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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất 

quản lý nên nguyên tắc sử dụng đất được Luật Đất đai năm 2013 quy định“Đúng 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất” và quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những 15 nội dung quản lý nhà nước về 

đất đai. 

Trong những năm qua huyện Năm Căn đã lập kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm theo quy định. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Năm Căn không ngừng 

phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, 

tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo nên sự biến động về cơ cấu sử dụng đất, 

nhất là việc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện. Do vậy, việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khai thác hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu luôn là nhu 

cầu cấp thiết, đòi hỏi các ngành, lĩnh vực, địa phương phải đảm bảo sự cân bằng 

nhu cầu sử dụng đất và phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh. 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, 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; 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 và các văn bản có liên quan. Để có cơ sở thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

UBND huyện Năm Căn đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện lập “Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn” nhằm phân bổ, bố trí quỹ đất kịp thời, hợp 

lý đúng mục đích, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.  

2. Mục đích, yêu cầu 

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022 trên địa bàn huyện Năm Căn, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Năm Căn phải đạt được các mục đích, yêu cầu sau: 

- Đánh giá 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 kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của huyện Năm Căn theo quy định; 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội trong năm 2022 trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 chưa thực hiện hết còn phù hợp với kinh tế - xã hội và nhu 

cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình cá nhân có sử dụng đất trên địa bàn 

huyện; 

 - Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất của 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 cần chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng đơn vị 

hành chính cấp xã trong năm 2022; 

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch 

sử dụng đất;  

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.  

3. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 

3.1. Căn cứ pháp lý  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn được thực hiện trên cơ sở 

pháp lý sau đây: 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Luật Lâm nghiệp năm 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 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 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 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- 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 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
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dân tỉnh Cà Mau ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất năm 2019 và danh mục dự án bị hủy bỏ;  

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 02/04/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau 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 12/07/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau 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 12/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau 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 06/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và 

dự án hủy bỏ; 

- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 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 2021 tỉnh Cà Mau; 

- Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 09/10/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau Ban hành Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau; 

- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cà Mau; 

- Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/ 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà Mau Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất năm 2021. 

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 02/05/2021 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 14/2021/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 32/2021/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất năm 2021. 

Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về 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 địa bàn tỉnh Cà 

Mau; 

- Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
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Cà Mau, danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau. 

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 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. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

- 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. 

- Công văn số 3034/STNMT-QLĐĐ ngày 05/11/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Cà Mau tạm phân bổ trên 

địa bàn các huyện, thành phố. 

3.2. Tài liệu, số liệu liên quan 

Các tài liệu được tham khảo để xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Năm Căn bao gồm: 

- Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về việc điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 

(2016-2021) tỉnh Cà Mau; 

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Năm Căn;  

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Năm Căn; 

- Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Năm Căn; 

- Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Năm Căn; 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Năm Căn; 

- Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2015 tỉnh Cà Mau; 

- Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Năm 

Căn về Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

- Kết quả thống kê đất đai hai cấp (xã, huyện) năm 2020 trên địa bàn huyện 

Năm Căn; 

- Niên giám thống kê của Cục Thống kê Cà Mau, năm 2020; 

- Các số liệu, tài liệu khác có liên quan. 
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I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1.1 Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Năm Căn cách thành phố Cà Mau 53 km về phía Tây Nam, có tọa độ 

địa lý từ 8035’ đến 8052’ vĩ độ Bắc và từ 104020’ đến 104042’ kinh độ Đông. 

Ranh địa giới hành chính của huyện tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông: Giáp biển Đông; 

- Phía Tây: Giáp biển Tây; 

- Phía Nam: Giáp huyện Ngọc Hiển; 

- Phía Bắc: Giáp 3 huyện: Phú Tân, Cái Nước và Đầm Dơi. 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, huyện Năm Căn có diện tích tự 

nhiên là 49.085,46 ha, gồm 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc: Thị trấn Năm 

Căn và các xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Hiệp Tùng, Lâm Hải, Hàng Vịnh, Tam 

Giang và Tam Giang Đông. 

1.1.2. Địa hình, khí hậu, thủy văn 

a) Địa hình  

Địa hình huyện Năm Căn tương đối bằng phẳng nhưng bị chia cắt bởi hệ 

thống sông, kênh, rạch chằng chịt, nhiều sông rộng như sông Cửa Lớn, sông Tam 

Giang, sông Cái Ngay,… cùng với các cửa sông lớn đổ ra biển như cửa Bảy Háp, 

cửa Bồ Đề, cửa Hố Gùi,... là điều kiện thuận lợi để tàu, thuyền có tải trọng lớn có 

thể ra vào thuận lợi. Cao độ trung bình từ 0,5m - 0,7m, thường xuyên ngập triều. 

Đây là tiềm năng để phát triển giao thông đường thuỷ, sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thuỷ sản, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn. 

Tuy nhiên, phần lớn diện tích của huyện thuộc dạng đất ngập nước, nền đất 

yếu nên việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và xây dựng dân dụng rất 

tốn kém do yêu cầu xử lý nền móng phức tạp; tính ổn định của các công trình xây 

dựng bị hạn chế, dễ bị sụt lún nền móng. Mặt khác, những năm gần đây ở một số 

khu vực giáp biển thường xuyên xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống và tài 

sản của người dân. 

b) Khí hậu 

Huyện Năm Căn mang những đặc tính chung của khí hậu vùng đồng bằng 

sông Cửu Long, đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Trong năm, có 2 

mùa mưa, nắng rõ rệt: 

+ Mùa mưa: Từ tháng 05 đến tháng 12, mùa này chịu ảnh hưởng gió mùa 

Tây Nam; 

+ Mùa khô: Từ tháng 01 đến tháng 04, mùa này chịu ảnh hưởng gió mùa 

Đông Bắc. 

Theo Niên giám thống kê năm 2020 của tỉnh Cà Mau, lượng mưa trung bình 
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năm 2021 là 2.262,9 mm, tháng có lượng mưa cao nhất trong năm là tháng 7 với 

464,5 mm và tháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 2 với 0,80 mm; nhiệt độ 

trung bình năm là 28,10C, chệnh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh 

nhất không quá 3,40C; số giờ nắng các tháng trong năm 1.923,6 giờ; độ ẩm không 

khí trung bình 80%. 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020, Cục Thống kê Cà Mau). 

c) Chế độ thủy văn 

Huyện Năm Căn là một trong hai huyện của tỉnh Cà Mau (cùng với huyện 

Ngọc Hiển) có cả bờ biển Đông và bờ biển Tây, có sông Cửa Lớn chạy xuyên 

suốt từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây. Vì vậy, huyện Năm Căn chịu tác động 

trực tiếp của cả triều biển Đông (bán nhật triều không đều) và triều biển Tây 

(nhật triều không đều); thuỷ triều biển Đông lớn vào các ngày triều cường có biên 

độ triều vào khoảng 300 cm, các ngày triều kém biên độ triều cũng đạt từ 180 - 

220 cm; thuỷ biển Tây, biên độ triều lớn nhất khoảng 100 cm.  

Do ảnh hưởng của chế độ thủy triều biển Đông và biển Tây và có nhiều cửa 

sông thông ra biển nên toàn bộ diện tích đất liền của huyện đều bị nhiễm mặn và 

chế độ truyền triều rất phức tạp. Chế độ thủy triều đã được người dân tận dụng 

trong đời sống, sản xuất như: Giao thông đi lại theo con nước, lấy nước và thoát 

nước cho các vùng, đầm nuôi tôm,… 

Ngoài ra, thủy triều đưa nước biển ra vào thường xuyên, mang theo một 

lượng phù sa lớn làm bồi lắng ở các sông, kênh thủy lợi. Từ đó dẫn đến việc nạo 

vét kênh, rạch rất tốn kém, phải đầu tư thường xuyên. Mặt khác, trong mùa khô 

(mùa gió chướng) nước biển dâng cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của 

người dân nên công tác chống tràn là công việc diễn ra thường xuyên hàng năm 

của huyện.  

1.1.3. Các nguồn tài nguyên 

 a) Tài nguyên đất 

Theo phân kết quả dự án “Điều tra bổ sung, chỉnh lý xây dựng bản đồ đất 

tỉnh Cà Mau” tỷ lệ 1/100.000, huyện Năm Căn có 3 nhóm đất chính gồm: 

- Nhóm đất mặn: Đất mặn có diện tích 611 ha chiếm 1,26% diện tích toàn 

huyện. Đây là diện tích đất mặn nặng thường xuyên, loại đất này còn non trẻ, có 

rừng ngập mặn che phủ. 

Về mặt tính chất hóa học, đất mặn nặng có trị số pH (H2O) thường ở mức 

trung hòa đến hơi kiềm (7,0 - 8,0), hàm lượng Cl - % khá cao (> 0,5 - 1,4%) ngay 

ở tầng đất mặn, EC đo được cũng ở mức cao (7,5 - 8,3 ms/cm). 

Về tính chất vật lý cho thấy: 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, tạo điều kiện cho mao dẫn đưa muối lên tầng đất mặt. Về khả năng 

sử dụng: 

+ Đất mặn thường xuyên, mặn nặng là đất có trở ngại lớn cho sản xuất nông 



 

7 

 

nghiệp. Có khả năng sử dụng vào việc nuôi tôm, trồng rừng chịu mặn; 

+ Đất mặn dưới rừng ngập mặn, khả năng sử dụng chính cho việc bảo vệ và 

trồng rừng ngập mặn. Các loại hình sử dụng đất có thể thực hiện là: Rừng ngập 

mặn hay rừng - tôm. Trong đó rừng ngập mặn là loại hình sử dụng đất chính vì 

cần thiết phải duy trì đai rừng phòng hộ ven biển; 

- Nhóm đất phèn:Đất phèn có diện tích 41.467 ha, chiếm 85,88% diện tích toàn 

huyện, chủ yếu là đất phèn tiềm tàng. Ngoài hạn chế do tác động của chất phèn 

(chua, Al+++, Fe++, SO4) nhóm đất phèn còn bị nhiễm mặn. Tình trạng chồng lắp và 

xen kẹp hai yếu tố hạn chế phèn và mặn, không chỉ là một diễn biến phức tạp về mặt 

hóa học mà còn gây những trở ngại lớn cho vấn đề sử dụng đất và môi trường. 

Về tính chất của đất phèn: Đất phèn tiềm tàng nhìn chung có trị số pH cao 

hơn hẳn đất phèn hoạt động nhưng trị số pH của nhóm đất phèn không quá thấp 

do chịu ảnh hưởng của nước mặn. Hàm lượng SO4
- trong đất phèn tiềm tàng rất 

cao (> 0,2 - 0,49%) về độ mặn, cả hai chỉ tiêu Cl- % và TMT đều cao (Cl- %) 0,5 - 

1%; TMT > 0,5 - 2%. 

+ Về độ phì nhiêu trong đất phèn được xem xét bởi các chỉ tiêu: Có độ phì 

nhiêu tiềm tàng rất cao, với hàm lượng chất hữu cơ rất giàu (4 -12% OM) tương 

ứng đạm tổng số cao (N: 0,2 - 0,3%), rất giàu kali (0,5 - 2%). Lân tổng số hơi 

nghèo (0,04 - 0,09%). Các kation kiềm trao đổi khá cao, kể cả Ca++ và Mg++. 

Nhìn chung Mg++ cao hơn Ca++ càng chứng tỏ đất phèn ở đây còn chịu khá nặng 

nề ảnh hưởng của biển; 

+ Về khả năng sử dụng đất phèn: Có thể sản xuất nông nghiệp trong mùa 

mưa hoặc nuôi tôm kết hợp,...Đất phèn trong điều kiện đất mặn thường xuyên, 

mặn nặng chỉ có khả năng cho việc trồng rừng, một số diện tích có khả năng 

nuôi tôm nhưng trong sử dụng đất không nên thoát thủy nhiều và không nên 

làm cho tầng phèn bị ôxy hóa. 

- Nhóm đất bãi bồi: Là nhóm đất mới hình thành dọc theo bờ biển, với diện 

tích khoảng 6.972 ha, chiếm 14,44% diện tích toàn huyện. Đây là nơi phát triển 

tự nhiên của hệ sinh thái rừng ngập mặn, chủ yếu là rừng mắm, rừng đước; là môi 

trường thuận lợi cho việc sinh sản và cư trú của các loài thủy hải sản nước mặn 

đặc biệt là tôm; vùng bãi bồi chưa ổn định và khá nhạy cảm với tác động của con 

người, vì vậy cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt ở trạng thái vốn nguyên thủy của 

nó cho các loài thủy sản đến cư trú và sinh sản, là nguồn thủy sản giống rất quan 

trọng cho ngành nuôi trồng thủy hải sản nước mặn.  

(Nguồn: Báo cáo Điều tra bổ sung, chỉnh lý xây dựng bản đồ đất tỉnh Cà 

Mau, năm 2011) 

 b) Tài nguyên nước 

Do nằm tiếp giáp với biển nên toàn bộ nguồn nước mặt (nước sông rạch) là 

nước mặn, nước lợ; nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, các dịch vụ, 

… đều sử dụng nguồn nước ngầm và nước mưa. 

Năm Căn có 3 nguồn nước chủ yếu có mối quan hệ chặt chẽ, ảnh hưởng 
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mạnh đến tiến trình khai thác sử dụng đất: 

- Nước mặn: Là một tài nguyên vốn có của huyện, nước mặn không thích hợp 

với cây, con nước ngọt, nhưng nếu bố trí sản xuất hợp lý nước mặn sẽ là nguồn tài 

nguyên vô cùng quý giá để phát triển nuôi trồng thủy sản, làm muối, phát triển 

rừng ngập mặn...; 

- Nước mưa: Là nguồn nước ngọt, chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông, lâm 

ngư, nghiệp và một phần trong sinh hoạt. Mặt khác, nước mưa cùng với nước 

mặn còn đóng vai trò điều hòa, làm tăng thêm giá trị của tài nguyên nước nói 

chung trên địa bàn huyện; 

- Nước ngầm: Theo kết quả điều tra, đánh giá của Liên đoàn Bản đồ - Địa 

chất Miền Nam năm 2001 về nguồn nước dưới đất ở tỉnh Cà Mau (trong đất liền) 

đều được phân chia thành 7 tầng chứa nước dưới đất, có độ sâu từ 36,6m đến 

372m. Nguồn nước ngầm đang được khai thác, sử dụng trên địa bàn huyện Năm 

Căn là từ tầng II đến tầng III có độ sâu từ 89 m - 172 m, riêng khu vực thị trấn Năm 

Căn khai thác nước ngầm ở 3 tầng: II, III và IV có độ sâu từ 78 m - 222 m; 

Về chất lượng nước nhìn chung khá tốt, không bị nhiễm mặn, đảm bảo cho 

sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, quá trình khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm 

cần được quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý, tiết kiệm và khoa học, tránh gây ô 

nhiễm và lãng phí nguồn nước ngầm.  

 c) Tài nguyên rừng 

Rừng ngập mặn của tỉnh Cà Mau nói chung và của huyện Năm Căn nói riêng 

là một trong những nguồn tài nguyên quý mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho người 

dân nơi đây. Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020 huyện Năm Căn có tổng 

diện tích đất rừng là 23.042,16 ha (đất rừng phòng hộ là 5.742,39 ha, đất rừng 

đặc dụng là 1.860,64 ha và đất rừng sản xuất là 15.439,13 ha) chiếm 46,94% diện 

tích tự nhiên của huyện. Chủ yếu tại thị trấn Năm Căn và các xã: Đất Mới, Lâm 

Hải, Tam Giang và Tam Giang Đông với đặc thù là rừng ngập mặn, chủ yếu là 

sú, vẹt, đước, mấm… Hệ sinh thái dưới tán rừng khá phong phú, là nơi sản sinh 

ra các loài hải sản như: Sò, vộp, ốc len, tôm, cua… có giá trị kinh tế cao. Đây là 

hệ sinh thái rừng đặc thù ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng 

đối với cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, điều hoà khí hậu và phòng 

hộ ven biển. 

Hiện nay, tài nguyên rừng và đất rừng ngập mặn của huyện đang được bảo 

vệ, phát triển và khai thác một cách hợp lý, khoa học và tiết kiệm kết hợp một số 

mô hình kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 d) Tài nguyên biển 

Huyện Năm Căn là một trong số 6 huyện của tỉnh Cà Mau tiếp giáp với 

biển, có nhiều loài thủy hải sản rất đa dạng và phong phú với trữ lượng lớn, nhiều 

loài có giá trị kinh tế cao, có các khu vực thuận lợi để phát triển kinh tế biển, 

nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản như: 

- Cửa Bồ Đề là luồng ra vào cảng Năm Căn, thuận lợi phát triển vận tải biển, 
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các dịch vụ cảng biển.  

- Vùng biển phía Tây Nam là ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ 

lượng hải sản lớn và đa dạng, nhiều loại có giá trị kinh tế cao. Do nguồn lợi của 

vùng biển Cà Mau phong phú, ngư dân của huyện có điều kiện làm nghề khai 

thác biển (tàu thuyền nghề cá, đóng đáy biển…). 

  

 e) Tài nguyên khoáng sản 

Vùng biển Tây Nam tỉnh Cà Mau nói chung, địa phận Năm Căn nói riêng. 

Theo báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển khí Tây Nam của Tổng công ty dầu 

khí Việt Nam thì vùng biển ngoài khơi Tây Nam đã phát hiện có giá trị về khí 

công nghiệp, trữ lượng tiềm năng khoảng trên 170 tỷ m3, trong đó trữ lượng đã 

phát hiện khoảng 30 tỷ m3; khả năng phát triển và khai thác có thể đạt trên 8 tỷ 

m3/năm; trữ lượng khí ở ngoài vùng biển là tiền đề phát triển công nghiệp khí 

điện đạm cho tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, cảng 

Năm Căn là một trong những khu vực phục vụ dịch vụ thăm dò, khai thác dầu 

khí, đồng thời đặt ra nhiệm vụ quan trọng về tăng cường đảm bảo quốc phòng đối 

với vùng biển của tỉnh Cà Mau. 

 f) Tài nguyên du lịch 

Hiện nay, huyện Năm Căn chưa phải là địa bàn trọng điểm phát triển du 

lịch của tỉnh nhưng trong tương tương lai huyện cũng có thể khai thác du lịch 

dạng sinh thái rừng - biển - miệt vườn - sân chim, làm điểm đến cho khách du 

lịch sinh thái,… thông qua các dịch vụ ăn, nghỉ, vui chơi, giải trí ở một số điểm 

như: Vườn chim Tư Na, Dự án Công viên sinh thái tại thị trấn Năm Căn.  

 g) Tài nguyên nhân văn 

Năm Căn là địa danh khá nổi tiếng, có nhiều di tích lịch sử liên quan đến 

cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, nhiều di tích lịch sử được Bộ Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch xếp hạng hoặc đang đề nghị xếp hạng, những lễ hội truyền 

thống chung và riêng của các dân tộc sống trên địa bàn huyện, thể hiện những 

bản sắc văn hóa Việt Nam và văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

Với lịch sử truyền thống cách mạng, người dân trong huyện không những 

cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất chinh phục biển, rừng, mà còn có tinh 

thần kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm... Khắc phục khó 

khăn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành quả đạt được, Năm Căn có 

điều kiện để phát triển mạnh nền kinh tế, văn hóa xã hội trong giai đoạn tới. 

Với nhiều dân tộc cùng sinh sống gồm các dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa, Tày, 

Thái, Mường, Gia Rai, Dao, Chăm. Mỗi dân tộc có phong tục tập quán riêng 

nhưng bao đời nay vẫn sống hòa thuận, đoàn kết, hội nhập vào cộng đồng chung 

và cùng nhau tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo. 

1.1.4. Đánh giá chung 

Năm Căn là một trong hai huyện của tỉnh Cà Mau có hai mặt giáp biển, là 
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lợi thế phát triển vận tải, dịch vụ cảng biển.  

Hệ thống sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, cùng hệ sinh thái rừng ngập 

mặn, là điều kiện thuận lợi phát triển nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp, du lịch 

sinh thái, nghiên cứu khoa học.  

Phần lớn diện tích đất của huyện địa hình thấp, trũng, nền đất yếu và còn bị 

chi phối trực tiếp của thủy triều; đất đai hầu hết là đất mặn và phèn. 

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

Theo Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Năm Căn về Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kế 

hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2021. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Năm Căn 6 tháng đầu 

năm 2021 như sau: 

1.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

a) Thuỷ sản, nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn 

- Thủy sản: Thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, 

chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. Tổng sản lượng nuôi 

trồng và khai thác thủy sảnước thực hiện 6 tháng đầu năm 20.830 tấn, tăng 2,11% 

so cùng kỳ, đạt 53,96% kế hoạch.Trong đó, sản lượng tôm 9.440 tấn, tăng 0,32% 

so cùng kỳ, đạt 52,73% kế hoạch, cụ thể: 

Nuôi trồng thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 25.667 ha, sản 

lượng nuôi trồng thủy sản 19.150 tấn, tăng 11,86% so cùng kỳ, đạt 53,79% kế 

hoạch.Trong đó, sản lượng tôm 9.190 tấn, tăng 0,44% so cùng kỳ, đạt 52,82% kế 

hoạch; 1.240 tấn cua (bằng 78,98% so với cùng kỳ) và 590 tấn sò. 

 Khai thác thủy sản:Sản lượng khai thác thuỷ sản 1.680 tấn, tăng 5% so cùng 

kỳ, đạt 56% kế hoạch.Trong đó,sản lượng tôm 250 tấn, bằng 96,2% so cùng kỳ, 

đạt 50% kế hoạch. 

Tình hình sản xuất giống thủy sản trên địa bàn huyện tương đối ổn định, 

hiện đáp ứng tương đối được nhu cầu của địa phương. 

Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP:trong 6 tháng đầu năm không phát 

sinh hồ sơ mới.Đến nay, chính sách tín dụng đóng mới tàu có 3 hồ sơ đã được 

tỉnh phê duyệt (trong đó có 2 chiếc đã hạ thủy); chính sách bảo hiểm được tỉnh 

phê duyệt hỗ trợ mua bảo hiểm cho 19 phương tiện khai thác xa bờ, với 156 

thành viên. 

