38.965,56 ha, chiếm 92,14% tổng diện tích 

tự nhiên, giảm 23,66 ha so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất phi nông 

nghiệp, chu chuyển diện tích cụ thể các loại đất được thể hiện trong từng chỉ tiêu 

sử dụng đất.  

- Đất phi nông nghiệp có diện tích 3.322,47 ha, chiếm 7,86% tổng diện 

tích tự nhiên, tăng thêm 23,66 ha so với năm 2020, do chuyển từ đất nông 

nghiệp sang, chu chuyển diện tích cụ thể các loại đất được thể hiện trong từng 

chỉ tiêu sử dụng đất. 
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Bảng 3.1. Kế hoạch sử dụng đất 2021 so với hiện trạng 2020  

 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích hiện 

trạng năm 

2020** 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐẾN 2021 

Diện tích 
Tăng (+), giảm 

(-) so HT 2020 

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

 
Tổng diện tích đất tự nhiên 

 
42.288,03 42.288,03 - 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 38.989,22 38.965,56 -23,66 

1.1 Đất trồng lúa LUA 36.789,56 36.771,81 -17,75 

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa  

nước 
LUC 36.789,56 36.771,81 -17,75 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2,79 2,79 - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.110,33 2.104,42 -5,91 

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 86,54 86,54 - 

1.8 Đất làm muối LMU - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 3.298,81 3.322,47 23,66 

2.1 Đất quốc phòng CQP 7,46 7,46 - 

2.2 Đất an ninh CAN 1,83 1,83 - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5,89 8,39 2,50 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 28,93 37,31 8,38 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích hiện 

trạng năm 

2020** 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐẾN 2021 

Diện tích 
Tăng (+), giảm 

(-) so HT 2020 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS - - - 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 917,06 919,03 1,97 

 
- Đất giao thông DGT 762,12 763,24 1,12 

 
- Đất thuỷ lợi DTL 94,97 95,36 0,39 

 
- Đất công trình năng lượng DNL 1,00 1,00 - 

 

- Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 0,28 0,28 - 

 
- Đất cơ sở văn hóa DVH 3,78 3,78 - 

 
- Đất cơ sở y tế DYT 5,00 4,56 -0,44 

 
- Đất cơ sở giáo dục -  đào tạo DGD 42,29 43,19 0,90 

 
- Đất cơ sở thể dục -  thể thao DTT 2,17 2,17 - 

 
- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH - - - 

 
- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH - - - 

 
- Đất chợ DCH 5,45 5,45 - 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,71 2,71 - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 982,41 991,55 9,14 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 158,30 160,65 2,35 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,42 17,74 -0,68 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,99 0,99 - 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 55,02 55,02 - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích hiện 

trạng năm 

2020** 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐẾN 2021 

Diện tích 
Tăng (+), giảm 

(-) so HT 2020 

2.19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 54,78 54,78 - 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX - - - 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,14 4,14 - 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV - - - 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,26 4,26 - 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.050,96 1.050,96 - 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,79 2,79 - 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,84 2,84 - 

3 Đất chưa sử dụng CSD - - - 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN - - - 

5 Đất khu kinh tế* KKT - - - 

6 Đất đô thị* DTD - - - 

Ghi chú: *Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên; 

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp  

Năm 2021, tổng diện tích nông nghiệp của huyện là 38.965,56 ha, giảm 

23,66 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể từng chỉ 

tiêu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa: Năm 2021, diện tích là 36.771,81 ha, giảm 17,75 ha so 

với năm 2020 do chuyển sang đất phi nông nghiệp: Đất thương mại, dịch vụ 

2,48 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 8,38 ha; Đất phát triển hạ tầng 2,22 

ha; Đất ở tại nông thôn 3,82 ha và Đất ở đô thị 0,85 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Năm 2021, diện tích là 2,79 ha ổn định 

so với năm 2020. 

- Đất trồng cây lâu năm: Năm 2021, diện tích là 2.104,42 ha, giảm 5,91 

ha so với năm 2020 để chuyển sang đất phi nông nghiệp cụ thể: Đất thương mại, 
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dịch vụ 0,01 ha; Đất phát triển hạ tầng 0,16 ha; Đất ở nông thôn 4,88 ha và Đất 

ở đô thị 0,86 ha. 

 - Đất nuôi trồng thuỷ sản: Năm 2021, diện tích là 86,54 ha không biến 

động so với năm 2020. 

3.2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2021, tổng diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 3.322,47 ha, 

tăng 23,66 ha so với năm 2020 do đất nông nghiệp chuyển sang. Cụ thể như sau: 

 - Đất quốc phòng: Năm 2021, diện tích là 7,46 ha, ổn định diện tích so 

với năm 2020. 

- Đất an ninh: Năm 2021, diện tích là 1,83 ha, ổn định diện tích so với 

năm 2020. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Năm 2021, diện tích là 8,39 ha, tăng 2,50 ha 

so với năm 2020. Do bố trí quỹ đất để thực hiện Cửa hàng xăng dầu số 30 - 

Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny (1,25 ha) tại xã Thạnh Đông 

A; Cửa hàng xăng dầu số 36 - Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny 

(1,23 ha) tại thị trấn Tân Hiệp và Mở rộng trụ sở làm việc quỹ tín dụng nhân dân 

TT. Tân Hiệp (0,02 ha) tại Thị trấn Tân Hiệp. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Năm 2021, diện tích là 37,31 ha, tăng 

8,38 ha so với năm 2020. Để xây dựng hai lò giết mổ thị trấn Tân Hiệp (0,7 ha); lò 

giết mổ xã Tân Hội (0,5 ha) và Nhà máy nước liên xã (7,18 ha) tại xã Tân Thành.  

- Đất phát triển hạ tầng: Năm 2021, diện tích là 919,03 ha, tăng 1,97 ha 

so với năm 2020. Cụ thể như sau:  

+ Diện tích tăng 2,41 ha để thực hiện công trình Trường Tiểu học và 

THCS Thạnh Đông A (0,78 ha); Trường mẫu giáo Họa Mi tại xã Thạnh Đông A 

(0,12 ha); Đường kênh 350 đoạn từ kênh 10 đến kênh Đồng nước tại thị trấn Tân 

Hiệp (1,12 ha) và Đê bao 600 ấp Đá Nỗi A (0,39 ha). 

+ Diện tích giảm 0,44 ha để đấu giá Trạm Y tế xã Tân Hiệp A. 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải: Năm 2021, diện tích là 2,71 ha, ổn định 

so với năm 2020. 

- Đất ở tại nông thôn: Năm 2021, diện tích là 991,55 ha, tăng 9,14 ha so 

với năm 2020. Do nhu cầu chuyển sang đất ở tại nông thôn dự trữ cho huyện 

Tân Hiệp (từ đất trồng lúa 3,82 ha và đất trồng cây lâu năm 4,88 ha) cụ thể 

từng xã: (Thạnh Trị: 0,67 ha; Thạnh Đông: 0,89 ha; Thạnh Đông A: 0,81 ha; 

Tân Hiệp B 0,91 ha, Tân Hội là 0,89 ha; Thạnh Đông B, Tân Hiệp A, Tân Hòa 

và Tân Thành là 0,92 ha; Tân An: 0,85 ha) và đấu giá Trạm Y tế xã Tân Hiệp A 

(0,44 ha). 

