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BTNMT: Bộ Tài nguyên Môi trường
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
CCQLĐĐ : Chi cục Quản lý đất đai
CMĐ: Chuyển mục đích 
Cty: Công ty
DTTN: Diện tích tự nhiên 
DNTN: Doanh nghiệp tư nhân
GTNT: Giao thông nông thôn
GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
HTSDĐ: Hiện trạng sử dụng đất
HĐND: Hội đồng nhân dân
KHSDĐ: Kế hoạch sử dụng đất 
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TN&MT: Tài nguyên và Môi trường
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TTHC: Trung tâm hành chính
TTHC: Thủ tục hành chính
THCS: Trung học cơ sở
TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
TT: Thị trấn
UBND: Ủy ban nhân dân 
XHCN: Xã hội chủ nghĩa
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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất 
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là cơ sở không gian 

của mọi quá trình sản xuất, là tư liệu sản xuất đặc biệt không có gì thay thế được, là 
thành phần quan trọng nhất của môi trường sống và là địa bàn phân bố các khu dân 
cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. 

Theo khoản 2 Điều 37 của Luật Đất đai 2013 quy định “Kỳ kế hoạch sử dụng 
đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 
05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”.

Thực hiện Luật  Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; 
căn cứ hướng dẫn tại  Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; Công văn số 5405/UBND-NNTN ngày 10/9/2020 của UBND 
tỉnh  Cà  Mau, Công  văn  số  2334/STNMT-QLDĐ ngày  18/9/2020 của  Sở  Tài 
nguyên và Môi trường  về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 
UBND huyện Thới Bình đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 
hợp với  Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dự án 
“Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thới Bình”, nhằm đánh giá kết quả 
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh Cà 
Mau phê duyệt tại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 và xây dựng Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 để phân bổ, bố trí quỹ đất hợp lý, đúng mục đích đáp 
ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thới Bình là cơ sở pháp lý quan 
trọng để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất triển khai 
thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt cũng như thực 
hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu 
giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thới Bình theo đúng quy định pháp luật.
2. Mục đích, yêu cầu

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
trên địa bàn huyện Thới Bình, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thới Bình 
phải đạt được các nội dung sau:

- Xác định một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng sử dụng đất trên địa 
bàn huyện, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho lập kế hoạch sử dụng đất;

- Đánh giá tình hình quản lý và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 
2021;

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện trong 
năm 2022 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2022 và 
phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
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- Xác định quy mô, địa điểm công trình,  dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 
dụng đất để thực hiện thu hồi đất trong năm 2022;

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích để thực hiện việc nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong 
năm 2022 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất;

- Cung cấp cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện;

- Làm cơ sở để UBND huyện Thới Bình cân đối giữa các khoản thu ngân sách 
từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến 
đất đai và các khoản chi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2022; 

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
3. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
- Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 18/12/2021 của Chính phủ quy định 

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

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất;

- 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; 

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 
mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

-  Nghị quyết  số 84/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về việc điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 
(2016-2020) tỉnh Cà Mau;
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- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 2/4/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc Ban hành danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau;

- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc Ban hành danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2019 tỉnh Cà 
Mau;

- Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 4/10/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc Ban hành danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau;

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 và dự án hủy bỏ;

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau về việc Ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Bình nhiệm kỳ 2020-2025;
- Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Danh mục bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất năm 2020 tỉnh Cà Mau;

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cà Mau;

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau về việc Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất năm 2021 tỉnh Cà Mau;

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau Ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất năm 2021 tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau Ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất năm 2021 tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau về việc Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất năm 2021.

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau về việc Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021 
tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số  08/2021/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau về việc Điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự 
án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên 
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địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Cà Mau về Danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau.
- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang 
mục đích khác để thực hiện công trình, dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Cà Mau về 
việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thới Bình; 

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thới Bình;

- Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thới Bình;

- Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về 
việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thới Bình;

- Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 
đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thới Bình (đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý 
kiến Hội đồng thẩm định);

- Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 của tỉnh Cà Mau.
- Báo cáo số 723/BC-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Thới Bình về 

việc Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021; 

- Công văn số 1759/STNMT-QLĐĐ ngày 06/7/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thới Bình;
- Kết quả thống kê đất đai hai cấp (xã, huyện) năm 2020 trên địa bàn huyện 

Thới Bình;
- Đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

các Phòng, Ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn huyện Thới Bình;

- Niên giám thống kê của Cục Thống kê Cà Mau, năm 2020;
- Các số liệu, tài liệu khác có liên quan;

4. Tổ chức thực hiện
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND huyện Thới Bình đã 
chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát các chỉ tiêu điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 để tổ chức đăng ký cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất,  
lập danh mục công trình, dự án cần phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
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giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022. Trên cơ sở đó, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp và báo cáo UBND huyện.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Cà Mau.
- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.
- Cơ quan lập kế hoạch sử dụng đất 2022: UBND huyện Thới Bình.
- Cơ quan chủ trì giúp UBND huyện lập kế hoạch sử dụng đất 2022: Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Thới Bình.
- Cơ quan tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ - Quan Trắc – Tài nguyên 

và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, Ban, ngành cấp 

tỉnh; các Phòng, Ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện. 
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 Thới Bình nằm về phía Bắc của tỉnh Cà Mau, với tổng diện tích tự 

nhiên theo số liệu thống kê đất đai năm 2020 là 63.629,52 ha (bằng 12,19% diện 
tích toàn tỉnh).

Ranh giới hành chính của huyện tiếp giáp như sau:
+ Phía Bắc giáp với huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang;
+ Phía Đông giáp với huyện Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu;
+ Phía Tây giáp với huyện U Minh - tỉnh Cà Mau;
+ Phía Nam giáp với thành phố Cà Mau và huyện Trần Văn Thời - tỉnh Cà Mau.

Hình 1: Vị trí huyện Thới Bình trong vùng đồng bằng sông Cửu Long
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Huyện Thới Bình có 12 đơn vị cấp xã trực thuộc (thị trấn Thới Bình, 11 xã: 
Biển Bạch, Tân Bằng, Biển Bạch Đông, Trí Lực, Trí Phải, Tân Phú, Tân Lộc Bắc, 
Tân Lộc Đông, Tân Lộc, Thới Bình, Hồ Thị Kỷ).

Bảng 1: Các đơn vị hành chính huyện Thới Bình

STT ĐVHC Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%) STT ĐVHC Diện tích 

(ha)
Cơ cấu 

(%)

Toàn huyện 63.629,52 100,00      

1 TT Thới Bình 2.103,06 3,31  7 Tân Lộc 2.760,37 4,34

2 Biển Bạch 4.170,70 6,55  8 Tân Lộc Đông 4.109,57 6,46

3 Biển Bạch Đông 7.142,07 11,22  9 Tân Phú 9.391,63 14,76

4 Hồ Thị Kỷ 9.359,15 14,71  10 Thới Bình 10.002,26 15,72

5 Tân Bằng 4.509,61 7,09  11 Trí Lực 3.527,05 5,54

6 Tân Lộc Bắc 2.809,34 4,42 12 Trí Phải 3.744,70 5,89

Nguồn: Phòng TN&MT, Thống kê đất đai năm 2020 huyện Thới Bình (số liệu tính đến 31/12/2020);

Với vị trí không giáp biển, Thới Bình là huyện thuộc vùng kinh tế nội địa của 
tỉnh Cà Mau (cùng với huyện Cái Nước và thành phố Cà Mau); thuộc vùng kinh tế 
trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long đang được ưu tiên, tập trung đầu tư phát 
triển, có nguồn lương thực thực phẩm làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
dồi dào.

Là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh thông qua các trục kết nối giao thông trong 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Quốc lộ 63, đường hành lang ven biển phía 
Nam, có các tuyến giao thông đường thủy phía Nam vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đi qua (tuyến Chắc Băng - Thới Bình - Cà Mau), tuyến đường thủy Cà Mau 
- Rạch Giá. Do đó huyện có khả năng liên kết với các tỉnh lân cận trong khu vực 
ĐBSCL thuận lợi, khả năng thu hút đầu tư vào huyện tương đối thuận lợi, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới. 

Nhìn chung vị trí địa lý của huyện Thới Bình khá thuận lợi cho phát triển 
kinh tế xã hội. Đồng thời cũng có những thách thức lớn, đặc biệt là sức ép mạnh 
mẽ đến sử dụng đất và môi trường.

1.1.2. Địa hình, khí hậu, thủy văn 
a. Địa hình:
Địa hình bằng phẳng, chênh lệch độ cao ít, cao trình trung bình từ + 0,2 - 

0,4m, một số liếp vườn có địa hình cao hơn từ + 0,8 - 1,2m, hướng dốc không rõ 
ràng. Một số khu vực thấp trũng như: Khu vực Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, khu vực 
Thới Hòa, Chàm Thẻ… Địa bàn huyện bị chia cắt bởi hệ thống sông rạch và kênh 
thủy lợi. Địa tầng trong vùng tương đối đồng nhất, cấp tải trọng yếu. Với dạng địa 
hình này, rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp cũng như nuôi trồng thuỷ 
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sản và thích hợp cho các hoạt động giao thông thuỷ. Tuy nhiên lại rất khó khăn 
trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ và xây dựng nhà ở, các 
công trình dân dụng, trong sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng của nước mặn vào 
mùa khô.

b. Khí hậu:
Khí hậu ở huyện Thới Bình mang đặc trưng của khí hậu bán đảo Cà Mau có 

chế độ khí hậu gió mùa cận xích đạo, với nền nhiệt cao đều quanh năm, lượng 
mưa lớn phân hóa theo mùa.

Lượng mưa trung bình hàng năm 2.000 - 2.200mm: Mùa mưa từ tháng 5 đến 
tháng 11 chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm (tập trung chủ yếu vào tháng 6, 7, 
8 và tháng 9), mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau lượng mưa rất thấp chiếm 
khoảng 10% lượng mưa cả năm. 

Nhiệt độ trung bình năm 28,60C, chệnh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và 
tháng lạnh nhất không quá 40C. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lại khá lớn, vào 
mùa khô có trị số 8 - 100C. Tổng tích ôn rất cao khoảng từ 8.5000 - 10.0000C. Số 
giờ nắng trung bình năm 2.200 - 2.600 giờ. Độ ẩm không khí trung bình 82%.

Trong năm gió thịnh hành theo mùa: Mùa khô có gió Đông Bắc vận tốc trung 
bình khoảng 1,6 - 2,8m/s, mùa mưa thịnh hành gió Tây Nam hoặc gió Tây, tốc độ 
bình quân 1,8 - 4,5m/s. Trong mùa mưa thường xảy ra giông, lốc xoáy có gió 
mạnh cấp 7, cấp 8.

Với khí hậu phân chia hai mùa rõ rệt nên có nhiều thuận lợi và khó khăn ảnh 
hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

c. Chế độ thủy văn:
Thới Bình là huyện nằm sâu trong nội địa, có mạng lưới sông, rạch chằng 

chịt ăn thông với nhau, đồng thời chịu ảnh hưởng sâu sắc của hai chế độ triều biển 
Đông và biển Tây khác nhau đã hình thành vùng giáp nước, gây trở ngại lớn cho 
quá trình tiêu thoát nước (dọc kênh Đường Xuồng, kênh Cây Gừa, kênh 7000…).

Mang đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên hệ thống sông, rạch 
của huyện Thới Bình khá dày đặc với các con sông, kênh, rạch lớn như: Sông 
Trẹm, sông Chắc Băng, sông Bạch Ngưu, kênh Láng Trâm, kênh Chợ Hội, kênh 
Hạc….
1.2. Các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên đất 
Theo tài liệu điều tra chỉnh lý bản đồ đất do Phân viện Quy hoạch và Thiết kế 

Nông nghiệp thực hiện năm 2011 trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 tỉnh Cà Mau (trong 
đó có nội dung của huyện Thới Bình), toàn huyện Thới Bình có 15 đơn vị chú giải  
bản đồ thuộc 2 nhóm đất chính. Trong đó, ngoài diện tích đất các sông, rạch chiếm 
2,03%  DTTN…  thì  nhóm phèn  chiếm  82,93%  DTTN,  nhóm đất  mặn  chiếm 
15,04% DTTN. (Nguồn: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp).
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Bảng 2: Phân loại đất huyện Thới Bình
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TT
TÊN ĐẤT Ký 

hiệu
Diện tích

Việt Nam Tên tương đương WRB(*) ha %
I. NHÓM ĐẤT MẶN SALIC FLUVISOLS (FL) 9.573,97 15,04

1 Đất mặn nhiều Hypersalic Tidalic FL/ Umbric 
Hypersalic FL Mn 1.195,39 1,88

2 Đất mặn trung bình Umbric Salic Fluvisols M 540,78 0,85
3 Đất mặn ít Umbric Hyposalic Fluvisols Mi 7.837,80 12,32

II. NHÓM ĐẤT PHÈN THIONIC FLUVISOLS (FL) 52.771,74 82,93
ĐẤT PHÈN TIỀM TÀNG PROTO- THIONIC FL 15.087,69 23,71

4 Đất phèn tiềm tàng nông, mặn 
nhiều

Hypersalic Fluvisols 
(Epiprotothionic) Sp1Mn 4.754,04 7,47

5 Đất phèn tiềm tàng nông, mặn ít Umbric Hyposalic Fluvisols 
(Epiprotothionic) Sp1Mi 652,63 1,03

6 Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn nhiều Hypersalic Fluvisols 
(Endoprotothionic) Sp2Mn 4.129,62 6,49

7 Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn trung 
bình

Salic Fluvisols 
(Endoprotothionic) Sp2M 82,24 0,13

8 Đất phèn tiềm tàng sâu nhiều hữu 
cơ, mặn trung bình

Umbric Salic Histic Fluvisols 
(Endoprotothionic) Sp2Mh 435,21 0,68

9  Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn ít Umbric Hyposalic Fluvisols 
(Endoprotothionic) Sp2Mi 5.033,95 7,91

ĐẤT PHÈN HOẠT ĐỘNG ORTHI- THIONIC FL 37.684,05 59,22

10 Đất phèn hoạt động nông trên nền 
phèn tiềm tàng, mặn nhiều

Umbric hypersalic Fluvisols 
(Epiothithionic) Sj1pMn 6.477,28 10,18

11 Đất phèn hoạt động nông, mặn 
nhiều

Umbric Hyporsalic Fluvisols 
(Endoothithionic) Sj1Mn 1.932,62 3,04

12 Đất phèn hoạt động nông, mặn ít Umbric Hyposalic Fluvisols 
(Epiothithionic) Sj1Mi 3.254,92 5,11

13 Đất phèn hoạt động sâu trên nền 
phèn tiềm tàng, mặn nhiều

Umbric Hypersalic Fluvisols 
(Endoothithionic) Sj2pMn 6.287,78 9,88

14 Đất phèn hoạt động sâu, mặn 
nhiều

Umbric Hypersalic Fluvisols 
(Endoothithionic) Sj2Mn 4.439,40 6,98

15  Đất phèn hoạt động sâu, mặn ít Umbric Hyposalic Fluvisols 
(Endoothithionic) Sj2Mi 15.292,05 24,03

III. SÔNG RẠCH 1.283,81 2,03
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TT
TÊN ĐẤT Ký 

hiệu
Diện tích

Việt Nam Tên tương đương WRB(*) ha %
Tổng diện tích 63.629,52 100,00

Nguồn: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
(*) WRB = World Reference Base for Soil Resources, ISSS/FAO/ISRIC, 2006

= Cơ sở tham chiếu tài nguyên đất Thế Giới, ISSS/FAO/ISRIC, 2006

Nhóm đất phèn trên địa bàn có đặc trưng không chỉ nhiễm phèn (chua, Al3+, 
Fe2+, SO4

2-) mà còn bị nhiễm mặn. Tình trạng chồng lắp và xen kẹp hai yếu tố hạn 
chế phèn và mặn, đó là một diễn biến phức tạp về mặt hóa học và gây những trở 
ngại lớn cho vấn đề sử dụng đất và môi trường nông nghiệp.

Về khả năng sử dụng đất phèn: Đất phèn đồng thời tồn tại hai hạn chế, lại ở 
trong một vùng không có khả năng giải quyết nước tưới, vì vậy sử dụng đất phèn 
trong vùng rất khó khăn và chỉ có thể sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa hoặc 
nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Các đất phèn có tầng phèn sâu, mặn nhẹ có khả năng 
sản xuất lúa 1-2 vụ trong mùa mưa (lúa hè thu, lúa mùa hoặc lúa hè thu + lúa mùa). 
Các đất phèn nông, mặn ít đến trung bình khả năng sử dụng cho nông nghiệp kém, 
thích hợp cho việc trồng tràm hoặc một số cây chịu phèn như khóm, mía... 

Về phương diện xâm nhập mặn, đất mặn trong huyện thuộc loại đất mặn theo 
mùa, chỉ mặn vào mùa khô. Hầu hết các loại đất mặn đều có thành phần cấp hạt 
tương tự nhau, với cấp hạt sét chiếm ưu thế (50 - 60%). Vì vậy trong mùa khô đất 
bị nứt nẻ nhiều, càng tạo điều kiện cho mao dẫn đưa muối lên tầng đất mặt. Đó 
cũng chính là nguyên nhân đất mặn trong mùa khô thường bị bỏ hoang.

Về khả năng sử dụng: Đất mặn trong huyện chủ yếu là đất mặn theo mùa, 
mặn ít, có khả năng sản xuất 1 vụ lúa vào mùa mưa (lúa hè thu hay lúa mùa), hoặc 
2 vụ lúa trong mùa mưa (lúa hè thu + lúa mùa). Về cây dài ngày, cây dừa có ưu 
thế hơn cả. Rau, màu có khả năng trồng nhưng mở rộng diện tích rất hạn chế. Về 
thủy sản có khả năng nuôi tôm, cua hoặc nuôi tôm kết hợp trong lúa (lúa + tôm).

1.2.2. Tài nguyên nước
Tài nguyên nước cũng là nguồn tài nguyên rất quan trọng, nó có mối quan hệ 

chặt chẽ, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình khai thác sử dụng đất. Tỉnh Cà Mau 
nói chung và huyện Thới Bình nói riêng có các nguồn nước chủ yếu là: nước mưa, 
nước mặt và nước ngầm.

- Nước mưa: là nguồn nước chủ yếu cung cấp cho cây trồng nông nghiệp, nuôi 
thủy sản nước ngọt, nước lợ và một phần cho sinh hoạt (nhất là vùng: Biển Bạch, 
Tân Bằng, việc khai thác nước ngầm gặp khó khăn). Ở những vùng sản xuất nông 
nghiệp hệ sinh thái nước ngọt thì nước mưa cuối vụ có thể được bao giữ lại trong 
kênh rạch để tưới bổ sung cho lúa vụ 2, cho mía và sản xuất vụ màu.