 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 12/4/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn 

chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Cà Mau khai thác hải sản bất hợp 

pháp ở vùng biển nước ngoài: đến nay, không có ngư dân và tàu cá trên địa bàn 

huyện vi phạm vùng biển nước ngoài. 

- Nông nghiệp:  



 

11 

 

Diện tích trồng màu 105ha, diện tích thuhoạch67 ha; diện tích trồng cây ăn 

trái 120,6 ha (các loại cây chủ yếu như chuối, dừa, xoài,thanh long...), vận động 

người dân tận dụng trồng rau màu trên bờ vuông, đất trống xung quanh nhà, góp 

phần tăng thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân. 

- Chăn nuôi - thú y: 

Ước tổng đàn gia súc 6 tháng đầu năm 2.025 con, tăng 92,49% so cùng kỳ,  

đạt 40,5% kế hoạch, gia cầm 48.210 con, bằng 93,92%so cùng kỳ, đạt 52,40% kế 

hoạch.Tổ chức phun xịt thuốc tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2021 (cấp 84 lít hóa 

chất tiêu độc khử trùng cho các xã, thị trấn);thực hiện tiêm phòng vaccine cúm 

gia cầm 1.438 con/1.590 tổng đàn trong diện tiêm, đạt 90,44%. 

Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tương đối ổn định, không có dịch 

bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn huyện. Gia súc có 28 con mắc bệnh (tụ huyết 

trùng 2, tiêu chảy 16, bệnh khác 10), chết 1 con (bệnh tiêu chảy); gia cầm có261 

con mắc bệnh, chết 38 con (tụ huyết trùng). 

- Lâm nghiệp:  

Tình hình về rừng, đất rừng trên địa bàn huyện khá ổn định. Kiểm tra phát 

hiện 02 vụ vi phạm (khai thác rừng trái pháp luật 01 vụ, vận chuyển lâm sản trái 

pháp luật 01 vụ),phạt hành chính 8 triệu đồng. 

Diện tích đất lâm nghiệp 24.867,99 ha, trong đó: diện tích có rừng 

12.339,97 ha, diện tích chưa có rừng 12.528,02 ha. Tỷ lệ độ che phủ rừng gồm 

cây phân tán đạt 38,54%.  

- Công tác thủy lợi:  

 Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư 13 công trình thủy lợi từ nguồn 

kinh phí Trung ương hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021. Đề xuất đầu tư công trình thủy lợi đê ngăn triều cường kết hợp lộ giao 

thông nông thôn Kênh Ông Do - Vàm Cây Thơ, xã Đất Mới. 

 Kiểm tra công tác thi công công trình nạo vét Kênh 4, Kênh Đồn, Rạch Hàm 

Rồng (xã Hàm Rồng), nạo vét tuyến Kênh 1038 (xã Lâm Hải); sửa chữa bờ bao Kênh 

Xáng (xã Tam Giang), sửa chữa bờ bao kênh Ông Hiếu (xã Tam Giang Đông). 

- Công tác xây dựng nông thôn mới: 

Đánh giá kết quả và tiến độ thục hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tại xã Đất Mới; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam huyện rà soát, đánh giá các tuyến dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn các xã Đất Mới, Hiệp Tùng và Hàng Vịnh. 

Đăng ký thực hiện 02 ấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo Đề án 1385 

của Thủ tướng Chính phủ (ấp Hố Gùi và ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông).  

Xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình "Mỗi 

xã một sản phẩm" (Chương trình OCOP) trên địa bàn huyện Năm Căn giai đoạn 

2021- 2025; thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP huyện Năm Căn. 
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- Công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN):  

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, cập nhật, xây dựng 

phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện; 

lập dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã. 

Báo cáo thống kê các khu vực sạt lở cắm biển báo 2021: có 25 điểm, với 

chiều dài là 50.560 m (số lượng dự kiến biển cắm là 54 biển). Yêu cầu Ủy ban 

nhân dân các xã rà soát chuẩn bị các điều kiện lắp đặt bể chứa nước ngọt sinh 

hoạt ứng phó hạn hán. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 19 điểm sạt lở đất, với 

chiều dài khoảng 329,5 m, làm thiệt hại 90,5 m lộ giao thông nông thôn bằng bê 

tông, sập hoàn toàn 01 căn nhà, ảnh hưởng 06 căn nhà và một số công trình phụ 

khác (01 cống xổ vuông, 06 bể ương tôm giống); ước tổng thiệt hại khoảng 475 

triệu đồng, không có thiệt hại về người. Lốc xoáy xảy ra 07 vụ làm tốc mái 04 

phòng nhà công vụ giáo viên, 10 căn nhà và thiệt hại hoàn toàn 02 căn nhà; ước 

tổng thiệt hại khoảng 316 triệu đồng, không có thiệt hại về người. 

- Kinh tế tập thể:  

Toàn huyện có 17 hợp tác xã, tăng 02 Hợp tác xã so với cùng kỳ (trong đó, 

02 HTX ngưng hoạt động), với 220 thành viên, tổng vốn điều lệ 18.443 triệu 

đồng; có 01 văn phòng đại diện và 01 chi nhánh HTX. Tổng số có 74 tổ hợp tác, 

với 655 thành viênhoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và sản xuất 

giống thủy sản. 

Lựa chọn 01 Hợp tác xã Tài Thịnh Phát Farm, xã Tam Giang tham gia Đề 

án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai 

đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện cấp mới 100 trường hợp, vốn đăng ký 

14.664 triệu đồng; đăng ký thay đổi, bổ sung 33 trường hợp; thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh 33 trường hợp (do nghỉ kinh doanh). 

b) Thu, chi ngân sách 

Tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm chưa đạt hiệu quả cao do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trong nước.Thu 

ngân sách 6 tháng đầu năm ướcthực hiện 21.900 triệu đồng, đạt 56,15% dự toán, 

giảmbằng 81,53% so vớicùng kỳ.  

Công tác chi ngân sách được điều hành tiết kiệm, hiệu quả, cân đối nguồn 

hợp lý cho các hoạt động thường xuyên, đột xuất đối với các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn. Các công trình xây dựng trong kế 

hoạch tiếp tục thực hiện và giải ngân theo quy định, theo tiến độ khối lượng hoàn 

thành. Kiên quyết không thực hiện giải ngân các công trình mới trong khung thời 

gian quy định quyết toán, các công trình cũ hồ sơ còn tồn đọng kéo dài chưa được 

xử lý dứt điểm. Ước tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 187.600 triệu 
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đồng, đạt 71,54% dự toán, bằng 92,22% so với cùng kỳ (trong đó, chi thường 

xuyên 147.100 triệu đồng, đạt 63,21% kế hoạch; chi đầu tư phát triển 40.500 

triệu đồng, đạt 62,11% kế hoạch). 

c) Đầu tư xây dựng, quản lý đô thị 

Năm 2021, huyện triển khai thực hiện 42 dự án công trình đầu tư xây dựng 

(Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư); trong đó, 30 dự án 

mới triển khai, 12 dự án chuyển tiếp. Đến nay, đã hoàn thành 07 công trình, còn lại 

các công trình chưa hoàn thành do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tiếp tục đôn đốc 

các đơn vị chức năng, các nhà thầu có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án công 

trình nhằm đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, chất lượng theo quy định.Tập trung ưu 

tiên bố trí vốn và hoàn tất các thủ tục để hoàn thành và đưa vào sử dụng các công 

trình chuyển tiếp, bức xúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Từ đầu năm đến nay, thi công xây dựng hoàn thành 26,17km lộ giao thông 

nông thôn, với tổng giá trị18.200 triệu đồng (trong đó, 14,1 km đường bê tông, với 

tổng giá trị 10.430 triệu đồng; lộ đất đen 12,07 km, với tổng giá trị 7.770triệu đồng). 

Thường xuyên giám sát, tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng đô thị và lập lại 

trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị trấn Năm Căn.Công tác kiểm tra, sửa chữa 

hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường được thực hiện đảm bảo 

thường xuyên. 

d) Giao thông, vận tải 

Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động bến khách ngang sông, 

đò đưa rước học sinh, dịch vụ vận tải trên địa bàn huyện.Qua kiểm tra, hầu hếtcác 

phương tiện đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông. 

Công tác quản lý, điều hành bến bãi và phương tiện ra vào bến thực hiện 

an toàn, đúng quy định, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-

19.Tình hình giá cước vận tải ổn định, lượng phương tiệnvận tải đáp ứng nhu cầu 

đi lại của nhân dân, nhất là dịp Lễ, Tết. 

e) Công thương nghiệp, dịch vụ  

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu của huyện từ chế biến tôm đông xuất khẩu 

của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.Kim ngạch xuất khẩu 6 

tháng đầu năm ước thực hiện 14,767 triệu USD, đạt 49,22% kế hoạch, tăng 

28,91% so vớicùng kỳ. 

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, 

nhất là kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện; kiểm tra 

việc niêm yết giá bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế và các 

sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

Tổ chức tuyên truyền, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất trên địa bàn huyện năm 2021, tổng số lượng điện năng tiết kiệm được 

trong 01 giờ tắt điện 645 kWh, tăng 4,03% so với cùng kỳ. Tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021. 
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Triển khai Kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn việc quản lý và sử 

dụng điện an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, bảo vệ an toàn 

công trình lưới điện cao áp đối với nhân dân; rà soát, báo cáo về số hộ dân, số hộ 

sử dụng điện kế chính, hộ sử dụng điện kế chia hơi và hộ chưa có điện kế trên địa 

bàn huyện (tỷ lệ đạt 98,68%). 

g) Tài nguyên và Môi trường 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất được quan tâm và thực hiện đúng quy định. Triển 

khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (đã được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 16/4/2021). 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để 

thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.  

Xem xét phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm và ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công 

trình Trạm biến áp 220kV Năm Căn và đường dây 220kV Năm Căn - Cà Mau 2, 

với tổng diện tích dự kiến thu hồi 48.199,9m2 (thu hồi diện tích đất của Ban Quản 

lý rừng phòng hộ Biển Tây là 1.212,3 m2; thu hồi diện tích 46.987,6m2 đất rừng 

sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản của 50 hộ gia đình, cá nhân); Dự án xây dựng 

Khu Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Năm Căn, tổng diện 

tích dự kiến thu hồi 24.338,1m2 (03 hộ gia đình, cá nhân); Dự án đầu tư nâng cấp, 

mở rộng tuyến đường về trung tâm xã Hàng Vịnh (đoạn từ ngã tư vòng xoay thị 

trấn Năm Căn đến Vàm xáng Cái Ngay) đối với 206 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ 

chức bị ảnh hưởng, với tổng diện tích dự kiến thu hồi 46.456,9m2. 

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường luôn 

được quan tâm và chỉ đạo ngành chức năng tăng cường thực hiện thường xuyên. 

Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường; Kế hoạch thu phí nước thải công nghiệp năm 2021. 

Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng ngày “Nước Thế giới” và ngày “Khí tượng 

Thế giới” năm 2021, cung cấp 15 băng rol, 15 cờ đuôi cá tuyên truyền cho UBND 

các xã và thị trấn. 

1.2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Khoa học và công nghệ 

Phối hợp đơn vị chủ trì theo dõi dự án Nuôi sò huyết kết hợp nuôi tôm sú 

quảng canh cải tiến 03 giai đoạn sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh tại thị trấn 

Năm Căn và xã Lâm Hải”. Hộ nuôi tiên hành thu hoạch tổng hợp sản lượng viết 

báo cáo nghiệm thu, kết quả giải ngân 84,32% nguồn hỗ trợ NSNN; Dự án “Nuôi 

tôm sú quảng canh cải tiến 3 giai đoạn ứng dụng chế phẩm sinh học tại ấp Ba và 

ấp Tư, xã Hàng Vịnh” thả giống ngày 27/01/2021 và chuyển giai đoạn 3, Tôm đạt 

trọng lượng 30-25con/kg;  giải ngân 50% nguồn hỗ trợ. Hộ nuôi tiến hành thu tỉa.   

b) Y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
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Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Các 

cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực khám, điều trị bệnh và phòng, 

chống dịch. Công tác tiếp đón, theo dõi chăm sóc người bệnh có nhiều chuyển 

biến tích cực hướng tới sự hài lòng của người bệnh, kịp thời đáp ứng nhu cầu 

khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, không 

có dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục duy trì tiêm phòng vaccin, uống vitamin cho trẻ em. 

Tiếp tục triển khai tốt các dịch vụ liên quan về kế hoạch hóa gia đình và chăm 

sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,14%. 

Công tác quản lý dược, hành nghề y tế tư nhân được kiểm soát chặt chẽ. 

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng triển khai thực hiện.Các 

Chương trình quốc gia về y tế được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ; các 

chương trình: Vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, y tế trường học, sức khỏe 

nghề nghiệp, chương trình phòng chống lao, phòng chống phong,... tiếp tục được 

triển khai có hiệu quả. 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19: đã ban hành Kế hoạch, Phương án 

và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; thành lập 02 cơ sở cách ly 

tập trung tại Trung tâm Chính trị huyện và Trường THCS thị trấn (100 

giường),với phương châm “Bốn tại chỗ”, chuẩn bị các vật tư hóa chất, trang thiết 

bị, nhân lực, kinh phí theo quy định, khi cần thiết đưa vào vận hành ngay các cơ 

sở cách ly tập trung này. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp dương 

tính với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường công tác 

kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch 

theo quy định. Tổ chức tiêmvaccine COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu 

tiên,đã tiêm1.299 người (đợt 1 và đợt 2). 

c) Giáo dục và đào tạo 

Hiện nay, toàn huyện có 31 trường. Trong đó, có 25/31 trường đạt chuẩn quốc 

gia (Mầm non - Mẫu giáo 08 trường, Tiểu học 10 trường, THCS 07 trường; có 01 

trường đạt chuẩn mức độ 2), chiếm 80,64%.Tổ chức thành công Lễ đón Bằng công 

nhận Trường THCS xã Tam Giang, huyện Năm Căn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

Chỉ đạo các trường thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp. Cụ thể 

hóa các văn bản chỉ đạo theo tình hình thực tế của cơ quan, của ngành và thực 

hiện hiệu quả kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm việc giám sát, báo cáo tình hình 

sức khỏe học sinh; tăng cường các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở 

giáo dục. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh hạn chế cho con, em đi 

đến những nơi công cộng, có đông người. Phối hợp, tham mưu hoàn thành việc 

sửa chữa cơ sở vật chất ở các trường trong hè. 

Hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết năm học 2020 - 2021 đối với bậc Mầm 

non, Tiểu học và đối với bậc Trung học cơ sở, các trường đã thực hiện tổ chức 

xét Tốt nghiệp theo đúng quy trình, quy định, kết quả có 695/700 em đủ điều kiện 

tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,29%.  



 

16 

 

Tham gia và tổ chức thành công các kỳ thi, cuộc thi cho giáo viên và học 

sinh, đạt được nhiều thành tích, xét chọn giáo viên, học sinh có thành tích xuất 

sắc tham dự các cuộc cấp tỉnh. 

Các đơn vị hoàn thành báo cáo tổng kết năm học; đánh giá xếp loại viên 

chức; xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; bình xét thi đua, khen thưởng 

năm học 2020 - 2021. 

Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực ở 

các bậc học, cấp học; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 

công tác phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học 

đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở được giữ vững. Đội ngũ cán bộ 

quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học, bậc học được tăng cường cả về số 

lượng và chất lượng.  

Cơ sở vật chất và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục được quan 

tâm, đã thực hiện hoàn thành Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học, cơ sở vật 

chất và trang thiết bị cơ bản được đầu tư. Thực hiện sắp xếp, sáp nhập trường, lớp 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả xóa 5 trường tiểu 

học (Tiểu học 2 xã Hàm Rồng, Tiểu học 2 xã Lâm Hải, Tiểu học 2 xã Hàng Vịnh, 

Tiểu học 2 xã Tam Giang, Tiểu học 4 xã Đất Mới) và trên 10 điểm trường lẻ. 

Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được Ủy ban nhân dân 

huyện triển khai tích cực, đến cuối năm 2020, có 25 trường đạt chuẩn quốc gia, 

đạt 80,64% (tăng 5 trường so với cuối năm 2015) trong đó 01 trường đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 2,... Tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường 

5.212/5.283, đạt 98,65%; tỷ lệ học sinh trung học cơ sở học trong độ tuổi đến 

trường 4.109/4.116, đạt 99,82%. 

d) Văn hóa, thông tin, thể thao 

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đời sống văn 

hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Củng cố và nâng cao chất lượng công tác 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” gắn với xây dựng nông 

thôn mới, tập trung chủ yếu cho công tác giữ vững và phát huy đạt tiêu chí văn 

hóa của hộ gia đình ấp, khóm.  

Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện bằng 

nhiều hình thức. Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền công 

tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an 

toàn giao thông, kỷ niệm các ngày lễ lớn; đặc biệt tuyên truyền phục vụ công tác 

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 

nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyềncông tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong 

06 tháng đầu năm, thực hiện 907 đề tài phát sóng FM, đăng Trang Thông tin điện 

tử huyện 314 đề tài. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được triển khai tổ chức thực 

hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Các 

hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh. 
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1.3. Đánh giá chung các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý và sử dụng đất  

a) Thuận lợi  

- Năm Căn là một trong hai huyện của tỉnh Cà Mau có hai mặt giáp biển, là 

lợi thế phát triển vận tải, dịch vụ cảng biển. Bên cạnh đó, hệ thống sông ngòi, 

kênh, rạch chằng chịt, cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn, là điều kiện thuận lợi 

phát triển nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học.  

- Kinh tế nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao nhưng đang có chiều hướng 

chuyển đổi tích cực sang thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế xã hội của 

huyện, nuôi trồng thủy sản là ngành mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp.  

- Khu kinh tế Năm Căn là khu kinh tế động lực của tỉnh, huyện đã lập quy 

hoạch phân khu Đô thị Năm Căn và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các 

xã: Đất Mới, Hàm Rồng, Lâm Hải, Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông. 

Ngoài ra, đang lập Đề án công nhận khu đô thị Hàm Rồng, Hàng Vịnh đạt chuẩn 

đô thị loại V nên thời gian tới nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực là rất 

cao, trong tương lai kinh tế - xã hội của huyện sẽ từng bước phát triển. 

b) Khó khăn 

- Phần lớn diện tích đất của huyện địa hình thấp, trũng, nền đất yếu và còn bị 

chi phối trực tiếp của thủy triều; đất đai hầu hết là đất mặn và phèn.  

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ còn 

chậm, nuôi trồng thủy sản còn nhiều khó khăn và rủi ro do biến đổi khí hậu.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

2.1. Đánh giá kết quả đạt hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 huyện Năm Căn  

Căn cứ theo kết quả thống kê đất đai hai cấp (xã, huyện) năm 2020 trên địa 

bàn huyện Năm Căn, 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 Năm Căn. 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện Năm Căn, bao gồm toàn bộ 

diện tích các loại đất trong phạm vi đường địa giới hành chính của huyện đang 

quản lý và sử dụng là 49.085,48 ha. Các loại đất được phân bố theo đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc huyện (08 xã, thị trấn) gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông 

nghiệp và đất chưa sử dụng, cụ thể như sau: 
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Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 huyện Năm Căn 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã Hàm 

Rồng 

Xã Hiệp 

Tùng 

Xã Đất 

Mới 

Xã Lâm 

Hải 

Xã Hàng 

Vịnh 

Xã Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang Đông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Đất nông nghiệp NNP 41.409,74 2.084,81 3.849,45 3.377,43 6.213,67 9.785,24 2.102,27 9.200,60 4.796,28 

  Trong đó:            

1.1 Đất trồng lúa LUA          

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC          

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 91,73 91,73        

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.203,61 112,61 253,82 322,25 208,29 76,01 100,47 6,19 123,96 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.742,39     2.835,43   2.906,96 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.860,64    234,43 1.626,21    

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.434,91 20,69    4.497,83  9.151,55 1.764,83 

  

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN          

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 17.067,97 1.859,70 3.595,43 3.053,61 5.770,91 749,55 2.001,80 36,44 0,53 

1.8 Đất làm muối LMU          

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 8,49 0,07 0,19 1,57 0,03 0,22  6,41  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.912,03 615,94 363,00 284,57 554,71 1.874,85 382,05 973,76 863,15 

  Trong đó:            

2.1 Đất quốc phòng CQP 142,44 106,37     35,06 1,00  

2.2 Đất an ninh CAN 550,29 8,83 0,18 0,05 0,05 90,69 0,11 135,23 315,15 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK          

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN          

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,45 3,57 2,18 0,29 0,07 0,06 0,02 0,02 0,23 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 39,40 13,89 5,01    20,29  0,22 

2.7 Đất sử dụng 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 cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 358,62 104,19 44,43 34,98 20,57 36,77 50,65 40,21 26,84 

  Trong đó:            
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã Hàm 

Rồng 

Xã Hiệp 

Tùng 

Xã Đất 

Mới 

Xã Lâm 

Hải 

Xã Hàng 

Vịnh 

Xã Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang Đông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

- Đất giao thông DGT 284,68 76,72 37,90 30,75 13,62 20,32 46,93 34,82 23,62 

- Đất thủy lợi DTL 6,30 6,30        

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 8,01 4,64 0,85 0,23 2,22  0,08   

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,03 3,18 1,35 0,28 0,16 0,16 0,13 0,41 0,35 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 27,57 9,72 1,78 3,37 2,20 3,00 1,83 3,35 2,31 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT          

- Đất công trình năng lượng DNL 5,85 0,59   1,04 4,22    

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,84 0,35 0,02 0,07  0,08 0,05 0,16 0,11 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG          

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,62  0,43 0,19      

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,37   0,10    0,27  

- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,86    1,13  0,73   

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 14,84 2,33 2,10  0,20 8,97 0,22 1,02  

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH          

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH          

- Đất chợ DCH 1,65 0,36     0,68 0,17 0,45 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL          

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,95 0,20 0,38 0,12 0,41 0,45 0,36 0,63 0,40 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV          

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 346,66  42,91 37,80 53,93 62,37 32,20 68,76 48,69 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 129,97 129,97        

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,92 4,72 1,78 0,30 0,26 5,69 0,73 3,68 1,77 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 3,41 1,43  0,10  0,44  0,25 1,20 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG          

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,37 0,02    0,35    

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.305,49 236,61 265,20 210,94 479,43 1.678,03 242,64 723,98 468,66 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,06 6,14 0,92       

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK          

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.763,70 0,41 0,09  45,64 687,22   1.030,34 
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Do đặc thù địa hình của huyện là vùng sông nước, có vị trí địa lý thuận lợi để 

phát triển kinh tế với mạng lưới giao thông đa dạng có cả đường bộ, đường thủy và 

đường biển, cơ sở hạ tầng từng bước được phát triển đồng bộ, kinh tế chủ yếu là 

sản xuất nông nghiệp, thông qua diện tích, cơ cấu các loại đất năm 2021 của huyện 

Năm Căn như sau: 

a) Đất nông nghiệp 

Năm 2021 diện tích đất nông nghiệp của huyện Năm Căn là 41.409,74 ha, 

chiếm tỷ lệ 84,36% diện tích tự nhiên, cụ thể như sau: 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích 91,73 ha, chiếm tỷ lệ 0,19% diện 

tích tự nhiên, tập trung tại thị trấn Năm Căn. 