- Đất ở tại đô thị:  Năm 2021 diện tích là 160,65 ha, tăng 2,35 ha so với năm 

2020. Do bố trí quỹ đất thực hiện các công trình sau:  
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+ Diện tích tăng 2,39 ha: Chuyển từ đất trồng lúa (0,85 ha) và đất trồng 

cây lâu năm (0,86 ha) sang đất ở đô thị dự trữ cho huyện Tân Hiệp và Khu hành 

chính Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (0,68 ha). 

+ Diện tích giảm 0,04 ha để Mở rộng quỹ tính dụng Tân Hiệp (0,01 ha) 

và Đường kênh 350 đoạn từ kênh 10 đến kênh Đồng nước (0,03 ha) tại thị trấn 

Tân Hiệp.  

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2021, diện tích là 17,74 ha, giảm 

0,68 ha so với năm 2020, để đấu giá Khu hành chính Huyện ủy và Ủy ban nhân 

dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (0,68 ha) chuyển từ Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan sang đất ở tại đô thị. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Năm 2021, diện tích là 0,99 

ha, ổn định so với năm 2020. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Năm 2021, diện tích là 55,02 ha, ổn định so với năm 2020. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng: Năm 2021, diện tích là 54,78 ha, ổn định so với năm 2020.  

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Năm 2021, diện tích là 4,14 ha, ổn định so 

với năm 2020. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng:  Năm 2021, diện tích là 4,26 ha, ổn định so với năm 2020. 

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: Năm 2021, diện tích là 1.050,96 ha, ổn 

định so với năm 2020. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Năm 2021, diện tích là 2,79 ha, ổn định 

so với năm 2020. 

- Đất phi nông khác: Năm 2021, diện tích là 2,84 ha, ổn định so với năm 2020. 

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị 

hành chính 

Trên cơ sở chỉ tiêu cấp huyện xác định và nhu cầu sử dụng đất các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tân Hiệp được tổng hợp và cân đối cụ thể đến 

từng đơn vị hành chính các xã như sau: 

3.3.1. Thị trấn Tân Hiệp 

Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.198,33 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 

2.754,73 ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 2.569,79 ha. Đất trồng cây lâu năm là 

172,00 ha. Đất nuôi trồng thủy sản là 12,94 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

443,60 ha. Trong đó: Đất quốc phòng là 2,18 ha. Đất an ninh là 1,83 ha. Đất 

thương mại, dịch vụ là 2,65 ha. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 2,71 ha. 

Đất phát triển hạ tầng là 170,90 ha. Đất bãi thải, xử lý chất thải là 2,71 ha.  Đất ở 
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tại đô thị là 160,65 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 5,47 ha. Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp là 0,89 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 9,14 ha. Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 6,26 ha. Đất sinh hoạt cộng đồng là 

0,06 ha. Đất cơ sở tín ngưỡng là 1,86 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 

74,22 ha. Đất phi nông nghiệp khác là 2,07 ha. 

3.3.2. Xã Thạnh Trị 

Tổng diện tích đất tự nhiên là 4.315,17 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 3.998,78 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 3.709,61 ha. Đất trồng cây lâu năm là 286,03 ha. 

Đất nuôi trồng thủy sản là 3,13 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

316,39 ha. Trong đó: Đất thương mại, dịch vụ là 1,85 ha. Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp là 0,67 ha. Đất phát triển hạ tầng là 83,32 ha. Đất ở tại nông thôn là 

104,62 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,16 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 1,76 ha. Đất 

làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,68 ha. Đất sinh hoạt cộng 

đồng là 0,78 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 121,27 ha. Đất có mặt nước 

chuyên dùng là 0,30 ha. 

3.3.3. Xã Thạnh Đông  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 5.154,11 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 4.741,39 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 4.440,79 ha. Đất trồng cây hàng năm khác 1,85 ha. 

Đất trồng cây lâu năm là 273,96 ha. Đất nuôi trồng thủy sản là 24,79 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

412,71 ha. Trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 1,96 ha. Đất phát 

triển hạ tầng là 145,00 ha. Đất ở tại nông thôn là 166,12 ha. Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 1,63 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 2,28 ha. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2,51 ha. Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,20 ha. Đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối là 93,01 ha.  

3.3.4. Xã Thạnh Đông A  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 4.665,61 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 4.321,40 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 3.996,80 ha. Đất trồng cây lâu năm là 315,87 ha. 

Đất nuôi trồng thủy sản là 8,73 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

344,21 ha. Trong đó: Đất thương mại, dịch vụ là 2,57 ha. Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp là 2,24 ha. Đất phát triển hạ tầng là 93,70 ha. Đất ở tại nông thôn là 

115,80 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,73 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 7,46 ha. Đất 

làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 12,45 ha. Đất sinh hoạt 

cộng đồng là 0,65 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 107,33 ha. Đất có mặt 
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nước chuyên dùng 1,28 ha. 

3.3.5. Xã Thạnh Đông B 

Tổng diện tích đất tự nhiên là 2.907,88 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 2.680,34 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 2.545,59 ha. Đất trồng cây lâu năm là 127,65 ha. 

Đất nuôi trồng thủy sản là 7,10 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

227,54 ha. Trong đó:  Đất quốc phòng là 5,28 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp là 0,10 ha. Đất phát triển hạ tầng 69,55 ha. Đất ở tại nông thôn là 83,53 

ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,71 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 3,17 ha. Đất làm 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2,24 ha. Đất sinh hoạt cộng 

đồng là 0,07 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 61,89 ha. 

3.3.6. Xã Tân Hiệp A  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 4.016,98 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 3.711,63 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 3.480,84 ha. Đất trồng cây hàng năm khác là 0,94 

ha. Đất trồng cây lâu năm là 227,34 ha. Đất nuôi trồng thuỷ sản là 2,51 ha.   

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

305,35 ha. Trong đó: Đất thương mại, dịch vụ là 1,32 ha. Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp là 6,96 ha. Đất phát triển hạ tầng là 62,39 ha. Đất ở tại nông thôn là 

112,57 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,47 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 10,22 ha. 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 10,95 ha. Đất sinh hoạt 

cộng đồng là 0,33 ha. Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,16 ha. Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối là 98,02 ha. Đất có mặt nước chuyên dùng là 1,21 ha. Đất phi nông 

nghiệp khác là 0,76 ha. 