- Nước mặt: Cũng như các huyện khác trong tỉnh, hiện nay nguồn nước trên 
mặt là nước lợ, nước mặn, đây là nguồn nước được đưa từ biển vào hoặc được pha 
trộn với nước mưa. Trong mùa khô độ mặn nước sông tăng cao hơn so với mùa 
mưa do có sự hòa lẫn nước mưa. Trong mùa mưa, độ mặn giảm nhanh ở cả nước 
sông và nước trong đầm tôm, một số vùng có điều kiện rửa mặn, giữ ngọt tốt có 
thể luân canh sản xuất 1 vụ lúa trên đất nuôi tôm trong mùa mưa mang lại hiệu quả 
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cao và phát triển bền vững.
- Nước ngầm: Nước ngầm là nguồn nước sinh hoạt chủ yếu ở huyện cũng 

như toàn tỉnh Cà Mau. Theo kết quả điều tra của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền 
Nam, trên địa bàn hiện đang khai thác nước ngầm ở các tầng II, III và tầng IV từ 
độ sâu từ 75m đến 224m. Trữ lượng nước ngầm tại thị trấn Thới Bình khoảng 
58.200m3/ngày. Lượng nước đang khai thác tại thị trấn Thới Bình chiếm khoảng 
1/24 so với trữ lượng nước tiềm năng, ở các nơi khác mức độ khai thác còn thấp 
hơn; chất lượng nước ngầm các tầng đều tốt, đảm bảo cho sinh hoạt. Tuy nhiên, 
dự báo sẽ  bị  tụt  độ sâu  tầng nước ở tất  cả  các  tầng chứa nước (tụt  từ  0,1 - 
0,8m/năm tùy theo từng tầng, nhất là ở tầng II đang bị khai thác nhiều có thể bị tụt 
mực nước từ 0,2 -0,8m/năm). 
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1.2.3. Tài nguyên nhân văn
Tài nguyên nhân văn ở Thới Bình không chỉ bao gồm nguồn lực con người 

mà còn là những giá trị vật chất, văn hóa tinh thần do con người sáng tạo ra trong 
lịch sử hinh thanh va phat triên huyện. Cac gia trị văn hóa vật thê va phi vật thê 
Thới Binh cho thây tai nguyên nhân văn ơ huyện phong phu va đa dang:

- Các giá trị văn hóa vật thể
Các giá trị văn hoá truyền thống, di tích lịch sử - văn hoá, chứng tích chiến 

tranh,... được quan tâm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phục dựng và phát huy tốt giá trị. 
Tính đến năm 2020, toàn huyện có 02 di tích cấp quốc gia, 07 di tích cấp tỉnh và 
hơn 20 di tích đề nghị bảo tồn: Văn phòng trung ương cục miềm nam, Đài phát 
thanh Trung ương Cục miền nam, Phòng họp trung ương miềm nam, Ủy ban 
kháng chiến hành chính Nam Bộ, Đài phát thanh Nam Bộ, Trường Nguyễn Văn 
Tố, Các cơ quan đoàn thể thuộc xứ ủy Nam Bộ - Trung ương cục miền nam, Bộ tư 
lệnh Nam Bộ, Nhà in Trần Phú, Trường Trần Quốc Toản, Nơi làm việc đồng chí 
Lê Đức Thọ, Sở Y tế Nam Bộ - Đài Phát thanh Nam Bộ, ngành vô tuyến điện, Đền 
thờ Vua Hùng, Đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh, Đình thần Thới Bình, Tòa Thánh 
Ngọc Sắc, Chùa Cao Dân,…

- Các giá trị văn hóa phi vật thể
+ Với truyền thống của dân tộc, truyền thống cách mạng, người dân Thới 

Bình cần cù sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, biết khắc phục khó khăn, kế thừa và 
phát huy những kinh nghiệm, thành quả đạt được cùng với đội ngũ trí thức, cán bộ 
khoa học

+ Thới Bình đã và đang bảo tồn và phát huy văn hoá phi vật thể (những tập 
quán, phong tục, tín ngưỡng) như các ngày giỗ tổ nghề, ngày Nhà giáo, ngày Báo 
hiếu… các chương trình xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội, xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương,…; bảo trợ bệnh nhân nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng,… Nhìn chung, cộng đồng dân cư Thới Bình có tính nhân văn cao 
và có khả năng thúc đẩy xã hội phát triển một cách hài hòa, bền vững.
1.3. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 
của huyện Thới Bình như sau:

A. Lĩnh vực kinh tế
1. Ngư, nông nghiệp
1.1. Trồng trọt
- Cây lúa:
+ Vụ lúa hè thu: Tổng diện tích xuống giống được 530/500 ha, đạt 106% kế 

hoạch. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 62 ha. Nguyên nhân giảm là do một số hộ dân 
tự ý chuyển dịch từ đất chuyên trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa- tôm.
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+ Vụ lúa tôm: Thu hoạch diện tích lúa tôm năm 2020 được 5.351,6 ha, sản 
lượng lúa đạt 17.964 tấn. So với cùng kỳ giảm 24.260 tấn; Nguyên nhân do thời 
tiết nắng hạn gây thiệt hại 7.294 ha lúa và ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch.

+ Vụ lúa Đông Xuân: Thu hoạch diện tích lúa đông xuân năm 2020 được 
564 ha, sản lượng lúa đạt 2.896 tấn. So với cùng kỳ giảm 1.002 tấn; Nguyên nhân 
do thời tiết nắng hạn gây thiệt hại hoàn toàn 31 ha và ảnh hưởng đến năng suất thu 
hoạch diện tích lúa còn lại.

- Rau màu: Đã xuống giống 265 ha, tăng 79 ha so với cùng kỳ; Diện tích đã 
thu hoạch được 193 ha, năng suất bình quân từ 10 – 15 tấn/ha. 

1.2. Nuôi thủy sản
- Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đã thả nuôi được 50.670 ha, đạt 100% 

kế hoạch, tăng 200 ha so với cùng kỳ (chủ yếu được chuyển dịch từ đất chuyên 
trồng lúa bị nhiễm mặn, sản xuất kém hiệu quả); trong đó diện tích nuôi tôm đạt 
50.340 ha.

+ Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đã thả nuôi được khoảng 13.000 
ha, đạt 86,7% kế hoạch năm (tăng 2.500 ha so với cùng kỳ), năng suất thu hoạch 
từ 350-450 kg/ha. Diện tích tăng chủ yếu là diện tích nuôi thẻ chân trắng.

- Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch 33.839 tấn, đạt 80,95% kế hoạch, tăng 
1.933 tấn so với cùng kỳ; trong đó sản lượng tôm đã thu hoạch được 13.524 tấn, 
đạt 79,55% kế hoạch (tăng 1.229 tấn so với cùng kỳ). 

* Xuống giống tôm càng xanh: Đến thời điểm này trên toàn huyện đã xuống 
giống ước khoảng được 14.000ha, tăng 6.380 ha so với năm 2020. Nguyên nhân do 
lượng mưa đến sớm, hộ dân rửa mặn kịp thời để thả tôm càng xanh.

1.3. Công tác chăn nuôi thú y
- Công tác kiểm soát giết mổ (heo) được 27.663 con, giảm 1.593 con so với 

cùng kỳ. Tiêm vaccin phòng, chống bệnh trên gia súc 3.300 con, tăng 33 con so 
với cùng kỳ; tiêm vaccin phòng, chống bệnh trên gia cầm 21.821 con, giảm 5.878 
con so với cùng kỳ. 

- Tổng đàn gia súc đã xuất chuồng ước đạt 22.900 con, đạt 76,3% kế hoạch, 
tăng 2.643 con so với cùng kỳ. Sản lượng xuất chuồng đạt khoảng 2.290 tấn.

- Tổng đàn gia cầm xuất chuồng 432.000 con, đạt 66,5% kế hoạch, giảm 
27.000 con so với cùng kỳ. Sản lượng xuất chuồng khoảng 864 tấn.

- Cấp 1.152 lít thuốc sát trùng cho nhân dân để phun xịt các điểm chợ có 
mua bán sản phẩm động vật và các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung. 

1.4. Các công tác khác 
- Công tác thủy lợi: Đã triển khai được 41 công trình và đưa vào sử dụng 

được 35 công trình, ước giải ngân đến 30/12 được 8,4 tỷ, đạt 100% kế hoạch.
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2. Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thi
2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
- Nông thôn mới: Đến nay toàn huyện có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

chiếm 72,72%. Trong đó, có 02 xã: Trí phải và Trí Lực đạt chuẩn năm 2015; 03 
xã: Tân Lộc, Tân Bằng, Biển Bạch Đông đạt chuẩn năm 2017; xã Tân Lộc Bắc đạt 
chuẩn năm 2019; xã Tân Lộc Đông và Hồ Thị Kỷ đạt chuẩn năm 2020. Bình quân 
toàn huyện đạt 18,36 tiêu chí/xã.

- Huyện nông thôn mới
+ Đến nay, huyện đạt 05/09 tiêu chí, gồm: Quy hoạch (tiêu chí số 1); Thủy 

lợi (tiêu chí số 3); sản xuất (tiêu chí số 6); An ninh và trật tự xã hội (tiêu chí số 8); 
chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 9).

+ Các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông (tiêu chí số 2); Điện (tiêu chí số 4), 
Y tế - văn hóa – giáo dục (tiêu chí số 5); Môi trường (tiêu chí số 7).

2.2. Xây dựng Thị trấn văn minh đô thị: Tiếp tục triển khai thực hiện các 
tiêu chí xây dựng thị trấn văn minh đô thị. Trong đó tập trung chỉ đạo công tác: 
Quản lý trật tự xây dựng, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn 
hóa... đến nay đã xây dựng hoàn thành 25/26 tiêu chí.

3. Giao thông vận tải, quy hoạch, xây dựng
3.1. Giao thông vận tải: Tình hình trật tự an toàn giao thông tại các bến xe, 

tàu ổn định. Các phương tiện hoạt động qua các bến đảm bảo nhu cầu đi lại của 
người dân; Triển khai Kế hoạch tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông.

3.2. Công tác xây dựng, quy hoạch
- Khởi công xây dựng 40 công trình giao thông nông thôn tổng chiều dài 

81,933km, tính luỹ kế đã hoàn thành 64,182km.
- Công tác duy tu, bảo dưỡng: Đã hoàn thành 23km, với giá trị 11 tỷ đồng 

và triển khai 02 công trình duy tu, sửa chữa, nâng cấp mở rộng 07 cây cầu trên các 
tuyến đường huyện quản lý.

- Công tác xây dựng: Thẩm định 125 công trình (trong đó, 39 công trình dân 
dụng; 78 công trình giao thông; 05 công trình thủy lợi và 03 công trình hạ tầng kỹ 
thuật), tổng giá trị 104,5 tỷ đồng.

- Cấp phép xây dựng: Đã cấp 56 giấy phép xây dựng.

4. Thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản 
4.1. Thu, chi ngân sách 
- Thu – chi ngân sách Nhà nước: Thu Ngân sách 46.391 triệu đồng, bằng 

75,92% dự toán năm, bằng 90,13% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được 531.946 
triệu đồng, bằng 119,63% dự toán năm.
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4.2. Đầu tư xây dựng cơ bản
Triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch 

đầu tư công năm 2021. Đến nay, đã đầu tư thực hiện 236 công trình (gồm 216 
công trình mới và 20 công trình chuyển tiếp. Các chủ đầu tư đang triển khai lập hồ 
sơ để triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

4.3. Công tác quản lý kinh tế tập thể
- Về tổ hợp tác: Đến nay, toàn huyện có 59 tổ hợp tác, tổng số tổ viên tham 

gia là 623 người. Tuy nhiên, các thành viên trong tổ hợp tác hiện vẫn hoạt động 
chủ yếu theo hình thức nhỏ lẻ, hộ gia đình.

- Về hợp tác xã: Đến nay, toàn huyện có 26 HTX, (trong đó, hoạt động 
trong lĩnh  vực nông nghiệp 21 HTX, phi nông nghiệp 03 HTX, môi trường 01 
HTX,  quỹ  tín  dụng  01  HTX),  có  357  thành  viên  với  tổng  số  vốn  điều  lệ  là 
10.609,5 triệu đồng. 

5. Tài nguyên và Môi trường 
- Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất: Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 

2.173 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, năm trước chuyển sang 104 hồ sơ 
(gồm, cấp mới, cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng, tặng cho, chuyển mục đích sử 
dụng đất).  Hoàn thành cấp giấy chứng nhận 2.143 hồ sơ,  diện tích 1.376,8ha. 
Đang xử lý 30 hồ sơ trong thời hạn giải quyết. So với cùng kỳ giảm 181 hồ sơ. 

- Công tác giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai: Tiếp nhận 51 đơn, 
(trong đó, năm 2020 chuyển sang 08 đơn), đã giải quyết 49 đơn, còn lại 03 đơn 
đang tổ chức xác minh, giải quyết, giảm 15 đơn so với cùng kỳ.

- Công tác môi trường: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà 
Mau khảo sát, kiểm tra khu cách ly tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện và 
Trung tâm Y tế huyện và kiểm tra công tác xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch 
bệnh Covid-19 tại các khu vực cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn huyện. 

B  . Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội  
1. Văn hóa, Thông tin và Thể dục Thể thao
- Công tác xây dựng đời sống văn hóa
+ Toàn huyện có 31.056/35.039 hộ, đạt 88,63% hộ gia đình đạt chuẩn văn 

hóa; có 94/95 ấp, khóm (sau khi sáp nhập) đạt chuẩn văn hóa, đạt 98,94%; có 8/11 
xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72,72%; có 11/11 xã đạt văn hóa nông thôn mới, 
đạt  100% và  121/123  cơ quan,  đơn vị,  doanh nghiệp  đạt  chuẩn văn hóa,  đạt 
98,37%.

+ Thị trấn Thới Bình đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn về văn minh 
đô thị theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh Cà 
Mau ban hành quy định tiêu chuẩn xét, công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô 
thị”; “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thi” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
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2. Lao động, Thương binh và Xã hội
- Công tác đào tạo nghề: Đến nay tổ chức đào tạo nghề và tập huấn, chuyển 

giao kỹ thuật cho lao động nông thôn được 38 lớp, với 1.334 lao động tham dự 
(312 nữ), đạt 70,21% kế hoạch, giảm 30% so với cùng kỳ. 

- Công tác giải quyết việc làm: Đến nay đã giới thiệu, tư vấn, giải quyết việc 
làm cho 2.252 lao động ( 967 nữ), đạt 56,30%, giảm 41% so với cùng kỳ, trong đó, 
lao động trong tỉnh 293 người, ngoài tỉnh 1.955 người, xuất khẩu lao động 04 người.

3. Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: Hiện nay, huyện có 38 trường đạt 

chuẩn Quốc gia (trong đó, 12 trường Mầm non, 18 trường Tiểu học và 08 trường 
THCS).

- Hoàn thành các tiêu chí 04 trường Mầm non Vàng Anh xã Thới Bình và 
trường Mầm non Vành Khuyên xã Biển Bạch, THCS Tân Lợi và THCS Tân Phong 
trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Năm học 2020 - 2021:
+ Mầm Non: 16 điểm trường trung tâm, 185 lớp (trong đó, mẫu giáo tư thục 

06 lớp), với 4.428 học sinh (trong đó, mẫu giáo tư thục 171 học sinh).
+ Tiểu học: 23 điểm trường trung tâm, 457 lớp, với 12.854 học sinh.
+ Trung học cơ sở: 13 điểm trường, 202 lớp, với 6.976 học sinh.
4. Nội vụ
- Công tác Tôn giáo: Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm 

tra, nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo, từ đó phát hiện kịp thời những vấn đề 
tôn giáo phát sinh, có hướng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, nhằm góp 
phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

5. Y tế, BHXH
- Y tế
+ Hệ thống khám chữa bệnh trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu 

cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất…sẵn 
sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

* Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đến ngày 27/9/2021, số ca nhiễm 
Covid-19: 10 người; hoàn thành điều trị 09 người.

- Hoạt động khu cách ly tập trung:
 + Khu cách ly quân sự huyện: Tổng số tiếp nhận 170 trường hợp (đã hoàn 

thành cách ly 161 trường hợp, hiện còn giám sát cách ly 102 trường hợp). 
+ Khu cách ly Trung tâm Chính Trị: Tổng số tiếp nhận 224 trường hợp (đã 

hoàn thành cách ly 224 trường hợp, hiện còn giám sát cách ly 0 trường hợp).
+ Khu cách ly Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện: Tổng số 63 người, 

hiện còn giám sát cách ly 48 trường hợp.
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6. Công tác dân tộc
- Tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu có bước phát triển, ổn 

định.Thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đúng quy định. Phát 
huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng 
bào dân tộc Khmer đã tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam 
Thmây trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm cũng như đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch Covid-19.

7. Công tác cải cách hành chính (CCHC)
- Công tác CCHC tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là công tác kiểm 

soát TTHC được chỉ đạo thường xuyên, tất cả các thủ tục hành chính được niêm 
yết, công khai kịp thời.

- Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy 
định, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng nâng lên.

C. Quốc phòng, an ninh, nội chính
1. Quốc phòng
- Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị của 

đất nước, của địa phương. Phối hợp với lực lượng công an tuần tra, nắm tình hình 
đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 - Tổ chức giao nhận quân đạt 100% kế hoạch với tổng số 119 tân binh 
(trong đó, công an 17 tân binh).

- Triển khai công tác huấn luyện theo Kế hoạch năm 2021.
2. An ninh
Tình hình an ninh: Ổn định.
- Trật tự an toàn giao thông: 
+ Đường bộ: Tổ chức 9.272 lượt tuần tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 

2.908 trường hợp, tạm giữ 1.188 phương tiện, tước 339 giấy phép lái xe của người 
điều khiển phương tiện giao thông vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số 
tiền 4.503.900.000 đồng. So với cùng kỳ giảm 1.113 trường hợp vi phạm.

+ Đường thuỷ: Tuần tra, kiểm soát 121 lượt, phát hiện 59 trường hợp vi 
phạm, xử phạt số tiền 38.900.000 đồng. 

+ Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, 02 người bị thương. So với cùng kỳ 
giảm 08 vụ, giảm 08 người bị thương.
Nguồn: Báo cáo số 723/BC-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Thới Bình 
V/v Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  

xã hội 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021.
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện Thới Bình 
Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2018/TT-TNMT ngày 14/12/2018 quy 

định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất quy định: 
“Thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31 tháng  
12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai)”. Vì thế, trên cơ sở kết quả 
thống kê đất đai hai cấp (xã, huyện) năm 2020 trên địa bàn huyện Thới Bình, kết 
hợp rà soát các danh mục công trình, dự án đã thực hiện hoàn thành năm 2021 và 
các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong năm 
2021 để tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2021, làm cơ sở đánh giá kết quả 
thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và lập phương án kế hoạch sử dụng đất  
năm 2022 huyện Thới Bình. Với hiện trạng sử dụng đất năm 2021 như sau: 

Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Thới Bình là 63.629,52 ha. Trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp 59.157,28 ha, chiếm 92,97% tổng  diện tích tự 

nhiên (DTTN);
- Diện tích đất phi nông nghiệp 4.406,62 ha, chiếm 6,93% tổng DTTN; 
- Diện tích đất chưa sử dụng 65,62 ha, chiếm 0,10% tổng DTTN;
a. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
Nhóm đất nông nghiệp huyện Thới Bình có diện tích là 59.157,28 ha, chiếm 

92,97% tổng diện tích đất tự nhiên (DTTN). Nhóm đất nông nghiệp của huyện 
hiện trạng gồm có các loại đất cụ thể như sau:

- Đất  trồng lúa:  31.808,02 ha, chiếm 49,99% tổng DTTN (Trong đó: Đất  
chuyên trồng lúa nước 723,55 ha; Đất trồng lúa nước còn lại 31.084,47 ha).

- Đất trồng cây hàng năm khác: 1.102,44 ha, chiếm 1,73% tổng DTTN.
- Đất trồng cây lâu năm: 5.713,79 ha, chiếm 8,98% tổng DTTN.
- Đất nuôi trồng thủy sản: 20.526,49 ha, chiếm 32,26% tổng DTTN.
- Đất nông nghiệp khác: 6,54 ha, chiếm 0,01% tổng DTTN.
b. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp
Nhóm đất phi nông nghiệp của huyện Thới Bình có diện tích là 4.406,62 ha, 

chiếm 6,93% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó:
- Đất quốc phòng:  6,53 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% DTTN, tập trung tại thị trấn 

Thới Bình và xã: Tân Lộc;
- Đất an ninh: 35,27 ha, chiếm tỷ lệ 0,06% DTTN, tập trung tại thị trấn Thới 

Bình và các xã: Hồ Thị Kỷ; Tân Phú; Thới Bình; Trí Lực;
- Đất thương mại, dịch vụ: 22,72 ha, chiếm tỷ lệ 0,04% DTTN, phân bố hầu 

hết tại các xã, thị trấn;
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- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 20,05 ha, chiếm tỷ lệ 0,03% DTTN, tập 
trung tại thị trấn Thới Bình và các xã: Biển Bạch Đông, Hồ Thị Kỷ; Tân Lộc Bắc;  
Tân Lộc; Trí Lực; Trí Phải.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 1.514,33 
ha, chiếm tỷ lệ 2,38% DTTN, bao gồm: Đất giao thông 1.098,82 ha; đất thủy lợi  
301,20 ha; đất cơ sở văn hóa 5,38 ha; đất y tế 6,22 ha; đất giáo dục đào tạo 46,68  
ha; đất thể dục thể thao 8,07 ha; đất công trình năng lượng 3,47 ha; đất bưu  
chính viễn thông 2,39 ha; đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,66 ha; đất bãi thải, xử  
lý chất thải: 0,57 ha; đất cơ sở tôn giáo: 27,44 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà  
tang lễ, nhà hỏa táng: 11,57 ha; đất chợ: 1,87 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 4,95 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% DTTN;
- Đất ở tại nông thôn: 681,93 ha, chiếm tỷ lệ 1,07% DTTN; 
- Đất ở tại đô thị: 51,92 ha, chiếm tỷ lệ 0,08% DTTN; 
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 12,58 ha, chiếm tỷ lệ 0,36% DTTN;
- Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: 1,19 ha, chiếm tỷ lệ 0,002% DTTN; 
- Đất cơ sở tín ngưỡng: 3,01 ha, chiếm tỷ lệ 0,005% DTTN;
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 2.051,98 ha, chiếm tỷ lệ 3,22% DTTN;
- Đất phi nông nghiệp khác: 0,16 ha, chiếm tỷ lệ 0,0003% DTTN. 
c. Hiện trạng sử dụng đất chưa sử dụng
- Đất chưa sử dụng: 65,62 ha, chiếm 0,10% tổng diện tích đất tự nhiên;

(Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 theo từng đơn vị hành chính cấp xã được thể 
hiện chi tiết tại Biểu 01/CH được đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo)

2.1.2. Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong năm 2021
Tổng số danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của huyện Thới  Bình được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt  tại  Quyết  định số 
758/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 là 63 công trình, dự án (thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất) và 127 vị trí chuyển mục đích sử 
dụng đất sang ở trên các tuyến khu dân cư. Trong đó: 

- Số công trình, dự án đã thực hiện là 03 dự án/63 dự án (chiếm 4,76% tổng 
số dự án đăng ký thực hiện năm 2021) với tổng  diện tích là 1,01ha/290,06 ha, 
chiếm 0,35% tổng diện tích đăng ký thực hiện năm 2021 (chưa bao gồm các tuyến 
chuyển mục đích sử dụng đất)

+ Các dự án thu hồi đất: Đã thực hiện 0/04 dự án thu hồi đất.
+ Các dự án  nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích, giao, thuê, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất: Đã thực hiện 03/59 dự án. 
+ Các vị trí chuyển mục đích đất ở: Trong năm 2021 trên địa bàn huyện bố trí 

127 tuyến chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở với 
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tổng diện tích 28,88 ha. Kết quả người dân đã thực hiện chuyển đổi là 0,59 ha 
(chiếm 0,91% tổng diện tích đăng ký chuyển mục đích trong năm 2021).