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích 1.203,61 ha, chiếm tỷ lệ 2,45% diện tích tự 

nhiên được phân bố hầu hết tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm các loại cây 

lấy gỗ, cây ăn trái và cây tạp. 

- Đất rừng phòng hộ: Diện tích là 5.742,39 ha, chiếm tỷ lệ 11,70% diện tích tự 

nhiên tập trung tại xã Lâm Hải và xã Tam Giang Đông. 

- Đất rừng đặc dụng: Diện tích 1.860,64 ha, chiếm tỷ lệ 3,79% diện tích tự 

nhiên được tập trung tại xã Đất Mới và xã Lâm Hải. 

- Đất rừng sản xuất: Diện tích 15.434,91 ha, chiếm tỷ lệ 31,44% diện tích tự 

nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Lâm Hải, Tam Giang và Tam 

Giang Đông. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích 17.067,97 ha, chiếm tỷ lệ 34,77% diện 

tích tự nhiên được phân bố hầu hết tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích 8,49 ha, chiếm tỷ lệ 0,02% diện tích tự 

nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hàm Rồng, Hiệp Tùng, Đất Mới, 

Lâm Hải và Tam Giang. 

b) Đất phi nông nghiệp 

Năm 2021 diện tích đất phi nông nghiệp của huyện Năm Căn là 5.912,03 ha, 

chiếm tỷ lệ 12,04% diện tích tự nhiên, gồm các loại đất sau:  

- Đất quốc phòng: Diện tích 142,44 ha, chiếm tỷ lệ 0,29% diện tích tự nhiên 

tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hàng Vịnh và Tam Giang; 

- Đất an ninh: Diện tích 550,29 ha, chiếm tỷ lệ 1,12% diện tích tự nhiên được 

phân bố hầu hết tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Chủ yếu là các cửa hàng xăng dầu, công ty thương 

mại với diện tích 6,45 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện tích tự nhiên được phân bố hầu 

hết tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích 39,40 ha, chiếm tỷ lệ 0,08% 

diện tích tự nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hàm Rồng, Hàng Vịnh 

và xã Tam Giang Đông. 
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- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Diện tích 

358,62 ha, chiếm tỷ lệ 0,73% diện tích tự nhiên. Trong đó: 

+ Đất giao thông: Diện tích 284,68 ha, chiếm tỷ lệ 0,58% diện tích tự nhiên 

được phân bố hầu hết tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

+ Đất thuỷ lợi: Diện tích 6,30 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện tích tự nhiên tập 

trung tại thị trấn Năm Căn; 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: Diện tích 8,01 ha, chiếm tỷ lệ 0,02% diện tích 

tự nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hàm Rồng, Hiệp Tùng, Đất Mới 

và Hàng Vịnh; 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích 6,03 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện tích tự 

nhiên được phân bố hầu hết tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích 27,57 ha, chiếm tỷ lệ 0,06% 

diện tích tự nhiên được phân bố hầu hết tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích 5,85 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện tích tự 

nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Lâm Hải và Đất Mới; 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích 0,84 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ 

(0,002%) diện tích tự nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hàm Rồng, 

Hiệp Tùng, Lâm Hải, Hàng Vịnh, Tam Giang và Tam Giang Đông; 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích 0,62 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ 

(0,001%) diện tích tự nhiên tập trung tại xã Hàm Rồng và xã Hiệp Tùng; 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích 0,37 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,001%) 

diện tích tự nhiên tập trung tại xã Hiệp Tùng và xã Tam Giang; 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích 1,86 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,001%) diện tích 

tự nhiên tập trung tại xã Đất Mới và xã Hàng Vịnh; 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích 14,84 ha, chiếm tỷ 

lệ 0,03% diện tích tự nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hàm Rồng, 

Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Tam Giang; 

+ Đất chợ: Diện tích 1,65 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,003%) diện tích tự nhiên tập 

trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hàng Vịnh, Tam Giang và Tam Giang Đông. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích 2,95 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện tích tự 

nhiên được phân bố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích 346,66 ha, chiếm tỷ lệ 0,71% diện tích tự 

nhiên được phân bố tại các xã trên địa bàn huyện. 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích 129,97 ha, chiếm tỷ lệ 0,26% diện tích tự nhiên 

tập trung tại thị trấn Năm Căn. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích 18,92 ha, chiếm tỷ lệ 0,04% diện tích 

tự nhiên được phân bố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích 3,41 ha, chiếm tỷ lệ 



22 

 

0,01% diện tích tự nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và các xã: Hiệp Tùng, Lâm 

Hải, Tam Giang và Tam Giang Đông. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích 0,37 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,001%) diện 

tích tự nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và xã Lâm Hải. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích 4.305,49 ha, chiếm tỷ lệ 8,77% 

diện tích tự nhiên được phân bố hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích 7,06 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện 

tích tự nhiên tập trung tại thị trấn Năm Căn và xã Hàm Rồng. 

c) Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện Năm Căn chủ yếu là đất bằng chưa sử 

dụng với diện tích là 1.763,70 ha, chiếm tỷ lệ 3,59% diện tích tự nhiên được phân 

bố tại thị trấn Năm Căn và các xã Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải và Tam Giang 

Đông, cụ thể như sau: 

- Đất bãi bồi ven sông, ven biển 1.763,15 ha tại các khu vực như: Từ cửa Hố 

Gùi đến cửa Bồ Đề, giáp biển Đông tại xã Tam Giang Đông; giáp sông Bảy Háp 

tại xã Lâm Hải và xã Đất Mới; 

- Khu đất quy hoạch Chợ Năm Căn 0,26 ha và Khu đất quy hoạch Siêu thị 

trấn Năm Căn 0,15 ha, đang giao Trung tâm Phát quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý; 

- Khu đất Trạm Y tế xã Đất Mới 0,05 ha tại xã Lâm Hải, giao Trung tâm Phát 

quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý; 

- Khu đất Trường tiểu học xã Hàm Rồng 0,09 ha, giao UBND xã Hàm Rồng 

quản lý. 

2.1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

2.1.2.1. Kết quả thực hiện các công trình, dự án 

a) Công trình, dự án đăng ký thực hiện 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Năm Căn, được UBND tỉnh Cà Mau 

phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 16/4/2021. Đăng ký thực hiện 104 

công trình, dự án gồm:   

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau: 22 công trình, dự án với 

tổng diện tích 220,96 ha;  

- Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình cá nhân có sử dụng đất trên 

địa huyện: 82 công trình, dự án theo với diện tích là 52,69 ha (49 công trình, dự án 

với diện tích là 31,01 ha, 16 tuyến chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của hộ 

gia đình, cá nhân với diện tích là 18,54 ha và 17 dự án đấu giá quyền sử dụng đất 

với diện tích 3,14 ha). 

Trong năm 2021, huyện không có công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung do 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử sụng đất năm 2021 và không có công trình, dự án được UBND tỉnh Cà 

Mau chấp thuận bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
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b) Công trình, dự án đã thực hiện 

Kết quả thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

như sau: 

Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả thực hiện công trình, dự án theo kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 

Đơn vị tính: ha 

STT Nội dung 

Đăng ký  

thực hiện 

Kết quả thực hiện 

Đã thực hiện 
Chuyển sang 

năm 2022 
Hủy bỏ 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

1 

Công trình, dự 

án theo Nghị 

quyết HĐND  

22 220,96 07 19,41 11 82,89 03 101,60 

2 
Công trình dự án 

huyện xác định 
82 52,69 05 0,12 72 67,50 06 12,13 

Tổng (1+2) 104 273,65 12 19,53 83 150,39 09 103,73 

Như vậy, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Năm Căn đã thực hiện 

12/104 công trình, dự án, đạt 11,54% tổng công trình, dự án đã đăng ký thực hiện 

với diện tích thực hiện là 19,53 ha/273,65 ha, đạt 7,14% tổng diện tích đăng ký 

thực hiện. Trong đó: 

- Kết quả thực hiện các công trình, dự án theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau. Năm 2021 huyện đã thực hiện 07/22 công trình dự án theo Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau với diện tích 19,41 ha/220,96 ha diện tích 

đăng ký thực hiện, cụ thể như sau: 

Bảng 2.3: Công trình, dự án theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã thực hiện 

Đơn vị tính: ha 

STT 
Tên công trình,  

dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

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

1 

Xây dựng tuyến 

đường số 3 thuộc 

Dự án đầu tư xây 

dựng Khu dân cư 

Khóm 7 

0,40   0,40 
Thị trấn 

Năm Căn 

Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

2 

Xây dựng tuyến 

đường số 6 giáp 

trụ sở Chi cục 

Thuế Khu vực I 

0,12 0,02 0,10 
Thị trấn 

Năm Căn 

Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 
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STT 
Tên công trình,  

dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

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

3 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường về 

trung tâm xã Hàng 

Vịnh (ngã tư vòng 

xoay đến Vàm 

Xáng Cái Ngay) 

13,79 3,15 10,64 

Thị trấn 

Năm Căn; 

Hàng Vịnh 

Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/10/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

4 

Đường dây 110 

kV Phú Tân - 

Năm Căn 

0,22   0,22 

Đất Mới; 

Lâm Hải; 

thị trấn 

Năm Căn 

Nghị quyết 

09/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

5 

Công trình Trạm 

biến áp 220kV 

Năm Căn và Đường 

dây 220kV Năm 

Căn - Cà Mau 2 

4,83   4,83 

Đất Mới; 

Lâm Hải; 

thị trấn 

Năm Căn; 

Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

6 

Xuất tuyến đường 

110KV mạch kép 

từ trạm 220KV 

Năm Căn 

0,78   0,78 

Đất Mới; 

Lâm Hải 

thị trấn 

Năm Căn 

Nghị quyết số 

24/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

7 

Khu trung tâm 

Văn hoá Truyền 

thông và Thể thao 

huyện Năm Căn 

2,44   2,44 
Thị trấn 

Năm Căn 

Nghị quyết số 

24/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

Tổng (1+…+7) 22,58 3,17 19,41     

- Kết quả thực hiện các công trình dự án do tổ chức, hộ gia đình cá nhân xác 

định. Năm 2021 huyện đã thực hiện các công trình, dự án và chuyển mục đích sử 

dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Kết 

quả thực hiện như sau: 

Bảng 2.4: Công trình, dự án huyện xác định đã thực hiện  

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

I  Giao đất   4,68 4,63 0,05   

1 Binh đoàn 18 CQP 4,63 4,63   
Thị trấn 

Năm Căn 
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STT Hạng mục 
Loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

2 
Trụ sở Bảo hiểm xã hội 

huyện Năm Căn  
DTS 0,05   0,05 

Thị trấn 

Năm Căn 

II 

Chuyển mục đích sử 

dụng đất của hộ gia 

đình, cá nhân 

  0,07   0,07   

1 

 Tuyến dân cư đường 

HCM (từ cầu Ông Tình 

đến hết ranh thị trấn)  

ODT      0,01    
            

0,01  

Thị trấn 

Năm Căn 

2 

 Tuyến dân cư (từ Cầu 

kênh Xáng đến đường 

Châu Văn Đặng)  

ODT      0,04    
            

0,04  

Thị trấn 

Năm Căn 

3 

Tuyến dân cư đường 

HCM (từ ranh xã Đất 

Mới đến sông Trại Lưới) 

ONT      0,02    
            

0,02  
Đất Mới 

Tổng (I+II)   4,75 4,63 0,12   

Như vậy, năm 2021 huyện đã thực hiện 05/82 công trình, dự án do huyện xác 

định, đạt 6,10% với diện tích thực hiện là 0,12 ha/52,69 ha, đạt 0,23% chỉ tiêu sử 

dụng đất. 

Nhìn chung còn nhiều công trình, dự án chưa thực hiện do kinh tế của huyện 

còn khó khăn, nguồn vốn bố trí từ ngân sách để đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng 

và nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp còn thấp. Bên cạnh đó, công tác thu hồi 

đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giá bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư nên còn nhiều công trình, dự án cũng như các chỉ tiêu sử 

dụng đất chưa thực hiện so với kế hoạch đề ra. 

 c) Công trình dự án quá 03 năm và công trình dự, án hủy bỏ 

Theo khoản 1 Điều 6 của 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 (đã 

sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 49 của Luật Đất đai năm 2013) quy định: “Diện tích 

đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải 

thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm 

chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, 

hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối 

với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.” 

Tuy nhiên, qua rà soát nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của các tổ chức, hộ gia 

đình cá nhân có sử dụng đất trên địa bàn huyện Năm Căn. Công trình, dự án đã đăng 

ký thực hiện 03 năm (kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 và 2021) đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết như sau: 
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- Đang triển khai thực hiện, tiếp tục chuyển sang năm 2022 do chưa thực hiện 

hoàn thành trong năm 2021 là 03 công trình, dự án với tổng diện tích là 12,50 ha, 

gồm: Tuyến lộ từ đường 13/12 (Cặp Phòng Giáo dục và Đào tạo) đấu nối với đường 

Nguyễn Tất Thành; Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống 

xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải thiện sinh 

kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau (dự án WB9); Trường mẫu 

giáo Bình Minh; 

- Điều chỉnh tên 01 dự án là “Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu 

dân cư thị trấn Năm Căn” thành “Kè chống sạt lở đoạn từ cầu Kênh Tắc đến cây 

xăng Cái Nai (kênh tắc Năm Căn, bờ Đông), thị trấn Năm Căn”. 

Ngoài ra, công trình, dự án quá 03 năm hủy bỏ, không chuyển tiếp sang kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 03 công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

bàn hành nghị quyết với diện tích là 101,60 ha và 06 công trình, dự án do huyện xác 

định với tổng diện tích là 2,13 ha. Như vậy, công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 hủy bỏ không chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 09 

công trình, dự án với diện tích là 103,73 ha, cụ thể như sau:  

Bảng 2.5: Công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huỷ bỏ 

Đơn vị tính: ha 

STT Tên công trình, dự án 
Loại 

đất  

Diện tích 

 quy hoạch  

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

 tăng thêm 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

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

I 

Công trình, dự án do Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất  

  102,41 0,81 101,60  

1 

Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao về thủy sản tại 

Khu kinh tế Năm Căn 

NKH 100,00   100,00 Hàng Vịnh 

2 
Mở rộng đường Nguyễn Việt 

Khái 
DGT 2,04 0,54 1,50 TT Năm Căn 

3 
Mở rộng trụ sở UBND xã 

Hiệp Tùng 
TSC 0,37 0,27 0,10 Hiệp Tùng 

II 
Công trình, dự án huyện 

xác định 
  2,90 0,77 2,13   

1 Trạm y tế xã Hàm Rồng DYT 0,77 0,77   Hàm Rồng 

2 
Khu dịch vụ, văn phòng, nhà 

kho cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
TMD 1,09   1,09 Hàm Rồng 

 3 
Sân bóng đá (Trung tâm văn 

hóa xã Đất Mới) 
 DTT 0,74   0,74 Đất Mới  

4 Khu dân cư ấp Chống Mỹ B ONT 0,05   0,05 Hàm Rồng 

5 

Tuyến dân cư đường 13/12 

(Cặp Phòng Giáo dục và Đào 

tạo - đường Nguyễn Tất 

Thành) 

ODT 0,10   0,10 TT Năm Căn 
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STT Tên công trình, dự án 
Loại 

đất  

Diện tích 

 quy hoạch  

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

 tăng thêm 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

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

6 Khu dân cư phía sau Trạm Y tế ODT 0,15   0,15 TT Năm Căn 

Tổng (I+II)   105,31 1,58 103,73   

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

Căn cứ kết quả thống kê đất đai năm 2020 của huyện Năm Căn, 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 2.6:  Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021  

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

điều chỉnh 

quy hoạch 

được phê 

duyệt 2021 

Kết quả thực hiện 2021 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

 Tổng diện tích tự nhiên  49.085,46  49.085,48  0,02 100,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 41.264,21 41.409,74  145,53 100,35  

 Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA         

 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC         

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 90,14  91,73  1,59 101,77  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.194,49  1.203,61  9,12 100,76  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.742,39  5.742,39  0,00 100,00  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.860,65  1.860,64  -0,01 100,00  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.423,15  15.434,91  11,76 100,08  

 
Trong đó: đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 16.844,91  17.067,96  223,05 101,32  

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 108,49  8,49  -100,00 7,83  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.058,11 5.912,03  -146,08 97,59  

 Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 142,61  142,44  -0,17 99,88  

2.2 Đất an ninh CAN 551,35  550,29  -1,06 99,81  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN         

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 8,86  6,45  -2,41 72,85  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông SKC 41,34  39,40  -1,94 95,31  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

điều chỉnh 

quy hoạch 

được phê 

duyệt 2021 

Kết quả thực hiện 2021 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

nghiệp 

2.7 
Đất sử dụng 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 cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

DHT 385,43 358,62  -26,81 93,04  

 Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 312,34  284,68  -27,66 91,14  

- Đất thủy lợi DTL 18,74  6,30  -12,44 33,64  

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,29  8,01  0,72 109,89  

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,01  6,03  0,02 100,29  

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 27,43  27,57  0,14 100,51  

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 0,94    -0,94 0,00  

- Đất công trình năng lượng DNL 9,61  5,85  -3,76 60,84  

- 
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông 
DBV 0,84  0,84  0,00 100,00  

- 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT 1,32  0,62  -0,70 46,83  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,49  0,37  -0,12 75,86  

- Đất cơ sở tôn giáo TON 3,13  1,86  -1,27 59,46  

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 18,84  14,84  -4,00 78,76  

- Đất chợ DCH 2,22  1,65  -0,57 74,37  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,35  2,95  -0,40 87,96  

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV         

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 354,86  346,66  -8,20 97,69  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 211,91  129,97  -81,94 61,33  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19,25  18,92  -0,33 98,29  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 3,36  3,41  0,05 101,47  

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,37  0,37  0,00 100,00  

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 4.304,59  4.305,49  0,90 100,02  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

điều chỉnh 

quy hoạch 

được phê 

duyệt 2021 

Kết quả thực hiện 2021 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 7,06  7,06  0,00 100,00  

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.763,15  1.763,70  0,55 100,03  

a) Kết quả thực hiện diện tích tự nhiên 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Năm Căn được phê duyệt với diện 

tích tự nhiên là 49.085,46 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 49.085,48 ha, diện 

tích cao hơn 0,02 ha so với diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021, do làm tròn 

số trong quá trình tổng hợp số liệu thống kê đất đai năm 2020. 

b) Kết quả thực hiện đất nông nghiệp  

Chỉ tiêu đất nông nghiệp của huyện được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2021 là 41.264,21 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 41.409,74 ha, chỉ tiêu 

thực hiện cao hơn so với kế hoạch được phê duyệt là 145,53 ha, cụ thể như sau: 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2021 là 90,14 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 91,73 ha, chỉ tiêu 

thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 1,59 ha. Thực tế trong năm 2021 

chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác biến động tăng, giảm như sau: 

+ Chưa thực hiện giảm 1,44 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện 

chuyển sang đất ở tại đô thị để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá 

nhân; 

+ Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất trồng cây hàng năm khác 

tăng 0,15 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 1.194,49 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 1.203,61 ha, chỉ tiêu 

thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 9,12 ha. Thực tế trong năm 2021, 

chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm biến động tăng, giảm như sau: 

+ Đã thực hiện giảm 0,05 ha/kế hoạch giảm 9,33 ha, đạt 0,53%, để chuyển 

sang đất ở tại đô thị; 

+ Chưa thực hiện giảm 9,28 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển 

sang các loại đất sau: Đất quốc phòng 0,18 ha, đất an ninh 0,03 ha, đất thương mại, 

dịch vụ 0,15 ha, đất giao thông 0,63 ha, đất chợ 0,17 ha, đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 0,70 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải sang chuyển 0,09 ha, đất ở tại nông thôn  

4,69 ha, đất ở tại đô thị 2,44 ha và đất sinh hoạt cộng đồng 0,20 ha. 

+ Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất trồng cây lâu năm giảm 

0,16 ha. 
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- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2021 là 5.742,39 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 5.742,39 ha, đạt 100%. 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kết quả thực hiện trong năm 2021, diện 

tích đất rừng phòng hộ không biến động mục đích sử dụng đất.  

- Đất rừng đặc dụng: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2021 là 1.860,65 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 1.860,64 ha, giảm 0,01 ha,  

đạt 100%. Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kết quả thực hiện trong năm 

2021, diện tích đất rừng đặc dụng không biến động mục đích sử dụng đất. Nguyên 

nhân diện tích đất rừng đặc dụng giảm là do làm số tròn số trong quá trình tổng 

hợp số liệu thống kê đất đai năm 2020.  

- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2021 là 15.423,15 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 15.434,91 ha, chỉ tiêu 

thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 11,76 ha. Thực tế năm 2021 chỉ 

tiêu đất rừng sản xuất biến động tăng, giảm như sau: 

+ Đã thực hiện giảm 4,22 ha/kế hoạch giảm 15,98 ha, đạt 26,40%, để chuyển 

sang đất công trình năng lượng; 

+ Chưa thực hiện giảm 11,76 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển 

sang các loại đất sau: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,32 ha, đất giao thông 

1,50 ha, đất công trình năng lượng 3,64 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

0,26 ha sang, đất cơ sở tôn giáo 1,04 ha và đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 4,0 ha.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 16.844,91 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 17.067,96 ha, chỉ tiêu 

thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 223,05 ha. Thực tế trong năm 2021 

chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản biến động tăng, giảm như sau: 

+ Đã thực hiện giảm 12,56 ha/kế hoạch giảm 237,24 ha, đạt 5,29%, để chuyển 

sang đất giao thông 8,44 ha, đất công trình năng lượng 1,61 ha, đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp 0,05 ha, đất xây dựng cơ sở văn hoá 2,44 ha và đất ở tại 

nông thôn 0,02 ha; 

+ Chưa thực hiện giảm 224,68 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển 

sang các loại đất sau: Đất nông nghiệp khác 100,0 ha, đất an ninh 0,74 ha, đất 

thương mại, dịch vụ 1,09 ha, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0,70 ha, đất 

giao thông 23,79 ha, đất thủy lợi 10,58 ha, đất công trình năng lượng 0,12 ha, đất 

xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1,27 ha, đất ở tại nông thôn 5,44 ha, đất ở tại 

đô thị 80,0 ha, đất trụ sở cơ quan 0,73 ha và đất cơ sở tôn giáo 0,22 ha;  

+ Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất nuôi trồng thuỷ sản giảm 

1,63 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 108,49 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 8,49 ha, chỉ tiêu thực 

hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 100,0 ha, đạt 7,83%. Nguyên nhân do 

chưa thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại 
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Khu kinh tế Năm Căn thuộc xã Hàng Vịnh, do Khu nuôi trồng thủy sản không 

thuộc đối tượng lập quy hoạch xây dựng nên không tổ chức lập đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

3583/UBND-XD ngày 08/7/2021 về việc lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu 

nuôi trồng thủy sản tập trung thuộc Khi Kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

c) Kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 6.058,11 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 5.912,03 ha, chỉ tiêu 

thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được phê duyệt là 146,08 ha. Thực tế trong năm 

2021 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp biến động tăng, giảm như sau: 

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2021 là 142,61 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 142,44 ha, chỉ tiêu thực hiện 

thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,17 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu đất 

quốc phòng biến động tăng, giảm như sau: 

+ Chưa thực hiện tăng 0,18 ha/kế hoạch 0,18 ha, do chưa thực hiện tuyến 

đường vào Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn đấu nối ra đường Hồ 

Chí Minh, do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn chưa lập xong thủ tục giao 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; 

+ Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất quốc phòng tăng 0,01 ha. 

Ngoài ra, trong năm 2021 huyện còn thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận 

nhận quyền sử dụng đất cho Binh đoàn 18 với diện tích 4,63 ha không biến động 

mục đích sử dụng đất.  

- Đất an ninh: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2021 là 

551,35 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 550,29 ha, chỉ tiêu thực hiện thấp 

hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 1,06 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu đất an 

ninh biến động tăng, giảm như sau:  

+ Chưa thực hiện tăng 1,08 ha/ kế hoạch tăng 1,08 ha, do chưa thực hiện: Trụ 

sở Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Năm Căn, Đội cảnh sát PCCC và cứu 

nạn cứu hộ, trụ sở Công an thị trấn Năm Căn các xã: Hiệp Tùng, Đất Mới và Tam 

Giang Đông. Nguyên nhân do chưa hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường 

giải phóng mặt bằng và giao đất; 

+ Chưa thực hiện giảm 0,02 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện 

chuyển sang đất giao thông để thực hiện mở rộng đường Nguyễn Việt Khái tại thị 

trấn Năm Căn. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 8,86 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 6,45 ha, chỉ tiêu thực hiện 

thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 2,41 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu đất 

thương mại, dịch vụ biến động tăng, giảm như sau: 

+ Chưa thực hiện tăng 2,44 ha/ kế hoạch tăng 2,44 ha, do chưa thực hiện: Cửa 

hàng xăng dầu Công Đoàn, Cửa hàng xăng dầu Cái Nai, Khu dịch vụ, văn phòng, 

nhà kho cửa hàng bán lẻ xăng dầu và chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các 
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khu đất để chuyển sang đất thương mại, dịch vụ như: Trung tâm thương mại, 

Trường Mầm non thị trấn, Trường Mầm non Sao Mai, Trụ sở Kho bạc Nhà Nước 

Năm Căn (trụ sở cũ), Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn (trụ sở 

cũ) và Bảo hiểm xã hội huyện Năm Căn (trụ sở cũ). Nguyên nhân do ảnh hưởng 

của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các tổ chức kinh tế chưa lập xong thủ tục 

thuê đất các dự án đã đăng ký thực hiện năm 2021 và chưa thực hiện tổ đấu giá 

quyền sử dụng đất các khu đất do nhà nước quản lý, cho tổ chức kinh tế thuê. 

+ Chưa thực hiện giảm 0,03 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trạm Điện lực Năm Căn - Ngọc Hiển để 

chuyển sang đất ở tại đô thị.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2021 là 41,34 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 39,40 ha, chỉ 

tiêu thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 1,94 ha. Thực tế trong năm 

2021 chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp biến động tăng, giảm như sau:  

+ Chưa thực hiện tăng 2,02 ha/kế hoạch tăng 2,02 ha. Nguyên nhân do Hợp 

tác xã than 2/9 tại xã Tam Giang đang xin chủ trương điều chỉnh vị trí quy hoạch 

nên chưa thực hiện và Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn Năm Căn 

chưa mời gọi được nhà đầu tư; 

+ Chưa thực hiện giảm 0,09 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện 

chuyển sang đất chợ để xây dựng Chợ đầu mối thị trấn Năm Căn; 

+ Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp giảm 0,01 ha. 

- Đất phát triển cơ sở hạ tầng: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 385,43 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 358,62 ha, chỉ tiêu thực 

hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 26,81 ha, cụ thể như sau:  

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2021 là 312,34 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 284,68 ha, chỉ tiêu thực hiện 

thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 27,66 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu 

đất giao thông biến động tăng, giảm như sau:  

Đã thực hiện tăng 11,14 ha/kế hoạch tăng 38,81 ha, đạt 28,70% do thực hiện 

thu hồi đất các tuyến đường giao thông gồm: Xây dựng tuyến đường số 3 thuộc Dự 

án đầu tư xây dựng Khu dân cư Khóm 7, thị trấn Năm Căn, Xây dựng tuyến đường 

số 6 giáp trụ sở Chi cục Thuế Khu vực I tại thị trấn Năm Căn, nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường về trung tâm xã Hàng Vịnh (ngã tư vòng xoay đến Vàm Xáng Cái 

Ngay) tại thị trấn Năm Căn và xã Hàng Vịnh;  

Chưa thực hiện tăng 27,67 ha/kế hoạch tăng 38,81 ha, đạt 71,30%, do chưa 

thực hiện: Mở rộng đường Nguyễn Việt Khái, tuyến đường từ bến phà xã Hiệp 

Tùng (Lâm Ngư Trường 184) đến bến phà qua xã Tam Giang, đấu nối tuyến đường 

ô tô đến trung tâm xã Tam Giang, Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông trục 

chính Khu kinh tế Năm Căn đến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đoạn 

nối tiếp về Hàng Vịnh), Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Cái Nai đến 
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khu Trung tâm Hành chính huyện Năm Căn,... Nguyên nhân do chưa được phân bổ 

vốn nên chưa triển khai thực hiện. 

Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất giao thông tăng 0,01 ha. 

+ Đất thủy lợi: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2021 là 

18,74 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 6,30 ha, chỉ tiêu thực hiện thấp hơn so 

với chỉ tiêu được duyệt là 12,44 ha, đạt 33,64%. Nguyên nhân do chưa thực hiện  

Dự án Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, 

cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng 

biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau (dự án WB9) và Dự án đầu tư xây dựng 

Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2021 là 7,29 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 8,01 ha, chỉ tiêu thực 

hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,72 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu 

đất xây dựng cơ sở văn hóa biến động tăng, giảm như sau: 

Đã thực hiện tăng 2,44 ha/kế hoạch tăng 2,49 ha, đạt 97,99% do thực hiện 

Khu trung tâm Văn hoá Truyền thông và Thể thao huyện Năm Căn; 

Chưa thực hiện tăng 0,05 ha/kế hoạch tăng 2,49 ha, đạt 2,0%, do chưa thực 

hiện Nhà bia ghi danh xã Tam Giang. Nguyên nhân do chưa lập xong thủ tục giao 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

Chưa thực hiện giảm 0,77 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển sang 

đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,74 ha để  thực hiện Sân bóng đá xã Đất Mới 

và chưa chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha để xây dựng trụ sở hành 

chính xã Đất Mới. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 6,01 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 6,03 ha, chỉ tiêu thực hiện 

cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,02 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu đất 

xây dựng cơ sở y tế biến động tăng, giảm như sau: 

Chưa thực hiện giảm 0,01 ha/kế hoạch giảm 0,01 ha, do chưa thực chuyển 

sang đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Ông Do tại 

xã Đất Mới; 

Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng cơ sở y tế tăng 

0,01 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh 

phê duyệt đến năm 2021 là 27,43 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 27,57 ha, 

chỉ tiêu thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,14 ha. Thực tế trong năm 

2021 chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo biến động tăng, giảm như sau:  

Chưa thực hiện tăng 1,53 ha/ kế hoạch tăng 1,53 ha, do chưa thực hiện mở rộng 

và xây dựng mới các điểm trường gồm: Trường mầm non thị trấn Năm Căn, Trường 

mẫu giáo Bình Minh, Trường mẫu giáo Lâm Hải, Trường tiểu học 2 Hiệp Tùng, 

Trường mẫu giáo Hàng Vịnh và Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Điểm Xóm Mới). 

Nguyên nhân do chưa thực hiện thu hồi đất, giao đất các điểm trường đã đăng ký 
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thực năm 2021. 

Chưa thực hiện giảm 1,18 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển sang 

các loại đất sau: Đất thương mại, dịch vụ 0,69 ha (Đấu giá khu đất trường mầm non 

Sao Mai và trường mầm non thị trấn Năm Căn), đất giao thông 0,16 ha (thực hiện 

Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông trục chính Khu kinh tế Năm Căn đến Khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đoạn nối tiếp về Hàng Vịnh)), đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 0,13 ha (thực hiện Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Năm Căn) và đất sinh hoạt cộng đồng 0,20 ha (thực hiện Trụ sở sinh hoạt 

văn hóa ấp Bỏ Hủ); 

Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo tăng 0,49 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2021 là 0,94 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2021 huyện chưa thực 

hiện đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao do chưa thực hiện Sân bóng đá xã Đất Mới 

và Sân bóng đá xã Tam Giang. 

+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2021 là 9,61 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 5,85 ha, chỉ tiêu thực 

hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 3,76 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ 

tiêu đất công trình năng lượng biến động tăng, giảm như sau:  

 Đã thực hiện tăng 5,83 ha/kế hoạch tăng 9,59 ha, đạt 60,79%, do thực hiện 

các công trình sau: Xuất tuyến đường 110KV mạch kép từ trạm 220KV Năm Căn, 

Công trình Trạm biến áp 220kV Năm Căn và Đường dây 220kV Năm Căn - Cà 

Mau 2, Đường dây 110 kV Phú Tân - Năm Căn; 

Chưa thực hiện tăng 3,76 ha/kế hoạch tăng 9,59 ha, đạt 39,21%. Nguyên nhân 

do Nhà máy điện gió Viên An không thực hiện, do đã thực hiện đấu nối tạm trạm 

110kV Rạch Gốc; ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Tổng Công ty 

Điện lực Miền Nam chưa triển khai thực hiện thu hồi đất các dự án gồm: Phân pha 

dây dẫn đường dây 110Kv 173 Cà Mau  2 - 132 Ngọc Hiển, Xuất tuyến 4 mạch 

đường dây 110Kv trạm 220Kv Năm Căn, Đường dây 110 kV từ trạm 220KV Năm 

Căn - Trạm 110KV Phú Tân.  

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh 

phê duyệt đến năm 2021 là 0,84 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 0,84 ha, đạt 

100,0%. Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kết quả thực hiện trong năm 

2021, diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không biến động mục đích sử 

dụng đất. 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2021 là 1,32 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 0,62 ha, chỉ tiêu 

thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,70 ha, đạt 46,83%. Nguyên nhân 

do chưa thực hiện Bia di tích Địa điểm trận đánh tàu trên sông Tam Giang tại Vàm 

rạch Chủ Mưu năm 1970. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 
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diện tích là 0,49 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 0,37 ha, chỉ tiêu thực hiện thấp 

hơn so với chỉ tiêu được phê duyệt là 0,12 ha, đạt 75,86%. Nguyên nhân do chưa thực 

hiện Dự án trạm trung chuyển chất thải rắn tại xã Hàng Vịnh. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 

2021 là 3,13 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 1,86 ha, chỉ tiêu thực hiện thấp 

hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 1,27 ha. Nguyên nhân do: 

Chưa thực hiện tăng 1,26 ha/kế hoạch tăng 1,26 ha, do chưa thực hiện Hội 

Thánh Tin Lành Việt Nam (Chi hội Năm Căn) tại thị trấn Năm Căn 0,22 ha, Chùa 

Pháp Hội tại xã Lâm Hải 1,04 ha. Nguyên nhân do chưa hoàn thành tục giao đất. 

Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất cơ sở tôn giáo giảm 0,01 ha. 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu kế hoạch được 

UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2021 là 18,84 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 

là 14,84 ha, chỉ tiêu thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 4,00 ha, đạt 

78,76%. Nguyên nhân do chưa thực hiện nghĩa địa xã Tam Giang. 

+ Đất chợ: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2021 là 

2,22 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 1,65 ha, chỉ tiêu thực hiện thấp hơn so 

với chỉ tiêu được duyệt là 0,57 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu đất chợ biến 

động tăng, giảm như sau: 

Chưa thực hiện tăng 0,46 ha/kế hoạch tăng 0,46 ha, do Chợ Năm Căn đang 

lập thủ tục đầu tư xây dựng và Chợ Tam Giang (hạng 3) chưa tổ chức thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; 

Chưa thực hiện giảm 0,31 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện 

chuyển sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Siêu thị tại Trung tâm thương mại; 

Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất chợ giảm 0,42 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 3,35 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 2,95 ha, chỉ tiêu thực hiện 

thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,40 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu đất 

sinh hoạt cộng đồng biến động tăng, giảm như sau: 

Chưa thực hiện tăng 0,41 ha/kế hoạch tăng 0,41 ha, do chưa thực hiện trụ sở 

sinh hoạt văn hoá Salatel tại thị trấn Năm Căn và các trụ sở sinh hoạt văn hoá ấp 

tại xã Tam Giang Đông và xã Đất Mới. Nguyên nhân do chưa hoàn thành lập thủ 

tục thu hồi đất Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I, để lập thủ tục giao đất, 

các trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp tại xã Tam Giang Đông; các trụ sở sinh hoạt văn 

hóa ấp khóm tại thị trấn Năm Căn và xã Đất Mới, do đất dân hiến, Giấy chứng 

quyền sử dụng đất của hộ dân đang thuế chấp ngân hàng nên chưa thực hiện thủ 

tục giao đất theo quy định. 

Chưa thực hiện giảm 0,01 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện đấu 

giá khu đất Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8 (trụ sở cũ) chuyển sang đất ở tại đô thị. 

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 354,86 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 346,66 ha, chỉ tiêu thực 
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hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 8,20 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ 

tiêu đất ở tại nông thôn biến động tăng, giảm như sau: 

+ Đã thực hiện tăng 0,02 ha/kế hoạch tăng 10,20 ha, đạt 0,20%, do thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại xã Đất Mới thuộc tuyến 

dân cư đường HCM (từ ranh xã Đất Mới đến sông Trại Lưới);  

+ Chưa thực hiện tăng 10,0 ha/kế hoạch tăng 10,20 ha, đạt 98,04%, do chưa 

thực hiện: Các khu dân cư, tuyến dân cư trên địa huyện như: Khu dân cư ấp Chống 

Mỹ B, Tuyến dân cư từ ngã ba Cầu Đầm Cùng - Cầu Ông Tình tại xã Hàm Rồng, 

Khu dân cư ấp Nhà Luận tại xã Tam Giang, Khu dân cư ấp 5 tại xã Hiệp Tùng, 

Khu dân cư cặp trường tiểu học 1 xã Hiệp Tùng,...và đấu khá khu đất Trạm y tế xã 

Đất Mới chuyển sang đất ở tại nông thôn. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh 

Covid-19, ảnh hưởng đến kinh tế nên hộ gia đình, cá nhân chưa chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn những khu vực đã đăng ký 

thực hiện năm 2021; 

+ Chưa thực hiện giảm 1,91 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển 

sang đất giao thông 1,48 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,20 ha, đất chợ 

0,20 ha và đất bãi thải, xử lý chất thải 0,03 ha; 

Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất ở tại nông thôn giảm 0,11 ha. 

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2021 

là 211,91 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 129,97 ha, chỉ tiêu thực hiện thấp 

hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 81,94 ha. Thực tế trong năm 2021 chỉ tiêu đất ở 

tại đô thị biến động tăng, giảm như sau: 

+ Đã thực hiện tăng 0,05 ha/kế hoạch tăng 84,03 ha, đạt 0,06%, do thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Năm Căn thuộc 

tuyến dân cư đường HCM (từ cầu Ông Tình đến hết ranh thị trấn) và Tuyến dân cư 

(từ Cầu kênh Xáng đến đường Châu Văn Đặng); 

+ Chưa thực hiện tăng 83,98/kế hoạch tăng 84,03 ha, đạt 99,94%. Nguyên nhân 

do chưa mời gọi được nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm 

Căn, Dự án xây dựng Khu dịch vụ - Dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn; chưa 

thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất do nhà nước quản lý để 

chuyển sang đất ở tại đô thị; hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị do tình hình dịch bệnh Covid-

19, ảnh hưởng đến kinh tế. 

+ Chưa thực hiện giảm 3,68 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển sang 

đất giao thông 1,81 ha, đất thuỷ lợi 1,86 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha; 

Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất ở tại nông thôn giảm 1,64 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2021 là 19,25 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 18,92 ha, chỉ tiêu 

thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,33 ha. Thực tế trong năm 2021 

chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan biến động tăng, giảm như sau: 

+ Chưa thực hiện tăng 0,90 ha/kế hoạch tăng 0,09 ha, do chưa thực hiện. Nguyên 
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nhân do chưa hoàn thủ tục thu hồi đất Dãy nhà làm việc các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc UBND huyện Năm Căn (khu 10 căn nhà liền kế), mở rộng trụ sở UBND xã 

Hiệp Tùng và chưa hoàn thành thủ tục giao đất Trụ sở hành chính xã Tam Giang, Trụ 

sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn, Trụ sở Kho bạc 

Nhà Nước huyện Năm Căn, và xây dựng trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 2.  

+ Chưa thực hiện giảm 0,61 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa chuyển 

sang đất an ninh 0,31 ha, đất thương mại, dịch vụ 0,16 ha, đất giao thông 0,03 ha, 

đất xây dựng cơ sở văn hoá 0,05 ha và đất ở tại đô thị 0,06 ha; 

+ Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng trụ sở cơ quan 

giảm 0,04 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND 

tỉnh phê duyệt đến năm 2021 là 3,36 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 3,41 

ha, chỉ tiêu thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,05 ha. Thực tế trong 

năm 2021 chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp biến động tăng, giảm 

như sau: 

+ Đã thực hiện tăng 0,05 ha/kế hoạch tăng 0,05 ha, do thực hiện Trụ sở Bảo 

hiểm xã hội huyện Năm Căn;  

+ Chưa thực hiện giảm 0,04 ha theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện 

đấu giá khu đất Bảo hiểm xã hội huyện Năm Căn (trụ sở cũ) chuyển sang đất 

thương mại, dịch vụ; 

+ Chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp tăng 0,01 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đến 

năm 2021 là 0,37 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 0,37 ha, đạt 100,0%. Theo 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kết quả thực hiện trong năm 2021, diện tích đất 

cơ sở tín ngưỡng không biến động mục đích sử dụng đất. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê 

duyệt đến năm 2021 là 4.304,59 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 4.305,49 

ha, chỉ tiêu thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,90 ha, đạt 100,02%. 

Nguyên nhân do chưa thực hiện giảm, chuyển sang đất giao thông để thực hiện Dự 

án đầu tư xây dựng đường giao thông trục chính Khu kinh tế Năm Căn đến Khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đoạn nối tiếp về Hàng Vịnh). 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

đến năm 2021 là 7,06 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 7,06 ha, đạt 100,0%. 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kết quả thực hiện trong năm 2021, diện 

tích đất có mặt nước chuyên dùng không biến động mục đích sử dụng đất. 

d) Kết quả thực hiện đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đất chưa sử dụng đến năm 2021 

là 1.763,15 ha, kết quả thực hiện đến năm 2021 là 1.763,70 ha, chỉ tiêu thực hiện 

cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 0,55 ha. Nguyên nhân do: 
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 - Chưa thực hiện giảm 0,05 ha/kế hoạch giảm 0,05 ha theo kế hoạch giảm do 

chưa thực hiện đấu giá khu đất Trạm Y tế xã Lâm Hải 0,05 ha, đang giao cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý để chuyển sang đất thương mại, 

dịch vụ; 

- Chênh lệch số liệu thống kê đất đai 2020, đất chưa sử dụng tăng 0,50 ha do 

cập nhật khu đất Chợ Năm Căn tại thị trấn Năm Căn 0,41 ha, giao cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý và điều chuyển khu đất trường tiểu học xã 

Hàm Rồng 0,09 ha, giao UBND xã Hàm Rồng quản lý.    