3.3.7. Xã Tân Hiệp B  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.401,25 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 3.160,81 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 2.971,95 ha. Đất trồng cây lâu năm là 188,09 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 0,77 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

240,44 ha. Trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 10,99 ha. Đất phát 

triển hạ tầng là 42,69 ha.  Đất ở tại nông thôn là 79,91 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 0,19 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 7,24 ha. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 6,82 ha. Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,16 ha. Đất cơ sở tín 

ngưỡng là 1,27 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch là 91,16 ha.  

3.3.8. Xã Tân Hội  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 4.445,25 ha: 
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* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 4.082,46 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 3.965,46 ha. Đất trồng cây lâu năm là 108,84 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 8,16 ha.  

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

362,78 ha. Trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,02 ha. Đất phát triển 

hạ tầng là 98,89 ha. Đất ở tại nông thôn là 106,48 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 1,12 ha. Đất cơ sở tôn giáo 0,21 ha. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 2,64 ha. Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,58 ha. Đất cơ sở tín 

ngưỡng là 0,33 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 151,51 ha.  

3.3.9. Xã Tân Hòa 

Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.495,98 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 3.290,36 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 3.137,87 ha. Đất trồng cây lâu năm là 149,07 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 3,42 ha.  

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

205,62 ha. Trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,38 ha. Đất phát triển 

hạ tầng là 37,85 ha. Đất ở tại nông thôn là 65,39 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

2,63 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 7,26 ha. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 5,00 ha. Đất sinh hoạt cộng đồng 0,07 ha. Đất cơ sở tín ngưỡng 

là 0,15 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 84,88 ha.  

3.3.10. Xã Tân Thành  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.188,41 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 2.928,55 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 2.812,19 ha. Đất trồng cây lâu năm là 107,49 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 8,87 ha.  

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

259,86 ha. Trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 8,28 ha. Đất phát triển 

hạ tầng là 79,73 ha. Đất ở tại nông thôn là 75,75 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

1,45 ha. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,10 ha. Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,33 ha. Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,65 ha. 

Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,48 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 93,08 ha.  

3.3.11. Xã Tân An  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.499,06 ha: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 3.295,10 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa: 3.140,89 ha. Đất trồng cây lâu năm là 148,09 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 6,11 ha.  

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện năm 2021 là 

203,96 ha. Trong đó: Đất phát triển hạ tầng là 35,03 ha. Đất ở tại nông thôn là 
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81,37 ha. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,19 ha. Đất cơ sở tôn giáo là 6,29 ha. Đất 

làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 4,89 ha. Đất sinh hoạt cộng 

đồng là 0,59 ha. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 74,60 ha. 
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Bảng 3.2 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp phân theo đơn vị hành chính 
Đơn vị: ha 

STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Xã Tân 

Hiệp A 

Xã Tân 

Hiệp B 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hội 

Xã Tân 

Thành 

Xã 

Thạnh 

Đông 

Xã 

Thạnh 

Đông 

A 

Xã 

Thạnh 

Đông B 

Xã 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I 
Diện tích tự 

nhiên 
  42.288,03 3.198,33 3.499,06 4.016,98 3.401,25 3.495,98 4.445,25 3.188,41 5.154,11 4.665,61 2.907,88 4.315,17 

1 
Đất nông 

nghiệp 
NNP 38.965,56 2.754,73 3.295,10 3.711,63 3.160,81 3.290,36 4.082,46 2.928,55 4.741,39 4.321,40 2.680,34 3.998,78 

1.1 Đất trồng lúa LUA 36.771,81 2.569,79 3.140,89 3.480,84 2.971,95 3.137,87 3.965,46 2.812,19 4.440,79 3.996,80 2.545,59 3.709,61 

  

Trong đó: Đất 

chuyên trồng 

lúa nước 

LUC 36.771,81 2.569,79 3.140,89 3.480,84 2.971,95 3.137,87 3.965,46 2.812,19 4.440,79 3.996,80 2.545,59 3.709,61 

1.2 
Đất trồng cây 

hàng năm khác 
HNK 2,79 

  
0,94 

    
1,85 

   

1.3 
Đất trồng cây 

lâu năm 
CLN 2.104,42 172,00 148,09 227,34 188,09 149,07 108,84 107,49 273,96 315,87 127,65 286,03 

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 86,54 12,94 6,11 2,51 0,77 3,42 8,16 8,87 24,79 8,73 7,10 3,13 

1.8 Đất làm muối LMU 
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STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Xã Tân 

Hiệp A 

Xã Tân 

Hiệp B 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hội 

Xã Tân 

Thành 

Xã 

Thạnh 

Đông 

Xã 

Thạnh 

Đông 

A 

Xã 

Thạnh 

Đông B 

Xã 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1.9 
Đất nông 

nghiệp khác 
NKH 

            

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN 3.322,47 443,60 203,96 305,35 240,44 205,62 362,78 259,86 412,71 344,21 227,54 316,39 

2.1 Đất quốc phòng CQP 7,46 2,18 
        

5,28 
 

2.2 Đất an ninh CAN 1,83 1,83 
          

2.3 
Đất khu công 

nghiệp 
SKK 

            

2.4 
Đất khu chế 

xuất 
SKT 

            

2.5 
Đất cụm công 

nghiệp 
SKN 

            

2.6 
Đất thương 

mại, dịch vụ 
TMD 8,39 2,65 

 
1,32 

     
2,57 

 
1,85 

2.7 

Đất cơ sở sản 

xuất phi nông 

nghiệp 

SKC 37,31 2,71 
 

6,96 10,99 2,38 1,02 8,28 1,96 2,24 0,10 0,67 
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STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Xã Tân 

Hiệp A 

Xã Tân 

Hiệp B 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hội 

Xã Tân 

Thành 

Xã 

Thạnh 

Đông 

Xã 

Thạnh 

Đông 

A 

Xã 

Thạnh 

Đông B 

Xã 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.8 

Đất sử dụng 

cho hoạt động 

khoáng sản 

SKS 
            

2.9 

Đất phát triển 

hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

DHT 919,03 170,90 35,03 62,39 42,69 37,85 98,89 79,73 145,00 93,70 69,55 83,32 

  
 - Đất giao 

thông 
DGT 763,24 139,35 31,95 55,72 38,13 35,33 74,58 56,75 108,44 85,44 59,58 77,95 

   - Đất thuỷ lợi DTL 95,36 12,07 0,49 2,46 2,55 
 

22,01 18,18 28,71 1,15 7,16 0,58 

  

 - Đất công 

trình năng 

lượng 

DNL 1,00 0,22 
      

0,78 
   

  

 - Đất công 

trình bưu chính 

viễn thông 

DBV 0,28 0,14 
  

0,05 
  

0,01 0,04 
 

0,04 
 

  
 - Đất cơ sở 

văn hóa 
DVH 3,78 1,12 

 
0,58 0,07 

 
0,50 0,27 

 
0,01 0,11 1,10 

   - Đất cơ sở y tế DYT 4,56 1,85 0,30 0,47 0,39 0,22 0,21 0,14 0,45 0,13 0,22 0,20 

  