- Số dự án chưa thực hiện là 60 dự án (chiếm 95,24% tổng số dự án đăng ký 
thực hiện năm 2021) với diện tích còn chưa thực hiện được là 289,05 ha. 

Nhìn chung kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thới Bình đạt tỷ lệ rất thấp. Nguyên nhân chủ 
yếu dẫn đến kết quả thực hiện chưa đạt so với kế hoạch đề ra là do:

Năm 2021 huyện đã đăng ký thực hiện các công trình, dự án thu hồi đất tuy 
nhiên vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện. Do ngân sách của địa phương 
hạn hẹp, nguồn vốn phân bổ từ các cấp, các ngành còn hạn chế dẫn đến một số các 
hạng mục công trình, dự án đã quy hoạch không thực hiện được như kế hoạch 
được duyệt.

Một số công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do các Phòng, ban, 
ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư chỉ quan tâm thực hiện 
việc đầu tư, xây dựng cơ bản, chưa quan tâm đến công tác thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Một số dự án sử dụng vốn doanh nghiệp, chủ đầu tư chưa liên hệ với UBND 
cấp huyện để triển khai thực hiện hoặc dự án chưa có nhà đầu tư cần kêu gọi đầu tư.

Các hạng mục huyện bố trí chỉ tiêu tạo điều kiện cho tổ chức, hộ gia đình cá 
nhân thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực 
hiện chưa đạt so với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, do vẫn còn vướng 
các thủ tục về mặt pháp lý. Các vị trí chuyển mục đích sang đất ở do khó xác định 
cụ thể nhu cầu cần chuyển mục đích của các hộ dân trên các tuyến đường có đủ cơ 
sở hạ tầng vì phải phụ thuộc vào khả năng về tài chính.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng rất 
lớn đến việc triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Bảng 3: Tổng hợp kết quả các dự án thực hiện trong năm 2021

STT Hạng mục công trình

 Loại 
đất 
quy 

hoạch

 Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha) 

 Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm

Địa điểm (đến 
cấp xã)

 Diện 
tích 
(ha) 

Sử dụng 
vào loại 

đất

1 Các dự án đã thực hiện       

1.1

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

      

1 Cửa hàng xăng dầu số 24 TMD 0,05 0,05 TMD TT. Thới Bình

2 Cửa hàng xăng dầu ấp Bến Gỗ TMD 0,10 0,10 CLN Xã Hồ Thị Kỷ

3
Dự án đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe 
cơ giới TMD 0,91 0,91 NTS Xã Hồ Thị Kỷ
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Tất cả các công trình, dự án còn lại trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
được duyệt nhưng đang hoặc chưa thực hiện xong trong năm 2021, cụ thể như sau:

Bảng 4: Tổng hợp các dự án đang hoặc chưa thực hiện trong năm 2021

TT Hạng mục công trình

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

1 Các công trình, dự án được phân bổ từ quy 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 1,64 0,10 1,54

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an 
ninh 0,64 0,10 0,54

a Đất an ninh (CAN)

1 Trụ sở công an khóm 1, Thị Trấn Thới Bình 0,04 0,04 DTS TT. Thới Bình

2 Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Thới 
Bình (cấp giấy) 0,05 0,05 0,00 CAN TT. Thới Bình

3 Trụ sở công an xã Tân Bằng 0,05 0,05 TSC Xã Tân Bằng

4 Trụ sở công an xã Trí Lực 0,05 0,05 TSC Xã Trí Lực

5 Trụ sở công an Xã Tân Lộc Đông 0,05 0,05 TSC Xã Tân Lộc 
Đông

6 Trụ sở công an Xã Tân Lộc Bắc 0,05 0,05 CLN:0,01; 
TSC:0,04

Xã Tân Lộc 
Bắc

7 Trụ sở công an Xã Tân Lộc 0,05 0,05 TSC Xã Tân Lộc

8 Trụ sở công an Xã Trí Phải 0,05 0,05 TSC Xã Trí Phải

9 Trụ sở công an Xã Biển Bạch Đông 0,05 0,05 TSC Xã Biển Bạch 
Đông

10 Trụ sở công an Xã Hồ Thị Kỷ 0,05 0,05 TSC Xã Hồ Thị Kỷ

11 Trụ sở công an Xã Thới Bình 0,05 0,05 TSC Xã Thới Bình

12 Trụ sở công an Xã Biển Bạch 0,05 0,05 TSC Xã Biển Bạch

13 Trụ sở công an Xã Tân Phú 0,05 0,05 0,00 CAN Xã Tân Phú

1.2 Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 1,00 1,00

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

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

1.2.3 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 1,00 1,00

1 Trạm 110KV Thới Bình và đường dây đấu 
nối, tỉnh Cà Mau (DNL) 1,00 1,00 NTS TT. Thới Bình

2 Các công trình, dự án cấp huyện 94,19

2.1 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 41,49 41,49

1 Dự án Bảo hiểm xã hội huyện (thu hồi từ trung 
tâm y tế huyện) 0,13 0,13 DYT TT. Thới Bình
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TT Hạng mục công trình

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

2 Dự án Khu dân cư khóm 7 và khóm 8, thị trấn 
Thới Bình 11,36 11,36

LUK: 9,82; 
ODT: 1,0; 
DGT: 0,24; 
DTL: 0,3

TT. Thới Bình

3 Dự án Khu chợ và nhà ở nông thôn 30,00 30,00 xã Hồ Thị Kỷ

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

52,70 33,20 48,38

2.2.1 Đất nông nghiệp khác (NKH) 0,15 0,15

1 Trang trại chăn nuôi heo 0,15 0,15 CLN Xã Tân Bằng

2.2.2 Đất thương mại, dịch vụ (TMD) 0,34 0,34

1 Cửa hàng xăng dầu Huy Tú 0,12 0,12 ONT Xã Thới Bình

2 Cửa hàng xăng dầu Tư Dũng 0,03 0,03 CLN Xã Tân Phú

3 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Nhung 0,06 0,06 CLN Xã Tân Lộc

4 Sân bóng mini nhân tạo 0,13 0,13 CLN Xã Biển Bạch

2.2.3 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
(SKC) 1,83 0,19 1,64

1 Xưởng sơ chế tôm nguyên liệu 0,19 0,19 SKC Xã Biển Bạch 
Đông

2 Nhà máy sản xuất gạch không nung Cà Mau 
và điện áp mái mặt trời 0,76 0,76 ONT:0,68, 

CLN:0,08; Xã Hồ Thị Kỷ

3 Cơ sở sản xuất nước lọc Cường Thịnh 0,03 0,03 ODT:0,01; 
CLN:0,02 TT. Thới Bình

4 Nhà máy sản xuất lúa 0,85 0,85 TMD Xã Trí Phải

2.2.4 Công trình, dự án đất giao thông (DGT) 1,57 1,57

1 Bến xe khách Thới Bình 0,63 0,63 NTS TT. Thới Bình

2 Lộ sau chợ Tân Bằng 0,60 0,60 CLN Xã Tân Bằng

3 Bến xe khách Biển Bạch 0,34 0,34 CLN Xã Biển Bạch

2.2.5 Công trình, dự án đất Bưu chính viễn thông 
(DBV) 0,04 0,04

1 Trung tâm viễn thông 2 0,04 0,04 TSC TT. Thới Bình

2.2.6 Công trình, dự án giáo dục đào tạo (DGD) 3,87 3,28 0,59

1 Mở rộng trường THCS Tân Phú 1,69 1,52 0,17 NTS Xã Tân Phú

2 Mở rộng Trường Tiểu học Huỳnh Thị Kim 
Liên 0,40 0,25 0,15 CLN Xã Hồ Thị Kỷ
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TT Hạng mục công trình

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

3 Mở rộng Trường Mầm non thị trấn 0,26 0,20 0,06 ODT:0,03; 
TSC:0,03 TT. Thới Bình

4 Trường Mầm non Hoa Hồng 0,24 0,18 0,06 DGD TT. Thới Bình

5 Mở rộng Trường Tiểu học Tân Xuân 0,47 0,45 0,02 CLN Xã Tân Phú
6 Trường Tiểu học Tân Lợi 0,59 0,49 0,10 NTS Xã Hồ Thị Kỷ

7 Mở rộng Trường THCS Nguyễn Trung 0,22 0,19 0,03 CLN Xã Thới Bình

2.2.7 Công trình, dự án đất chợ (DCH) 1,52 0,70 0,82

1 Mở rộng chợ xã Trí Phải 0,81 0,36 0,45 CLN:0,3, 
ONT:0,15 Xã Trí Phải

2 Mở rộng chợ Trí Lực 0,30 0,23 0,07 ONT:0,01; 
DGD:0,06 Xã Trí Lực

3 Đấu giá cho thuê đất nhà lồng chợ Thới Bình 0,41 0,11 0,30 CSD TT. Thới Bình

2.2.8 Đất di tích lịch sử -văn hóa (DDT) 13,47 13,47

1 Tòa Thánh Ngọc Sắc 8,84 8,84 TON Xã Hồ Thị Kỷ

2 Di tích chùa Cao Dân 4,63 4,63 LUA: 2,91;
TON: 1,72 Xã Tân Lộc

2.2.9 Công trình, dự án đất xây dựng trụ sở cơ  
quan (TSC) 0,75 0,00 0,75

1 Trụ sở UBND xã (Giao đất cấp giấy) 0,70 0,70 TSC Xã Thới Bình

2 Xây dựng hội trường UBND xã Trí Phải 0,05 0,05 LUK Xã Trí Phải
2.2.1

0 Đất Tôn giáo (TON) 0,13 0,13

1 Họ Đạo Ngọc Lịnh 0,13 0,13 Xã Tân Bằng

2.2.1
1 Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH) 0,15 0,15

1 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 2 0,02 0,02 DSH TT. Thới Bình

2 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 3 0,02 0,02 DSH TT. Thới Bình

3 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 4 0,02 0,02 DSH TT. Thới Bình

4 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 5 0,02 0,02 DSH TT. Thới Bình

5 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 6 0,02 0,02 DSH TT. Thới Bình

6 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 7 0,02 0,02 DSH TT. Thới Bình

7 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8 0,02 0,02 DSH TT. Thới Bình

8 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 9 0,01 0,01 DSH TT. Thới Bình

2.2.1
2 Các tuyến đường chuyển mục đích 28,88 28,88 TT và các xã

a Đất ở đô thị (ODT) 4,59 4,59

b Đất ở tại nông thôn (ONT) 24,29 24,29
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TT Hạng mục công trình

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

3 Các công trình bổ sung theo QĐ 3716 0,13 0,13

1 Bãi xếp dỡ hàng hóa thông thương (VLXD), 
đóng tàu và cầu kiên nổi 0,10 0,10 CLN Hồ Thị Kỷ

Qua bảng trên cho thấy tại huyện còn nhiều công trình, dự án và các hạng 
mục chuyển mục đích sử dụng đất ở trên các tuyến đường chưa thực hiện theo Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thới Bình được phê duyệt. 

Hầu hết các công trình, dự án đang hoặc chưa thực hiện được trong năm 2021 
đều có nhu cầu chuyển tiếp sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện.

2.1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2021 
Căn cứ kết quả thống kê đất đai năm 2020 của huyện Thới Bình, kết hợp với 

rà soát kết quả thực hiện các công trình, dự án và chuyển mục đích sử dụng đất 
của hộ gia đình, cá nhân năm 2021 để tổng hợp diện tích hiện trạng sử dụng đất 
năm 2021, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 
2021. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 như sau:

Bảng 5: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2021

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
KHSDĐ 

năm 2021 
được phê 
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích

So sánh
Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ
(%)

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

(7)=(5)/
(4)

*100

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 63.629,50 63.629,52 0,02 100,00
1 Đất nông nghiệp NNP 59.085,26 59.157,28 72,02 100,12

1.1 Đất trồng lúa LUA 31.787,18 31.808,02 20,84 100,07
- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 720,61 723,55 2,94 100,41
- Đất trồng lúa nước còn lại LUK 31.066,57 31.084,47 17,90 100,06

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.102,04 1.102,44 0,40 100,04
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.696,00 5.713,79 17,79 100,31
1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSX - - - -
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH - - - -
1.6 Đất rừng đặc dụng RDD - - - -
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20.493,39 20.526,49 33,10 100,16
1.8 Đất làm muối LMU - - - -
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 6,65 6,54 -0,11 98,32
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
KHSDĐ 

năm 2021 
được phê 
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích

So sánh
Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ
(%)

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.481,04 4.406,62 -74,42 98,34
2.1 Đất quốc phòng CQP 6,50 6,53 0,03 100,40
2.2 Đất an ninh CAN 35,84 35,27 -0,57 98,40
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - 0,00 0,00
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - 0,00 0,00
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 21,68 22,72 1,04 104,82
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 21,74 20,05 -1,69 92,22
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - 0,00 0,00
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - - 0,00 0,00

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.479,81 1.514,33 34,52 102,33

- Đất giao thông DGT 1.097,67 1.098,82 1,15 100,11
- Đất thủy lợi DTL 303,09 301,20 -1,89 99,38
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 5,40 5,38 -0,02 99,70
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,07 6,22 0,15 102,42
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 49,33 46,68 -2,66 94,61
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 8,10 8,07 -0,03 99,61
- Đất công trình năng lượng DNL 4,48 3,47 -1,01 77,52
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,44 2,39 -0,05 97,81
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - -
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 14,17 0,66 -13,51 4,65
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,65 0,57 -0,08 86,97
- Đất cơ sở tôn giáo TON 16,97 27,44 10,47 161,68
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 11,60 11,57 -0,03 99,71
- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - - - -
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - - - -
- Đất chợ DCH 3,22 1,87 -1,35 58,02

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - -
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,18 4,95 -0,23 95,52
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,65 - -0,65 0,00
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 730,37 681,93 -48,44 93,37
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 66,51 51,92 -14,59 78,06
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,98 12,58 0,60 105,05
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,09 1,19 0,10 109,37
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
KHSDĐ 

năm 2021 
được phê 
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích

So sánh
Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ
(%)

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - -
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 3,10 3,01 -0,09 97,09
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.052,00 2.051,98 -0,02 100,00
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,00 - -1,00 -
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,20 0,16 -0,04 80,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 63,20 65,62 2,42 103,83

* Về diện tích đất tự nhiên: Kết quả tổng hợp số liệu thống kê đất đai năm 
2020 huyện Thới Bình có diện tích tự nhiên là 63.629,5 ha (lấy tròn 1 số lẻ), so 
với diện tích tự nhiên trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 không thay đổi. Nay hiện 
trạng sử dụng đất năm 2021 lấy đến 2 số lẻ (63.629,52 ha) nên có sự chênh lệch 
0,02 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2020.

a. Kết quả thực hiện nhóm đất nông nghiệp 
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, chỉ tiêu nhóm đất nông nghiệp của 

huyện Thới Bình được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt thì cần giảm xuống với diện 
tích còn là 59.085,26 ha. Kết quả thực hiện diện tích là 59.157,28 ha, cao hơn 
72,02 ha là do vẫn chưa giảm được theo đúng kế hoạch được duyệt. Trong kế 
hoạch sử dụng đất được phê duyệt dự kiến chuyển một phần đất nông nghiệp sang 
đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, an 
ninh, quốc phòng nhưng đến cuối năm 2021 vẫn chưa thực hiện hết nhu cầu sử 
dụng đất đã đăng ký thực hiện trong năm. Do vậy, diện tích đất nông nghiệp năm 
2021 thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 31.787,18 ha, kết quả thực hiện 

được với diện tích đất trồng lúa cuối năm nay là 31.808,02 ha, cao hơn 20,84 ha là 
do vẫn chưa giảm được theo kế hoạch được duyệt. 

Theo kế hoạch được duyệt diện tích đất trồng lúa thực hiện giảm 0,0 ha/21,05 
ha, đạt 0,0% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện tích đất trồng lúa chưa 
giảm theo kế hoạch là 21,05 ha, do còn một số hạng mục công trình, dự án chưa 
thực hiện như: Dự án Khu dân cư khóm 7 và khóm 8, thị trấn Thới Bình; Di tích 
chùa Cao Dân; Xây dựng Hội trường UBND xã Trí Phải;  chuyển mục đích sang 
đất ở các tuyến dân cư.

- Đất trồng cây hàng năm khác: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 1.102,04 ha, kết quả thực hiện 

được với diện tích đất trồng cây hàng năm khác cuối năm là 1.102,44 ha, cao hơn 
0,40 ha là do vẫn chưa giảm được theo kế hoạch được duyệt.
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Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất trồng cây hàng năm khác thực 
hiện giảm 0,00 ha/0,36 ha đạt 0,00% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện 
tích đất trồng cây hàng năm khác chưa giảm theo kế hoạch là 0,36 ha do diện tích 
chênh lệch giảm 0,04 ha do số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 lấy tròn số là 1.102,4 
ha và chưa thực hiện hết phần diện tích hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục 
đích sử dụng sang đất ở trên các tuyến đường.

- Đất trồng cây lâu năm: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt diện tích là 5.696,00 ha, 

kết quả thực hiện được với diện tích đất trồng cây lâu năm cuối năm nay là 5.713,79 
ha, cao hơn 17,79 ha là do vẫn chưa giảm được theo kế hoạch được duyệt.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất trồng cây lâu năm thực hiện 
giảm 0,69 ha/18,20 ha đạt 3,79% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện tích 
đất trồng cây lâu năm chưa giảm theo kế hoạch được duyệt 17,51 ha do chưa thực 
hiện các công trình, dự án: Trụ sở công an Xã Tân Lộc Bắc; Trang trại chăn nuôi 
heo; Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Nhung; Sân bóng mini nhân tạo; Bến xe khách 
Biển Bạch; Họ Đạo Ngọc Lịnh và chưa thực hiện mở rộng một số trường học, 
chưa chuyển mục đích đất ở của các tuyến đường.

- Đất nuôi trồng thủy sản: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt diện tích là 20.493,39 

ha, diện tích hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản cuối năm nay là 20.526,49 ha, cao 
hơn 33,10 ha, là do vẫn chưa giảm được theo đúng kế hoạch được duyệt.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất nuôi trồng thủy sản thực hiện 
giảm 0,91 ha/34,31 ha, đạt 2,65% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt để thực 
hiện: Dự án đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Diện tích đất nuôi trồng thủy 
sản chưa giảm theo kế hoạch là 31,66 ha do diện tích chênh lệch giảm 0,3 ha do 
chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 và chưa thực hiện các công trình dự 
án trong kế hoạch được duyệt và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển 
mục đích sử dụng sang đất ở trên các tuyến đường. 

- Đất nông nghiệp khác:
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt là diện tích là 6,65 ha.  Diện tích 

hiện trạng đất nông nghiệp khác cuối năm nay là 6,54 ha, chỉ đạt 98,32%, thấp hơn 
0,11 ha so với kế hoạch được duyệt.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất nông nghiệp khác cần phải tăng 
thêm 0,15  ha để thực hiện công trình Trang trại chăn nuôi heo tại xã Tân Bằng 
nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Và chênh lệch 0,04 ha do số liệu diện tích hiện 
trạng năm 2020 làm tròn là 6,50 ha.

b. Kết quả thực hiện nhóm đất phi nông nghiệp 
Chỉ tiêu nhóm đất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất của năm trước 

đã được phê duyệt với diện tích là 4.481,04 ha. Kết quả thực hiện đến cuối năm 
với diện tích là 4.406,62 ha,  thấp hơn 74,42 ha, đạt 98,34%.  Cụ thể chỉ tiêu sử 
dụng đất phi nông nghiệp thực hiện tăng, giảm như sau:
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- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt diện 
tích là 6,50 ha, Kết quả thực hiện đất quốc phòng cuối năm nay là 6,53 ha, cao hơn 
0,03 ha. Đất quốc phòng trong năm không có sự thay đổi, việc chênh lệch 0,03 ha 
do làm tròn số hiện trạng 2020 là 6,50 ha.