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Việc lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Năm Căn đã 

từng bước đáp ứng nhu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai. Quá trình sử 

dụng đất đều căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Cà Mau phê 

duyệt, đảm bảo việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu 

sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương. Nhận thức về vị trí, vai trò và 

ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất được nâng lên, sự 

tham gia của người dân trong công tác lập kế hoạch sử dụng đất đã từng bước phát 

huy được tính dân chủ, công khai, minh bạch, định hướng người sử dụng đất theo 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyêt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 

quả đạt được thì việc lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 còn một số 

tồn tại như: 

- Dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực chưa phù hợp với nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

chênh lệch tương đối lớn so với hiện trạng sử dụng đất như: Đất nông nghiệp khác 

thực hiện thấp hơn 100,0 ha, đạt 7,83%; đất thuỷ lợi, thực hiện thấp hơn 12,44 ha, 

đạt 33,64%; đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao chưa thực hiện,... 

- Một số công trình, dự án đã có trong chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định; Nhiều tổ 

chức, đơn vị sử dụng đất đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhưng 

chưa thực hiện lập thủ tục giao đất, thuê đất cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó 

khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ giao mặt bằng xây dựng công trình, 

dự án đã được quy hoạch.  

- Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông 

thôn của hộ gia đình, cá nhân đạt tỷ lệ còn thấp. 

2.3.  Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 

Công tác lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021của huyện còn một 

số tồn tại do các nguyên nhân sau:  

- Việc dự báo, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương để làm 

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

đất khá nhiều nhưng chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định. 
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- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, ngân sách của địa phương còn khó khăn, 

sự đầu tư từ các cấp, các ngành bị hạn chế. Nguồn vốn đầu tư để xây dựng các công 

trình, dự án phần lớn phụ thuộc vào ngân sách của Trung ương, Tỉnh và một số dự 

án chưa mời gọi được nhà đầu tư dẫn đến chưa triển khai thực hiện được các công 

trình, dự án theo kế hoạch được duyệt.  

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi 

thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất do người dân chưa thống nhất về giá bồi thường, hỗ trợ dẫn đến kéo dài thời 

gian giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

- Nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại 

nông thôn của hộ gia đình, cá nhân phụ thuộc khả năng tài chính vào từng thời 

điểm nhất định. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  

Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Cà Mau chưa được Chính phủ phê 

duyệt nên chưa có chỉ tiêu phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh cho cấp 

huyện năm 2022.  

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Luật Đất đai (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 6 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch); Điều 48 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; 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. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 huyện Năm Căn chưa được phê duyệt nên các chỉ tiêu sử dụng đất trong 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực hiện hết, còn phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện được cập nhật vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 để tổ chức thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 3.1: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực 

hiện hết chuyển sang năm 2022 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 Chỉ tiêu 

ĐCQH  

đến 2020  

chuyển sang 

năm 2022 

Diện tích  

điều chỉnh 

quy hoạch  

 được duyệt   

Kết quả 

thực hiện 

đến năm 

2020 

Chỉ tiêu 

chưa thực 

hiện hết 

năm 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) 6)=(4)-(5) (10) 

1 Đất nông nghiệp NNP 41.295,91 41.427,57  -131,66 -131,66 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA         

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC         
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 Chỉ tiêu 

ĐCQH  

đến 2020  

chuyển sang 

năm 2022 

Diện tích  

điều chỉnh 

quy hoạch  

 được duyệt   

Kết quả 

thực hiện 

đến năm 

2020 

Chỉ tiêu 

chưa thực 

hiện hết 

năm 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) 6)=(4)-(5) (10) 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,62 91,73  -90,11 -2,88 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 974,75 1.203,66  -228,91 -14,59 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.425,00 5.742,39  682,61   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.722,00 1.860,64  861,36   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.396,00 15.439,13  -43,13 -38,91 

  
Trong đó: đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 15.656,08 17.081,52  -1.425,44 -243,06 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 120,46 8,49  111,97   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.661,00 5.894,20  766,80 528,40 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 222,00 142,44  79,56 65,70 

2.2 Đất an ninh CAN 559,38 550,29  9,09   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 525,00   525,00   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN      

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 76,80 6,45 70,35 21,71 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 55,01 39,40 15,61 4,41 

2.7 
Đất sử dụng 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 cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 1.607,00 339,21 1.267,79 317,28 

  Trong đó:        

- Đất giao thông DGT 659,05 273,54 385,51 98,16 

- Đất thủy lợi DTL 867,99 6,30 861,69 181,26 

- 
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH 15,14 5,57 9,57 1,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,38 6,03 -0,65 -0,01 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD 29,82 27,57 2,25 2,25 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT 8,04  8,04 0,20 

- Đất công trình năng lượng DNL 17,04 0,02 17,02 1,13 

- 
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông 
DBV 0,79 0,84 -0,05   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 Chỉ tiêu 

ĐCQH  

đến 2020  

chuyển sang 

năm 2022 

Diện tích  

điều chỉnh 

quy hoạch  

 được duyệt   

Kết quả 

thực hiện 

đến năm 

2020 

Chỉ tiêu 

chưa thực 

hiện hết 

năm 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) 6)=(4)-(5) (10) 

- 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 13,39 0,62 12,77 2,39 

- 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 22,43 0,37 22,06 22,06 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 3,03 1,86 1,17 1,17 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 22,05 14,84 7,21 7,21 

- Đất chợ DCH 3,76 1,65 2,11 0,46 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL      

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 7,69 2,95 4,74 0,20 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 21,68  21,68 6,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 450,68 346,64 104,04 104,04 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 204,31 131,54 72,77 29,62 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 33,12 18,95 14,17 0,80 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 3,13 3,36 -0,23 -0,18 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,42 0,37 0,05   

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 2.827,62 4.305,49 -1.477,87 -21,20 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 6,26 7,11 -0,85   

3 Đất chưa sử dụng CSD 323,00 1.763,70 -1.440,70 -0,36 

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 đất 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 45 của 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. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng 

đất của các tổ chức hộ gia đình, cá nhân trong năm 2022, các chỉ tiêu sử dụng đất 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021chưa thực hiện hết còn phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế xã hội của huyện được chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, cụ thể như sau: 

Bảng 3.2: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện hết chuyển sang 

năm 2022 

                                                                                                Đơn vị tính: ha 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích chưa thực hiện hết năm 

2021 chuyển sang năm 2022 

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

1 Đất nông nghiệp NNP -133,07 

1.1 Đất trồng lúa LUA   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -1,44 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN -6,66 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -0,02 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -34,19 

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS -90,76 

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 133,43 

2.1 Đất quốc phòng CQP   

2.2 Đất an ninh CAN 1,05 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất khu chế xuất SKT   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 12,54 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,70 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 69,32 

 Trong đó:    

- Đất giao thông DGT 40,70 

- Đất thủy lợi DTL 12,44 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,05 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 3,50 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,20 

- Đất công trình năng lượng DNL 0,76 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,70 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,27 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,26 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, NHT NTD 8,98 

- Đất chợ DCH 0,46 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,21 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích chưa thực hiện hết năm 

2021 chuyển sang năm 2022 

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

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5,39 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 6,01 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 34,37 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,84 

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

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất tín ngưỡng TIN   

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

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK   

3 Đất chưa sử dụng CSD -0,36 

 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 gồm: Đất nông nghiệp 

chuyển sang đất phi nông nghiệp 133,07 ha và đất chưa sử dụng chuyển sang đất 

phi nông nghiệp là 0,36 ha được thể hiện qua các công trình, dự án như sau: 

Bảng 3.3: Công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện, 

chuyển sang năm 2022 

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Loại 

 đất 

Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

I 

Công trình, dự án do Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất 

 83,24 0,35 82,89  

1 
Trường mẫu giáo Bình Minh 

(Điểm chính) 
DGD 0,26   0,26 

Tam Giang 

Đông 

2 
Trường mầm non thị trấn 

Năm Căn 
DGD 0,70   0,70 TT Năm Căn 

3 Trạm trung chuyển chất thải rắn DRA 0,12   0,12 Hàng Vịnh 

4 

Xây dựng Khu dịch vụ - dân 

cư Năm Căn, Khu kinh tế 

Năm Căn 

ODT 57,59   57,59 TT Năm Căn 

5 

Dãy nhà làm việc các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc UBND 

huyện Năm Căn (khu 10 căn 

nhà liền kế) 

TSC 0,08 0,08   TT Năm Căn 

6 

Kè chống sạt lở đoạn từ cầu 

Kênh Tắc đến cây xăng Cái Nai 

(kênh tắc Năm Căn, bờ Đông) 

DTL 1,86   1,86 TT Năm Căn 

7 
Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng để phòng chống 

DTL, 

DGT 
12,08  12,08 Lâm Hải 
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STT Hạng mục 
Loại 

 đất 

Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

xói lở bờ biển, cung cấp nước 

ngọt và phục vụ nuôi tôm - 

rừng nhằm cải thiện sinh kế, 

thích ứng biến đổi khí hậu 

vùng ven biển Cà Mau (dự án 

WB9).  

8 

Tuyến lộ từ đường 13/12 (Cặp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

đấu nối với đường Nguyễn Tất 

Thành 

DGT 0,16   0,16 TT Năm Căn 

9 

Tuyến đường từ bến phà xã 

Hiệp Tùng - Lâm Ngư Trường 

184 đến bến phà qua xã Tam 

Giang, đấu nối đường ô tô đến 

trung tâm xã Tam Giang, 

huyện Năm Căn 

DGT 9,60 0 9,60 
Hiệp Tùng, 

Tam Giang 

10 

Phân pha dây dẫn đường dây 

110Kv 173 Cà Mau  2 - 132 

Ngọc Hiển 

DNL 0,12   0,12 
TT Năm Căn, 

Hàm Rồng 

11 
Xuất tuyến 4 mạch đường dây 

110Kv trạm 220Kv Năm Căn 
DNL 0,30   0,30 Lâm Hải 

II 
Công trình, dự án cấp 

huyện 
 83,53 16,03 67,50  

1 Công an xã Tam Giang Đông CAN 0,10   0,10 
Tam Giang 

Đông 

2 Mở rộng Công an xã Đất Mới CAN 0,12 0,05 0,07 Đất Mới 

3 Công an xã Hiệp Tùng CAN 0,09   0,09 Hiệp Tùng 

4 Công an thị trấn Năm Căn CAN 0,17 0,07 0,10 TT Năm Căn 

5 
Đội cảnh sát giao thông công 

an huyện Năm Căn 
CAN 0,06   0,06 TT Năm Căn 

6 
Đội cảnh sát PCCC công an 

huyện Năm Căn 
CAN 0,63   0,63 TT Năm Căn 

7 

Tuyến đường vào Doanh trại 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Năm Căn đấu nối ra đường 

Hồ Chí Minh 

CQP 0,18 0,18   TT Năm Căn 

8 Xây dựng Chợ Năm Căn  DCH 0,26   0,26 TT Năm Căn 

9 Chợ Tam Giang (hạng 3) DCH 0,20   0,20 Tam Giang 

10 

Bia di tích: Địa điểm trận 

đánh tàu trên sông Tam 

Giang tại Vàm rạch Chủ Mưu 

năm 1970 

DDT 0,70   0,70 Tam Giang 

11 Trường tiểu học 2 Hiệp Tùng  DGD 0,57   0,57 Hiệp Tùng 

12 Trường mẫu giáo Lâm Hải DGD 0,15 0,15   Lâm Hải 
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STT Hạng mục 
Loại 

 đất 

Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

13 
Trường tiểu học Võ Thị Sáu 

(Điểm Xóm Mới)  
DGD 0,07 0,07    Đất Mới 

14 Trường mẫu giáo Hàng Vịnh DGD 0,30 0,30   Hàng Vịnh 

15 

Dự án đầu tư xây dựng 

đường giao thông kết nối trục 

chính Khu kinh tế Năm Căn 

đến Khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao (đoạn 

nối tiếp về Hàng Vịnh) 

DGT 10,00   10,00 Hàng Vịnh 

16 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường từ cầu Cái Nai đến khu 

Trung tâm Hành chính huyện  

DGT 6,00   6,00 TT Năm Căn 

17 Bến xe khách xã Hiệp Tùng DGT 0,11   0,11 Hiệp Tùng 

18 Bến xe khách (loại 6)  DGT 0,10   0,10 Tam Giang 

19 Trụ sở văn hoá ấp   0,04   0,04 Lâm Hải 

20 

Đường dây 110 kV từ trạm 

110kV Năm Căn - Trạm 

110kV Phú Tân 

DNL 0,30   0,30 Lâm Hải 

21 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Mai Vinh 
DSH 0,20 0,20   

Tam Giang 

Đông 

22 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Kinh Ba 
DSH 0,20 0,20   

Tam Giang 

Đông 

23 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Bỏ Hủ  
DSH 0,00   0,00 

Tam Giang 

Đông 

24 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Láng Chiếu 
DSH 0,20 0,20    Đất Mới 

25 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Ông Do 
DSH 0,00   0,00  Đất Mới 

26 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Lô Ráng 
DSH 0,02 0,02    Đất Mới 

27 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Xóm Mới 
DSH 0,06 0,06    Đất Mới 

28 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp 

Tắc Năm Căn A 
DSH 0,02 0,02    Đất Mới 

29 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa  

Vinh Hoa 
DSH 0,10 0,10   

Tam Giang 

Đông 

30 Trụ sở Salatel DSH 0,06 0,06   TT Năm Căn 

31 Sân bóng đá mini DTT 0,20   0,20 Tam Giang 

32 
Nhà bia ghi danh xã Tam 

Giang 
DVH 0,05   0,05 Tam Giang 

33 Trạm y tế xã Đất Mới  DYT 0,24 0,24    Đất Mới 

34 Nghĩa địa xã Tam Giang NTD 10,00 1,02 8,98 Tam Giang 

35 
Tuyến dân cư từ Cầu Xóm 

Dân tộc đến Rạch Xẻo Nạng  
ODT 3,52   3,52 TT Năm Căn 
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STT Hạng mục 
Loại 

 đất 

Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

36 
Tuyến dân cư từ Cầu Xẻo 

Thùng đến Cầu Kênh Cùng  
ODT 0,50   0,50 TT Năm Căn 

37 

Tuyến dân cư Đường Hồ Chí 

Minh (từ Cầu Ông Tình đến 

hết ranh thị trấn)  

ODT 1,50   1,50 TT Năm Căn 

38 

Tuyến dân cư (từ Cầu Kênh 

Xáng đến đường Châu Văn 

Đặng)  

ODT 1,17   1,17 
Thị trấn Năm 

Căn 

39 
Tuyến dân cư đường Chu 

Văn An  
ODT 1,00   1,00 TT Năm Căn 

40 
Khu dân cư tuyến đường Lý 

Năm Đế  
ODT 0,31   0,31 TT Năm Căn 

41 

Tuyến dân cư từ đường Nguyễn 

Tất Thành - Đê ngăn triều 

cường (Nguyễn Việt Khái) 

ODT 0,14   0,14 TT Năm Căn 

42 

Khu đất Trạm Điện lực Năm 

Căn - Ngọc Hiển chuyển 

sang đất ở tại đô thị 

ODT 0,03   0,03 TT Năm Căn 

43 Khu dân cư đường Lý Nam Đế ODT 0,30   0,30 TT Năm Căn 

44 

Trụ sở khu đất Ban điều hành 

bến xe - tàu (trụ sở cũ) 

chuyển sang đất ở đô thị  

ODT 0,02   0,02 TT Năm Căn 

45 

Trụ sở khu đất Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (trụ sở cũ) 

chuyển sang đất ở đô thị  

ODT 0,04   0,04 TT Năm Căn 

46 

Trụ sở sinh hoạt văn hóa 

khóm 8 (trụ sở cũ) chuyển 

sang đất ở tại đô thị 

ODT 0,01   0,01 TT Năm Căn 

47 Khu dân cư Châu Văn Đặng ODT 0,73   0,73 TT Năm Căn 

48 
Khu đất đường số 3 khu dân 

cư Khóm 7 
ODT 0,53 0,53   TT Năm Căn 

49 

Tuyến dân cư đường Hồ Chí 

Minh (từ ranh Xã Đất Mới 

đến Sông Trại Lưới)  

ONT 3,46   3,46  Đất Mới 

50 
Tuyến từ ngã ba Cầu Đầm 

Cùng - Cầu Ông Tình 
ONT 2,00   2,00 Hàm Rồng 

51 
Tuyến từ Cầu Đầm Cùng - 

Ngã ba Cầu Đầm Cùng 
ONT 0,50   0,50 Hàm Rồng 

52 Khu dân cư ấp Nhà Luận ONT 1,93 1,93   Tam Giang 

53 
Quy hoạch đất ở (Trạm y tế 

xã Đất Mới) 
ONT 0,05   0,05 Lâm Hải 

54 
Khu sản xuất, chế biến lâm 

sản xã Tam Giang 
SKC 3,00   3,00 Tam Giang 

55 
Lò giết mổ gia súc, gia cầm 

tập trung 
SKC 0,70   0,70 TT Năm Căn 
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STT Hạng mục 
Loại 

 đất 

Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

56 
Cửa hàng xăng dầu Công 

Đoàn 
TMD 0,15   0,15 

Tam Giang 

Đông 

57 Cửa hàng xăng dầu Cái Nai TMD 0,09 0,09 0,00 TT Năm Căn 

58 Trung tâm thương mại TMD 0,31   0,31 TT Năm Căn 

59 

Trường Mầm non thị trấn 

chuyển sang đất thương mại, 

dịch vụ 

TMD 0,38   0,38 TT Năm Căn 

60 

Trường Mầm non Sao Mai 

chuyển sang đất thương mại, 

dịch vụ 

TMD 0,31   0,31 TT Năm Căn 

61 
Trụ sở Kho bạc Nhà Nước 

Năm Căn (trụ sở cũ)  
TMD 0,10   0,10 TT Năm Căn 

62 
Trụ sở Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện (trụ sở cũ)  
TMD 0,06   0,06 TT Năm Căn 

63 
Bảo hiểm xã hội huyện Năm 

Căn (trụ sở cũ) 
TMD 0,04   0,04 TT Năm Căn 

64 Chùa Pháp Hội TON 1,04   1,04 Lâm Hải 

65 
Hội Thánh Tin Lành Việt 

Nam (Chi hội Năm Căn) 
TON 0,22   0,22 TT Năm Căn 

66 

Trụ sở Hành chính xã Đất 

Mới (Khu hành chính mới) 

Giao đất, cấp giấy 

TSC 0,81 0,81   Đất Mới 

67 
Trụ sở hành chính xã Tam 

Giang 
TSC 0,70 0,70   Tam Giang 

68 
Trụ sở và kho vật chứng Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện  
TSC 0,13   0,13 TT Năm Căn 

69 
Trụ sở Kho bạc Nhà Nước 

huyện Năm Căn  
TSC 0,11 0,11   TT Năm Căn 

70 

Dãy nhà làm việc các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc 

UBND huyện Năm Căn 

TSC 0,60   0,60 TT Năm Căn 

71 
Xây dựng trụ sở làm việc Đội 

Quản lý thị trường số 2 
TSC 0,01   0,01 TT Năm Căn 

72 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

Khu đô thị mới Năm Căn 
  17,16 4,46 12,70 TT Năm Căn 

-  Trường tiểu học DGD 0,95   0,95   

-  Trường trung học cơ sở DGD 1,02   1,02   

-  Đất công viên cây xanh DKV 0,61   0,61   

-  Đất ở ODT 7,61 2,46 5,15   

-  Đất giao thông DGT 6,97 2,00 4,97   

Tổng (I+II)  166,77 16,38 150,39  

Như vậy, công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển sang kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 83 công trình, dự án với tổng diện tích là 150,39 
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ha. Trong đó: 

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

hồi đất: 12 công trình, dự án, diện tích 82,89 ha. 

- Công trình, dự án huyện xác định: 72 công trình, dự án, diện tích 67,50 ha. 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

Căn cứ theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:  

“a) Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: 

Các phòng, ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án 

sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân 

dân cấp xã) xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.” 

Thực hiện Công văn số 2088/UBND-TNMT ngày 12/7/2021 của UBND 

huyện Năm Căn về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Năm 

Căn. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 71/TNMT ngày 

11/8/2021 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 huyện Năm Căn. Trên cơ sở đó, tổ chức, hộ gia đình cá nhân có sử dụng đất 

trên địa bàn huyện Năm Căn đã xác định nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn. Đăng ký thực hiện trong năm 2022 là 129 

công trình, dự án với diện tích 636,85 ha, gồm: 97 công trình, dự án, 17 dự án đấu 

giá quyền sử dụng đất và 15 tuyến chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, 

cá nhân. Trong đó: 

- Công trình, dự án kế hoạch sử dụng năm 2021 chuyển sang kế hoạch năm 

2022 là 84 công trình, dự án với diện tích 150,39 ha; gồm: 57 công trình, dự án, 17 

dự án đấu giá quyền sử dụng đất và 10 tuyến chuyển mục đích sử dụng đất của hộ 

gia đình, cá nhân. 

- Công trình, dự án đăng ký mới năm 2022 là 45 công trình, dự án với diện 

tích 486,46 ha, gồm: 40 công trình, dự án và 05 tuyến chuyển mục đích sử dụng 

đất của hộ gia đình, cá nhân. 