 - Đất cơ sở 

giáo dục - đào 

tạo 

DGD 43,19 13,09 2,01 3,16 1,50 2,10 1,50 3,01 5,97 6,44 2,09 2,32 
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STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Xã Tân 

Hiệp A 

Xã Tân 

Hiệp B 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hội 

Xã Tân 

Thành 

Xã 

Thạnh 

Đông 

Xã 

Thạnh 

Đông 

A 

Xã 

Thạnh 

Đông B 

Xã 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  
 - Đất cơ sở thể 

dục - thể thao 
DTT 2,17 1,43 

     
0,74 

    

  

 - Đất cơ sở 

nghiên cứu 

khoa học 

DKH 
            

  

 - Đất cơ sở 

dịch vụ về xã 

hội 

DXH 
            

   - Đất chợ DCH 5,45 1,62 0,28 
  

0,20 0,08 0,62 0,60 0,53 0,34 1,17 

2.10 

Đất có di tích 

lịch sử - văn 

hóa 

DDT 
            

2.11 
Đất danh lam 

thắng cảnh 
DDL 

            

2.12 
Đất bãi thải, xử 

lý chất thải 
DRA 2,71 2,71 

          

2.13 
Đất ở tại nông 

thôn 
ONT 991,55 

 
81,37 112,57 79,91 65,39 106,48 75,75 166,12 115,80 83,53 104,62 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 160,65 160,65 
          

2.15 
Đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 
TSC 17,74 5,47 1,19 0,47 0,19 2,63 1,12 1,45 1,63 0,73 1,71 1,16 
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STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Xã Tân 

Hiệp A 

Xã Tân 

Hiệp B 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hội 

Xã Tân 

Thành 

Xã 

Thạnh 

Đông 

Xã 

Thạnh 

Đông 

A 

Xã 

Thạnh 

Đông B 

Xã 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.16 

Đất xây dựng 

trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 

DTS 0,99 0,89 
     

0,10 
    

2.17 

Đất xây dựng 

cơ sở ngoại 

giao 

DNG 
            

2.18 
Đất cơ sở tôn 

giáo 
TON 55,02 9,14 6,29 10,22 7,24 7,26 0,21 

 
2,28 7,46 3,17 1,76 

2.19 

Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 54,78 6,26 4,89 10,95 6,82 5,00 2,64 0,33 2,51 12,45 2,24 0,68 

2.20 

Đất sản xuất 

vật liệu xây 

dựng, làm đồ 

gốm 

SKX 
            

2.21 
Đất sinh hoạt 

cộng đồng 
DSH 4,14 0,06 0,59 0,33 0,16 0,07 0,58 0,65 0,20 0,65 0,07 0,78 

2.22 

Đất khu vui 

chơi, giải trí 

công cộng 

DKV 
            

2.23 
Đất cơ sở tín 

ngưỡng 
TIN 4,26 1,86 

 
0,16 1,27 0,15 0,33 0,48 
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STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng đất 
Mã 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Xã Tân 

Hiệp A 

Xã Tân 

Hiệp B 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hội 

Xã Tân 

Thành 

Xã 

Thạnh 

Đông 

Xã 

Thạnh 

Đông 

A 

Xã 

Thạnh 

Đông B 

Xã 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.24 
Đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối 
SON 1.050,96 74,22 74,60 98,02 91,16 84,88 151,51 93,08 93,01 107,33 61,89 121,27 

2.25 

Đất có mặt 

nước chuyên 

dùng 

MNC 2,79 
  

1,21 
     

1,28 
 

0,30 

2.26 
Đất phi nông 

nghiệp khác 
PNK 2,84 2,07 

 
0,76 

        

3 
Đất chưa sử 

dụng 
CSD 

            

4 
Đất khu công 

nghệ cao* 
KCN 

            

5 
Đất khu kinh 

tế* 
KKT 

            

6 Đất đô thị* KDT 
            

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 2021 

Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất trên, trong năm kế hoạch 2021, tổng diện tích cần chuyển mục đích sử dụng 

của huyện là 24,78 ha. 

Trong đó:  

- Diện tích đất chuyển mục đích từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 23,66 ha: Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông 

nghiệp là 17,75 ha; Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 5,91 ha. 

- Diện tích chuyển mục đích trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 1,12 ha. 

Bảng 3.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 2021 

Đơn vị:ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT. 

Tân 

Hiệp 

Xã 

Tân 

An 

Tân 

Hiệp 

A 

Tân 

Hiệp 

B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông 

A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 

 

(4)=(5)+(

6)+ (...)  

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  
Tổng diện tích cần 

chuyển mục đích 
  24,78 5,42 0,85 1,36 0,91 0,92 1,39 8,10 1,28 2,96 0,92 0,67 

1 

Đất nông nghiệp 

chuyển sang phi nông 

nghiệp 

NNP/PNN 23,66 4,74 0,85 0,92 0,91 0,92 1,39 8,10 1,28 2,96 0,92 0,67 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 17,75 3,83 0,40 0,40 0,40 0,40 0,88 7,58 0,79 2,39 0,40 0,28 

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC/PNN 17,75 3,83 0,40 0,40 0,40 0,40 0,88 7,58 0,79 2,39 0,40 0,28 

1.2 Đất trồng cây hàng năm HNK/PNN - - - - - - - - - - - - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT. 

Tân 

Hiệp 

Xã 

Tân 

An 

Tân 

Hiệp 

A 

Tân 

Hiệp 

B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông 

A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 

 

(4)=(5)+(

6)+ (...)  

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

khác 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 5,91 0,91 0,45 0,52 0,51 0,52 0,51 0,52 0,49 0,57 0,52 0,39 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN - - - - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - - - - - - - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN - - - - - - - - - - - - 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN - - - - - - - - - - - - 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - - - - - - - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN - - - - - - - - - - - - 

2 

Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp 

  1,12 0,68 - 0,44 - - - - - - - - 

  Trong đó:   
            

2.1 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng cây lâu 

năm 

LUA/CLN - - - - - - - - - - - - 

2.2 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng rừng 
LUA/LNP - - - - - - - - - - - - 

2.3 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

LUA/NTS - - - - - - - - - - - - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT. 

Tân 

Hiệp 

Xã 

Tân 

An 

Tân 

Hiệp 

A 

Tân 

Hiệp 

B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông 

A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 

 

(4)=(5)+(

6)+ (...)  

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.4 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất làm muối 
LUA/LMU - - - - - - - - - - - - 

2.5 

Đất trồng cây hàng năm 

khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 

HNK/NTS - - - - - - - - - - - - 

2.6 

Đất trồng cây hàng năm 

khác chuyển sang đất 

làm muối 

HNK/LMU - - - - - - - - - - - - 

2.7 

Đất rừng phòng hộ 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là 

rừng 

RPH/NKR(a) - - - - - - - - - - - - 

2.8 

Đất rừng đặc dụng 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là 

rừng 

RDD/NKR(a) - - - - - - - - - - - - 

2.9 

Đất rừng sản xuất chuyển 

sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 

RSX/NKR(a) - - - - - - - - - - - - 

2.10 

Đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 1,12 0,68 - 0,44 - - - - - - - - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT. 