- Đất an ninh: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt diện tích 
là  35,84  ha,  kết  quả thực hiện  đất  an ninh cuối năm  nay  là 35,27  ha, chỉ  đạt 
98,40%, thấp hơn 0,57 ha.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt  đất  an ninh  thực hiện tăng 0,0 
ha/0,54 ha. Diện tích đất an ninh chưa tăng theo kế hoạch do chưa thực hiện việc 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trụ sở công an các xã, thị trấn và 
chênh lệch 0,03 ha do làm tròn số hiện trạng 2020 là 35,30 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm trước được 
duyệt với diện tích là 21,68 ha, kết quả thực hiện đất thương mại dịch vụ cuối năm 
nay là 22,72 ha, đạt 104,82%, cao hơn 1,04 ha.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt  đất  thương mại dịch vụ đã  thực 
hiện tăng 1,01 ha/0,67 ha, đạt 150,75% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt do đã 
thực hiện các công trình: Cửa hàng xăng dầu số 24; Cửa hàng xăng dầu ấp Bến Gỗ; 
Dự án đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Nhưng vẫn chưa thực hiện giảm 0,0 
ha/0,85 ha so với kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt vì chưa thực hiện chuyến 
sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cho công trình Nhà máy sản xuất lúa. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt với diện tích  là 

21,74 ha,  kết quả thực hiện đất  cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cuối năm nay là 
20,05 ha, đạt 92,22 %, thấp hơn 1,69 ha là do chưa thực hiện các công trình: Nhà 
máy sản xuất gạch không nung Cà Mau và điện áp mái mặt trời; Cơ sở sản xuất 
nước lọc Cường Thịnh; Nhà máy sản xuất lúa và một phần là do chênh lệch 0,05 
ha giữa số liệu hiện trạng 2021 với số liệu hiện trạng 2020.

- Đất phát triển cơ sở hạ tầng: 
 Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt với diện tích là 1.479,81 ha, kết quả thực hiện 

đến cuối năm nay là 1.514,33 ha, cao hơn 34,52 ha, đạt 102,33%, cụ thể như sau:

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt 
với diện tích là  1.097,67  ha,  kết quả thực hiện  đất giao thông cuối năm nay  là 
1.098,82 ha, đạt 100,11%, cao hơn 1,15 ha.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt  đất  giao thông phải thực hiện 
tăng 1,57 ha và thực hiện giảm 0,32 ha để thực hiện các công trình, dự án nhưng 
đến nay vẫn chưa thực hiện được. Diện tích đất giao thông chưa tăng theo kế 
hoạch là 1,57 ha do chưa thực hiện dự án: Lộ sau chợ Tân Bằng; Bến xe khách 
Thới Bình; Bến xe khách Biển Bạch.

+ Đất thủy lợi: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích 
là 303,09 ha, kết quả thực hiện đất thủy lợi cuối năm nay là 301,20 ha, thấp hơn 
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1,89ha, đạt 99,38%. 
Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất thủy lợi cần phải giảm 0,71 ha 

để thực hiện Dự án Khu dân cư khóm 7 và khóm 8, thị trấn Thới Bình nhưng đến 
nay công trình này vẫn chưa thực hiện được. Diện tích chưa thực hiện được và 
diện tích thấp hơn là phần diện tích đất bị chênh lệch do cập nhật theo số liệu 
thống kê đất đai năm 2020.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa:  Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê 
duyệt với diện tích là 5,40 ha, kết quả thực hiện đất xây dựng cơ sở văn hóa đến 
cuối năm nay là 5,38 ha. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt chỉ tiêu này không thay đổi. 
Diện tích chênh lệch tăng 0,02 ha là do làm tròn số hiện trạng 2020 là 5,4 ha.

+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phê duyệt với diện tích là 
6,07 ha, kết quả thực hiện đất xây dựng cơ sở y tế cuối năm nay là 6,22 ha, cao 
hơn 0,15 ha, đạt 102,42%.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt  đất  xây dựng  cơ sở y tế chưa 
thực hiện giảm 0,13 ha do trong năm chưa thực hiện được dự án thu hồi đất y tế để 
giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện. Diện tích chênh lệch giảm 0,02 ha là do cập 
nhật số liệu thống kê đất đai.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được 
phê duyệt với diện tích là 49,33 ha,  kết quả thực hiện  đất  xây dựng cơ sở giáo 
dục đào tạo cuối năm nay là 46,68 ha, thấp hơn 2,66 ha, đạt 94,61%.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất xây dựng cơ sở giáo dục đào 
tạo thực hiện tăng 0,0 ha/0,59 ha. Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 
chưa tăng theo kế hoạch là do trong năm chưa thực hiện việc mở rộng 07 trường 
học theo kế hoạch được duyệt. Và diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 
chưa thực hiện giảm 0,06 ha theo kế hoạch là do trong năm chưa thực hiện dự án 
Mở rộng chợ Trí Lực. Diện tích chênh lệch khác là do cập nhật số liệu thống kê 
đất đai (tính đến ngày 31/12/2020).

+ Đất cơ sở thể dục, thể thao: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt 
với diện tích là 8,10 ha, kết quả thực hiện đất cơ sở giáo thể dục thể thao cuối năm 
nay là 8,07 ha, thấp hơn 0,03ha, đạt 99,61%. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt chỉ tiêu này không 
thay đổi. Diện tích chênh lệch tăng 0,03 ha là do làm tròn số hiện trạng 2020 là 
8,10 ha.

+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt 
với diện tích là 4,48 ha,  kết quả thực hiện đất  công trình năng lượng cuối năm 
nay là 3,47 ha, thấp hơn 1,01 ha, đạt 77,52%. 

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất công trình năng lượng chưa 
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thực hiện tăng 0,10 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt do trong năm chưa thực 
hiện được dự án Trạm 110Kv Thới Bình và đường dây đấu nối. Diện tích chênh 
lệch tăng 0,01 ha là do làm tròn số hiện trạng 2020 là 3,48 ha.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt 
với diện tích là 2,44 ha,  kết quả thực hiện đất công trình  bưu chính viễn thông 
cuối năm nay là 2,39 ha, thấp hơn 0,05 ha. 

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, loại đất này chưa thực hiện tăng 
0,04 ha  so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt do  trong năm chưa thực hiện được 
công trình Trung tâm viễn thông 2. Diện tích chênh lệch 0,01 ha là do làm tròn số 
hiện trạng 2020 là 2,40 ha.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa:  Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt với 
diện tích là 14,17 ha, kết quả thực hiện loại đất này đến cuối năm nay là 0,66 ha, 
thấp hơn 13,51 ha, đạt 4,65%. 

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, loại đất này chưa thực hiện tăng 
13,47 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt do trong năm chưa thực hiện 02 công 
trình: Tòa Thánh Ngọc Sắc; Di tích chùa Cao Dân. Diện tích chênh lệch 0,04 ha là 
do làm tròn số hiện trạng 2020 là 0,7 ha.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt với diện 
tích là 0,65 ha, kết quả thực hiện loại đất này đến cuối năm nay là 0,57 ha, thấp 
hơn 0,08 ha. 

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, loại  đất  này không có sự biến 
động trong năm kế hoạch nhưng hiện trạng năm nay thấp hơn  0,08 ha là do 
chênh lệch số liệu hiện trạng năm 2020.

+ Đất cơ sở tôn giáo:  Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt với diện tích là 
16,97 ha,  kết quả thực hiện loại đất này đến cuối năm nay là 27,44 ha,  cao hơn 
10,47 ha, đạt 161,68%. 

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, loại đất này chưa thực hiện tăng 
0,13 ha để thực hiện công trình Họ Đạo Ngọc Lịnh và chưa thực hiện giảm 10,56 
ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt do trong năm chưa giảm để thực hiện 02 
công trình: Tòa Thánh Ngọc Sắc; Di tích chùa Cao Dân. Ngoài ra, diện tích chênh 
lệch 0,04 ha là do làm tròn số hiện trạng 2020 là 27,4 ha.

+ Đất  nghĩa trang, nghĩa địa:  Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt với diện 
tích là 11,60 ha, kết quả thực hiện loại đất này đến cuối năm nay là 11,57 ha, thấp 
hơn 0,03 ha. 

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, loại  đất  này không có sự biến 
động trong năm kế hoạch nhưng hiện trạng năm nay thấp hơn 0,03 ha là do làm 
tròn số hiện trạng 2020 là 11,6 ha.

+ Đất chợ: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích là 
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3,22 ha, kết quả thực hiện đất chợ cuối năm nay là 1,87 ha, thấp hơn 1,35 ha, đạt 
58,02%.

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt đất chợ chưa thực 
hiện được so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là do chưa thực hiện 04 công 
trình, dự án chợ gồm: Mở rộng chợ xã Trí Phải; Mở rộng chợ Trí Lực; Đấu giá 
cho thuê đất nhà lồng chợ Thới Bình; công trình chợ thuộc Dự án Khu chợ và  
nhà ở nông thôn (xã Hồ Thị Kỷ) . Và số liệu hiện trạng 2021 chênh lệch với hiện 
trạng 2020 là 0,3 ha là do năm 2020 lấy tròn 1 chữ số 1,9 ha.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích là 5,18 ha,  kết 

quả thực hiện đất sinh hoạt cộng đồng cuối năm nay là 4,95 ha. thấp hơn 0,23 ha, 
đạt 95,52 %. Theo kế hoạch được phê duyệt thì diện tích đất sinh hoạt cộng đồng 
trong năm không có sử thay đổi, việc diện tích hiện trạng năm 2021 thấp hơn là do 
cập nhật lại số liệu diện tích hiện trạng năm 2020 theo  số liệu thống kê đất đai 
năm 2020.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích là 0,65 ha,  kết 

quả thực hiện  loại  đất  này cuối năm nay vẫn chưa thực hiện được, do vẫn chưa 
thực hiện các hạng mục: Sân bóng mini kết hợp công viên cây xanh (0,30 ha) và 
Sân tenis kết hợp công viên cây xanh (0,35 ha) thuộc Dự án Khu chợ và nhà ở 
nông thôn.

- Đất ở tại nông thôn:
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt với diện tích là 730,37 ha,  kết quả 

thực hiện  đất  ở tại nông thôn cuối năm  nay  là 681,93  ha, thấp hơn 48,44 ha, đạt 
93,37%.

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất ở tại nông thôn đã thực hiện 
tăng 0,54 ha/50,74 ha, đạt 1,16% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt và chưa giảm 
1,04 ha để thực hiện công trình, dự án theo kế hoạch được duyệt. Diện tích đất ở tại 
nông thôn chưa đạt theo kế hoạch là 48,44 ha, do thực hiện Dự án Khu chợ và nhà ở 
nông thôn và các hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện hết việc chuyển mục đích sử 
dụng đất ở theo nhu cầu đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê 
duyệt.  Và có sự chênh lệch tăng 0,7 ha do cập nhật  số liệu thống kê đất đai năm 
2020

- Đất ở tại đô thị: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích là 66,51 ha, kết 

quả thực hiện đất ở tại đô thị cuối năm nay là 51,92 ha. thấp hơn 14,59ha, chỉ đạt 
78,06 % so với chỉ tiêu được duyệt. 

Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất ở tại đô thị đã thực hiện tăng 
0,05 ha/14,95 ha, đạt 0,33% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt và chưa giảm 
0,04 ha so với kế hoạch được duyệt. Diện tích đất  ở tại đô thị chưa đạt theo kế 
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hoạch là 15,77 ha do chưa thực hiện Dự án Khu dân cư khóm 7 và khóm 8, thị trấn 
Thới Bình và các hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện hết việc chuyển mục đích sử 
dụng đất ở theo nhu cầu đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê 
duyệt. Và có sự chênh lệch tăng 0,3 ha do cập nhật số liệu thống kê đất đai năm 
2020.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt với diện tích là 11,98 ha, kết quả 

thực hiện loại đất này đến cuối năm nay là 12,58 ha, cao hơn 0,6 ha, đạt 105,05%. 
Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất xây dựng trụ sở cơ quan chưa 

thực hiện việc chuyển sang các mục đích so với kế hoạch được duyệt, do  chưa 
thực hiện thu hồi đất giao cho các trụ sở Công an xã; Trung tâm viễn thông 2; Mở 
rộng trường mầm non Hoa Hồng.

- Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích là 1,09 ha,  kết 

quả thực hiện đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp cuối năm nay là 1,19 ha, đạt 
109,37%, cao hơn 0,1 ha. 

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp cao hơn 0,1 ha so với kế hoạch được 
duyệt là do chưa thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất sang trụ sở Công an 
khóm 1 và chưa chuyển qua đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp cho Bảo hiểm 
xã hội huyện.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phê duyệt với diện tích là 3,10 ha, kết quả thực 

hiện đất cơ sở tín ngưỡng cuối năm nay là 3,01 ha, đạt 97,09 %, thấp hơn 0,09 ha. 
Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đất cơ sở tín ngưỡng không có sự 

thay đổi,  việc diện tích hiện trạng năm 2021 thấp hơn diện tích hiện trạng năm 
2020 là do cập nhật lại số liệu theo thống kê đất đai năm 2020.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phê duyệt với diện tích là 2.052,00 ha, kết quả 

thực hiện loại đất này cuối năm nay là 2.051,98 ha, thấp hơn 0,02 ha. 
Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt  loại đất không có sự thay đổi, 

việc diện tích hiện trạng năm 2021 thấp hơn là do số liệu diện tích hiện trạng năm 
2020 lấy tròn 2.052 ha.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích là 1,00 ha, đây 

cũng là phần diện tích chưa thực hiện được, do chưa thực hiện công trình Hồ điều 
hòa thuộc dự án Khu chợ và nhà ở nông thôn tại xã Hồ Thị Kỷ

- Đất phi nông nghiệp khác: 
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với diện tích là 0,20 ha. Diện 

tích hiện trạng đất phi nông nghiệp khác cuối năm nay là 0,16 ha, thấp hơn 0,04 
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ha. Theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt loại đất không có sự thay đổi, việc 
diện tích hiện trạng năm 2021 thấp hơn là do số liệu diện tích hiện trạng năm 2020 
lấy tròn 0,2 ha.

c. Đất chưa sử dụng
Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt 63,20 ha, cao hơn 2,42 ha, kết 

quả thực hiện đất chưa sử dụng cuối năm nay là 65,62 ha. đạt 103,83%. 
Trong đó, diện tích tăng 2,10 ha là do chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 

2020 và trong năm kế hoạch chưa thực hiện được việc giảm 0,3 ha vào sử dụng cho 
mục đích đất chợ. Và số liệu diện tích hiện trạng năm 2020 có sự chênh lệch 0,02 
ha là do lấy tròn 63,5 ha.
2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thới Bình được tổ chức thực hiện 
đã đạt được những kết quả nhất định. Quá trình sử dụng đất của huyện trong năm 
2021 dựa trên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh Cà Mau phê 
duyệt, đảm bảo việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm đáp ứng được yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội và phù hợp với quan điểm phát triển chung của huyện và của tỉnh. 

Thông qua công tác lập, quản lý và thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhận thức 
về vai trò, tầm quan trọng và ý thức chấp hành kế hoạch sử dụng đất được nâng 
lên; việc lập kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các căn cứ, trình tự, nội dung mà 
pháp luật đất đai quy định; việc giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã 
thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của huyện còn một số hạn chế như: 

Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất ở thực hiện chưa cao do 
phải phụ thuộc vào khả năng về tài chính vào từng thời điểm của hộ gia đình, cá 
nhân.

Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ 
thì người sử dụng đất không muốn chuyển mục đích, hoặc một số nơi người sử 
dụng đất muốn chuyển mục đích nhưng vị trí đất cần chuyển không phù hợp với 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc khả năng về tài chính.
2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

trước.
Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến cuối năm 2021 trên địa bàn huyện 

Thới Bình còn một số tồn tại là do các nguyên nhân sau đây:
- Việc lập kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào phương hướng, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 
trong khi nguồn vốn đầu tư vào các công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn.

- Còn một số dự án sử dụng vốn doanh nghiệp, chủ đầu tư chưa liên hệ với 
UBND cấp huyện để triển khai thực hiện.

- Một số công trình dự án mời gọi đầu tư nhưng chưa có nhà đầu tư; ngoài ra 
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còn một số dự án chưa thu hồi được đất để giải phóng mặt bằng, do đó một số dự  
án trong năm 2021 sẽ được chuyển sang năm 2022. 

- Ngân sách của địa phương hạn hẹp, sự đầu tư từ các cấp, các ngành còn hạn 
chế dẫn đến một số các hạng mục công trình, dự án đã quy hoạch vẫn chưa thực 
hiện được như kế hoạch được phê duyệt.

- Để khắc phục được những tồn tại trên cần có sự quyết tâm cao của các 
ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc trong quá trình chỉ đạo và thực hiện. 
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Căn  cứ  Công  văn  số  4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày  03/9/2021  của  Thứ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung khoản 9  
Điều 49 Luật Đất đai năm 2013): “9. Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất  
mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục  
thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước  
có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.”

 Hiện nay quy hoạch tỉnh thời kỳ 2022-2030 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 
kỳ đầu 2021-2025 đang được lập. Do đó các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch 
năm 2022 cấp huyện sẽ bố trí, cân đối dựa trên chỉ tiêu đã được cấp tỉnh phân bổ 
tạm  thời  chỉ  tiêu  sử  dụng  đất  trong  thời  kỳ  2021-2030  tại  Công  văn  số 
3034/STNMT-QLĐĐ ngày 5 tháng 11 năm 2021. Bên cạnh đó, huyện cập nhật 
các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh, chủ yếu là danh mục công trình, dự án cấp trên 
đầu tư có trên địa bàn huyện trong năm 2022; đồng thời, rà soát cân đối với các chỉ 
tiêu sử dụng đất đã được bố trí theo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
2016-2020 của huyện đã được phê duyệt, nhưng đến nay chưa thực hiện hoàn thành 
và chuyển sang thời kỳ 2021-2030 để tiếp tục thực hiện.
3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng
Trên cơ sở rà soát, xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn 
cấp huyện đã xác định được các công trình, dự án không còn phù hợp sẽ hủy bỏ và 
các công trình, dự án còn phù hợp sẽ chuyển tiếp cụ thể như sau:

a. Các công trình, dự án không còn phù hợp sẽ hủy bỏ.
Qua rà soát, xác định các công trình, dự án chưa thực hiện được hoặc chỉ thực 

hiện được một phần,.. và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá 
nhân để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đã xác định được 
các công trình, dự án không còn phù hợp sẽ hủy bỏ cụ thể như sau:

Bảng 6: Các công trình, dự án không còn phù hợp, hủy bỏ
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STT Hạng mục công trình

Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện 

tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

1 Các công trình, dự án được phân bổ từ 
quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh     

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

a Đất an ninh     

1 Trụ sở công an khóm 1, Thị Trấn Thới 
Bình 0,04  0,04 DTS TT. Thới Bình

Chưa bố 
trí được 

nguồn vốn

2 Trụ sở công an Xã Tân Lộc Đông 0,05 0,05 TSC Xã Tân Lộc 
Đông 

3 Trụ sở công an Xã Tân Lộc Bắc 0,05 0,05 CLN:0,01; 
TSC:0,04

Xã Tân Lộc 
Bắc

4 Trụ sở công an Xã Tân Lộc 0,05 0,05 TSC Xã Tân Lộc 

5 Trụ sở công an Xã Trí Phải 0,05 0,05 TSC Xã Trí Phải 

6 Trụ sở công an Xã Hồ Thị Kỷ 0,05 0,05 TSC Xã Hồ Thị Kỷ

7 Trụ sở công an Xã Thới Bình 0,05 0,05 TSC Xã Thới Bình

8 Trụ sở công an Xã Biển Bạch 0,05 0,05 TSC Xã Biển Bạch

1.2 Công trình, dự án để phát triển KT-XH 
vì lợi ích quốc gia, công cộng     

2 Các 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     

2.2

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng 
đất để thực hiện việc nhận chuyển 
nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất     

2.2.1 Công trình, dự án đất thương mại, dịch 
vụ (TMD)       

1 Bách Hóa Xanh (thuê đất UBND quản lý) 0,05  0,05  TT. Thới Bình

Chủ đầu tư 
đã thực 

hiện ở vị 
trí khác

2 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Nhung 0,06  0,06 CLN Xã Tân Lộc Công trình 
quá 3 năm

3 Cửa hàng xăng dầu Huy Tú 0,12  0,12 ONT Xã Thới Bình Công trình 
quá 3 năm

2.2.2 Công trình, dự án giáo dục đào tạo  
(DGD)     
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STT Hạng mục công trình

Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ghi chúDiện 

tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

1 Trường Mầm non Hoa Hồng 0,24 0,24  DGD TT. Thới Bình

Đã dời về 
vị trí 

Trường 
TH Thới 
Bình B

2 Mở rộng Trường Tiểu học Tân Xuân 0,47 0,45 0,02 CLN Xã Tân Phú Dừng mở 
rộng

3 Mở rộng Trường THCS Nguyễn Trung 0,22 0,19 0,03 CLN Xã Thới Bình Dừng mở 
rộng

2.2.3 Công trình, dự án đất chợ (DCH)     

1 Đấu giá cho thuê đất nhà lồng chợ Thới 
Bình 0,41 0,11  0,30  CSD TT. Thới Bình