Bảng 3.4: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn    

 Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng  

năm 2021 

Diện tích 

 kế hoạch 

năm 2022 

Tăng (+), 

giảm (-) 

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

1 Đất nông nghiệp NNP 41.409,74 40.882,38  -527,36 

  Trong đó:        

1.1 Đất trồng lúa LUA      

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC      
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng  

năm 2021 

Diện tích 

 kế hoạch 

năm 2022 

Tăng (+), 

giảm (-) 

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

nước 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 91,73 89,90  -1,83 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.203,61 1.188,92  -14,69 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.742,39 5.728,28  -14,11 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.860,64 1.860,64  0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.434,91 15.160,12  -274,79 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 
RSN      

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 17.067,96 16.846,03  -221,93 

1.8 Đất làm muối LMU      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 8,49 8,49  0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.912,03 6.439,75  527,72 

  Trong đó:        

2.1 Đất quốc phòng CQP 142,44 155,63  13,19 

2.2 Đất an ninh CAN 550,29 549,31  -0,98 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK      

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN      

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,45 29,28  22,83 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 39,4 43,81  4,41 

2.7 
Đất sử dụng 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 cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 358,62 702,57  343,95 

  Trong đó:        

- Đất giao thông DGT 284,68 405,76  121,08 

- Đất thủy lợi DTL 6,3 187,56  181,26 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 8,01 9,01  1,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,03 6,02  -0,01 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 27,57 30,42  2,85 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT   0,20  0,20 

- Đất công trình năng lượng DNL 5,85 7,06  1,21 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 0,84 0,84  0,00 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,62 3,01  2,39 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,37 23,64  23,27 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng  

năm 2021 

Diện tích 

 kế hoạch 

năm 2022 

Tăng (+), 

giảm (-) 

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

- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,86 3,12  1,26 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 14,84 23,82  8,98 

- Đất chợ DCH 1,65 2,11  0,46 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL      

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,95 3,15  0,20 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV   6,02  6,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 346,66 469,40  122,74 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 129,97 165,91  35,94 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,92 19,72  0,80 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 3,41 3,23  -0,18 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,37 0,37  0,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.305,49 4.284,29  -21,20 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,06 7,06  0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.763,70 1.763,34 -0,36 

a) Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 

Dự kiến đến 31/12/2022 diện tích đất nông nghiệp của huyện Năm Căn là 

40.882,38 ha, so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 41.409,74 ha, giảm 527,36  

ha để chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế  - 

xã hội và kỹ thuật, hạ tầng của huyện. Cụ thể như sau: 

- Kế hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm khác 

Năm 2021 diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là 91,73 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 giảm 1,83 ha để chuyển sang đất giao thông 0,29 ha và đất 

ở tại đô thị 1,54 ha.  

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là 

89,90 ha, chủ yếu phân bổ tại thị trấn Năm Căn. 

- Kế hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm   

Chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây lâu năm được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.5: Phân bổ chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm  

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn           112,61               108,57  -4,04 
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STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

02 Xã Hàm Rồng           253,82               250,97  -2,85 

03 Xã Hiệp Tùng           322,25               317,78  -4,47 

04 Xã Đất Mới           208,29               208,29  - 

05 Xã Lâm Hải             76,01                 76,01  - 

06 Xã Hàng Vịnh           100,47                 99,81  -0,66 

07 Xã Tam Giang                6,19                   3,95  -2,24 

08 Xã Tam Giang Đông           123,96               123,53  -0,43 

Tổng 1.203,61 1.188,92 -14,69 

Năm 2021 diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện là 1.203,61 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 giảm 14,69 ha để chuyển sang đất sử dụng vào các 

mục đích khác bao gồm: Chuyển 0,18 ha sang đất an ninh, chuyển 0,99 ha sang đất 

thương mại, dịch vụ, chuyển 1,50 ha sang đất giao thông, chuyển 0,95 ha sang đất 

xây dựng cơ sở văn hóa, chuyển 0,28 ha sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo, chuyển 0,20 ha sang đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, chuyển 0,70 ha đất 

có di tích lịch sử - văn hóa, chuyển 0,09 ha sang đất bãi thải, xử lý chất thải, 

chuyển 0,31 ha sang đất chợ, chuyển 1,80 ha sang đất khu vui chơi giải trí, công 

trình công cộng, chuyển 5,10 ha sang đất ở tại nông thôn, chuyển 2,39 ha sang đất 

ở tại đô thị và chuyển 0,20 ha sang đất xây dựng trụ sở cơ quan. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện là 

1.188,92 ha. 

-  Kế hoạch sử dụng đất rừng phòng hộ 

Năm 2021 diện tích đất rừng phòng hộ của huyện là 5.742,39 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 giảm 14,11 ha để chuyển sang các loại đất: Chuyển 

0,80 ha sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tam Giang Đông và chuyển 

13,31 ha sang đất thủy lợi tại xã Lâm Hải. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất rừng phòng hộ của huyện là 5.728,28 ha, 

chủ yếu phân bổ tại xã Lâm Hải 2.812,22 ha và xã Tam Giang Đông  2.906,16 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất rừng đặc dụng 

Năm 2021 diện tích đất rừng đặc dụng của huyện là 1.860,64 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất rừng đặc dụng giữ nguyên theo hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, chủ yếu phân bổ tại xã Đất Mới 234,43 ha và xã Lâm 

Hải 1.626,21 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất rừng sản xuất 

Chỉ tiêu sử dụng đất rừng sản xuất được xác định theo từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: 

Bảng 3.6: Phân bổ chỉ tiêu đất rừng sản xuất  

Đơn vị tính: ha  



52 

 

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 20,69 20,69 - 

02 Xã Lâm Hải 4.497,83 4.463,62 -34,21 

03 Xã Tam Giang 9.151,55 8.948,03 -203,52 

04 Xã Tam Giang Đông 1.764,83 1.727,77 -37,06 

Tổng 15.434,91 15.160,12 -274,79 

Năm 2021 diện tích đất rừng sản xuất của huyện là 15.434,91 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất 2022 giảm 274,79 ha để chuyển sang đất sử dụng vào các mục 

đích khác bao gồm: Chuyển 3,0 ha sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, chuyển 

13,69 ha sang đất giao thông, chuyển 131,58 ha sang đất thủy lợi, chuyển 0,26 ha 

sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, chuyển 1,09 ha sang đất công trình 

năng lượng, chuyển 20,0 ha sang đất bãi thải, xử lý chất thải, chuyển 1,04 ha sang 

đất cơ sở tôn giáo, chuyển 8,98 ha sang đất làm nghĩa trang nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng và chuyển 95,15 ha sang đất ở tại nông thôn. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất rừng sản xuất của huyện là 15.160,12 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản   

Chỉ tiêu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.7: Phân bổ chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 1.859,70 1.792,41 -67,29 

02 Xã Hàm Rồng 3.595,43 3.571,57 -23,86 

03 Xã Hiệp Tùng 3.053,61 3.047,40 -6,21 

04 Xã Đất Mới 5.770,91 5.736,85 -34,06 

05 Xã Lâm Hải 749,55 749,55 - 

06 Xã Hàng Vịnh 2.001,80 1.911,28 -90,52 

07 Xã Tam Giang 36,44 36,44 - 

08 Xã Tam Giang Đông 0,53 0,53 - 

Tổng 17.067,96 16.846,03 -221,93 

Năm 2021 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện là 17.067,96 ha. Trong 

kế hoạch sử dụng đất 2022 diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản có biến động như sau: 

- Tăng 37,00 ha được chuyển từ đất quốc phòng do khu đất BCHQS huyện 

Năm Căn không còn sử dụng (Giao cho địa phương quản lý phát triển KT-XH) 
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- Giảm 258,94 ha đất nuôi trồng thủy sản để chuyển sang sử dụng vào các 

mục đích khác bao gồm:  

 + Chuyển 51,20 ha sang đất quốc phòng; 

+ Chuyển 0,75 ha sang đất an ninh; 

+ Chuyển 19,45 ha sang đất thương mại, dịch vụ; 

+ Chuyển 0,70 ha sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

+ Chuyển 77,55 ha sang đất giao thông; 

+ Chuyển 34,51 ha sang đất thủy lợi;  

+ Chuyển 3,19 ha sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; 

+ Chuyển 0,12 ha sang đất công trình năng lượng; 

+ Chuyển 1,54 ha sang đất có di tích lịch sử, văn hóa;  

+ Chuyển 3,15 ha sang đất bãi thải, xử lý chất thải; 

+ Chuyển 0,22 ha sang đất cơ sở tôn giáo; 

+ Chuyển 4,22 ha sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng; 

+ Chuyển 23,74 ha sang đất ở tại nông thôn; 

+ Chuyển 37,20 ha sang đất ở tại đô thị; 

+ Chuyển 1,40 ha sang đất xây dựng trụ sở cơ quan. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện là 

16.846,03 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác  

Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.8: Phân bổ chỉ tiêu đất nông nghiệp khác 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 0,07 0,07 - 

02 Xã Hàm Rồng 0,19 0,19 - 

03 Xã Hiệp Tùng 1,57 1,57 - 

04 Xã Đất Mới 0,03 0,03 - 

05 Xã Lâm Hải 0,22 0,22 - 

06 Xã Tam Giang 6,41 6,41 - 

Tổng 8,49 8,49  

Năm 2021 diện tích đất nông nghiệp khác của huyện là 8,49 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất nông nghiệp khác giữ nguyên theo hiện 
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trạng sử dụng đất năm 2021. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất nông nghiệp khác của huyện là 8,49 ha. 

b) Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp  

Dự kiến đến 31/12/2022 diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 6.439,75 

ha, so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 5.912,03 ha, tăng 527,72 ha, cụ thể 

như sau: 

- Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng:  

Chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng được xác định theo từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: 

Bảng 3.9: Phân bổ chỉ tiêu đất quốc phòng 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn       106,37          69,37  -37,00 

02 Xã Đất Mới             5,00  5,00 

03 Xã Hàng Vịnh         35,06          81,26  46,20 

04 Xã Tam Giang           1,00    -1,00 

Tổng       142,44        155,63          13,20  

Năm 2021 diện tích đất quốc phòng của huyện là 142,44 ha. Trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 diện tích đất quốc phòng có biến động như sau:  

+ Tăng 51,20 ha đất quốc phòng để xây dựng Đồn cửa khẩu cảng Năm Căn 

tại xã Đất Mới, nâng cấp, mở rộng Doanh trại Lữ đoàn 175 (Hải quân Vùng 5), 

Nông trường 414(Căn cứ HC-KH/qk9) tại xã Hàng Vịnh và lập thủ tục giao đất 

Tuyến đường vào Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn đấu nối ra 

đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Năm Căn được lấy vào loại đất trồng nuôi trồng 

thủy sản.  

+ Giảm 38,00 ha để chuyển chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 37,00 ha và 

đất thương mại, dịch vụ 1,00 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất quốc phòng của huyện là 155,63 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất an ninh 

Chỉ tiêu sử dụng đất an ninh được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: 

 

 

Bảng 3.10: Phân bổ chỉ tiêu đất đất an ninh 

Đơn vị tính: ha  
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STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 8,83 7,44 -1,39 

02 Xã Hàm Rồng 0,18 0,18 - 

03 Xã Hiệp Tùng 0,05 0,14 0,09 

04 Xã Đất Mới 0,05 0,12 0,07 

05 Xã Lâm Hải 90,69 90,80 0,11 

06 Xã Hàng Vịnh 0,11  -0,11 

07 Xã Tam Giang 135,23 135,38 0,15 

08 Xã Tam Giang Đông 315,15 315,25 0,10 

Tổng 550,29 549,31 -0,98 

Năm 2021 diện tích đất an ninh của huyện là 550,29 ha. Trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 diện tích đất an ninh có biến động như sau:  

+ Tăng 1,31 ha để xây dựng trụ sở Đội cảnh sát giao thông công an huyện Năm 

Căn, Đội cảnh sát PCCC công an huyện Năm Căn và trụ sở công an các xã: Lâm 

Hải, Hiệp Tùng, Tam Giang Đông, Tam Giang và thị trấn Năm Căn, mở rộng công 

an xã Đất Mới, được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,18 ha, đất nuôi trồng thủy 

sản 0,75 ha và đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,38 ha. 

+ Giảm 2,29 ha để chuyển 1,08 ha sang đất thương mại dịch vụ 0,11 ha, đất 

giao thông và chuyển 1,08 ha và đất ở tại đô thị 1,10 ha.  

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất an ninh của huyện là 549,31 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất thương mại, dịch vụ  

Chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dịch vụ được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.11: Phân bổ chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 3,57 20,93 17,36 

02 Xã Hàm Rồng 2,18 6,38 4,20 

03 Xã Hiệp Tùng 0,29 0,29 - 

04 Xã Đất Mới 0,07 0,07 - 

05 Xã Lâm Hải 0,06 0,06 - 

06 Xã Hàng Vịnh 0,02 0,13 0,11 

07 Xã Tam Giang 0,02 1,03 1,01 

08 Xã Tam Giang Đông 0,23 0,38 0,15 

Tổng 6,45 28,16 22,83 
 

Năm 2021 diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 6,45 ha. Trong kế hoạch 
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sử dụng đất năm 2022 diện tích đất thương mại, dịch vụ có biến động như sau: 

+ Tăng 22,85 ha được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,99 ha, đất nuôi trồng 

thuỷ sản 19,45 ha, đất quốc phòng 1,00 ha, đất an ninh 0,11 ha, đất xây dựng cơ sở 

giáo dục, đào tạo 0,69 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha, đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp 0,04 ha, đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 0,1 ha và đất chưa sử 

dụng 0,31 ha để thực hiện các khu dịch vụ, dân cư Năm Căn, du lịch Làng Rừng, 

cửa hàng xăng dầu và đấu giá quyền sử dụng đất các công trình, dự án sau: 

 Bảng 3.12: Danh mục công trình đất thương mại, dịch vụ   

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

I Công trình, dự án 21,74 0,09 21,65  

1 

Đất du lịch Làng Rừng (Xây dựng, 

mở rộng khu di tích Bia ấn loát 

đặc biệt Nam Bộ) 

2,73   2,73  Hàm Rồng  

2 

Đất dịch vụ du lịch (Xây dựng, 

mở rộng khu di tích Bia ấn loát 

đặc biệt Nam Bộ) 

1,47   1,47  Hàm Rồng  

3 Cửa hàng xăng dầu Công Đoàn 0,15   0,15 
Tam Giang 

Đông 

4 

Đất thương mại dịch vụ (Xây 

dựng Khu dịch vụ - dân cư Năm 

Căn, Khu kinh tế Năm Căn) 

16,19   16,19 TT Năm Căn 

5 Cửa hàng xăng dầu Cái Nai 0,09 0,09 0,00 TT Năm Căn 

6 
Trạm cảnh sát đường thuỷ Năm 

Căn giao địa phương 
0,11   0,11 Hàng Vịnh 

7 

Chuyển đất Đồn biên phòng Tam 

Giang Tây cho địa phương quản lý 

(TMD) 

1,00   1,00 Tam Giang 

II Đấu giá quyền sử dụng đất 1,20  1,20  

1 Trung tâm thương mại 0,31   0,31 TT Năm Căn 

2 
Trường Mầm non thị trấn chuyển 

sang đất thương mại, dịch vụ 
0,38   0,38 TT Năm Căn 

3 
Trường Mầm non Sao Mai chuyển 

sang đất thương mại, dịch vụ 
0,31   0,31 TT Năm Căn 

4 
Trụ sở Kho bạc Nhà Nước Năm 

Căn (trụ sở cũ)  
0,10   0,10 TT Năm Căn 

5 
Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Năm Căn (trụ sở cũ)  
0,06   0,06 TT Năm Căn 

6 
Bảo hiểm xã hội huyện Năm Căn 

(trụ sở cũ) 
0,04   0,04 TT Năm Căn 

Tổng cộng I+II 22,94 0,09 22,85  
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+ Giảm 0,03 ha để chuyển sang đất ở tại đô thị.  

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 29,28 

ha tăng 22,83 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  

Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được xác định theo từng 

đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.13: Phân bổ chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 13,89 14,50 0,61 

02 Xã Hàm Rồng 5,01 5,01 - 

03 Xã Hàng Vịnh 20,29 20,29 - 

04 Xã Tam Giang  3,00 3,00 

05 Xã Tam Giang Đông 0,22 1,02 0,80 

Tổng 39,40 43,81 4,41 

Năm 2021 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện là 39,40 ha. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

có biến động như sau: 

+ Tăng 4,50 ha để thực hiện cơ sở chế biến nước mắm tại xã Tam Giang, khu 

sản xuất, chế biến lâm sản xã Tam Giang và lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại 

thị trấn Năm Căn được chuyển từ đất rừng phòng hộ 0,8 ha, đất rừng sản xuất 3,0 ha 

và đất nuôi trồng thủy sản 0,7 ha. 

+ Giảm 0,09 ha để chuyển sang đất chợ. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất xây dựng cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp của huyện là 43,81 ha tăng 4,41 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng 

Năm 2021 diện tích đất phát triển hạ tầng của huyện là 358,62 ha. Trong  kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 tăng 345,29 ha và chuyển trong nội bộ đất phát triển 

hạ tầng 1,34 ha để xây dựng các công trình lộ giao thông, thủy lợi, trường học, y 

tế, văn hóa, thể dục thể thao,... Đến 31/12/2022 diện tích đất phát triển hạ tầng của 

huyện là 702,57 ha, cụ thể như sau: 

+ Đất giao thông:  

Chỉ tiêu sử dụng đất giao thông được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: 

Bảng 3.14: Phân bổ chỉ tiêu đất giao thông 
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Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 76,72       122,65          45,93  

02 Xã Hàm Rồng 37,90         45,29            7,39  

03 Xã Hiệp Tùng 30,75         30,89            0,14  

04 Xã Đất Mới 13,62         13,62  -               

05 Xã Lâm Hải 20,32         21,82            1,50  

06 Xã Hàng Vịnh 46,93         79,38          32,45  

07 Xã Tam Giang 34,82         44,49            9,67  

08 Xã Tam Giang Đông 23,62         47,62          24,00  

Tổng 284,68       405,76          121,08  

Năm 2021 diện tích đất giao thông của huyện là 284,68 ha. Trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 tăng 121,08 ha được chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng cây 

hàng năm khác 0,29 ha, đất trồng cây lâu năm 1,50 ha, đất rừng sản xuất 13,69 ha, 

đất nuôi trồng thủy sản 77,55 ha, đất an ninh 1,08 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục 

giáo dục và đào tạo 0,16 ha, đất ở tại nông thôn 1,38 ha, đất ở tại đô thị 4,07 ha, 

đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,26 ha và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 21,10 ha để 

xây dựng các công trình lộ giao thông và các bến xe khách, cụ thể như sau: 

Bảng 3.15: Danh mục công trình đất giao thông    

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

1 

Đất giao thông: Tiểu dự án 8: Đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng 

chống xói lở bờ biển, cung cấp nước 

ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng 

nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng 

biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà 

Mau (dự án WB9) 

1,50   1,50 Lâm Hải 

2 
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

Hàm Rồng - Cây Dương 
3,00   3,00 Hàm Rồng 

3 

Dự án đầu tư xây dựng đường giao 

thông kết nối trục chính Khu kinh tế 

Năm Căn đến Khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao (đoạn nối tiếp 

về Hàng Vịnh) 

10,00   10,00 Hàng Vịnh 

4 

Tuyến đường từ bến phà xã Hiệp 

Tùng - Lâm Ngư Trường 184 đến 

bến phà qua xã Tam Giang, đấu nối 

đường ô tô đến trung tâm xã Tam 

Giang 

9,60   9,60 
Tam Giang, 

Hiệp Tùng 

5 
Tuyến đường số 5 thuộc dự án đầu 

tư Khu dân cư khóm 7 
0,11   0,11 TT Năm Căn 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

6 

Tuyến đường số 8 Khóm 7, thị trấn 

Năm Căn (Cuối đường Võ Thị Sáu 

đấu nối qua đường gom cầu Kênh 

Xáng) 

0,10   0,10 TT Năm Căn 

7 

Tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A- 

Sông Cái Nai (Cặp trường mần non 

Sao Mai cũ) 

0,02   0,02 TT Năm Căn 

8 

Nâng cấp, mở rộng đường (từ đường 

13/12 Cano Vũ đến nhà bà Mai 

đường Nguyễn Tất Thành) 

2,50 2,48 0,02 TT Năm Căn 

9 

Nâng cấp, mở rộng đường hểm Bác 

Sĩ Sơn (từ đường Nguyễn Tất Thành 

đến Đê ngăn triều cường) 

6,00 4,50 1,50 TT Năm Căn 

10 
Nâng cấp, mở rộng lộ từ Cầu Xẻo 

Thùng đến Cầu Kênh Cùng 
5,00 4,50 0,50 TT Năm Căn 

11 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

đấu nối từ khu tái định cư đường 

HCM đến cầu kinh Phi Xăng 

10,72  10,72 TT Năm Căn 

12 Đường vào khu Lâm viên 3,36  3,36 TT Năm Căn 

13 

Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến đê 

ngăn triều cường (tuyến đường vào 

bãi rác cũ) 
0,29  0,29 TT Năm Căn 

14 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

kết nối trục chính Khu kinh tế đến 

Cảng Năm Căn 

27,20 9,09 18,11 
TT Năm Căn; 

Hàng Vịnh 

15 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

từ cầu Cái Nai đến khu Trung tâm 

Hành chính huyện  

6,00   6,00 TT Năm Căn 

16 

Tuyến lộ từ đường 13/12 (Cặp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo) đấu nối 

với đường Nguyễn Tất Thành 

0,16   0,16 TT Năm Căn 

17 Bến xe khách xã Hiệp Tùng 0,11   0,11 Hiệp Tùng 

18 
Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá Bồ Đề 
24,00   24,00 

Tam Giang 

Đông 

19 
Đất giao thông (Khu dịch vụ - dân 

cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn) 
16,52   16,52 TT Năm Căn 

20 
Đất giao thông (Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở Khu đô thị mới Năm Căn) 
6,97 2,00 4,97 TT Năm Căn 

21 
Đất bãi xe - khu tiếp đón, hệ thống 

giao thông 
4,49 0,10 4,39 Hàm Rồng 

22 Bến xe khách (loại 6)  0,10  0,10 Tam Giang 

23 
Đường Vành đai ngoài doanh trại Lữ 

đoàn 175 (Hải quân Vùng 5) 
6,00  6,00 Hàng Vịnh 

Tổng  145,19 22,67 121,08  

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất giao thông của huyện là 405,76 ha. 
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+ Đất thủy lợi:  

Chỉ tiêu sử dụng đất thủy lợi được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau:  

Bảng 3.16: Phân bổ chỉ tiêu đất thủy lợi 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 6,30 10,02 3,72 