Tân 

Hiệp 

Xã 

Tân 

An 

Tân 

Hiệp 

A 

Tân 

Hiệp 

B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông 

A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 

 

(4)=(5)+(

6)+ (...)  

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 

Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ 

đất phi nông nghiệp 

  
            

  Trong đó:   
            

3.1 
Đất ở nông thôn chuyển 

sang đất phát trển hạ tầng 
ONT/DHT 

            

3.2 
Đất ở đô thị chuyển sang 

đất phát trển hạ tầng 
ODT/DHT 

            

3.3 

Đất có di tích lịch sử- 

văn hoá chuyển sang đất 

quốc phòng 

DDT/CQP 
            

 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 
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3.5. Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2021 

Trong năm kế hoạch 2021, tổng diện tích đất cần thu hồi là 9,59 ha. 

Trong đó:  

+ Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi đất là 9,56 ha. Cụ thể: thu hồi đất trồng lúa là 9,40 ha, thu hồi đất trồng cây lâu 

năm là 0,16 ha. 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi đất là 0,03 ha, thu hồi đất ở đô thị là 0,03 ha.  

Bảng 3.4 Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch 2021 

Đơn vị:ha 

STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Tân 

Hiệp A 

Tân 

Hiệp B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+.

.+ (..) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  
Tổng diện tích cần 

thu hồi 
  9,59 1,12 - - - - - 7,18 0,39 0,90 - - 

1 Đất nông nghiệp NNP 9,56 1,09 
     

7,18 0,39 0,90 
  

1.1 Đất trồng lúa LUA 9,40 1,05 
     

7,18 0,39 0,78 
  

  

Trong đó: Đất 

chuyên trồng lúa 

nước 

LUC 9,40 1,05 
     

7,18 0,39 0,78 
  

1.2 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 
HNK - 

           

1.3 
Đất trồng cây lâu 

năm 
CLN 0,16 0,04 

       
0,12 

  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 
           



50 

 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang         

 

STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Tân 

Hiệp A 

Tân 

Hiệp B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+.

.+ (..) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 
           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX - 
           

1.7 
Đất nuôi trồng thuỷ 

sản 
NTS - 

           

1.8 Đất làm muối LMU - 
           

1.9 
Đất nông nghiệp 

khác 
NKH - 

           

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN 0,03 0,03 

          

2.1 Đất quốc phòng CQP - 
           

2.2 Đất an ninh CAN - 
           

2.3 
Đất khu công 

nghiệp 
SKK - 

           

2.4 Đất khu chế xuất SKT - 
           

2.5 
Đất cụm công 

nghiệp 
SKN - 

           

2.6 
Đất thương mại, 

dịch vụ 
TMD - 

           

2.7 
Đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 
SKC - 

           

2.8 

Đất sử dụng cho 

hoạt động khoáng 

sản 

SKS - 
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STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Tân 

Hiệp A 

Tân 

Hiệp B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+.

.+ (..) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.9 

Đất phát triển hạ 

tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

DHT - 
           

2.10 
Đất có di tích lịch 

sử - văn hóa 
DDT - 

           

2.11 
Đất danh lam thắng 

cảnh 
DDL - 

           

2.12 
Đất bãi thải, xử lý 

chất thải 
DRA - 

           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT - 
           

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,03 0,03 
          

2.15 
Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 
TSC - 

           

2.16 

Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự 

nghiệp 

DTS - 
           

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG - 

           

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON - 
           

2.19 

Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 

NTD - 
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STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT. Tân 

Hiệp 

Xã Tân 

An 

Tân 

Hiệp A 

Tân 

Hiệp B 

Tân 

Hòa 

Tân 

Hội 

Tân 

Thành 

Thạnh 

Đông 

Thạnh 

Đông A 

Thạnh 

Đông 

B 

Thạnh 

Trị 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+.

.+ (..) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.20 

Đất sản xuất vật 

liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 

SKX - 
           

2.21 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
DSH - 

           

2.22 
Đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 
DKV - 

           

2.23 
Đất cơ sở tín 

ngưỡng 
TIN - 

           

2.24 
Đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối 
SON - 

           

2.25 
Đất có mặt nước 

chuyên dùng 
MNC - 

           

2.26 
Đất phi nông 

nghiệp khác 
PNK - 
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3.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021 

Tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Hiệp là 28 công trình.  

Trong đó: 

- Công trình đăng ký mới năm 2021: 15 công trình, dự án (01 công trình chuyển mục đích sử dụng đất; 04 công trình thu 

hồi đất; 05 công trình giao đất, 05 công trình đấu giá). 

- Công trình chuyển tiếp năm 2020: 08 công trình, dự án. 

- Công trình chuyển tiếp năm 2019: 01 công trình, dự án.  

- Công trình chuyển tiếp năm 2018: 03 công trình, dự án.  

- Công trình điều chỉnh chuyển tiếp từ năm 2017: 01 công trình đang làm thủ tục giao đất 

Cụ thể từng công trình, dự án được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.5. Danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2021 

 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý 
Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

  Tổng cộng: (A+B) 17,22 4,45 12,77         

1 Công trình dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

1,1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 

1,2 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng 

1.2.1 Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất 

1.2.2 Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

1.2.3 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 

1.2.4 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

2 Công trình dự án cấp huyện 

2,1 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 

* 
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 

(DGD) 
0,9   0,9         

1 
Trường Tiểu học và THCS 

Thạnh Đông A 
0,78 0 0,78 LUC 

Xã Thạnh 

Đông A 

Trích đo TĐ 114-2020 

được duyệt  CN. VP ĐK 

ĐĐ huyện Tân Hiệp ngày 

26/8/2020. 

- Đăng ký mới 2021 

- Trích biên bản số 67/TrBB-

UBND ngày 27/04/2020 của 

UBND huyện Tân Hiệp về việc 

thống nhất chủ trương mua đất 

xây dựng trường Tiểu học và 

THCS Thạnh Đông A. 

- Nghị quyết số 81/NQ - HĐND 

ngày 15/07/2020 về Hội đồng 

nhân dân huyện Tân Hiệp về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn năm 

2021 thuộc nguồn vốn ngân sách 

tỉnh trên địa bàn huyện Tân Hiệp. 

2 Trường mẫu giáo Họa Mi 0,12   0,12 CLN 
Xã Thạnh 

Đông A 
  

- Đăng ký mới 2021 

- Nghị quyết số 81/NQ - HĐND 

ngày 15/07/2020 về Hội đồng 

nhân dân huyện Tân Hiệp về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn năm 

2021 thuộc nguồn vốn ngân sách 

tỉnh trên địa bàn huyện Tân Hiệp. 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

* Đất giao thông (DGT) 1,12   1,12         

3 
Đường kênh 350 đoạn từ 

kênh 10 đến kênh Đồng nước   
1,12   1,12 

LUC: 1,05 

haODT: 0,03 

haCLN: 0,04 

ha 

TT. Tân Hiệp   

- Đăng ký mới 2021- Nghị quyết 

số 81/NQ - HĐND ngày 

15/07/2020 về Hội đồng nhân 

dân huyện Tân Hiệp về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn năm 2021 

thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh 

trên địa bàn huyện Tân Hiệp. 