Chưa bố 
trí được 

nguồn vốn

2.2.4 Công trình, dự án đất xây dựng trụ sở 
cơ quan (TSC)     

1 Xây dựng Hội trường UBND xã Trí Phải TSC 0,05    0,05 LUK
Chưa bố 
trí được 

nguồn vốn

2.2.5 Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH)     

1 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 2 0,02 0,02  DSH TT. Thới Bình

Chưa bố 
trí được 

nguồn vốn

2 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 3 0,02 0,02  DSH TT. Thới Bình

3 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 4 0,02 0,02  DSH TT. Thới Bình

4 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 5 0,02 0,02  DSH TT. Thới Bình

5 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 6 0,02 0,02  DSH TT. Thới Bình

6 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 7 0,02 0,02  DSH TT. Thới Bình

7 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8 0,02 0,02  DSH TT. Thới Bình

8 Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 9 0,01 0,01  DSH TT. Thới Bình

b. Các công trình, dự án còn phù hợp với kinh tế - xã hội sẽ chuyển tiếp.
Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Thới Bình còn một số công trình, dự án 

đã được phê duyệt trong kế hoạch 2021 nhưng chưa thực hiện được hoặc chỉ thực 
hiện được một phần. Sau khi rà soát huyện đã xác định danh mục các công trình, 
dự án chưa thực hiện được hoặc chỉ thực hiện được một phần trong năm 2021, phù 
hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và được tiếp tục 
chuyển tiếp thực hiện trong năm 2022. Với các công trình, dự án cụ thể như sau:

Bảng 7: Công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm trước
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TT Hạng mục công trình Loại 
đất

 Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha) 

Địa điểm
(đến cấp xã)

Ghi 
chú

1 Đội cảnh sát giao thông Công an huyện 
Thới Bình CAN 0,05 TT. Thới Bình

2 Trụ sở công an xã Tân Bằng CAN 0,05 Xã Tân Bằng

3 Trụ sở công an xã Trí Lực CAN 0,05 Xã Trí Lực

4 Trụ sở công an Xã Biển Bạch Đông CAN 0,05 Xã Biển Bạch Đông

5 Trụ sở công an Xã Tân Phú CAN 0,05 Xã Tân Phú

6 Trạm 110KV Thới Bình và đường dây đấu 
nối, tỉnh Cà Mau (DNL) DNL  1,00 TT. Thới Bình

7 Dự án Bảo hiểm xã hội huyện (thu hồi từ 
trung tâm y tế huyện) DTS 0,13 TT. Thới Bình

8 Dự án Khu dân cư khóm 7 và khóm 8, thị 
trấn Thới Bình ODT  11,36 TT. Thới Bình

9 Dự án Khu chợ và nhà ở nông thôn  ONT  30,00 xã Hồ Thị Kỷ

10 Trang trại chăn nuôi heo NKH  0,15 Xã Tân Bằng

11 Cửa hàng xăng dầu Huy Tú TMD  0,12 Xã Thới Bình

12 Sân bóng mini nhân tạo TMD  0,13 Xã Biển Bạch

13 Xưởng sơ chế tôm nguyên liệu SKC  0,19 Xã Biển Bạch Đông

14 Nhà máy sản xuất gạch không nung Cà 
Mau và điện áp mái mặt trời SKC  0,76 Xã Hồ Thị Kỷ

15 Cơ sở sản xuất nước lọc Cường Thịnh SKC  0,03 TT. Thới Bình

16 Nhà máy sản xuất lúa SKC 0,85 Xã Trí Phải

17 Bến xe khách Thới Bình DGT  0,63 TT. Thới Bình

18 Bến xe khách Biển Bạch DGT  0,34 Xã Biển Bạch

19 Trung tâm viễn thông 2 DBV  0,04 TT. Thới Bình

20 Mở rộng trường THCS Tân Phú DGD  1,69 Xã Tân Phú

21 Mở rộng Trường Tiểu học Huỳnh Thị Kim 
Liên DGD  0,40 Xã Hồ Thị Kỷ

22 Mở rộng Trường Mầm non thị trấn DGD  0,26 TT. Thới Bình

23 Mở rộng Trường Tiểu học Tân Xuân DGD  0,47 Xã Tân Phú

24 Mở rộng Trường Tiểu học Tân Lợi DGD  0,59 Xã Hồ Thị Kỷ

25 Mở rộng chợ xã Trí Phải DCH  0,81 Xã Trí Phải

26 Mở rộng chợ Trí Lực DCH  0,30 Xã Trí Lực

27 Tòa Thánh Ngọc Sắc DDT  8,84 Xã Hồ Thị Kỷ

28 Di tích chùa Cao Dân DDT  4,63 Xã Tân Lộc
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TT Hạng mục công trình Loại 
đất

 Diện 
tích quy 
hoạch 

Địa điểm
(đến cấp xã)

Ghi 
chú

29 Trụ sở UBND xã (Giao đất cấp giấy)  TSC  0,70 Xã Thới Bình

30 Họ Đạo Ngọc Lịnh TON  0,13 Xã Tân Bằng

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân
Để có cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

và đấu giá quyền sử dụng đất,… kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện Thới Bình trong năm 2022  các sở, ban ngành cấp tỉnh;  các phòng, ban, 
ngành huyện và UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, huyện 
Thới Bình đã xác định nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện. Cụ thể 
như sau:

Bảng 8: Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của huyện Thới Bình

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Hiện 

trạng năm 
2021

Chỉ tiêu 
KHSDĐ 

năm 2022 

Chênh 
lệch

Tỷ lệ 
(%)

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

(7)=(5)
/  

(4)*100

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 63.629,52 63.629,52 0,00 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 59.157,28 59.042,61 -114,67 92,79

1.1 Đất trồng lúa LUA 31.808,02 31.766,68 -41,34 49,92

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 723,55 720,62 -2,93 1,13

- Đất trồng lúa nước còn lại LUK 31.084,47 31.046,06 -38,41 48,79

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.102,44 1.102,02 -0,42 1,73

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.713,79 5.693,43 -20,36 8,95

1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSX - - 0,00 -

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH - - 0,00 -

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD - - 0,00 -

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20.526,49 20.472,34 -54,15 32,17

1.8 Đất làm muối LMU - - 0,00 -

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 6,54 8,14 1,60 0,01

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.406,62 4.521,29 114,67 7,11

2.1 Đất quốc phòng CQP 6,53 42,28 35,75 0,07

2.2 Đất an ninh CAN 35,27 35,43 0,16 0,06

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

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - 0,00 -

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 22,72 27,04 4,32 0,04
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Hiện 

trạng năm 
2021

Chỉ tiêu 
KHSDĐ 

năm 2022 

Chênh 
lệch

Tỷ lệ 
(%)

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 20,05 22,50 2,45 0,04

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - 0,00 -

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - - 0,00 -

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã DHT 1.514,33 1.553,35 39,02 2,44

- Đất giao thông DGT 1.098,82 1.112,18 13,36 1,75

- Đất thủy lợi DTL 301,20 305,90 4,70 0,48

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 5,38 5,38 0,00 0,01

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,22 6,09 -0,13 0,01

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 46,68 47,60 0,92 0,07

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 8,07 8,07 0,00 0,01

- Đất công trình năng lượng DNL 3,47 19,47 16,00 0,03

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,39 2,43 0,04 0,00

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - 0,00 -

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,66 14,13 13,47 0,02

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,57 0,57 0,00 0,00

- Đất cơ sở tôn giáo TON 27,44 17,01 -10,43 0,03

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 11,57 11,57 0,00 0,02

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - - 0,00 -

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - - 0,00 -

- Đất chợ DCH 1,87 2,96 1,09 0,00

2.1
0 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - 0,00 -

2.1
1 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,95 4,95 0,00 0,01

2.1
2 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - 2,89 2,89 0,00

2.1
3 Đất ở tại nông thôn ONT 681,93 703,27 21,34 1,11

2.1
4 Đất ở tại đô thị ODT 51,92 60,72 8,80 0,10

2.1
5 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,58 12,38 -0,20 0,02

2.1
6 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,19 1,33 0,14 0,00
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Hiện 

trạng năm 
2021

Chỉ tiêu 
KHSDĐ 

năm 2022 

Chênh 
lệch

Tỷ lệ 
(%)

2.1
7 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - 0,00 -

2.1
8 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 3,01 3,01 0,00 0,00

2.1
9 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.051,98 2.051,98 0,00 3,22

2.2
0 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - 0,00 -

2.2
1 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,16 0,16 0,00 0,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 65,62 65,62 0,00 0,10

4 Đất khu chức năng (*)  2.103,06 2.133,06 3,35

- Đất đô thị KDT 2.103,06 2.103,06 3,31

- Khu dân cư nông thôn DNT 30,00 0,05

3.2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 
Nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như 

ngành nông nghiệp của huyện nói riêng, dự kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
diện tích đất nông nghiệp là 59.042,61 ha chiếm 92,79 % tổng diện tích tự nhiên 
(DTTN), so với hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 giảm 114,67ha để 
chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác, cụ thể như sau:

* Kế hoạch sử dụng đất trồng lúa (LUA): 
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là: 31.766,68 ha (Trong đó: đất  

chuyên trồng lúa nước 720,62 ha, Đất trồng lúa nước còn lại 31.046,06 ha) giảm 
-38,41 ha so với hiện trạng năm 2021 do chuyển sang sử dụng vào mục đích đất 
phi nông nghiệp.

* Kế hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm khác (HNK): 
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 1.102,02 ha, giảm 0,42 ha so 

với hiện trạng năm 2021  do chuyển sang sử dụng vào mục đích đất phi nông 
nghiệp.

* Kế hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm (CLN): 
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là: 5.693,43 ha, giảm -20,36 ha so 

với hiện trạng năm 2021  do chuyển sang sử dụng vào mục đích đất phi nông 
nghiệp.

* Kế hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích: 20.472,34 ha, giảm -54,15 ha so 

với hiện trạng năm 2021 do  chuyển sang sử dụng vào mục đích đất phi nông 
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nghiệp.
* Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác (NKH): 
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích: 8,14 ha, giảm 1,60 ha so với hiện 

trạng năm 2021 do chuyển sang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp.
3.2.2.2. Nhu cầu sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp
Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 diện tích là 4.406,62 ha. 

Kế hoạch sử dụng đất  đến cuối năm 2022 nhóm đất phi nông nghiệp của  huyện 
Thới Bình diện tích là 4.521,29 ha, chiếm 7,11 %, so với hiện trạng sử dụng đất 
năm 2021, tăng 114,67  ha  để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 
phòng và kỹ thuật, hạ tầng trên địa bàn huyện Thới Bình, cụ thể như sau:

a. Các chỉ tiêu sử dụng đất không thay đổi trong năm kế hoạch gồm:
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích 5,38 ha.
- Đất cơ sở thể dục thể thao: Diện tích 8,07 ha.
- Đất bãi thải xử lý chất thải: Diện tích 0,57 ha.
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích 11,57 ha.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích 4,95 ha.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích 3,01 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích 2.051,98 ha.
- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích 0,16 ha.
b. Các chỉ tiêu sử dụng đất thay đổi trong năm kế hoạch gồm:
* Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng (CQP):
- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 diện tích là 6,53 ha;
- Kế hoạch sử sụng đất đến cuối năm 2022 diện tích là 42,28 ha, chiếm 0,07% 

tổng DTTN, tăng 35,75 ha so với hiện trạng năm 2021, diện tích tăng để phục vụ 
cho công trình Trung tâm huấn luyện – Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân tại xã Hồ Thị 
Kỷ.

* Kế hoạch sử dụng đất an ninh (CAN):
- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 diện tích là 35,27 ha;
- Kế hoạch sử sụng đất đến cuối năm 2022 diện tích là 35,43 ha chiếm 0,06% 

tổng DTTN, tăng 0,16 ha so với hiện trạng năm 2021, diện tích tăng để bố trí vào 
các hạng mục sau:

Bảng 9: Danh mục công trình, dự án đất an ninh

STT Hạng mục công trình, dự án Loại 
đất

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

Tổng 0,29 0,13 0,16  

1 Đội cảnh sát giao thông Công CAN 0,05 0,05 - CAN TT. Thới Bình
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STT Hạng mục công trình, dự án Loại 
đất

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

an huyện Thới Bình (cấp GCN)

2 Trụ sở công an xã Tân Bằng CAN 0,05 0,05 TSC Xã Tân Bằng

3 Trụ  sở  công  an  xã  Trí  Lực 
(giao đất, cấp GCN) CAN 0,03 0,03 - TSC Xã Trí Lực

4 Trụ sở công an Xã Biển Bạch 
Đông CAN 0,11 0,11 TSC Xã Biển Bạch 

Đông

5 Trụ  sở  công  an  Xã  Tân  Phú 
(giao đất, cấp GCN) CAN 0,05 0,05 - CAN Xã Tân Phú

* Kế hoạch sử dụng đất thương mại, dịch vụ (TMD): 
- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 22,72 ha.
- Kế hoạch sử dụng đất đến cuối năm 2022 có diện tích là 27,04 ha, chiếm 

0,04% tổng DTTN, tăng thêm 4,32 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: đất 
thương mại dịch vụ dự kiến thực hiện tăng 5,17 ha, đồng thời giảm 0,85 ha. 

Cụ thể diện tích tăng 5,17 ha lấy vào đất trồng lúa nước còn lại 0,64 ha, đất 
trồng cây lâu năm 0,20 ha, đất nuôi trồng thủy sản là 4,33 ha; diện tích giảm 0,85 
ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Diện tích tăng, giảm trong 
kỳ kế hoạch do thực hiện các dự án sau:

Bảng 10: Danh mục công trình, dự án đất thương mại, dịch vụ

STT Hạng mục công trình, dự 
án

Loại 
đất

 Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha) 

 Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 

xã)
 Diện 
tích 
(ha) 

Sử dụng 
vào loại 

đất

Tổng 5,17 5,17

1
Đất  thương  mại,  dịch  vụ 
(thuộc Dự án Khu chợ và 
nhà ở nông thôn)

TMD 3,28 - 3,28 NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

2
Đất  công  cộng  dự  trữ 
(thuộc Dự án Khu chợ và 
nhà ở nông thôn)

TMD 0,95 - 0,95 NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

3

Đất  thương  mại  dịch  vụ 
(thuộc Dự án Khu dân cư 
khóm 7 và khóm 8, thị trấn 
Thới Bình)

TMD 0,64 0,64 CLN TT. Thới 
Bình

4 Sân bóng mini nhân tạo TMD 0,13  0,13 CLN Xã Biển 
Bạch
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STT Hạng mục công trình, dự 
án

Loại 
đất

 Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha) 

 Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 

xã)
 Diện 
tích 
(ha) 

Sử dụng 
vào loại 

đất

5
Bãi xếp dỡ hàng hóa thông 
thương (VLXD), đóng tàu 
và cầu kiên nổi

TMD 0,10  0,10 CLN Xã Hồ Thị 
Kỷ

6 Cửa  hàng  xăng  dầu  Tư 
Dũng TMD 0,04  0,04 CLN Xã Trí Phải

7
Đất  thương  mại  dịch  vụ 
(đại diện ông Vương Trọng 
Khiêm)

TMD 0,01  0,01 CLN TT. Thới 
Bình

8
Đất  thương  mại  dịch  vụ 
(đại  diện  ông  Phạm  Văn 
Tước - ông Phạm Vũ Linh)

TMD 0,01  0,01 CLN TT. Thới 
Bình

9
Đất  thương  mại  dịch  vụ 
(đại diện ông Huỳnh Thái 
Nhựt)

TMD 0,01  0,01 CLN TT. Thới 
Bình

* Kế hoạch sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC): 
- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 20,05 ha
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 22,50 ha, chiếm 0,04% tổng 

DTTN, tăng 2,45 ha so với diện tích hiện trạng năm 2021. Diện tích tăng lấy vào 
đất trồng cây lâu năm 0,41 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 0,50 ha; đất thương mại, 
dịch vụ 0,85 ha; đất ở nông thôn 0,68 ha; đất ở đô thị 0,01 ha để thực hiện các dự 
án sau:

Bảng 11: Danh mục công trình, dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

ST
T

Hạng mục công trình, dự 
án

Loại 
đất

Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

Tổng 2,72 0,27 2,45  

1 Xưởng sơ chế tôm nguyên 
liệu SKC 0,19 0,19 - SKC Xã Biển Bạch 

Đông

2
Nhà  máy  sản  xuất  gạch 
không  nung  Cà  Mau  và 
điện áp mái mặt trời

SKC 0,76 0,76 ONT:0,68, 
CLN:0,08; Xã Hồ Thị Kỷ

3 Xưởng  sản  xuất  Cấu  kiện 
bê tông SKC 0,50 0,50 NTS Xã Hồ Thị Kỷ

4 Nhà Xưởng dựa trụ điện SKC 0,25 0,25 CLN Xã Hồ Thị Kỷ
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5 Đất sản xuất kinh doanh xã 
Hồ Thị Kỷ SKC 0,06 0,06 CLN Xã Hồ Thị Kỷ

6 Công ty TNHH MTV Thủy 
sản Quang Huy SKC 0,08 0,08 SKC Xã Tân Lộc 

Bắc

7 Cơ  sở  sản  xuất  nước  lọc 
Cường Thịnh SKC 0,03 0,03 ODT:0,01; 

CLN:0,02 TT. Thới Bình

8 Nhà máy sản xuất lúa SKC 0,85 0,85 TMD Xã Trí Phải

* Kế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng (DHT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 diện tích là 1.514,33 ha. Kế hoạch sử dụng 

đất đến cuối năm 2022 diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.553,35 ha, chiếm 2,44 
% tổng DTTN, tăng 39,02 ha. Cụ thể các chỉ tiêu sử dụng đất từng loại tăng, giảm 
như sau:

- Đất giao thông (DGT): Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 
1.098,82 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có diện tích là 1.112,18 ha, chiếm 1,75 % 
tổng DTTN, tăng 13,36 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. Cụ thể là tăng 
14,39 ha và giảm 1,03 ha.

- Đất thủy lợi (DTL): Hiện trạng sử dụng đất năm  2021  có diện tích là 
301,20 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 305,90 ha, chiếm 0,48 % tổng 
DTTN, tăng 4,70 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. Trong đó, diện tích 
giảm 0,30 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021 để chuyển qua thực hiện Dự 
án Khu chợ và nhà ở nông thôn; Dự án khu dân cư Khóm 7 và khóm 8, thị trấn 
Thới Bình và diện tích thực tăng là 5,00 ha để thực hiện các công trình, dự án sau:

Bảng 12: Danh mục công trình, dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

STT Hạng mục công trình, dự 
án

Loại 
đất

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại đất

Tổng 5,70 0,7 5,0

1
Dự án Cụm Công trình Tắc 
Thủ và  các  công trình  thủy 
lợi ven biển Tây

DTL 4,00 - 4,00 CLN, LUK Xã Hồ Thị Kỷ

2

Dự án công trình trữ nước và 
hệ thống cung cấp nước sinh 
hoạt tại các vùng khan hiếm 
nước,  vùng  bị  ảnh  hưởng 
xâm nhập mặn

DTL 0,60 - 0,60 CLN, NTS

Xã Hồ Thị Kỷ, 
Xã Tân Phú, Xã 

Biển Bạch 
Đông

3 Dự  án  nước  sạch  tập  trung 
bền  vừng  và  ứng  phí  Biến 

DTL 0,40 0,40 CLN, LUK, 
NTS

Xã Tân Lộc, Xã 
Tân Lộc Bắc
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STT Hạng mục công trình, dự 
án

Loại 
đất

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại đất

đổi Khí hậu

4 Đất  thủy  lợi  (thuộc  Dự  án 
Khu chợ và nhà ở nông thôn) DTL 0,70 0,70 - Xã Hồ Thị Kỷ

- Đất cơ sở Y tế (DYT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 6,22 ha; 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 6,09  ha,  chiếm 0,01% tổng 

DTTN, giảm 0,13 ha, phần diện tích giảm để thực hiện giao đất cho Bảo hiểm Xã 
Hội huyện Thới Bình.

- Đất cơ sở giáo dục đào tạo (DGD): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 46,68 ha;
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 47,60  ha, chiếm 0,07 % tổng 

DTTN, tăng 0,92 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. Cụ thể, trong đó tăng 
tổng thể là 0,98 ha đất giáo dục tăng để thực hiện mở rộng các trường học và đồng 
thời giảm 0,06 ha do chuyển sang đất chợ.