02 Xã Hàm Rồng  10,55 10,55 

03 Xã Đất Mới  22,10 22,10 

04 Xã Lâm Hải  23,89 23,89 

05 Xã Tam Giang  88,20 88,20 

06 Xã Tam Giang Đông  32,80 32,80 

Tổng 6,30 187,56 181,26 

Năm 2021 diện tích đất thủy lợi của huyện là 6,30 ha. Trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 tăng 181,26 ha để thực hiện công trình, dự án sau: 

Bảng 3.17: Công trình, dự án đất thủy lợi 

Đơn vị tính: ha  

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

1 

Đất thủy lợi: Tiểu dự án 8: Đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng 

chống xói lở bờ biển, cung cấp 

nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - 

rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích 

ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển 

Cà Mau (dự án WB9)  

10,58  10,58 
Lâm Hải 

 

2 

Kè chống sạt lỡ đoạn từ cầu Kênh 

Tắc đến cây xăng Cái Nai(kênh tắc 

Năm Căn, bờ Đông) 

1,86  1,86 TT Năm Căn 

3 Bờ kè bờ tây sông Kênh Tắc Năm Căn 1,86  1,86 TT Năm Căn 

4 

Xây dựng tuyến đê biển Đông tỉnh 

Cà Mau (Bắt đầu từ Vàm Chung 

Khiết - Ngã Ba Cây Tàng - Vàm 

Đầm - Sông Bồ Đề - Kênh Ba - Kênh 

Cá Đuối - Sông Cửa Lớn - Kênh 5 

Rạch Chèo với chiều dài 126,44km) 

121,00  121,00 

Tam Giang,  

Tam Giang 

Đông 

 

5 
Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông 

Bảy Háp 
45,96  45,96 

Hàm Rồng, 

Đất Mới, 

Lâm Hải 

Tổng 181,26  181,26  

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất thủy lợi của huyện là 187,56 ha. 
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+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa:   

Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa được xác định theo từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.18: Phân bổ chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 4,64 4,64 - 

02 Xã Hàm Rồng 0,85 0,85 - 

03 Xã Hiệp Tùng 0,23 0,23 - 

04 Xã Đất Mới 2,22 2,22 - 

06 Xã Hàng Vịnh 0,08 0,08 - 

07 Xã Tam Giang - 1,00 1,00 

Tổng 8,01 9,01 1,00 

Năm 2021 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa của huyện là 8,01 ha. Trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 1,0 ha 

để thực hiện dự án Trung tâm văn hóa xã Tam Giang và Nhà bia ghi danh xã Tam 

Giang, được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,95 ha và đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 0,05 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 đất xây dựng cơ sở văn hóa của huyện 9,01 ha, tăng 

1,0 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế:  

Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.19: Phân bổ chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 3,18 3,18 - 

02 Xã Hàm Rồng 1,35 1,35 - 

03 Xã Hiệp Tùng 0,28 0,28 - 

04 Xã Đất Mới 0,16 0,15 -0,01 

05 Xã Lâm Hải 0,16 0,16 - 

06 Xã Hàng Vịnh 0,13 0,13 - 

07 Xã Tam Giang 0,41 0,41 - 

08 Xã Tam Giang Đông 0,35 0,35 - 

Tổng 6,03 6,02 -0,01 

Năm 2021 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế của huyện là 6,03 ha. Trong kế 
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hoạch sử dụng đất năm 2022 đất cơ sở y tế của huyện cũng có nhu cầu giảm 0,01 

ha để chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng.  

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế của huyện là 6,02 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo:  

Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo được xác định theo 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.20: Phân bổ chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 9,72 11,57 1,85 

02 Xã Hàm Rồng 1,78 2,03 0,25 

03 Xã Hiệp Tùng 3,37 3,94 0,57 

04 Xã Đất Mới 2,20 2,20 - 

05 Xã Lâm Hải 3,00 3,00 - 

06 Xã Hàng Vịnh 1,83 1,67 -0,16 

07 Xã Tam Giang 3,35 3,35 - 

08 Xã Tam Giang Đông 2,31 2,65 0,34 

Tổng 27,57 30,42 2,85 

Năm 2021 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo của huyện là 27,57 

ha. Trong kế hoach sử dụng đất năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo có biến động như sau: 

- Tăng 4,18 ha được chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng cây lâu năm 0,28 

ha, đất rừng sản xuất 0,26 ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,19 ha và đất ở tại đô thị 

0,45 ha để xây dựng các điểm trường sau: 

Bảng 3.21: Danh mục công trình đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

1 
Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Điểm 

Xóm Mới)  
0,07 0,07    Đất Mới 

2 Trường Mẫu giáo Sơn Ca 0,40   0,40 Hàm Rồng 

3 Trường mẫu giáo Hàng Vịnh 0,30 0,30   Hàng Vịnh 

4 Trường tiểu học 2 Hiệp Tùng  0,57   0,57 Hiệp Tùng 

5 Trường mẫu giáo Lâm Hải 0,15 0,15   Lâm Hải 

6 
Trường mẫu giáo Bình Minh (Điểm 

chính) 
0,26   0,26 

Tam Giang 

Đông 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

7 
Trường mẫu giáo Bình Minh 

 (Điểm lẻ) 
0,28   0,28 

Tam Giang 

Đông 

8 Trường mầm non thị trấn  0,70   0,70 TT Năm Căn 

9 
Trường tiểu học (Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở Khu đô thị mới Năm Căn) 
0,95   0,95 TT Năm Căn 

10 

Trường trung học cơ sở (Dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới 

Năm Căn) 

1,02   1,02 TT Năm Căn 

Tổng 4,70 0,52 4,18  
 

- Giảm 1,33 ha để chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,69 ha, đất giao thông 

0,16 ha, đất có di tích lịch sử, văn hóa 0,15 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,20 ha và 

đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,13 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

của huyện là 30,42 ha tăng 2,85 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Năm 2021 huyện không có diện tích 

đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tăng 

0,20 ha để thực hiện sân bóng đá mini tại xã Tam Giang.  

Như vậy, đến 31/12/2022 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của huyện là 

0,20 ha, chủ yếu phân bổ tại xã Tam Giang. 

+ Đất công trình năng lượng:  

Chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng được xác định theo từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.22: Phân bổ chỉ tiêu đất công trình năng lượng 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 0,59 0,65 0,06 

02 Xã Hàm Rồng  0,06 0,06 

03 Xã Đất Mới 1,04 1,04 - 

04 Xã Lâm Hải 4,22 5,31 1,09 

Tổng 5,85 7,06 1,21 
 

Năm 2021 diện tích đất công trình năng lượng của huyện là 5,85 ha. Trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tăng 1,21 ha được lấy từ đất rừng sản xuất 1,09 

ha và đất nuôi trồng thuỷ sản 0,12 ha để xây dựng các công trình, dự án sau:  

Bảng 3.23: Danh mục công trình đất công trình năng lượng 
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Đơn vị tính: ha  

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

1 

Công trình đường dây 110kV đấu nối 

trạm biến áp Nhà máy điện gió Khai 

Long giai đoạn 2 và Nhà máy điện 

gió Khai Long giai đoạn 3 vào trạm 

biến áp 220kV Năm Căn 

0,49   0,49 Lâm Hải 

2 
Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110Kv 

trạm 220Kv Năm Căn 
0,30   0,30 Lâm Hải 

3 
Đường dây 110 kV từ trạm 110kV 

Năm Căn - Trạm 110kV Phú Tân 
0,30   0,30 Lâm Hải 

4 
Phân pha dây dẫn đường dây 110Kv 

173 Cà Mau  2 - 132 Ngọc Hiển 
0,12   0,12 

TT Năm Căn; 

Hàm Rồng 

5 Trạm biến áp 110kv-Ngọc Hiển 1,12 1,12  TT Năm Căn 

Tổng 2,33 1,12 1,21  
 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất công trình năng lượng của huyện 7,06 ha. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông:  

Chỉ tiêu sử dụng đất công trình bưu chính, viễn thông được xác định theo từng 

đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.24: Phân bổ chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 0,35 0,35 - 

02 Xã Hàm Rồng 0,02 0,02 - 

03 Xã Hiệp Tùng 0,07 0,07 - 

04 Xã Lâm Hải 0,08 0,08 - 

05 Xã Hàng Vịnh 0,05 0,05 - 

06 Xã Tam Giang 0,16 0,16 - 

07 Xã Tam Giang Đông 0,11 0,11 - 

Tổng 0,84 0,84  

Năm 2021 diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông của huyện là 0,84 ha. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất công trình bưu chính, viễn thông giữ 

nguyên theo hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa:  

Chỉ tiêu sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa được xác định theo từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.25: Phân bổ chỉ tiêu đất có di tích lịch sử - văn hóa 
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Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Xã Hàm Rồng 0,43 2,12 1,69 

02 Xã Hiệp Tùng 0,19 0,19 - 

03 Xã Tam Giang - 0,70 0,70 

Tổng 0,62 3,01 2,39 

Năm 2021 diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện là 0,62 ha. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tăng 2,39 ha để xây dựng, mở rộng khu di 

tích Bia ấn loát đặc biệt Nam Bộ và Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ thuộc di tích các 

điểm Xứ ủy Nam Bộ TW cục Miền Nam tại xã Hàm Rồng, Bia di tích: Địa điểm 

trận đánh tàu trên sông Tam Giang tại Vàm rạch Chủ Mưu năm 1970 tại xã Tam 

Giang được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,70 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1,54 

ha và đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo 0,15 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện là 3,01 ha. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải:  

Chỉ tiêu sử dụng đất bãi thãi, xử lý chất thải được xác định theo từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.26: Phân bổ chỉ tiêu đất bãi thãi, xử lý chất thải 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn  0,15 0,15 

02 Xã Hiệp Tùng 0,10 0,10 - 

03 Xã Lâm Hải  20,00 20,00 

04 Xã Hàng Vịnh  3,12 3,12 

05 Xã Tam Giang 0,27 0,27 - 

Tổng 0,37 23,64 23,27 

Năm 2021 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của huyện là 0,37 ha. Trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tăng 23,27 ha để xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ 

sinh tại xã Lâm Hải, Trạm trung chuyển chất thải rắn và Dự án Nhà máy xử lý 

nước thải Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khu kinh tế Năm Căn tại xã 

Hàng Vịnh và xử lý nước thải (Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm 

Căn) tại thị trấn Năm Căn, được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,09 ha, đất rừng 

sản xuất 20,0 ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,15 ha và đất ở đô thị 0,03 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất bãi thãi, xử lý chất thải của huyện là 

23,64 ha. 

+ Đất cơ sở tôn giáo:  
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Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở tôn giáo được xác định theo từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: 

Bảng 3.27: Phân bổ chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn  0,22 0,22 

02 Xã Đất Mới 1,13 1,13 - 

03 Xã Lâm Hải  1,04 1,04 

04 Xã Hàng Vịnh 0,73 0,73 - 

Tổng 1,86 3,12 1,26 

Năm 2021 diện tích đất cơ sở tôn giáo của huyện là 1,86 ha. Trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 tăng 1,26 ha để thực hiện Chùa Pháp Hội tại xã Lâm Hải và Hội 

Thánh Tin Lành Việt Nam (Chi hội Năm Căn) tại thị trấn Năm Căn, được chuyển từ 

đất rừng sản xuất 1,04 ha và đất nuôi trồng thủy sản 0,22 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất cơ sở tôn giáo của huyện là 3,12 ha. 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:  

Chỉ tiêu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được xác 

định theo từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.28: Phân bổ chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 2,33 2,33 - 

02 Xã Hàm Rồng 2,10 2,10 - 

03 Xã Đất Mới 0,20 0,20 - 

04 Xã Lâm Hải 8,97 8,97 - 

05 Xã Hàng Vịnh 0,22 0,22 - 

06 Xã Tam Giang 1,02 10,00 8,98 

Tổng 14,84 23,82 8,98 

Năm 2021 diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng của huyện 

là 14,84 ha. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tăng 8,98 ha để thực hiện Nghĩa 

địa xã Tam Giang được chuyển từ đất rừng sản xuất.  

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng của huyện là 23,82 ha. 

+ Đất chợ:  

Chỉ tiêu sử dụng đất chợ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.29: Phân bổ chỉ tiêu đất chợ 
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Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 0,36 0,62 0,26 

02 Xã Hàng Vịnh 0,68 0,68 - 

03 Xã Tam Giang 0,17 0,37 0,20 

04 Xã Tam Giang Đông 0,45 0,45 - 

Tổng 1,65 2,11 0,46 

Năm 2021 diện tích đất chợ của huyện là 1,65 ha. Trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 đất chợ tăng 0,46 ha để xây dựng Chợ Tam Giang (hạng 3) tại xã Tam 

Giang và chợ Năm Căn được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,31 ha, đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp 0,09 ha và đất ở tại nông thôn 0,06 ha.  

Như vậy, đến 31/12/2022 đất chợ của huyện là 2,11 ha tăng 0,46 ha so với 

hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng 

Chỉ tiêu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.30: Phân bổ chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 0,20 0,19 -0,01 

02 Xã Hàm Rồng 0,38 0,38 - 

03 Xã Hiệp Tùng 0,12 0,12 - 

04 Xã Đất Mới 0,41 0,42 0,01 

05 Xã Lâm Hải 0,45 0,45 - 

06 Xã Hàng Vịnh 0,36 0,36 - 

07 Xã Tam Giang 0,63 0,63 - 

08 Xã Tam Giang Đông 0,40 0,60 0,20 

Tổng 2,95 3,15 0,20 

 Năm 2021 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện là 2,95 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng có biến động như sau: 

+ Tăng 0,21 ha để xây dựng và lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các trụ sở sinh hoạt ấp, khóm, cụ thể như sau: 
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Bảng 3.31: Danh mục công trình đất sinh hoạt cộng đồng   

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng  

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(xã) 

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

01 Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Láng Chiếu 0,20 0,20    Đất Mới 

02 Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Ông Do 0,01   0,01  Đất Mới 

03 Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Lô Ráng 0,02 0,02    Đất Mới 

04 Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Xóm Mới 0,06 0,06    Đất Mới 

05 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Tắc Năm 

Căn A 
0,02 0,02    Đất Mới 

06 Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Mai Vinh 0,20 0,20   Tam Giang Đông 

07 Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Kinh Ba 0,20 0,20   Tam Giang Đông 

08 Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Bỏ Hủ  0,20   0,20 Tam Giang Đông 

09 Trụ sở sinh hoạt văn hóa  Vinh Hoa 0,10 0,10 0,00 Tam Giang Đông 

10 Trụ sở Salatel 0,06 0,06 0,00 TT Năm Căn 

Tổng 1,07 0,86 0,21  

+ Giảm 0,01 ha để chuyển sang đất ở tại đô thị. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện là 3,15 

ha, tăng 0,20 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Năm 2021 huyện không có diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng. 

Trong  kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tăng 6,02 ha để xây dựng khu vui chơi, giải 

trí công công (Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn) và đất công 

viên cây xanh (Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm 

Căn) tại thị trấn Năm Căn, đất cây xanh (Khu di tích Bia ấn loát đặc biệt Nam Bộ) 

tại xã Hàm Rồng, được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 1,80 ha và đất nuôi trồng 

thủy sản 4,22 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng của huyện 

là 6,02 ha, chủ yếu phân bổ tại thị trấn Năm Căn 5,39 ha và xã Hàm Rồng 0,63 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất ở tại nông thôn 

Chỉ tiêu sử dụng đất đất ở tại nông thôn được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.32: Phân bổ chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Xã Hàm Rồng 42,91 45,41 2,50 

02 Xã Hiệp Tùng 37,80 47,60 9,80 
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STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

03 Xã Đất Mới 53,93 60,89 6,96 

04 Xã Lâm Hải 62,37 62,42 0,05 

05 Xã Hàng Vịnh 32,20 41,67 9,47 

06 Xã Tam Giang 68,76 162,72 93,96 

07 Xã Tam Giang Đông 48,69 48,69 - 

Tổng 346,66 469,40 122,74 

Năm 2021 diện tích đất ở tại nông thôn của huyện là 346,66 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất ở tại nông thôn có biến động như sau: 

+ Tăng 124,29 ha được chuyển từ các loại đất sau: Chuyển 5,10 ha đất trồng 

cây lâu năm, chuyển 95,15 ha đất rừng sản xuất, chuyển 23,74 ha đất nuôi trồng 

thủy sản và 0,25 ha đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp để chuyển mục đích sử 

dụng đất hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã. 

Bảng 3.33: Danh mục công trình đất ở tại nông thôn 

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

01 

Tuyến dân cư đường Hồ Chí Minh 

(từ ranh Xã Đất Mới đến Sông Trại 

Lưới)  

3,46   3,46  Đất Mới 

02 
Dự án sắp xếp khu dân cư vùng thiên 

tai xã Đất Mới 
3,50   3,50 Đất Mới 

03 
Tuyến từ Cầu Đầm Cùng - Ngã ba 

Cầu Đầm Cùng 
0,50   0,50 Hàm Rồng 

04 
Tuyến từ ngã ba Cầu Đầm Cùng - 

Cầu Ông Tình 
2,00   2,00 Hàm Rồng 

05 
Dự án sắp xếp khu dân cư vùng thiên 

tai xã Hàng Vịnh 
9,50   9,50 Hàng Vịnh 

06 Cụm dân cư UBND xã Hiệp Tùng 10,26 0,38 9,88 Hiệp Tùng 

07 

Khu dân cư ấp Chà Là (Chuyển trụ 

sở Lâm ngư trường 184 cũ và mở 

rộng thêm) 

5,00 2,74 2,26 Tam Giang 

08 Khu dân cư ấp Nhà Hội 3,90 2,85 1,05 Tam Giang 

09 Khu dân cư ấp Nhà Luận 1,93 1,93   Tam Giang 

10 
Tuyến dân cư 02 bên, đoạn từ Kênh 

Bỏ Bầu đến khu Tái định cư Nhà Luận 
96,76 4,67 92,09 Tam Giang 

11 
Quy hoạch đất ở (Trạm y tế xã Đất 

Mới, đấu giá) 
0,05   0,05 Lâm Hải 

12 
Đầu tư xây dựng khu Tái định cư xã 

Tam Giang Đông (điều chỉnh) 
0,20 0,20  

Tam Giang 

Đông 

Tổng 137,06 12,77 124,29  
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+ Giảm 1,55 ha để chuyển sang đất giao thông 1,38 ha, đất bãi thải, xử lý chất 

thải 0,03 ha, đất chợ 0,06 ha và đất xây dựng tổ chức sự nghiệp 0,08 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất ở tại nông thôn của huyện là 469,40 ha, 

tăng 122,74 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất ở tại đô thị 

Năm 2021 diện tích đất ở tại đô thị của huyện là 129,97 ha. Trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 diện tích đất ở tại đô thị có biến động như sau: 

+ Tăng 42,33 ha để thực hiện dự án Khu đô thị mới Năm Căn, Khu dịch vụ - 

dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn và chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân 

trên địa bàn thị trấn Năm Căn được chuyển từ các loại đất sau: Chuyển 1,54 ha đất 

trồng cây hàng năm khác, chuyển 2,39 ha đất trồng cây lâu năm, chuyển 37,20 ha 

đất nuôi trồng thủy sản, chuyển 1,10 ha đất an ninh, chuyển 0,03 ha đất thương mại 

dịch vụ, chuyển 0,01 ha đất sinh hoạt cộng đồng và chuyển 0,06 ha đất xây dựng 

trụ sở cơ quan, cụ thể như sau: 

Bảng 3.34: Danh mục công trình đất ở tại đô thị 

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

I 
Công trình dự án, chuyển mục 

đích sử dụng đất  
43,66 2,46 41,20  

01 
Đất khu ở (Xây dựng Khu dịch vụ - dân 

cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn) 
19,95   19,95 TT Năm Căn 

02 
 Đất ở (Xây dựng Khu dịch vụ - dân 

cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn) 
7,61 2,46 5,15 TT Năm Căn 

03 
Tuyến dân cư từ Cầu Xóm Dân tộc 

đến Rạch Xẻo Nạng  
3,52   3,52 TT Năm Căn 

04 
Tuyến dân cư từ Cầu Xẻo Thùng đến 

Cầu Kênh Cùng  
0,50   0,50 TT Năm Căn 

05 
Tuyến dân cư Đường Hồ Chí Minh (từ 

Cầu Ông Tình đến hết ranh thị trấn)  
1,50   1,50 TT Năm Căn 

06 
Tuyến dân cư (từ Cầu Kênh Xáng 

đến đường Châu Văn Đặng)  
1,17   1,17 TT Năm Căn 

07 Tuyến dân cư đường Chu Văn An  1,00   1,00 TT Năm Căn 

08 Khu dân cư tuyến đường Lý Năm Đế  0,31   0,31 TT Năm Căn 

09 

Tuyến dân cư từ đường Nguyễn Tất 

Thành - Đê ngăn triều cường 

(Nguyễn Việt Khái) 

0,14   0,14 TT Năm Căn 

10 

Tuyến dân cư từ đường Nguyễn Tất 

Thành - đường trục chính Bắc - Nam 

(Bãi rác cũ) 

0,20   0,20 TT Năm Căn 

11 
Tuyến dân cư từ cầu Kinh Xáng - 

cầu Xẻo Lớn (phía Bắc) 
0,20   0,20 TT Năm Căn 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