* Đất thủy lợi (DTL) 0,39   0,39         

4 Đê bao 600 ấp Đá Nỗi A 0,39   0,39 LUC 
xã Thạnh 

Đông 

-Trích đo địa chính số: TĐ 

334-2019 (181-15) do CN. 

Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Tân Hiệp duyệt 

16/08/2019 

- Trích đo địa chính số: 

TĐ 335-2019 (182-15) do 

CN. Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tân Hiệp 

duyệt ngày 16/08/2019 

- Đăng ký mới 2021 

- Trích biên bản số 70/TrBB-

UBND ngày 21/09/2018 của 

UBND huyện Tân Hiệp về việc 

thống nhất hổ trợ kinh phí mua 

đất làm đê bao HTXNN Đá Nỗi 

A, xã Thạnh Đông. 

* 
Đất cơ sở sản xuất phi công 

nghiệp (SKC) 
7,18   7,18         

5 Nhà máy nước liên xã  7,18   7,18 LUC 
Xã Tân 

Thành 
  Chuyển tiếp từ năm 2020 

2,2 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

* 
Đất thương mại, dịch vụ 

(TMD) 
2,5   2,5         

6 

Mở rộng trụ sở làm việc quỹ 

tín dụng nhân dân TT. Tân 

Hiệp  

0,02   0,02 
CLN: 0,01 

ODT: 0,01 
TT. Tân Hiệp 

Trích đo địa chính số TĐ 

458-2018 (355-03) được 

VP đăng ký đất đai huyện 

Tân Hiệp duyệt ngày 

18/08/2018. 

- Đăng ký mới 2021 

- Quyết định 07/QĐ-HĐQT ngày 

29/05/2020 của Quỹ tín dụng 

nhân dân thị trấn Tân Hiệp quyết 

định chủ trương đầu tư mở rộng 

trụ sở làm việc Quỹ tính dụng 

nhân dân thị trấn Tân Hiệp 

7 

Cửa hàng xăng dầu số 30-

Công ty TNHH thương mại 

Dịch vụ Lê Hùng Ny 

1,25   1,25 LUC 
Xã Thạnh 

Đông A 
  Chuyển tiếp từ năm 2020 

8 

Cửa hàng xăng dầu số 36-

Công ty TNHH thương mại 

Dịch vụ Lê Hùng Ny 

1,23   1,23 LUC TT. Tân Hiệp   Chuyển tiếp từ năm 2020 

  
Công trình đấu giá quyền 

sử dụng đất 
              

* Đất ở tại nông thôn (ONT) 1,34 1,34           

9 Trạm Y tế xã Tân Hiệp A  0,44 0,44 0 DYT 
Xã Tân Hiệp 

A 
  Chuyển tiếp từ năm 2020 

10 Trụ sở ấp Tân Thọ cũ  0,01 0,01   ONT Xã Tân Hội   Chuyển tiếp từ năm 2020 

11 
Trường tiểu học Tân Hội 1 

(Điểm 4) 
0,03 0,03   ONT Xã Tân Hội   Chuyển tiếp từ năm 2020 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

12 Bãi rác xã Tân Hội 0,1 0,1   ONT Xã Tân Hội   Chuyển tiếp từ năm 2020 

13 Trụ sở UBND Thạnh Đông A  0,57 0,57   ONT 
Thạnh Đông 

A 

Trích đo địa chính số TĐ 

114-2020 (121-1-1) được 

CN. Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tân Hiệp 

duyệt ngày 07/07/2020. 

- Đăng ký mới 2021 

- Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 

09/09/2020 của UBND xã Thạnh 

Đông A về việc xin chủ trương 

bán đấu giá trụ sở UBND xã 

Thạnh Đông A 

14  Trường Tiểu học Tân An 2 0,06 0,06   ONT 
xã Tân Hiệp 

A 

 - Có GCN QSDĐ số CL 

853497, cấp ngày 

27/4/2018 

- Có trích lục TL 337-

2020 Trường TH Tân An 

2 ngày 09/9/2020 

- Đăng ký mới 2021 

- Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 

10/02/2020 về việc xin chủ 

trương bán nhà, đất thuộc sở hữu 

nhà nước trên địa bàn huyện Tân 

Hiệp (Trường mẫu giáo xã Tân 

Hiệp A). 

15 
Trường tiểu học Thạnh Quới 

1   
0,1 0,1   ONT 

xã Tân Hiệp 

A 

Trích đo địa chính số TD 

120-2019 (1204-09) được 

CNVPDD huyện Tân Hiệp 

duyệt ngày 06/05/2019 

- Đăng ký mới 2021 

- Trích đo địa chính số TD 120-

2019 (1204-09) được CNVPDD 

huyện Tân Hiệp duyệt ngày 

06/05/2019 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

16 Đất công cộng.  0,03 0,03     Xã Tân Hòa 

Trích đo số TĐ 168-2019 

(916-01) được CN. Văn 

phòng Đăng ký đất đai 

huyện Tân Hiệp  

- Đăng ký mới 2021 

-Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 

04/08/2020 của UBND xã Tân 

Hòa về việc xin chủ trương cho 

đấu giá đất công cộng tại ấp Tân 

Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân 

Hiệp, Kiên Giang. 

* Đất ở tại đô thị (ODT) 0,78 0,1 0,68         

17 

Khu hành chính huyện Uỷ và 

UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang  

0,68   0,68 TSC TT. Tân Hiệp   Chuyển tiếp từ năm 2020 

18 
Trụ sở chi cục thuế huyện 

(cũ).  
0,1 0,1   ONT TT. Tân Hiệp 

- Trích đo TĐ 63-2020 

(329-03)chi nhành VP 

ĐKĐĐ huyện Tân Hiệp 

ngày 20/4/2020. 

- Đăng ký mới 2021 

- Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 

10/02/2020 về việc xin chủ 

trương bán nhà, đất thuộc sở hữu 

nhà nước trên địa bàn huyện Tân 

Hiệp. 

  
Công trình giao đất, cho 

thuê đất 
              

  
Danh mục công trình dự án 

giao đất 
              

* 
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 

(DGD) 

               

2,43  

            

2,43  

                      

-    
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

19 Trường mẫu giáo Tân An  0,10 0,10   DGD Xã Tân An 

- Trích đo số 01/TĐ-ĐC 

được VP ĐK QSDĐ tỉnh 

Kiên Giang duyệt ngày 

3/11/2014 

- Quyết định 633/QĐ-

UBND ngày 29/07/2011 

của UBND huyện Tân 

Hiệp về việc thành lập 

trường Mẫu giáo Tân An, 

trực thuộc phòng Giáo dục 

- Đào tạo huyện Tân Hiệp. 