Bảng 13: Danh mục công trình, dự án đất cơ sở giáo dục đào tạo

STT Hạng mục công trình Loại 
đất

 Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha) 

 Diện 
tích 
hiện 
trạn

g 
(ha) 

Tăng thêm

Địa điểm 
(đến cấp xã)

 Diện 
tích 
(ha) 

Sử dụng 
vào loại 

đất

Tổng  3,71 2,73 0,98  

1 Mở rộng  trường  THCS Tân 
Phú DGD 1,69 1,52 0,17 NTS Xã Tân Phú

2 Mở  rộng  Trường  Tiểu  học 
Huỳnh Thị Kim Liên DGD 0,40 0,25 0,15 CLN Xã Hồ Thị 

Kỷ

3 Mở  rộng  Trường  Mầm  non 
thị trấn DGD 0,26 0,20 0,06 ODT:0,03; 

TSC:0,03
TT. Thới 

Bình

4 Mở  rộng  Trường  Tiểu  học 
Tân Xuân DGD 1,00 0,45 0,55 CLN Xã Tân Phú

5 Mở  rộng  Trường  mầm  non 
Tuổi Ngọc DGD 0,36 0,31 0,05 CLN Xã Tân Lộc

- Đất công trình năng lượng (DNL): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 3,47 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 19,47 ha, tăng 16,00 ha, chiếm 

0,03 % tổng DTTN, phần diện tích tăng bố trí cho công trình: Trạm 110KV Thới 
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Bình và đường dây đấu nối tại  TT Thới Bình (1ha);  Nhà máy điện sinh khối 
(15ha).

 - Đất công trình bưu chính viễn thông (DBV): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 2,39 ha; 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 2,43 ha, tăng 0,04 ha, phần diện 

tích tăng lấy từ đất trụ sở cơ quan để thực hiện công trình Trung tâm viễn thông 2.
- Đất di tích lịch sử - văn hóa (DDT):
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 0,66 ha;
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 14,13 ha, tăng 13,47 ha so với 

hiện trạng năm 2021, phần diện tích tăng lấy từ đất tôn giáo 10,56 ha, đất trồng lúa 
2,91 ha để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho Tòa thánh Ngọc Sắc và 
Chùa Cao Dân.

- Đất cơ sở tôn giáo (TON): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 27,44 ha. 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 17,01 ha, giảm 10,43 so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021. Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất tôn giáo 
tăng 0,13 ha do họ đạo Ngọc Lịnh xin chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời 
giảm 10,56 ha do chuyển sang đất có di tích lịch sử văn hóa để thực hiện chuyển 
mục đích sử dụng đất của Chùa Cao Dân và Tòa thánh Ngọc Sắc. 

- Đất chợ (DCH): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 1,87 ha;
Kế hoạch sử dụng đất đến cuối năm 2022 diện tích là 2,96 ha, tăng 1,09 ha. Cụ 

thể,  trong đó tăng 1,15 ha để thực hiện các công trình:  mở rộng chợ Trí  Phải 
(0,45ha); mở rộng chợ Trí lực (0,07ha); hạng mục Chợ (0,63ha) thuộc Dự án Khu 
chợ và nhà ở nông thôn và đồng thời giảm 0,06 ha do chuyển sang đất ở nông thôn.

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện không có đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 2,89 ha, tăng 2,89 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021. Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất khu vui 
chơi, giải trí công cộng (1,89 ha) do thực hiện Khu chợ và nhà ở nông thôn, xã Hồ 
Thị Kỹ và Dự án Khu dân cư khóm 7 và khóm 8, thị trấn Thới Bình (1 ha).

* Đất ở tại nông thôn (ONT): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 681,93 ha;
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 703,27 ha, tăng 21,34 ha so với 

hiện trạng sử dụng đất năm 2021. Trong đó, phần diện tích tăng là 23,70 ha để 
thực hiện dự án Khu chợ và nhà ở nông thôn (Xã Hồ Thị Kỷ) và chuyển mục đích 
sử dụng đất ở theo nhu cầu hộ gia đình, cá nhân. Phần diện tích giảm 2,36 do thực 
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hiện: Trung tâm huấn luyện - Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân; Dự án xây dựng cầu  
Vàm Bướm; Nhà máy điện sinh khối; Mở rộng chợ xã Trí Phải; Mở rộng chợ Trí 
Lực; Nhà máy rạch không nung Cà Mau và điện áp mái mặt trời.

* Đất ở tại đô thị (ODT): 
- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 51,92 ha.
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 60,72 ha, tăng thêm 8,80 ha so 

với hiện  trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó sẽ tăng 8,84 ha, đồng thời giảm 
0,04 ha, so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. Phần diện tích tăng để thực hiện 
dự án: Khu dân cư khóm 7 và khóm 8 thị trấn Thới Bình và thực hiện chuyển mục 
đích sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân trên các tuyến đường. Diện tích đất ở 
tại đô thị tăng lấy vào các loại đất trồng lúa nước còn lại 5,60 ha; đất trồng cây lâu 
năm 2,04 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất giao thông 1,00 ha. Phần diện 
tích giảm do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất giáo dục và đào 
tạo.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 12,58 ha. 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 12,38 ha, giảm 0,20 ha so với 

hiện trạng sử dụng đất năm 2021. Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất xây 
dựng trụ sở cơ quan giảm để chuyển sang đất an ninh; đất bưu chính viễn thông. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan tổ chức sự nghiệp (DTS): 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 1,19 ha. 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích là 1,33 ha, tăng 0,14 ha để thực hiện 

giao đất cho Bảo Hiểm Xã Hội (0,13 ha); Trạm quan trắc nước mặt (0,01ha).
3.2.2.3. Nhu cầu sử dụng đất chưa sử dụng
Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 có diện tích là 65,62 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có diện tích là 65,62 ha, không thay đổi so 

với hiện trạng sử dụng đất.
 3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất. 
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Bảng 14: Chỉ tiêu sử dụng đất của huyện Thới Bình phân bổ theo từng đơn vị hành chính
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT 
Thới 
Bình

Biển 
Bạch

Biển 
Bạch 
Đông

Hồ Thị 
Kỷ

Tân 
Bằng

Tân 
Lộc 
Bắc

Tân 
Lộc

Tân 
Lộc 

Đông

Tân 
Phú

xã Thới 
Bình Trí Lực Trí 

Phải

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6
)+...(16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Tổng diện tích đất tự nhiên 63.629,52 2.103,06 4.170,70 7.142,07 9.359,15 4.509,61 2.809,34 2.760,37 4.109,57 9.391,63 10.002,25 3.527,05 3.744,70

1 Đất nông nghiệp NNP 59.042,61 1.819,40 3.879,25 6.656,59 8.504,18 4.190,60 2.614,26 2.531,54 3.819,50 8.920,59 9.317,02 3.305,99 3.483,68

1.1 Đất trồng lúa LUA 31.766,68 1.168,67 3.309,47 5.437,95 1.497,34 3.247,87 2.335,14 941,33 518,40 4.054,50 4.137,74 2.525,59 2.592,69

- Trong  đó:  Đất  chuyên  trồng  lúa  
nước LUC 720,62 - - - - - 294,82 358,89 - 66,90 - - -

- Đất trồng lúa nước còn lại LUK 31.046,06 1.168,67 3.309,47 5.437,95 1.497,34 3.247,87 2.040,31 582,44 518,40 3.987,60 4.137,74 2.525,59 2.592,69

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.102,02 - 102,03 177,04 1,93 53,67 - - - - 5,22 614,17 147,96

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.693,43 401,50 466,40 433,10 958,13 577,68 279,12 435,25 198,17 587,16 891,96 166,23 298,74

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 thủy sản NTS 20.472,34 246,41 1,34 608,50 6.046,03 311,24 - 1.154,96 3.102,76 4.277,38 4.279,41 - 444,30

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - - -

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 8,14 2,82 - - 0,75 0,15 - - 0,17 1,55 2,70 - -

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.521,29 283,27 291,45 484,45 854,97 318,95 195,08 228,83 231,03 470,48 681,05 221,01 260,72

2.1 Đất quốc phòng CQP 42,28 2,56 - - 35,75 - - 3,96 - - - - -

2.2 Đất an ninh CAN 35,43 1,60 - 0,11 1,09 0,05 - - - 0,05 32,50 0,03 -

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - - - - - - - -

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - - - - - - -

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 27,04 2,98 0,71 1,21 12,37 0,74 0,17 1,14 1,14 0,96 1,80 0,04 3,78

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 22,50 0,04 - 0,19 13,25 - 0,59 0,24 - - - 0,03 8,15
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng SKS - - - - - - - - - - - - -
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT 
Thới 
Bình

Biển 
Bạch

Biển 
Bạch 
Đông

Hồ Thị 
Kỷ

Tân 
Bằng

Tân 
Lộc 
Bắc

Tân 
Lộc

Tân 
Lộc 

Đông

Tân 
Phú

xã Thới 
Bình Trí Lực Trí 

Phải

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6
)+...(16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

sản

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

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.553,35 105,11 103,98 239,34 254,70 119,25 116,00 35,95 55,96 77,33 261,62 86,75 97,36

- Đất giao thông DGT 1.112,18 76,37 93,00 202,17 193,95 99,06 37,81 23,26 40,97 61,20 203,90 52,81 27,68

- Đất thủy lợi DTL 305,90 9,89 6,55 30,30 17,46 14,39 68,72 2,97 11,27 8,73 48,11 28,68 58,83

- Đất cơ sở văn hóa DVH 5,38 3,73 - 0,30 0,06 0,31 - 0,11 0,17 - - - 0,70

- Đất cơ sở y tế DYT 6,09 3,09 0,20 0,34 0,26 0,25 0,19 0,17 0,11 0,54 0,39 0,32 0,24

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 47,60 4,00 3,10 3,13 7,36 3,00 3,22 2,53 1,81 4,82 8,02 2,29 4,32

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 8,07 3,12 0,78 - 1,14 1,24 0,98 - - - - 0,80 -

- Đất công trình năng lượng DNL 19,47 1,71 - - 16,12 - - 0,13 0,28 0,20 0,49 - 0,56

- Đất  công  trình  bưu  chính  viễn  
thông DBV 2,43 0,23 0,18 1,39 0,15 0,07 - 0,03 0,10 0,04 0,12 0,04 0,07

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - - - - - - - - - - -

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 14,13 - - - 8,84 - - 4,63 - - - 0,66 -

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,57 0,16 - - - 0,18 - - - - - 0,22 -

- Đất cơ sở tôn giáo TON 17,01 1,52 - 1,24 5,93 0,29 4,30 1,42 0,16 0,61 0,36 0,03 1,14

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà  
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 11,57 1,15 0,04 0,38 2,79 0,07 0,78 0,40 1,05 1,11 0,23 0,59 2,98

- Đất cơ sở khoa học công nghệ DKH - - - - - - - - - - - - -

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

- Đất chợ DCH 2,96 0,15 0,12 0,10 0,63 0,38 - 0,31 0,04 0,09 - 0,30 0,83

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - - - - - - - - - -

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,95 0,27 0,52 0,47 0,56 0,59 0,20 0,16 0,50 0,54 0,35 0,56 0,24

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,89 1,00 - - 1,89 - - - - - - - -
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT 
Thới 
Bình

Biển 
Bạch

Biển 
Bạch 
Đông

Hồ Thị 
Kỷ

Tân 
Bằng

Tân 
Lộc 
Bắc

Tân 
Lộc

Tân 
Lộc 

Đông

Tân 
Phú

xã Thới 
Bình Trí Lực Trí 

Phải

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6
)+...(16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 703,27 - 39,60 48,62 126,29 49,98 55,60 60,55 40,96 99,71 86,25 32,04 63,66

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 60,72 60,72 - - - - - - - - - - -

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,38 3,98 0,50 0,60 1,64 0,86 0,67 0,38 1,04 0,86 0,92 0,55 0,37

2.16 Đất  xây  dựng  trụ  sở  của  tổ  
chức sự nghiệp DTS 1,33 0,18 0,85 - 0,03 0,13 - - 0,09 0,01 0,04 - -

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

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 3,01 0,24 - - 0,41 0,22 0,07 0,87 0,01 1,00 - - 0,20

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.051,98 104,59 145,29 193,90 407,00 147,13 21,79 125,57 131,34 290,02 297,57 100,99 86,79

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - - - - - - - - - - -

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,16 - - - - - - - - - - - 0,16

3 Đất chưa sử dụng CSD 65,62 0,39 - 1,04 - 0,06 - - 59,04 0,56 4,18 0,05 0,30

4 Đất khu chức năng (*) 2.133,06 2.103,06 - - 30,00 - - - - - - - -

Đất đô thị KDT 2.103,06 2.103,0
6 - - - - - - - - - - -

Khu dân cư nông thôn DNT 30,00 - - - 30,00 - - - - - - - -
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3.3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất của Thị trấn Thới Bình
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 1.819,40 

ha, giảm 15,00 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: có diện tích là 1.168,67 ha, giảm 11,08 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 401,50 ha, giảm 2,09 ha.
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: diện tích là 246,41 ha, giảm 3,28 ha.
- Đất nông nghiệp khác: diện tích là 2,82 ha, tăng 1,45 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 283,27 

ha, tăng 15,00 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó:
- Đất thương mại, dịch vụ: diện tích là 2,98 ha, tăng 0,67 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích là 0,04 ha, tăng 0,03 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 

là 105,11 ha, tăng 4,41 ha, trong đó: (Đất giao thông tăng 3,74 ha; đất thủy lợi  
giảm 0,30 ha; đất cơ sở y tế giảm 0,13 ha; đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng  
0,06 ha; đất công trình năng lượng tăng 1,00 ha; đất công trình bưu chính viễn  
thông tăng 0,04 ha).

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích là 1,00 ha, tăng 1,00 ha.
- Đất ở tại đô thị: diện tích là 60,72 ha, tăng 8,80 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích là 3,98 ha, giảm 0,04 ha.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: diện tích là 0,18 ha, tăng 0,13 ha.
3.3.2. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Biển Bạch
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 3.879,25 

ha, giảm 1,47 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 3.309,47 ha, giảm 0,41 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 466,40 ha, giảm 0,96 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 1,34 ha, giảm 0,10 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 291,45 

ha, tăng 1,47 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó:
- Đất thương mại, dịch vụ: diện tích là 0,71 ha, tăng 0,13 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 

là 103,98 ha, tăng 0,54 ha. Trong đó:  (Đất giao thông: diện tích là 93,00 ha,  
tăng 0,34 ha; Đất thủy lợi: diện tích là 6,55 ha, tăng 0,20 ha).

- Đất ở tại nông thôn: diện tích 39,60 ha, tăng 0,80 ha.
3.3.3. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Biển Bạch Đông
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 6.656,59 
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ha, giảm 0,90 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 5.437,95 ha, giảm 0,13 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 433,10 ha, giảm 0,59 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 608,50 ha, giảm 0,18 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 484,45 

ha, tăng 0,90 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó:
- Đất an ninh: diện tích là 0,11 ha, tăng 0,11 ha.
- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 48,62 ha, tăng 0,90 ha. 
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích là 0,60 ha, giảm 0,11 ha.
3.3.4. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Hồ Thị Kỷ 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 8.504,18 

ha, giảm 87,53 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 1.497,34 ha, giảm 25,47 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 958,13 ha, giảm 12,38 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 6.046,03 ha, giảm 49,68 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 854,97 

ha, tăng 87,53 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó:
- Đất quốc phòng: diện tích là 35,75 ha, tăng 33,75 ha.
- Đất thương mại, dịch vụ: diện tích là 12,37 ha, tăng 4,33 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích là 13,25 ha, tăng 1,57 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 

là 254,70 ha, tăng 29,11 ha, trong đó: (Đất giao thông tăng 9,19 ha; đất thủy lợi  
tăng 4,20 ha; đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 0,15 ha; đất công trình năng  
lượng tăng 15,00 ha; đất có di tích lịch sử - văn hóa tăng 8,84 ha; đất cơ sở tôn  
giáo giảm 8,84 ha, đất chợ tăng 0,57 ha).

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích là 1,89 ha, tăng 1,89 ha.
- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 126,29 ha, tăng 14,87 ha. 
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: diện tích là 0,03 ha, tăng 0,01 

ha.
3.3.5. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Tân Bằng
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 4.190,60 

ha, giảm 0,94 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 3.247,87 ha, giảm 0,28 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 577,68 ha, giảm 0,55 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 311,24 ha, giảm 0,26 ha. 
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- Đất nông nghiệp khác: diện tích là 0,15 ha, tăng 0,15 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 318,95 

ha, tăng 0,94 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất an ninh: diện tích là 0,05 ha, tăng 0,05 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 

là 119,25 ha, giảm 0,19 ha, trong đó: (Đất giao thông tăng 0,06 ha; đất cơ sở 
tôn giáo tăng 0,13 ha).

- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 49,98 ha, tăng 0,75 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích là 0,86 ha, giảm 0,05 ha.
3.3.6. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Tân Lộc Bắc
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 2.614,26 

ha, tăng 0,52 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 2.335,14 ha, giảm 0,21 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 279,12 ha, giảm 0,31 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 195,08 

ha, tăng 0,52 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 

là 116,00 ha, tăng 0,20 ha, trong đó: Đất thủy lợi tăng 0,20 ha.
- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 55,60 ha, tăng 0,32 ha.
3.3.7. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Tân Lộc
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 2.531,54 

ha, giảm 4,21 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 941,33 ha, giảm 3,42 ha, trong đó: (Đất chuyên 

trồng lúa nước giảm 2,93 ha; Đất trồng lúa nước còn lại giảm 0,49 ha).
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 435,25 ha, giảm 0,79 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 228,83 

ha, tăng 4,21 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó:
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 

là 35,95 ha, tăng 3,16 ha, trong đó: (Đất thủy lợi tăng 0,20 ha; Đất cơ sở giáo 
dục và đào tạo tăng 0,05 ha; Đất có di tích lịch sử - văn hóa tăng 4,63 ha; đất  
cơ sở tôn giáo giảm 1,72 ha)

- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 60,55 ha, tăng 1,05 ha.
3.3.8. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Tân Lộc Đông
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 3.819,50 

ha, giảm 0,16 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 198,17 ha, giảm 0,16 ha.
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 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 231,03 
ha, tăng 0,16 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích là 
55,96 ha, tăng 0,03 ha, trong đó: Đất giao thông diện tích là 40,97 ha, tăng 0,03 ha.

- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 40,96 ha, tăng 0,13 ha.
3.3.9. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Tân Phú
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 8.920,59 

ha, giảm 1,27 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 4.054,50 ha, giảm 0,08 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 587,16 ha, giảm 0,92 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 4.277,38 ha, giảm 0,27 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 470,48 

ha, tăng 1,27 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích là 

77,33 ha, tăng 0,92 ha, trong đó: (Đất thủy lợi tăng 0,20 ha; Đất cơ sở giáo dục  
và đào tạo tăng 0,72 ha).

- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 99,71 ha, tăng 0,35 ha.
3.3.10. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Thới Bình 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 9.317,02 

ha, giảm 0,91 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích 4.137,74 ha, giảm 0,15 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích 891,96 ha, giảm 0,43 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích 4,279.41 ha, giảm 0,33 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 681,05 

ha, tăng 0,91 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 86,25 ha, tăng 0,91 ha.
3.3.11. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Trí Lực
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 3.305,99 

ha, giảm 0,84 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng lúa: diện tích là 2.525,59 ha, giảm 0,11 ha.
- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích là 614,17 ha, giảm 0,42 ha. 
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 166,23 ha, giảm 0,31 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 221,01 

ha, tăng 0,84 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
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- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 
là 86,75 ha, tăng 0,01 ha, trong đó: (Đất cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 0,06  
ha; đất chợ tăng 0,07 ha).

- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 32,04 ha, tăng 0,83 ha.
3.3.12. Chỉ tiêu sử dụng đất của Xã Trí Phải
 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích là 3.483,68 

ha, giảm 0,92 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 298,74 ha, giảm 0,87 ha. 
- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 444,30 ha, giảm 0,05 ha.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất phi nông nghiệp có diện tích là 260,72 

ha, tăng 0,92 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó: 
- Đất thương mại, dịch vụ: diện tích là 3,78 ha, giảm 0,81 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích là 8,15 ha, tăng 0,85 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 

là 97,36 ha, tăng 0,45 ha, trong đó: Đất chợ tăng 0,45 ha.
- Đất ở tại nông thôn: diện tích là 63,66 ha, tăng 0,43 ha.