- Đăng ký mới 2021 

- Công văn 30/UBND-TNMT 

ngày 25/02/2020 của UBND 

huyện Tân Hiệp về việc ý kiến về 

hồ sơ cho trường Mẫu giáo Tân 

An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 

Giang. 

- Quyết định 633/QĐ-UBND 

ngày 29/07/2011 của UBND 

huyện Tân Hiệp về việc thành 

lập trường Mẫu giáo Tân An, 

trực thuộc phòng Giáo dục - Đào 

tạo huyện Tân Hiệp. 

20 
Trường TH & THCS Thạnh 

Đông 1  
0,36 0,36   DGD 

Xã Thạnh 

Đông 

Trích đo số TĐ 500-2020 

(47-18), được CN.VP 

ĐKĐĐ huyện Tân Hiệp. 

- Đăng ký mới 2021 

- Quyết định số 15/QĐ-UBND, 

ngày 07/01/2020 của UBND 

huyện Tân Hiệp về việc hủy bỏ 

và cấp lại GCN QSDĐ. 

- Quyết định số 2902/QĐ-

UBND, ngày 05/7/2017 của 

UBND huyện Tân Hiệp về việc 

đổi tên trường PTCS Thạnh 

Đông. 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

21 Trường mẫu giáo Hoa Hồng  0,13 0,13   DGD 
xã Thạnh 

Đông 

Trích đo địa chính TĐ 

290-2020 (1461,1462-10) 

được CN. Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tân Hiệp 

duyệt ngày 04/09/2020. 

- Đăng ký mới 2021 

'- Quyết định 4389/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2017 của UBND 

huyện Tân Hiệp về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

xây dựng công trình: Trường 

mẫu giáo hoa hồng, trường 

THCS Thạnh Trị, hạng mục: Xây 

dựng mới. 

22 
Trường mẫu giáo TT Tân 

Hiệp 
1,18 1,18   DGD/DGD TT. Tân Hiệp   - Chuyển tiếp từ năm 2018 

23 
Trường trung học phổ thông 

Tân Hiệp  

                

0,28  

             

0,28  
  DGD/DGD TT. Tân Hiệp   - Chuyển tiếp từ năm 2018 

24 
Trường trung học phổ thông 

Tân Hiệp  

                

0,38  

             

0,38  
  DGD/DGD TT. Tân Hiệp   - Chuyển tiếp từ năm 2017 

* Đất cơ sở y tế (DYT) 
               

0,42  

            

0,42  

                      

-    
        

25 Trạm y tế TT Tân Hiệp 
                

0,10  

             

0,10  
  DYT TT. Tân Hiệp   - Chuyển tiếp từ năm 2018 

26 Trạm y tế xã Tân Hiệp A 
                

0,32  

             

0,32  
  DYT Tân Hiệp A   - Chuyển tiếp từ năm 2019 

* Đất chợ (DCH) 0,09 0,09 0         
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STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

 (đến cấp xã) 

Vị trí trên bản đồ địa 

chính(Tờ bản đồ số, thửa 

đất số) hoặc vị trí trên 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4)  (5)  (6) (7)   (8) 

27 Chợ kinh 7B (Giao đất) 0,09 0,09   DCH 
Thạnh Đông 

A 

- Trích đo địa chính số TĐ 

141-2020 (1163-07). 

- Đăng ký mới 2021 

- Quyết định 1013/QĐ-UBND 

ngày 11/05/2007 của UBND 

huyện Tân Hiệp về việc thu hồi 

đất và giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

- Quyết định 1014/QĐ-UBND 

ngày 11/05/2007 của UBND 

huyện Tân Hiệp về việc phê 

duyệt dự toán kinh phí bồi 

thường đất đai, hoa màu, vật kiến 

trúc công trình quy hoạch xây 

dựng Chợ kinh 7B, địa điểm: ấp 

Kinh 7B, xã Thạnh Đông A, 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 

Giang. 

* 
Đất xây dựng trụ sở cuả tổ 

chức sự nghiệp (DTS) 
0,07 0,07 0,00         

28 

Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tân Hiệp 

(Giao đất) 

0,07 0,07   DTS TT. Tân Hiệp 

Trích đo địa chính số 

TDD-2020 (856-60) được 

CN. Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tân Hiệp 

duyệt. 

- Đăng ký mới 2021 
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3.7. Dự kiến các khoản thu, chi có liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

3.7.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

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

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 

37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 09 năm 2017 của  

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của 

UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;  

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của 

UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2967/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 

của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

tổ chức thực hiện bồi thường, hổ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang;  

Căn cứ quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 

của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Căn cứ quyết định số 414/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 

của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới 

nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020; 
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Căn cứ quyết định số 730/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 03 năm 2020 

của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định Bảng giá bồi thường cây 

trồng, vật nuôi là thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020; 

- Căn cứ danh mục công trình, dự án phải thu hồi, đền bù đưa vào thực 

hiện trong năm kế hoạch 2020 ở huyện Tân Hiệp. 

3.7.2. Phương pháp tính và dự kiến các khoản thu, chi có liên quan 

đến đất đai trong năm kế hoạch 2021 

 * Đối với các khoản thu: Bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

 * Đối với các khoản chi:  

 - Bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ... 

 - Chi hỗ trợ 3,0 lần khi thu hồi đất nông nghiệp. 

Bảng 3.6. Dự kiến khoản thu, chi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

ST

T 
Hạng mục  

Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

bình quân 

(1000 

đồng/m2) 

Thành tiền 

(triệu đồng) 

I  Các khoản thu     
             

17.167,50  

- Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở đô thị 
           

1,71  

         

4.800,00  

                 

8.208,00  

- 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở nông 

thôn 

           

8,70  

            

300,00  

                 

2.610,00  

- 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất trồng cây 

lâu năm 
              -      

                          

-    

- 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất thương 

mại, dịch vụ 

           

2,49  

         

2.550,00  

                 

6.349,50  

- 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp  

           

8,38  

            

150,00  

                 

1.257,00  

II Các khoản chi     
      

28.272.000,00  

- Chi bồi thường đất ở đô thị 
        

300,00  

         

4.800,00  

          

1.440.000,00  

- Chi bồi thường đất cây lâu năm 
     

1.600,00  

              

80,00  

             

128.000,00  

-  Chi bồi thường đất trồng lúa 
   

94.000,00  

              

70,00  

          

6.580.000,00  

- Chi bồi thường đất ở nông thôn                -    
            

300,00  

                          

-    

- Hỗ trợ 3,0 lần đất nông nghiệp     
         

20.124.000,00  

III Cân đối thu -  chi (I - II)     
-     

28.254.832,50  

 



64 

 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang         

 

 Dự kiến nguồn thu - chi liên quan đến đất đai trong năm 2021 được tính 

dựa trên nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Đối với huyện Tân Hiệp, nhu cầu 

chuyển mục đích sang đất ở nông thôn, đất ở đô thị của hộ gia đình- cá nhân. 

Tuy nhiên, các khoản chi cho việc bồi thường GPMB khi thu hồi đất để thực 

hiện tất cả các dự án trong năm 2021 tương đối cao. Vì thế khi cân đối nguồn 

thu- chi liên quan đến đất đai đạt mức thấp vì nhiều công trình, dự án của nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 
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PHẦN IV 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

SỬ DỤNG ĐẤT 2021 

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

 Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử 

dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 

năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau: 

4.1.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất 

- Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kế hoạch của 

huyện. Khai thác sử dụng đất hợp lý, cải tạo bảo vệ đất là cơ sở tăng năng suất, 

chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời góp phần sử dụng lâu bền nguồn tài 

nguyên đất, cải tạo vùng đất canh tác. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với xu thế phát triển nhằm đem 

hiệu quả kinh tế cao. Phân bổ quỹ đất phải phù hợp với kế hoạch và điều kiện 

sản xuất của từng vùng. Đặc biệt, đối với việc phát triển nông nghiệp cần quan 

tâm đến phát triển cơ sở hạ tầng về: giao thông, thủy lợi, thị trường, nguồn tiêu 

thụ sản phẩm và bảo quản chế biến nông sản… 

4.1.2. Giải pháp bảo vệ môi trường 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, đưa các tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất, hướng dẫn sử dụng liều lượng phân thuốc trong canh tác nông 

nghiệp phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tác động ô nhiễm môi trường đất và nước.  

- Bố trí khu chăn nuôi tập trung, xử lý tốt chất thải và quản lý nguồn nước 

thải trong chăn nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhân rộng mô hình sản xuất theo 

hướng chất lượng, vệ sinh an toàn và an toàn thực phẩm. 

- Bố trí các khu vực sản xuất phải đảm bảo có không gian thoáng mát, có 

cây xanh cách ly. Đồng thời có giải pháp kỹ thuật giảm tính độc hại của các loại 

chất thải, có các biện pháp xử lý, hạn chế gây ô nhiễm môi trường phá hủy cân 

bằng hệ sinh thái. 

- Tăng cường hoạt động giám sát môi trường: Hoàn thiện mạng lưới quan 

trắc, đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước thải. Đồng thời, 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có chế tài đủ sức răn đe các cơ sở cố ý vi phạm 

các quy định về bảo vệ môi trường. 
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4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

4.2.1. Giải pháp về công tác quản lý 

- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cho các tổ chức, cá 

nhân được biết. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm 

đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy 

hoạch và pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 

cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu 

hồi các dự án chậm triển khai. 

- Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện việc điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,... 

4.2.2. Giải pháp về đầu tư 

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu 

tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án. 

- Tạo quỹ đất sạch, 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 kế hoạch sử dụng đất. 

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm như 

đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, giáo dục, cấp nước,…  

- Đầu tư cho việc xây dựng các tư liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc 

bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động, quy hoạch- kế hoạch, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

4.2.3. Giải pháp về cơ chế chính sách 

4.2.3.1. Chính sách về đất đai 

- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của 

Trung ương phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Có chính sách cải tạo đất và bảo vệ môi trường sinh thái. 

4.2.3.2. Những chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp 

- Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. 

- Chính sách hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để có thể tăng vụ bù sản lượng 

do mất đất vào phát triển cơ sở hạ tầng. 
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4.2.3.3. Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất 

- Chính sách về tận dụng không gian trong quy hoạch xây dựng công 

nghiệp và đô thị trong các khu vực tập trung dân cư. 

- Chính sách đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết 

hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất.  

- Chính sách phát triển các điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hoá 

tại chỗ, tránh tình trạng tập trung dân cư vào các đô thị.  

4.2.3.4. Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù 

- Chính sách ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc 

về an ninh, quốc phòng. 

- Chính sách về khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa 

trang, nghĩa địa. 

- Chính sách về chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư 

vào các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

4.2.3.5. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và 

duy trì cải thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai 

- Chính sách khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với 

phát triển mạnh ưu thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp. 

- Chính sách ưu tiên để đón trước các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong 

đầu tư xây dựng cơ bản (cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị,…). 

- Chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường. 

4.2.3.6. Chính sách ưu đãi 

- Chính sách đánh thuế theo hướng ưu tiên sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, gốm sứ, vật liệu xây dựng… 

- Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thể đảm bảo nhằm 

có thể thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ 

sở hạ tầng, về khoa học kỹ thuật… để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho 

nhân dân có trách nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai. 

- Chấp hành tốt các chính sách ưu tiên ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội khác. 

4.2.3.7. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại 

- Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất, 

điều tra, đánh giá phân loại đất đai. 



68 

 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang         

 

- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 

công bằng xã hội và kích thích sản xuất. 

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tượng giao đất, thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với 

các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu. 

4.2.4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện 

- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ 

đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án. 

- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở nông 

thôn, đô thị, Đất thương mại, dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có 

thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ 

nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc 

sống, yên tâm công tác. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, chuyển sang sử dụng vào 

các mục đích khác không đúng quy hoạch đã được duyệt; việc sử dụng đất đảm 

bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích đất trồng lúa 

nước chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

- UBND các xã căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt, 

tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành 

chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Hiệp được thành lập 

trên cơ sở kết quả rà soát bổ sung hiện trạng sử dụng đất năm 2020; Kết quả điều 

tra, đánh giá nhu cầu sử dụng đất; Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất của 

UBND huyện Tân Hiệp, các cơ quan ban ngành trên địa bàn cấp huyện năm 2021. 

Ngoài ra, tài liệu còn kế thừa một khối lượng rất lớn danh mục công trình dự án 

thu hồi đất trên địa bàn huyện đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông 

qua. Qua những kết quả của báo cáo, có thể rút ra một số kết luận sau: 

- Kết quả của báo cáo thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện 

trong năm 2021, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường 

sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã trong huyện thực hiện công 

tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật. 

- Kết quả của báo cáo đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các công trình dự 

án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả tỉnh, huyện và địa 

phương... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về 

đất đai, nguồn vốn. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi.  

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng 

vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và 

mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực đô thị sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự 

trở thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà 

còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, 

đáp ứng được mục tiêu đô thị hoá của huyện. 

- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại 

đất từ đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... 

trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, 

đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất. 

2. Kiến nghị 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí để 

thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất của huyện. 

- Đề nghị Thường trực huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện 

quan tâm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong công tác giao đất ở và đấu giá 

quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách huyện. 

- Đề nghị Hội đồng BT, HT và TĐC huyện quan tâm chỉ đạo đến công tác 

giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thu hồi đất. 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt kế  

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Hiệp. Từ đó, UBND huyện có cơ sở 

thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ 

sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai./. 