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 
 Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, 

và e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai trong năm 2021 như sau:
Bảng 15: Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng

STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 114,67

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 41,34

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 2,93

- Đất trồng lúa nước còn lại LUK/PNN 38,41

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 0,42

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 20,21

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 52,70

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN -

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp NNP/NNP 1,60

2.1 Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác CLN/NKH 0,15

2.2 Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác NTS/NKH 1,45

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUK/NTS -

2.5 Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản HNK/NTS -

3 Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở PKO/OCT 1,00
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STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha)

3.1 Đất giao thông chuyển sang đất ở đô thị DGT/ODT 1,00

3.2 Đất giao thông chuyển sang đất ở nông thôn DGT/ONT -

(Diện tích chuyển mục đích theo đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện chi tiết tại  
Biểu 07/CH đính kèm)

3.5. Diện tích đất cần thu hồi 
Tổng diện tích đất phải thu hồi trong năm 2021 theo quy định tại Điều 61, 

62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Thới Bình như sau:
Bảng 16: Diện tích các loại đất cần thu hồi

STT Chỉ tiêu Mã Diện tích (ha)

1 Đất nông nghiệp NNP 100,07

1.1 Đất trồng lúa LUA 38,30

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,91

- Đất trồng lúa nước còn lại LUK 35,39

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12,82

1.4 Đất rừng sản xuất RSX -

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH -

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD -

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 48,95

1.8 Đất làm muối LMU -

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12,95

2.1 Đất quốc phòng CQP -

2.2 Đất an ninh CAN -

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD -

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC -

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS -

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

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 11,08

- Giao thông DGT 0,03

- Thủy lợi DTL 0,30

- Văn hóa DVH -
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STT Chỉ tiêu Mã Diện tích (ha)

- Y tế DYT 0,13

- Giáo dục đào tạo DGD 0,06

- Thể dục thể thao DTT -

- Công trình năng lượng DNL -

- Bưu chính viễn thông DBV -

- Kho dự trữ quốc gia DBV

- Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT -

- Đất bãi thải xử lý chất thải DRA -

- Đất cơ sở tôn giáo TON 10,56

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

- Nghiên cứu khoa học công nghệ DKH -

- Dịch vụ xã hội DXH -

- Chợ DCH -

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,68

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,03

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,16

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS -

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC -

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -

(Diện tích đất cần thu hồi theo đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện chi tiết tại Biểu 
08/CH đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo)

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng
Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thới Bình, diện tích đất 

chưa sử dụng vẫn chưa có kế hoạch để đưa vào sử dụng.
(Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021 theo đơn vị hành chính 
cấp xã được thể hiện chi tiết tại Biểu 09/CH đính kèm trong phần phụ lục của 

báo cáo)
3.7. Danh mục các công trình dự án trong năm kế hoạch
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Các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tổng hợp 
dựa trên kết quả tổng hợp các công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 đã được phê duyệt, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp 
với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức;  
các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các Phòng, Ban, ngành cấp tỉnh; hộ gia đình cá 
nhân trên địa bàn huyện và nhu cầu đầu tư, thực hiện công trình, dự án của các 
Công ty, doanh nghiệp. Với danh mục các công trình, dự án cụ thể như sau:

Bảng 17: Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2022

STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

1
Các công trình, dự án được 
phân  bổ  từ  quy  hoạch  sử 
dụng đất cấp tỉnh

36,04 0,13 35,91

1.1 Công trình, dự án mục đích 
an ninh, quốc phòng 36,04 0,13 35,91

1.1.1 Đất Quốc phòng 35,75 - 35,75

1 Trung tâm huấn luyện - Bộ Tư 
lệnh Vùng 5 Hải Quân CQP 35,75 - 35,75 LUK, CLN, 

NTS, ONT
Xã Hồ Thị 

Kỷ
1.1.2 Đất an ninh 0,29 0,13 0,16

1
Đội cảnh sát giao thông Công 
an  huyện  Thới  Bình  (cấp 
GCN)

CAN 0,05 0,05 - CAN TT. Thới 
Bình

2 Trụ sở công an xã Tân Bằng CAN 0,05 0,05 TSC Xã Tân Bằng

3 Trụ  sở  công  an  xã  Trí  Lực 
(giao đất, cấp GCN) CAN 0,03 0,03 - CAN Xã Trí Lực

4 Trụ sở công an Xã Biển Bạch 
Đông CAN 0,11 0,11 TSC Xã Biển 

Bạch Đông

5 Trụ  sở  công  an  Xã  Tân  Phú 
(giao đất, cấp GCN) CAN 0,05 0,05 - CAN Xã Tân Phú

1.2
Công  trình,  dự  án  để  phát 
triển kinh tế  -  xã  hội  vì  lợi 
ích quốc gia, công cộng

1.2.1

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

1.2.2

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

2 Các công trình, dự án còn lại 102,41 6,52 95,89

2.1
Công  trình,  dự  án  do  Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 
thuận mà phải thu hồi đất

81,98 4,87 77,11

2.1.1 Đất giao thông DGT 1,06 - 1,06

1 Bến xe khách Thới Bình DGT 0,63 0,63 NTS TT. Thới 
Bình
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

2 Bến xe khách Biển Bạch DGT 0,34 0,34 CLN Xã Biển 
Bạch

3 Dự  án  xây  dựng  cầu  Vàm 
Bướm DGT 0,03 - 0,03 ONT, CLN Xã Tân Lộc 

Đông
4 Lộ sau chợ Tân Bằng DGT 0,06 0,06 Xã Tân Bằng

2.1.2 Đất thủy lợi DTL 5,00 - 5,00

1
Dự  án  Cụm  Công  trình  Tắc 
Thủ và các công trình thủy lợi 
ven biển Tây

DTL 4,00 - 4,00 CLN, LUK Xã Hồ Thị 
Kỷ

2

Dự án công trình trữ nước và 
hệ thống cung cấp nước sinh 
hoạt  tại  các  vùng  khan  hiếm 
nước, vùng bị ảnh hưởng xâm 
nhập mặn

DTL 0,60 - 0,60 CLN, NTS

Xã Hồ Thị 
Kỷ, Xã Tân 

Phú, Xã 
Biển Bạch 

Đông

3
Dự án nước sạch tập trung bền 
vừng và ứng phí Biến đổi Khí 
hậu

DTL 0,40 0,40 CLN, LUK, 
NTS

Xã Tân Lộc, 
Xã Tân Lộc 

Bắc
2.1.3 Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 3,71 2,73 0,98

1 Mở  rộng  trường  THCS  Tân 
Phú DGD 1,69 1,52 0,17 NTS Xã Tân Phú

2 Mở  rộng  Trường  Tiểu  học 
Huỳnh Thị Kim Liên DGD 0,40 0,25 0,15 CLN Xã Hồ Thị 

Kỷ

3 Mở rộng Trường Mầm non thị 
trấn DGD 0,26 0,20 0,06 ODT:0,03; 

DGT:0,03
TT. Thới 

Bình

4 Mở rộng Trường Tiểu học Tân 
Xuân DGD 1,00 0,45 0,55 CLN Xã Tân Phú

5 Mở  rộng  Trường  mầm  non 
Tuổi Ngọc DGD 0,36 0,31 0,05 CLN Xã Tân Lộc

2.1.4 Đất công trình năng lượng DNL 16,00 - 16,00

1
Trạm  110KV  Thới  Bình  và 
đường  dây  đấu  nối,  tỉnh  Cà 
Mau (DNL)

DNL 1,00 1,00 NTS TT. Thới 
Bình

2 Nhà máy điện sinh khối DNL 15,00 15,00 LUK, NTS, 
CLN, ONT

Xã Hồ Thị 
Kỷ

2.1.5 Đất  có  di  tích  lịch  sử -  văn  
hóa DDT 13,47 - 13,47

1 Tòa Thánh Ngọc Sắc DDT 8,84 8,84 TON Xã Hồ Thị 
Kỷ

2 Di tích chùa Cao Dân DDT 4,63 4,63 LUA: 2,91;
TON: 1,72 Xã Tân Lộc

2.1.6 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,13 - 0,13
1 Họ Đạo Ngọc Lịnh TON 0,13 0,13 CLN Xã Tân Bằng

2.1.7 Đất chợ DCH 1,11 0,59 0,52

1 Mở rộng chợ xã Trí Phải DCH 0,81 0,36 0,45 CLN:0,3, 
ONT:0,15 Xã Trí Phải

2 Mở rộng chợ Trí Lực DCH 0,30 0,23 0,07 ONT:0,01; 
DGD:0,06 Xã Trí Lực
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

2.1.8 Đất ở tại nông thôn ONT 30,00 1,31 28,69

1 Dự án Khu chợ và nhà ở nông 
thôn 30,00 1,31 28,69 NTS, CLN, 

DGT, DTL
Xã Hồ Thị 

Kỷ

- Đất ở ONT 12,75 - 12,75 NTS, CLN Xã Hồ Thị 
Kỷ

- Chợ DCH 0,63 - 0,63 NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

- Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,28 - 3,28 NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

- Đất công viên cây xanh DKV 1,89 - 1,89 NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

- Đất công cộng dự trữ TMD 0,95 - 0,95 NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

- Đất giao thông DGT 9,80 0,61 9,19 NTS, CLN Xã Hồ Thị 
Kỷ

- Đất thủy lợi DTL 0,70 0,70 - Xã Hồ Thị 
Kỷ

2.1.9 Đất ở tại đô thị ODT 11,36 0,24 11,12

1 Dự án Khu dân cư khóm 7 và 
khóm 8, thị trấn Thới Bình 11,36 0,24 11,12 LUK, DGT,  

DTL
TT. Thới 

Bình

- Đất thương mại dịch vụ TMD 0,64 0,64 TT. Thới 
Bình

- Đất ở ODT 5,34 5,34 TT. Thới 
Bình

- Đất cây xanh DKV 1,00 1,00 TT. Thới 
Bình

- Đất giao thông DGT 4,38 0,24 4,14 TT. Thới 
Bình

2.1.10 Đất xây dựng trụ sở của tổ  
chức sự nghiệp DTS 0,14 - 0,14

1
Dự án Bảo hiểm xã hội huyện 
(thu  hồi  từ  trung  tâm  y  tế 
huyện)

DTS 0,13 0,13 DYT TT. Thới 
Bình

2 Trạm quan trắc mặt nước DTS 0,01 0,01 CLN Xã Hồ Thị 
Kỷ

2.2 Công  trình,  dự  án  chuyển 
mục đích sử dụng đất 19,01 0,27 18,74

2.2.1 Đất nông nghiệp khác NKH 1,60 - 1,60
1 Trang trại chăn nuôi heo NKH 0,15 0,15 CLN Xã Tân Bằng

2 Trại nuôi lươn năng suất cao NKH 1,45 1,45 NTS TT. Thới 
Bình

2.2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,30 - 0,30

1 Sân bóng mini nhân tạo TMD 0,13 0,13 CLN Xã Biển 
Bạch

2
Bãi  xếp  dỡ  hàng  hóa  thông 
thương (VLXD),  đóng tàu và 
cầu kiên nổi

TMD 0,10 0,10 CLN Xã Hồ Thị 
Kỷ
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

3 Cửa hàng xăng dầu Tư Dũng TMD 0,04 0,04 CLN Xã Trí Phải

4
Đất  thương  mại  dịch  vụ  (đại 
diện  ông  Vương  Trọng 
Khiêm)

TMD 0,01 0,01 CLN TT. Thới 
Bình

5
Đất  thương  mại  dịch  vụ  (đại 
diện  ông  Phạm  Văn  Tước  - 
ông Phạm Vũ Linh)

TMD 0,01 0,01 CLN TT. Thới 
Bình

6 Đất  thương  mại  dịch  vụ  (đại 
diện ông Huỳnh Thái Nhựt) TMD 0,01 0,01 CLN TT. Thới 

Bình

2.2.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông  
nghiệp SKC 2,72 0,27 2,45

1 Xưởng sơ chế tôm nguyên liệu SKC 0,19 0,19 - SKC Xã Biển 
Bạch Đông

2
Nhà máy sản xuất gạch không 
nung Cà Mau và điện áp mái 
mặt trời

SKC 0,76 0,76 ONT:0,68, 
CLN:0,08;

Xã Hồ Thị 
Kỷ

3 Xưởng  sản  xuất  Cấu  kiện  bê 
tông SKC 0,50 0,50 NTS Xã Hồ Thị 

Kỷ

4 Nhà Xưởng dựa trụ điện SKC 0,25 0,25 CLN Xã Hồ Thị 
Kỷ

5 Đất sản xuất kinh doanh xã Hồ 
Thị Kỷ SKC 0,06 0,06 CLN Xã Hồ Thị 

Kỷ

6 Công  ty  TNHH  MTV  Thủy 
sản Quang Huy SKC 0,08 0,08 SKC Xã Tân Lộc 

Bắc

7 Cơ  sở  sản  xuất  nước  lọc 
Cường Thịnh SKC 0,03 0,03 ODT:0,01; 

CLN:0,02
TT. Thới 

Bình
8 Nhà máy sản xuất lúa SKC 0,85 0,85 TMD Xã Trí Phải

2.2.4 Các tuyến đường chuyển mục  
đích sang đất ở nông thôn ONT 10,89 - 10,89

1 Tuyến  đường  hành  lang  ven 
biển phía nam (2 bên) ONT 1,40 - 1,40 LUK,CLN,NTS

Xã Biển 
Bạch, Biển 
Bạch Đông, 
Hồ Thị Kỷ, 
Tân Bằng, 
Xã Thới 

Bình

- Đoạn xã Biển Bạch (2 bên) ONT 0,10 0,10 Xã Biển 
Bạch

- Đoạn xã  Biển  Bạch Đông (2  
bên) ONT 0,10 0,10 Xã Biển 

Bạch Đông

- Đoạn xã Hồ Thị Kỷ ONT 1,00 1,00 Xã Hồ Thị  
Kỷ

- Đoạn xã Tân Bằng(2 bên) ONT 0,10 0,10 Xã Tân 
Bằng

- Đoạn xã Thới Bình (2 bên) ONT 0,10 0,10 Xã Thới  
Bình

2 Tuyến Quốc Lộ 63 (2 bên) ONT 1,01 - 1,01 LUK,CLN Xã Tân Lộc, 
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

Tân Lộc 
Bắc, Tân 

Phú

- Từ  ranh  Tân  Lộc  Bắc  đến  
ranh xã An Xuyên (2 bên) ONT 0,10 0,10 LUK,CLN Xã Tân Lộc

- Tuyến láng Trâm bờ nam ONT 0,05 0,05 LUK Xã Tân Lộc

- Tuyến  từ  bờ  tây  sông  Bạch 
Ngưu tới giáp Tân Lộc Bắc ONT 0,10 0,10 LUK Xã Tân Lộc

- Tuyến từ Tây sông Bạch Ngưu ONT 0,10 0,10 LUK Xã Tân Lộc

- Tuyến  bờ  đông  sông  Bạch 
Ngưu từ cấu số 4 đến QL63 ONT 0,10 0,10 LUK Xã Tân Lộc

- Tuyến  đường  dẫn  cầu  Bạch 
Ngưu đến QL63 (hai bên) ONT 0,05 0,05 CLN Xã Tân Lộc

-
Tuyến phía tây nhà lồng chợ  
Tân Lộc đến Cầu Bạch Ngưu  
(hai bên)

ONT 0,05 0,05 CLN Xã Tân Lộc

- Hết tuyến xã Tân lộc Bắc ONT 0,10 0,10 CLN Xã Tân lộc 
Bắc

- Hết tuyến xã Tân lộc Bắc bờ  
Đông sông Bạch ngưu ONT 0,10 0,10 LUK,CLN Xã Tân lộc 

Bắc

- Tuyến  kênh  xáng  Tân  Phong  
bờ Đông Sông Bạch Ngưu ONT 0,06 0,06 LUK,CLN Xã Tân lộc 

Bắc
- Đoạn xã Tân Phú ONT 0,20 0,20 CLN Xã Tân Phú

3 Tuyến Bờ Tây Sông Trẹm ONT 0,45 - 0,45

Xã Biển 
Bạch, Biển 
Bạch Đông, 

Xã Thới 
Bình

- Đoạn xã Biển Bạch ONT 0,10 0,10 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch

- Tuyến Thới Bình- Tân Bằng ONT 0,30 0,30 CLN,NTS Xã Biển 
Bạch Đông

- Đoạn xã Thới Bình ONT 0,05 0,05 CLN Xã Thới  
Bình

4 Tuyến Bờ Đông Sông Trẹm ONT 0,25 - 0,25

Xã Biển 
Bạch, Biển 
Bạch Đông, 

Xã Thới 
Bình

- Đoạn xã Biển Bạch ONT 0,10 0,10 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch

- Tuyến Thới Bình- Tân Bằng ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Biển 
Bạch Đông

- Đoạn xã Thới Bình ONT 0,05 0,05 CLN Xã Thới  
Bình

5 Tuyến đê sông Chắc Băng ( 2 
bên ) ONT 0,10 0,10 LUK,CLN Xã Thới 

Bình
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

6 Tuyến lộ về trung tâm xã Thới 
Bình ONT 0,10 0,10 NTS Xã Thới 

Bình

7 Tuyến  đường  Thới  Bình  -  U 
Minh ONT 0,20 0,20 LUK,NTS Xã Thới 

Bình

8 Tuyến đường tránh trung tâm 
thị trấn ONT 0,10 0,10 CLN Xã Thới 

Bình

9 Tuyến kinh xáng Láng Trâm ONT 0,05 0,05 CLN Xã Thới 
Bình

10 Tuyến Thới Bình- Trí Phải (2 
bên) ONT 0,10 0,10 CLN Xã Thới 

Bình

11 Tuyến Bà Đặng (1 bên) ONT 0,03 0,03 CLN Xã Thới 
Bình

12 Tuyến kênh Hai Ngó ONT 0,03 0,03 LUK,NTS Xã Thới 
Bình

13 Tuyến cầu Chợ Hội, Ranh Hạt 
đến Tràm thẻ ONT 0,07 0,07 CLN Xã Tân Phú

14 Đất ở ấp Trời Mọc ONT 0,08 0,08 LUK Xã Tân Phú

15 Tuyến  kênh  xáng  Tân  Phong 
(2 bên) ONT 0,06 0,06 LUK,CLN Xã Tân lộc 

Bắc

16 Tuyến Võ Văn Kiệt ONT 2,00 2,00 LUK,CLN,NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

17 Tuyến  Cầu  Bạch  Ngưu  đến 
đầu kênh Cái Bát ONT 0,09 0,09 CLN,NTS Xã Hồ Thị 

Kỷ

18 Tuyến cầu Khánh An đến Thị 
Phụng (Lộ nhựa) ONT 0,20 0,20 CLN,NTS Xã Hồ Thị 

Kỷ

19 Tuyến lộ Cà Mau-U Minh ONT 0,10 0,10 LUK, CLN Xã Hồ Thị 
Kỷ

20 Tuyến Sông Tắc Thủ ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

21
Tuyến lộ Khu Căn Cứ Huyện 
Uỷ
 Thới Bình

ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

22

Tuyến  lộ  Bến  Gổ  Nỏng  Kè 
Nhỏ  ra  lộ
 Hành  Lang  Ven  Biển  Phía 
Nam

ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

23 Tuyến Sông Bạch Ngưu ONT 0,10 0,10 NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

24 Tuyến Rạch Bần cũ giáp lộ Võ 
Văn Kiệt đến nhà ông Ba Chúc ONT 0,05 0,05 CLN,NTS Xã Hồ Thị 

Kỷ

25
Tuyến Ông Cải đến Bào Phán 
(Từ lộ Võ Văn Kiệt  đến đầu 
kinh xáng)

ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Hồ Thị 
Kỷ

26 Tuyến lộ ( từ lộ Võ Văn Kiệt 
đến Lộ Cà Mau - U Minh ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Hồ Thị 

Kỷ
27 Tuyến kênh thủy lợi (từ Kênh 

Xáng mới đến Khu chợ và nhà 
ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Hồ Thị 

Kỷ
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã)
Diện 
tích 
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

ở nông thôn)

28 Tuyến  Kênh  Bào  Nhàn 
(ĐH01) ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Hồ Thị 

Kỷ

28 Tuyến  kinh  Rạch  Giữa  (phía 
Nam) ONT 0,10 0,10 NTS Xã Tân Bằng

29 Tuyến kinh Trường học ONT 0,10 0,10 NTS,CLN Xã Tân Bằng
30 Tuyến kinh 11 lớn (phía Bắc) ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Tân Bằng
31 Tuyến Sông Trẹm (Hết tuyến) ONT 0,10 0,10 LUK,CLN, NTS Xã Tân Bằng
32 Tuyến Kênh 4 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Tân Bằng
33 Tuyến Kênh 5 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Tân Bằng
34 Tuyến Kênh 6 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Tân Bằng
35 Tuyến Kênh 7 ONT 0,05 0,05 CLN Xã Tân Bằng
36 Tuyến Kênh 8 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Tân Bằng
37 Tuyến Kênh 9 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Tân Bằng

38 Tuyến Kênh 10 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch

39 Tuyến Kênh 11 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch

40 Tuyến Kênh 12 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch

41 Tuyến Kênh 13 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch

45 Tuyến Lộ Ngã Bát ONT 0,20 0,20 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch

47 Tuyến bờ tây sông trẹm ONT 0,10 0,10 LUK Xã Biển 
Bạch

48 Tuyến  UBND  củ  đến  đường 
xuyên Á ONT 0,05 0,05 CLN Xã Biển 

Bạch Đông

49 Tuyến Lộ Kênh 1 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch Đông

50 Tuyến Lộ Kênh 2 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch Đông

51 Tuyến Lộ Kênh 3 ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch Đông

52 Tuyến Lộ Kênh 5 ONT 0,05 0,05 CLN Xã Biển 
Bạch Đông

53 Tuyến Lộ Kênh 6 ONT 0,05 0,05 CLN Xã Biển 
Bạch Đông

54 Tuyến Lộ Rạch Cái Sắn ONT 0,05 0,05 CLN Xã Biển 
Bạch Đông

55 Tuyến Lộ Kênh Kiểm ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Biển 
Bạch Đông

56 Tuyến Lộ Tân Phong (2 bên) ONT 0,05 0,05 CLN Xã Tân Lộc 
Đông

57 Tuyến  lộ  kênh  xáng  Phụng 
Hiệp ONT 0,05 0,05 CLN xã Tân Lộc 

Đông
58 Tuyến  lộ  kênh  xáng  Láng ONT 0,05 0,05 CLN xã Tân Lộc 
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
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(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

Trâm Đông

60 Tuyến  cầu  kênh  8  đến  cầu 
kênh 7 (ấp 9) ONT 0,03 0,03 LUK,HNK Xã Trí Lực

61
Tuyến  kênh  7  (ấp  9)  Từ  30 
kênh 7 đến hết ranh bà Phạm 
Thị Phụng

ONT 0,06 0,06 CLN Xã Trí Lực

62
Tuyến  30  ấp  Phủ  Thờ  (từ 
trường THCS Trí Phải Tây đến 
ranh Phủ thờ Bác)

ONT 0,05 0,05 CLN Xã Trí Lực

63
Tuyến  30  ấp  Phủ  Thờ:  Từ 
kênh 8 đến trường TH Trí Phải 
Tây

ONT 0,06 0,06 CLN Xã Trí Lực

64
Tuyến kênh 7 ấp Phủ Thờ (Từ 
ranh đất cây xăng Thanh Hiền 
đến kênh đầu ngàn)

ONT 0,06 0,06 LUK,CLN Xã Trí Lực

65 Tuyến 30 ấp 9 (Đoạn từ kênh 
8 đến kênh 9) ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Trí Lực

66 Tuyến  kênh 9 ấp 9 (Đoạn từ 
kênh 30 đến kênh 8 ngàn) ONT 0,05 0,05 LUK,HNK,CLN Xã Trí Lực

67 Tuyến kênh 7 ONT 0,06 0,06 CLN Xã Trí Lực

68
Từ  trường  TH  Trí  Phải  Tây 
đến  hết  ranh  đất  cây  xăng 
Thanh Hiền (30m)

ONT 0,05 0,05 HNK Xã Trí Lực

69 Từ trường THCS đến dốc cầu 
kênh 6 (30 m) ONT 0,05 0,05 HNK Xã Trí Lực

70 Từ  nhà  bà  Phạm  Thị  Phụng 
đến cầu 8 ngàn kênh 7 (35m) ONT 0,32 0,32 LUK,HNK Xã Trí Lực

71 Tuyến Lộ Láng Trâm (1 bên) ONT 0,10 0,10 CLN Xã Tân Lộc
72 Tuyến lộ Tân Phong (1 bên) ONT 0,05 0,05 LUK,CLN Xã Tân Lộc

73 Tuyến lộ Chánh Chợ Tân Lộc 
(2 bên) ONT 0,10 0,10 CLN Xã Tân Lộc

74 Tuyến Ngọn Cái (Từ cống số 5 
đến cống số 6: 1 bên) ONT 0,05 0,05 CLN Xã Tân Lộc

75
Tuyến Láng Trâm (Từ cầu Tân 
Lộc  đến  giáp  xã  Tân  Lộc 
Đông: Bờ Bắc)

ONT 0,10 0,10 CLN Xã Tân Lộc

76
Tuyến Láng Trâm (Từ cầu số 
4 đến giáp xã An Xuyên: Bờ 
Nam)

ONT 0,10 0,10 CLN Xã Tân Lộc

77
Tuyến QL 63 (Từ cầu Trí Phải 
đến giáp ranh xã  Tân Phú:  2 
bên)

ONT 0,10 0,10 CLN Xã Trí Phải

78 Tuyến QL 63 (Từ cầu Trí Phải 
đến ranh Hạt: 2 bên) ONT 0,06 0,06 CLN Xã Trí Phải

79 Tuyến ấp 1 (Từ chợ đến cống 
Tư Hóa: 2 bên) ONT 0,02 0,02 CLN Xã Trí Phải

80 Tuyến  lộ  Trí  Phải  đến  Thới ONT 0,10 0,10 CLN Xã Trí Phải
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất

Diện 
tích quy 
hoạch 
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Sử dụng vào 
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Bình (bờ Bắc kênh xáng Trắc 
Băng, từ kênh Trắc Băng vào 
100 m)

81 Khu vực Tượng đài ấp 1 ONT 0,20 0,20 CLN Xã Trí Phải

82 Chuyển mục đích đất ở trung 
tâm xã Trí Phải (tờ 16) ONT 0,10 0,10 CLN,NTS Xã Trí Phải

2.2.5 Các tuyến đường chuyển mục  
đích sang đất ở đô thị ODT 3,50 - 3,50

1 Tuyến đường 30/4 ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

2 Tuyến  quỹ  tín  dụng  đến  nhà 
ông Hai Khuê ODT 0,05 0,05 CLN TT. Thới 

Bình

3 Tuyến ông Quới đến rạch Bà 
Hội ODT 0,15 0,15 CLN TT. Thới 

Bình

4 Tuyến ông Chín đến giáp ranh 
xã Thới Bình ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 

Bình

5 Tuyến  giáp  lộ  Thới  Bình-U 
Minh đến rạch Bà Hội ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 

Bình

6 Tuyến  3  con  kênh xáng  rạch 
bà Năm ODT 0,10 0,10 LUK, CLN TT. Thới 

Bình

7 Tuyến  đường  1/5  đến  giáp 
ranh xã Thới Bình ODT 0,10 0,10 CLN, NTS TT. Thới 

Bình

8 Tuyến  phòng  Nông  Nghiệp 
đến giáp ranh xã Thới Bình ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 

Bình

9 Tuyến vàm rạch Bà Đặng đến 
giáp ranh xã Thới Bình ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 

Bình

10 Tuyến kênh Zero ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

11 Tuyến lộ Thới Bình - U Minh ODT 0,10 0,10 LUK, NTS TT. Thới 
Bình

12 Tuyến  đường  Hành  lang  ven 
biển phía Nam (Hết tuyến) ODT 0,20 0,20 LUK, NTS TT. Thới 

Bình

13 Tuyến kinh Zero đến kinh số 3 ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

14 Tuyến Đình Thần đến kinh Ba 
Chùa ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 

Bình

15 Tuyến lộ Sáu Đạt ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

16 Tuyến kinh số 1 đến kênh Bờ 
Bao ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 

Bình

17 Tuyến kinh số 2 đến U Minh ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

18 Tuyến rạch Biện Triệu ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

19 Tuyến kinh Cựa Gà ODT 0,10 0,10 LUK, CLN TT. Thới 
Bình

20 Tuyến đường Lê Hoàng Thá ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất
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Bình

21 Tuyến lộ Rạch Ông ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

22 Tuyến  sông  Trẹm  đến  Thới 
Bình -Tân Lộc ODT 0,05 0,05 CLN TT. Thới 

Bình

23 Tuyến rạch Giồng ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 
Bình

24 Tuyến kinh Zero đến giáp ranh 
xã Thới Bình ODT 0,05 0,05 CLN TT. Thới 

Bình

25 Tuyến  rạch  Bà  Hội  đến  giáp 
ranh xã Thới Bình ODT 0,10 0,10 CLN TT. Thới 

Bình

26
Tuyến  dân  cư  Ven  đường 
HLVB  Phía  Nam  (từ  Rạch 
Ông đến Kênh Lò Rèn)

ODT 1,00 1,00 DGT TT. Thới 
Bình

2.3 Các  khu  vực  sử  dụng  đất 
khác 1,42 1,38 0,04

2.3.1

Các  công  trình  thực  hiện 
việc  giao  đất,  thuê  đất, 
chuyển  nhượng  quyền  sử 
dụng đất, cấp GCN quyền sử 
dụng đất

1,42 1,38 0,04

2.3.1.
1

Đất sản xuất kinh doanh phi  
nông nghiệp SKC 0,06 0,06 -

1 Trạm cấp nước số 1 SKC 0,02 0,02 TT. Thới 
Bình

2 Trạm cấp nước số 2 SKC 0,02 0,02 TT. Thới 
Bình

3 Trạm cấp nước Trí Phải SKC 0,02 0,02 Xã Trí Phải
2.3.1.

2
Đất  công  trình  bưu  chính  
viễn thông DBV 0,66 0,62 0,04

1 Trung tâm viễn thông 2 DBV 0,04 0,04 TSC TT. Thới 
Bình

2 Đất  Trung  tâm  huyện  Thới 
Bình. DBV 0,02 0,02 - DBV TT. Thới 

Bình

3 Bưu điện Văn hóa xã Tắc Thủ DBV 0,01 0,01 - DBV xã Hồ Thị 
Kỷ

4 Trạm VT Thị Phụng DBV 0,03 0,03 - DBV xã Hồ Thị 
Kỷ

5 Bưu điện Văn hóa xã Tân Lộc DBV 0,01 0,01 - DBV Xã Tân Lộc
6 Bưu cục Trí Phải DBV 0,03 0,03 - DBV Xã Trí Phải
7 Trạm VT Trí Phải DBV 0,03 0,03 - DBV Xã Trí Phải
8 Trạm VT Kênh 30 DBV 0,04 0,04 - DBV Xã Trí Lực

9 Đất kênh 6 La Cua DBV 0,13 0,13 - DBV Xã Biển 
Bạch Đông

10 Trạm VT Đồng Sậy DBV 0,09 0,09 - DBV Xã Thới 
Bình

11 Trạm VT kênh 13 DBV 0,20 0,20 - DBV Xã Biển 
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STT Hạng mục công trình Loại 
đất
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tích quy 
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(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

Bạch

12 Trạm VT Zero DBV 0,03 0,03 - DBV TT. Thới 
Bình

2.3.1.
3

Đất xây dựng cơ sở giáo dục  
và đào tạo DGD 0,96 0,96 -

1 Trường THCS Tân Lợi DGD 0,96 0,96 DGD Xã Hồ Thị 
Kỷ

2.3.1.
4 Đất ở tại nông thôn TSC 0,06 - 0,06

1 Giao đất hộ gia đình cá nhân 
tại thửa đất số 32, tờ số 20 ONT 0,06 0,06 DCH Xã Hồ Thị 

Kỷ
2.3.1.

5 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,70 0,70 -

1 Trụ  sở  UBND  xã  (Giao  đất, 
cấp giấy) TSC 0,70 0,70 - TSC Xã Thới 

Bình

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 
sử dụng đất.
a) Căn cứ pháp lý 
Các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong phương án kế hoạch sử dụng 

đất năm nay được căn cứ theo các văn bản pháp lý sau:
- 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;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất;
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định 

Khung giá đất;
-  Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 
của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTNMT ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
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- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, 
điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

-  Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất;

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau Ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi 
thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 
2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

- Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

b) Phương pháp tính và dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai
Trong phương án kế hoạch sử dụng đất năm nay huyện Thới Bình cần 

chuyển mục đích sử dụng đất là 115,67 ha, cụ thể là: 
- Đất nông nghiệp chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp 114,67 ha;
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 1,00 ha; 
Đối với các khoản thu: Dự kiến các khoản thu bao gồm thu từ việc giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
- Thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất
+ Từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn: Tính bình quân 429.000 đồng/m2;
+ Từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị: Tính bình quân 1.676.300 đồng/m2.
- Thu tiền cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất
+ Đất ở nông thôn: tính bình quân 429.000 đồng/m2;
+ Đất ở đô thị: tính bình quân 1.676.300 đồng/m2.
+ Đất thương mại, dịch vụ: Tính bình quân 842.120 đồng/m2;
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tính bình quân 631.590 đồng/m2;
+ Đất nông nghiệp: Tính bình quân theo khu vực 41.667 đồng/m2;
- Thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất: không có
Đối với các khoản chi: Dự kiến các khoản chi bao gồm chi cho việc bồi 

thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:
+ Đất trồng cây hàng năm: Tính bình quân theo khu vực 37.500 đồng/m2;
+ Đất trồng cây lâu năm: Tính bình quân theo khu vực 50.000 đồng/m2;
+ Đất nuôi trồng thủy sản: Tính bình quân theo khu vực 37.500 đồng/m2;
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+ Đất ở nông thôn: tính bình quân 429.000 đồng/m2;
+ Đất ở đô thị: tính bình quân 1.676.300 đồng/m2.

Bảng 18: Bảng dự kiến thu, chi liên quan đất đai năm 2022
Đơn vị tính: đồng

STT Dự kiến các khoản thu, chi Diện tích
(m2) Đơn giá Thành tiền

I
Dự kiến các khoản thu bao gồm thu từ 
việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất như sau:

  149.183.604.000

1 Thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất   149.183.604.000

 Từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn 109.500 429.000 46.975.500.000

 Từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị 35.000 1.676.300 58.670.500.000

2 Thu tiền cho thuê đất, giao đất có thu 
tiền sử dụng đất   43.537.604.000

 Đất ở nông thôn 127.500 429.000 54.697.500.000

 Đất ở đô thị 53.400 1.676.300 89.514.420.000

 Đất thương mại, dịch vụ 51.700 842.120 43.537.604.000

 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 24.500 631.590 15.473.955.000

 Đất phi nông nghiệp khác 40.400 736.855 29.768.942.000

 Đất nông nghiệp khác 16.000 41.667 666.666.667

II
Dự kiến các khoản chi bao gồm chi cho 
việc bồi thường giải phóng mặt bằng 
khi nhà nước thu hồi đất

  46.838.840.000

 Đất trồng cây hàng năm 383.000 37.500 14.362.500.000

 Đất trồng cây lâu năm 128.200 50.000 6.410.000.000

 Đất nuôi trồng thủy sản 489.500 37.500 18.356.250.000

 Đất ở nông thôn 16.800 429.000 7.207.200.000

 Đất ở đô thị 300 1.676.300 502.890.000

III Cân đối (thu - chi)   102.344.764.000

Các khoản thu, chi trong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện 
được tính theo giá đất trung bình, chỉ là dự kiến dựa trên khung giá đất và các văn 
bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Việc thu chi 
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thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai thực hiện dự án mà áp dụng đơn giá, 
khung giá và giá đất cụ thể tại thời điểm đó đối với từng dự án cụ thể.
IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

Có chính sách ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu 
quả kinh tế cao, tập trung vào các đối tượng chủ lực của huyện như tôm càng 
xanh, lúa đặc sản... Bên cạnh đó cần đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn và kinh nghiệm thực tế cho nông dân, đặc biệt là kỹ thuật và công nghệ sản 
xuất mới.

Có biện pháp thích hợp nhằm khôi phục những khu vực đất đã bị suy thoái; 
giảm các tác động dẫn tới ô nhiễm môi trường đất; tăng cường quản lý việc thực 
hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện,  
thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản 
xuất kinh doanh, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, nhất là 
những khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt 
chẽ quy hoạch phát triển các khu trung tâm, khu dân cư, khu sản xuất phi nông 
nghiệp, thương mại dịch vụ.
4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch, cần 
có các giải pháp để thu hút nguồn lực và nguồn vốn đầu tư như sau:

Tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự 
án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất nhằm thúc đẩy phát triển kinh kế - xã 
hội của huyện.

Có chính sách đãi ngộ đối với các cán bộ công tác trên địa bàn, tăng cường 
bố trí nguồn vốn phù hợp để phát triển nguồn nhân lực hiện có, từng bước bồi 
dưỡng lực lượng cán bộ làm việc tại cơ sở, thu hút nguồn nhân lực có chuyên 
môn sâu về công tác.

Ngoài việc huy động vốn từ ngân sách,  sẽ tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ 
các doanh nghiệp nhằm thực hiện các công trình trọng điểm của huyện, đẩy 
mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các ngành, lĩnh vực để mời gọi đầu 
tư đúng theo quy định của pháp luật.

Tăng cường các nguồn thu từ đất thông qua giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá quyền sử 
dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ công tác quản lý đất đai 
của huyện.
4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

4.3.1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình
Thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho 
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các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ có liên quan 
nhằm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 
Thới Bình trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện để tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân có liên biết, thực hiện.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử 
lý nghiêm những trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

Chấn chỉnh lại công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án của Hội đồng 
bồi thường, theo đó: Hội đồng bồi thường của dự án phải chủ động thực hiện 
trách nhiệm của Hội đồng trong công tác thu hồi đất theo quy định pháp luật về 
đất đai, đặc biệt là giải quyết các tồn tại vướng mắc để hỗ trợ các chủ đầu tư 
thực hiện đạt lộ trình UBND tỉnh đã quy định. Đây là khâu rất quan trọng, là 
một trong các yếu tố quyết định đến tiến độ triển khai thực hiện dự án của các 
chủ đầu tư.

Thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp và đẩy mạnh công tác 
vận động, tuyên truyền khi thực hiện dự án thu hồi, bồi thường đất đai để người 
dân thuộc đối tượng thu hồi đất đồng tình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho 
công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng. 

4.3.2. Trách nhiệm của các phòng, ban ngành thuộc huyện Thới Bình
Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện trong các 

hoạt động quản lý về đất đai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã đăng 
ký; có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp tốt với các chủ đầu tư, thực hiện nhanh 
nhất về bồi thường, thu hồi đất, chuyển mục đích, giao đất để các dự án triển 
khai thi công. 

Các phòng, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cần có sự phối hợp chặt 
chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường để tiến hành tổ chức thực hiện các hạng 
mục công trình, dự án đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất; chủ động xin nguồn 
vốn hoặc mời gọi đầu tư từ bên ngoài để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc 
quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết kịp thời, hiệu quả các trường 
hợp khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai. 

4.3.3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tổ chức thực hiện các dự án công trình do UBND xã làm chủ đầu tư; phối 

hợp với các phòng, ban ngành của huyện, tham gia tích cực công tác bồi thường, 
thu hồi đất, giao đất các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất đúng 
theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và đề xuất bổ sung kịp thời nếu có 
phát sinh mới.

Quản lý chặt chẽ quỹ đất trên địa bàn cấp xã, không để phát sinh xây dựng 
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các công trình, dự án ngoài kế hoạch được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước 
UBND huyện về thực hiện các dự án đăng ký và quản lý đất đai trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật.
4.4. Các giải pháp khác.

Để thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện một cách hiệu quả, ngoài các 
giải pháp nêu trên cũng cần phải thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chính 
sách pháp luật và giải pháp về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, với các 
nội dung cụ thể như sau:

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho 
các tổ chức, hộ gia đình cá nhân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ có liên quan nhằm 
sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Có chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp và đẩy mạnh công tác vận động, 
tuyên truyền khi thực hiện dự án thu hồi, bồi thường đất đai để người dân thuộc 
đối tượng thu hồi đất đồng tình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 
thu hồi đất giải phóng mặt bằng. 

Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong 
quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cấp 
giấy CNQSDĐ các dự án nhà ở, phát triển đô thị.

Chấn chỉnh lại công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án của Hội đồng 
bồi thường, theo đó: Hội đồng bồi thường của dự án phải chủ động thực hiện 
trách nhiệm của Hội đồng trong công tác thu hồi đất theo quy định pháp luật về 
đất đai, đặc biệt là giải quyết các tồn tại vướng mắc để hỗ trợ các chủ đầu tư 
thực hiện đạt lộ trình UBND tỉnh đã quy định. Đây là khâu rất quan trọng, là 
một trong các yếu tố quyết định đến tiến độ triển khai thực hiện dự án của các 
chủ đầu tư.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thới Bình cơ bản đã đáp ứng 
được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, trên cơ sở khai thác sử 
dụng đất hợp lý và tiết kiệm, đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng an ninh. Là căn cứ pháp lý để Nhà nước thu hồi, giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời huy động nguồn lực từ đất đai 
để phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền 
vững trên địa bàn huyện trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính kế thừa, có cơ sở 
khoa học và có tính khả thi cao. 

2. Kiến nghị
Để đảm bảo kế hoạch được thực hiện với các mục tiêu cụ thể đối với từng 

ngành, từng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của huyện một cách 
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vững chắc, đồng thời làm cơ sở pháp lý để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà 
nước về đất đai và tạo điều kiện để người sử dụng đất chủ động nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất, UBND huyện Thới Bình kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà 
Mau sớm xem xét, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thới 
Bình, đồng thời có chính sách đầu tư, hỗ trợ thỏa đáng, đặc biệt là đối với phát 
triển cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện Thới Bình đã đề ra trong năm 2022./.



PHẦN PHỤ LỤC

STT Ký hiệu 
biểu Tên biểu Ghi chú

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021

1 Biểu 
01/CH

Hiện  trạng  sử  dụng  đất  năm  2021  huyện 
Thới Bình

2 Biểu 
02/CH

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 
trước huyện Thới Bình

3 Biểu 
06/CH

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thới 
Bình

4 Biểu 
07/CH

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 
2022 huyện Thới Bình

5 Biểu 
08/CH

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 huyện Thới 
Bình

6 Biểu 
09/CH

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 
năm 2022 huyện Thới Bình

7 Biểu 
10/CH

Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 
2022 huyện Thới Bình

8 Biểu 
11/CH

Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức 
năng huyện Thới Bình

9 Biểu 
13/CH

Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 huyện Thới Bình
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