12 
Tuyến dân cư từ cầu Cái Nai đến khu 

Trung tâm Hành chính huyện  
1,56   1,56 TT Năm Căn 

13 
Tuyến dân cư 02 bên đường trục 

chính khu kinh tế 
6,00   6,00 TT Năm Căn 

II Đấu giá quyền sử dụng đất 1,66 0,53 1,13  

01 
Khu đất Trạm Điện lực Năm Căn - 

Ngọc Hiển chuyển sang đất ở tại đô thị 
0,03   0,03 TT Năm Căn 

02 Khu dân cư đường Lý Nam Đế 0,30   0,30 TT Năm Căn 

03 
Trụ sở khu đất Ban điều hành bến xe - 

tàu (trụ sở cũ) chuyển sang đất ở đô thị  
0,02   0,02 TT Năm Căn 

04 
Trụ sở khu đất Phòng Giáo dục và Đào 

tạo (trụ sở cũ) chuyển sang đất ở đô thị  
0,04   0,04 TT Năm Căn 

05 
Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8 (trụ 

sở cũ) chuyển sang đất ở tại đô thị 
0,01   0,01 TT Năm Căn 

06 Khu dân cư Châu Văn Đặng 0,73   0,73 TT Năm Căn 

07 Khu đất đường số 3 khu dân cư Khóm 7 0,53 0,53   TT Năm Căn 

Tổng (I+II) 45,32 2,99 42,33  

+ Giảm 6,39 ha để chuyển sang đất giao thông 4,07 ha, đất thuỷ lợi 1,86 ha, đất 

xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,45 ha và đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất ở tại đô thị của huyện là 165,91 ha tăng 

35,94 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan được xác định theo từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.35: Phân bổ chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 4,72 5,14 0,42 

02 Xã Hàm Rồng 1,78 1,52 -0,26 

03 Xã Hiệp Tùng 0,30 0,30 - 

04 Xã Đất Mới 0,26 0,19 -0,07 

05 Xã Lâm Hải 5,69 5,55 -0,14 

06 Xã Hàng Vịnh 0,73 1,73 1,00 

07 Xã Tam Giang 3,68 3,63 -0,05 

08 Xã Tam Giang Đông 1,77 1,67 -0,10 

Tổng 18,92 19,72 0,80 
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Năm 2021 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện là 18,92 ha. Trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có biến động như sau: 

+ Tăng 1,74 ha được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,2 ha, đất nuôi trồng 

thủy sản 1,40 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,13 ha và đất ở tại đô thị 

0,01 ha để xây dựng các công trình, dự án sau: 

Bảng 3.36: Danh mục công trình đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 

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

01 

Đất khu hành chính xã (Xây dựng, 

mở rộng khu di tích Bia ấn loát đặc 

biệt Nam Bộ) 

0,95 0,95    Hàm Rồng  

02 

Trụ sở Hành chính xã Đất Mới 

(Khu hành chính mới) Giao đất, cấp 

giấy 

0,81 0,81   Đất Mới 

03 Mở rộng Khu hành chính xã 1,68 0,68 1,00 Hàng Vịnh 

04 
Trụ sở UBND xã Lâm Hải (giao 

đất, cấp giấy) 
4,20 4,20   Lâm Hải 

05 Trụ sở hành chính xã Tam Giang 0,70 0,70   Tam Giang 

06 

Dãy nhà làm việc các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc UBND huyện Năm 

Căn (khu 10 căn nhà liền kế) 

0,08 0,08   TT Năm Căn 

07 
Trụ sở và kho vật chứng Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Năm Căn  
0,13   0,13 TT Năm Căn 

08 Trụ sở Kho bạc Nhà Nước huyện  0,11 0,11   TT Năm Căn 

09 
Dãy nhà làm việc các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc UBND huyện  
0,60   0,60 TT Năm Căn 

10 
Xây dựng trụ sở làm việc Đội Quản 

lý thị trường số 2 
0,01   0,01 TT Năm Căn 

Tổng 9,27 7,53 1,74  
  

 + Giảm 0,94 ha để chuyển sang các loại đất khác như: Đất an ninh 0,38 ha, đất 

thương mại dịch vụ 0,16 ha, đất giao thông 0,26 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,05 

ha, đất ở tại đô thị 0,06 ha và đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,03 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện là 

19,72 ha tăng 0,80 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp được xác định theo 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 
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Bảng 3.37: Phân bổ chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ  

năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 1,43 1,39 -0,04 

02 Xã Hiệp Tùng 0,10 0,18 0,08 

03 Xã Lâm Hải 0,44 0,47 0,03 

04 Xã Tam Giang 0,25  -0,25 

05 Xã Tam Giang Đông 1,20 1,20 - 

Tổng 3,41 3,23 -0,18 

 Năm 2021 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của huyện là 

3,41 ha. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có biến động như sau: 

+ Tăng 0,11 ha được chuyển từ đất ở tại nông thôn 0,08 ha và đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 0,03 ha để thực hiện công trình cấp nước tập trung xã Hiệp Tùng và 

Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Hải. 

+ Giảm 0,29 ha để chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,04 ha và đất ở tại 

nông thôn 0,25 ha. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

của huyện là 3,23 ha. 

 - Kế hoạch sử dụng đất cơ sở tin ngưỡng 

 Năm 2021 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng của huyện là 0,37 ha. Trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 đất cơ sở tín ngưỡng của huyện được giữ nguyên theo hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, chủ yếu phân bổ tại thị trấn Năm Căn 0,02 ha và xã 

Lâm Hải 0,35 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Chỉ tiêu sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối được xác định theo từng đơn 

vị hành chính cấp xã như sau: 

Bảng 3.38: Phân bổ chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng(+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 236,61 236,61 - 

02 Xã Hàm Rồng 265,20 264,90 -0,30 

03 Xã Hiệp Tùng 210,94 210,94 - 

04 Xã Đất Mới 479,43 479,43 - 

05 Xã Lâm Hải 1.678,03 1.678,03 - 

06 Xã Hàng Vịnh 242,64 241,74 -0,90 

07 Xã Tam Giang 723,98 723,98 - 

08 Xã Tam Giang Đông 468,66 448,66 -20,00 

Tổng 4.305,49 4.284,29 21,20 
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Năm 2021 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của huyện là 4.305,49 ha. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 giảm 21,20 ha để chuyển sang đất thương 

mại, dịch vụ 0,10 ha và đất giao thông 21,10 ha để thực hiện dự án khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá Bồ Đề, dự án đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối 

trục chính Khu kinh tế Năm Căn đến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(đoạn nối tiếp về Hàng Vịnh). 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của huyện 

là 4.284,29 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng    

Năm 2021 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng của huyện là 7,06 ha. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất có mặt nước chuyên dùng của huyện 

được giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất năm 2021. Như vậy, đến 31/12/2022 

diện tích đất có mặt nước chuyên dùng của huyện là 7,06 ha.  

Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng được xác định theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã, chủ yếu phân bổ tại thị trấn Năm Căn 6,14 ha và xã Hàm Rồng 0,92 ha. 

c) Nhu cầu sử dụng đất chưa sử dụng 

 Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng được xác định theo từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: 

Bảng 3.39: Phân bổ chỉ tiêu đất chưa sử dụng 

Đơn vị tính: ha  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng SDĐ 

 năm 2021 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

Biến động  

Tăng (+), giảm (-) 

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

01 Thị trấn Năm Căn 0,41 0,10 -0,31 

02 Xã Hàm Rồng 0,09 0,09 - 

03 Xã Đất Mới 45,64 45,64 - 

04 Xã Lâm Hải 687,22 687,17 -0,05 

05 Xã Tam Giang Đông 1.030,34 1.030,34 - 

Tổng 1.763,70 1.763,34 -0,36 

Năm 2021 diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 1.763,70 ha. Trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 giảm 0,36 ha để chuyển 0,05 ha sang đất ở tại nông 

thôn (đấu giá khu đất Trạm y tế xã Đất Mới, hiện đang giao Trung tâm Phát triển 

quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý) và chuyển 0,31 ha sang đất thương mại, dịch vụ 

(Đấu giá Siêu thị tại Trung tâm thương mại) tại thị trấn Năm Căn. 

Như vậy, đến 31/12/2022 diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 1.763,34 ha. 

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

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn 

huyện Năm Căn được tổng hợp và cân đối đến từng đơn vị hành chính các xã, cụ 

thể như sau:  
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Bảng 3.40: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 của huyện Năm Căn phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã Hàm 

Rồng 

Xã Hiệp 

Tùng 

Xã Đất 

 Mới 

Xã Lâm 

 Hải 

Xã Hàng 

Vịnh 

Xã Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang 

Đông 

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

I Loại đất   49.085,48  2.701,16 4.212,54 3.662,00 6.814,02 12.347,32 2.484,32 10.174,36 6.689,77 

1 Đất nông nghiệp NNP 40.882,38  2.011,65 3.822,74 3.366,75 6.179,61 9.737,72 2.011,09 8.994,84 4.757,99 

  Trong đó:                     

1.1 Đất trồng lúa LUA                   

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC                   

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 89,90  89,90               

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.188,92  108,57 250,97 317,78 208,29 76,01 99,81 3,95 123,53 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.728,28          2.822,12     2.906,16 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.860,64        234,43 1.626,21       

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.160,12  20,69       4.463,62   8.948,03 1.727,77 

  
Trong đó: đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 16.846,03  1.792,41 3.571,57 3.047,40 5.736,85 749,55 1.911,28 36,44 0,53 

1.8 Đất làm muối LMU                   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 8,49  0,07 0,19 1,57 0,03 0,22   6,41   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.439,75  689,41 389,71 295,25 588,77 1.922,42 473,23 1.179,52 901,44 

  Trong đó:                     

2.1 Đất quốc phòng CQP 155,63  69,37     5,00   81,26 0,00   

2.2 Đất an ninh CAN 549,31  7,44 0,18 0,14 0,12 90,80 0,00 135,38 315,25 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã Hàm 

Rồng 

Xã Hiệp 

Tùng 

Xã Đất 

 Mới 

Xã Lâm 

 Hải 

Xã Hàng 

Vịnh 

Xã Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang 

Đông 

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

2.5 
Đất thương mại, dịch 

vụ 
TMD 29,28  20,93 6,38 0,29 0,07 0,06 0,13 1,03 0,38 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 43,81  14,50 5,01       20,29 3,00 1,02 

2.7 
Đất sử dụng 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 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 702,57  156,38 64,37 35,69 42,66 84,29 86,06 149,16 83,98 

  Trong đó:                     

- Đất giao thông DGT 405,76  122,65 45,29 30,89 13,62 21,82 79,38 44,49 47,62 

- Đất thủy lợi DTL 187,56  10,02 
         

10,55  
  22,10 23,89   88,20 32,80 

- 
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH 9,01  4,64 0,85 0,23 2,22   0,08 1,00   

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,02  3,18 1,35 0,28 0,15 0,16 0,13 0,41 0,35 

- 
Đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 
DGD 30,42  11,57 2,03 3,94 2,20 3,00 1,67 3,35 2,65 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT 0,20              0,20   

- Đất công trình năng lượng DNL 7,06  0,65 0,06   1,04 5,31       

- 
Đất công trình bưu 

chính, viễn thông 
DBV 0,84  0,35 0,02 0,07   0,08 0,05 0,16 0,11 

- 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 3,01    2,12 0,19       0,70   

- 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 23,64  0,15   0,10   20,00 3,12 0,27   

- Đất cơ sở tôn giáo TON 3,12  0,22     1,13 1,04 0,73     
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã Hàm 

Rồng 

Xã Hiệp 

Tùng 

Xã Đất 

 Mới 

Xã Lâm 

 Hải 

Xã Hàng 

Vịnh 

Xã Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang 

Đông 

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

- 
Đất làm nghĩa trang, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 23,82  2,33 2,10   0,20 8,97 0,22 10,00   

- 
Đất xây dựng cơ sở 

khoa học công nghệ 
DKH                   

- 
Đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội 
DXH                   

- Đất chợ DCH 2,11  0,62         0,68 0,37 0,45 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,15  0,19 0,38 0,12 0,42 0,45 0,36 0,63 0,60 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
DKV 6,02  5,39 0,63             

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 469,40    45,41 47,60 60,89 62,42 41,67 162,72 48,69 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 165,91  165,91               

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 19,72  5,14 1,52 0,30 0,19 5,55 1,73 3,63 1,67 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 3,23  1,39   0,18   0,47   0,00 1,20 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG                   

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,37  0,02       0,35       

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 4.284,29  236,61 264,90 210,94 479,43 1.678,03 241,74 723,98 448,66 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,06  6,14 0,92             

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.763,34  0,10 0,09   45,64 687,17     1.030,34 

II Khu chức năng                     

1 Đất khu công nghệ cao KCN                   

2 Đất khu kinh tế KKT 10.801,95  2.701,16  4.212,54    1.403,94    2.484,32      
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã Hàm 

Rồng 

Xã Hiệp 

Tùng 

Xã Đất 

 Mới 

Xã Lâm 

 Hải 

Xã Hàng 

Vịnh 

Xã Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang 

Đông 

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

3 Đất đô thị KDT 2.701,16  2.701,16               

4 

Khu sản xuất nông 
nghiệp (khu vực chuyên 
trồng lúa nước, khu vực 
chuyên trồng cây công 
nghiệp lâu năm) 

KNN                   

5 

Khu lâm nghiệp (khu 

vực rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng, rừng 

sản xuất) 

KLN 24.224,94        247,52 9188,35   9639,05 5150,01 

6 Khu du lịch KDL 13,21    13,21             

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học 

KBT 1.924,47        247,52 1.676,95       

8 

Khu phát triển công 
nghiệp (khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp) 

KPC                   

9 
Khu đô thị (trong đó có 

khu đô thị mới) 
DTC 2.701,16  2.701,16               

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM                   

11 
Khu đô thị - thương 

mại - dịch vụ 
KDV 57,59  57,59               

12 Khu dân cư nông thôn DNT 2.783,11    375,78 402,18 317,64 320,40 331,30 459,50 576,31 

13 

Khu ở, làng nghề, sản 

xuất phi nông nghiệp 

nông thôn 

KON                   

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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3.3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 

3.3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất thị trấn Năm Căn 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 chỉ tiêu đất nông nghiệp thị trấn Năm Căn là 2.011,65 ha, giảm 

110,16 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác 89,90 ha, giảm 1,83 ha để chuyển sang 

đất giao thông 0,29 ha và đất ở tại đô thị 1,54 ha; 

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 108,57 ha, giảm 4,04 ha để chuyển sang đất chợ 

0,17 ha, đất khu vui trơi, giải trí 1,48 ha và đất ở tại đô thị 2,39 ha; 

- Chỉ tiêu đất rừng sản xuất 20,69 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 1.792,41 ha: 

+ Giảm 104,29 ha để chuyển sang đất an ninh 0,69 ha, đất thương mại, dịch vụ 

16,19 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,70 ha, đất giao thông 40,49 ha, đất thuỷ 

lợi 1,86 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 2,22 ha, đất công trình năng lượng 

0,06 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,15 ha, đất cơ sở tôn giáo 0,22 ha, đất khu vui 

chơi, giải trí 3,91 ha, đất ở tại đô thị 37,20 ha và đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,60 ha.  

+ Tăng 37,00 ha được chuyển từ đất quốc phòng do BCHQS huyện Năm Căn 

không còn quản lý (Giao cho địa phương quản lý phát triển KT-XH) 

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác 0,07 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp thị trấn Năm Căn là 689,41 ha, tăng 

110,16 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và chuyển nội bộ trong đất phi 

nông nghiệp 46,88 ha, trong đó: 

- Chỉ tiêu đất quốc phòng 69,37 ha, giảm 37,00 ha để chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản; 

- Chỉ tiêu đất an ninh 7,44 ha, tăng 0,79 ha để xây dựng Công an thị trấn Năm 

Căn, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ và giao đất trụ sở Đội cảnh sát giao 

thông công an huyện Năm Căn. Giảm 2,18 ha để chuyển sang đất giao thông 1,08 ha 

và đất ở tại đô thị 1,10 ha; 

- Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ 20,93 ha, tăng 17,39 ha, để xây dựng Đất 

thương mại dịch vụ (Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn), Cửa 

hàng xăng dầu Cái Nai, thực hiện đấu giá các khu đất do các cơ quan, đơn vị nhà 

nước quản lý, sử dụng cho các tổ chức kinh tế thuê như: Siêu thị tại Trung tâm 

thương mại, Trường Mầm non thị trấn chuyển sang đất thương mại, dịch vụ, Trường 

Mầm non Sao Mai chuyển sang đất thương mại, dịch vụ, Trụ sở Kho bạc Nhà Nước 

Năm Căn (trụ sở cũ), Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn (trụ sở cũ), 

Bảo hiểm xã hội huyện Năm Căn (trụ sở cũ). Giảm 0,03 ha để chuyển sang đất ở tại 

đô thị; 
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- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 14,50 ha, tăng 0,70 ha để thực hiện 

đấu giá cho thuê khu đất Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Giảm 0,09 ha để 

chuyển sang đất chợ. 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 156,38 ha, tăng 53,01 ha để thực hiện các công 

trình, dự án như:  

+ Tuyến đường số 5, khu dân cư khóm 7, Tuyến đường số 8 Khóm 7, thị trấn 

Năm Căn (Cuối đường Võ Thị Sáu đấu nối qua đường gom cầu Kênh Xáng), Tuyến 

đường đấu nối từ Quốc lộ 1A đến giáp Sông Cái Nai (Cặp trường Mẫu giáo Sao Mai 

cũ), Nâng cấp, mở rộng đường từ đường 13/12 Cano Vũ đến nhà bà Mai đường 

Nguyễn Tất Thành (tuyến lộ Xóm Miễu), Nâng cấp, mở rộng đường hẻm Bác Sĩ Sơn 

(từ đường Nguyễn Tất Thành đến Đê ngăn triều cường), Nâng cấp, mở rộng lộ từ Cầu 

Xẻo Thùng đến Cầu Kênh Cùng, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối từ khu 

tái định cư đường HCM đến cầu kinh Phi Xăng, Đường vào khu Lâm viên, Tuyến 

đường từ Quốc lộ 1A đến đê ngăn triều cường (tuyến đường vào bãi rác cũ), Dự án đầu 

tư xây dựng tuyến đường từ cầu Cái Nai đến khu Trung tâm Hành chính, Tuyến lộ từ 

đường 13/12 (Cặp Phòng Giáo dục và Đào tạo) đấu nối với đường Nguyễn Tất Thành. 

+ Kè chống sạt lỡ đoạn từ cầu Kênh Tắc đến cây xăng Cái Nai (kênh tắc Năm 

Căn, bờ Đông), Bờ kè bờ tây sông Kênh Tắc Năm Căn. 

+ Trường mầm non thị trấn Năm Căn. 

+ Trạm xử lý nước thải. 

+ Trạm biến áp 110kv-Ngọc Hiển. 

+ Xây dựng Chợ Năm Căn.  

+ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Chi hội Năm Căn). 

+ Nghĩa trang Liệt sỹ Năm Căn (Giao đất, cấp giấy). 

Giảm 0,82 ha để chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,69 ha và đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 0,13 ha;  

 - Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,19 ha, giảm 0,01 ha để chuyển sang đất ở 

tại đô thị; 

- Chỉ tiêu đất ở tại đô thị 165,91 ha, tăng 42,33 ha để thực hiện dự án: Xây dựng 

Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn và đấu giá các khu đất: Khu 

đất Trạm Điện lực Năm Căn - Ngọc Hiển chuyển sang đất ở tại đô thị; Khu dân cư 

đường Lý Nam Đế; Trụ sở khu đất Ban điều hành bến xe - tàu (trụ sở cũ) chuyển 

sang đất ở đô thị; Trụ sở khu đất Phòng Giáo dục và Đào tạo (trụ sở cũ) chuyển sang 

đất ở đô thị; Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8 (trụ sở cũ) chuyển sang đất ở tại đô thị; 

Khu dân cư Châu Văn Đặng; Khu đất đường số 3 khu dân cư Khóm 7 và chuyển mục 

đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Giảm 6,39 ha để chuyển sang đất giao 

thông 4,07 ha, đất thuỷ lợi 1,86 ha, đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,45 ha và đất xây 

dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 5,14 ha, tăng 0,74 ha để xây dựng Dãy 

nhà làm việc các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Năm Căn (khu 10 căn nhà 

liền kế); Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn; Trụ 
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sở Kho bạc Nhà Nước huyện Năm Căn; Dãy nhà làm việc các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc UBND huyện Năm Căn; Xây dựng trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 2. 

Giảm 0,32 ha để chuyển sang đất an ninh 0,10 ha, đất thương mại, dịch vụ 0,16 ha và 

đất ở tại đô thị 0,06 ha; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,39 ha, giảm 0,04 ha để 

chuyển sang đất thương mại, dịch vụ; 

- Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng 0,02 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 236,61 ha, giữ nguyên theo hiện trạng 

sử dụng đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng 6,14 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử 

dụng đất năm 2021. 

c) Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng 

Năm 2022 chỉ tiêu đất chưa sử dụng là 0,10 ha, giảm 0,31 ha để chuyển sang đất 

thương mại, dịch vụ. 

3.3.1.2. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Hàm Rồng 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 chỉ tiêu đất nông nghiệp xã Hàm Rồng là 3.822,74 ha giảm 26,71 ha 

so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 250,97 ha, giảm 2,85 ha để chuyển sang đất 

thương mại, dịch vụ 0,84 ha, đất giao thông 0,89 ha, đất khu vui trơi, giải trí 0,32 ha 

và đất ở nông thôn 0,80 ha; 

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 3.571,57 ha, giảm 23,86 ha để chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ 3,26 ha, đất giao thông 6,04 ha, đất thuỷ lợi 10,55 ha, đất cơ sở 

giáo dục và đào tạo 0,40 ha, đất năng lượng 0,06 ha, đất có di tích lịch sử - văn hóa 

1,54 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,31 ha và đất ở tại nông thôn 1,70 ha; 

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác 0,19 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 389,71 ha, tăng 27,42 ha so với hiện 

trạng năm 2021 và chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp 0,71 ha, trong đó: 

- Chỉ tiêu đất an ninh 0,18 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ 6,38 ha, tăng 4,20 ha để xây dựng Đất du lịch 

Làng Rừng (khu di tích Bia ấn loát đặc biệt Nam Bộ); 

- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,01 ha, giữ nguyên theo hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 64,37 ha, tăng 20,09 ha để thực hiện các công 

trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hàm Rồng - Cây Dương; Trường Mẫu giáo 

Sơn Ca; Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ thuộc di tích các điểm Xứ ủy Nam Bộ TW cục 
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Miền Nam; Đất bãi xe - khu tiếp đón, hệ thống giao thông (khu di tích Bia ấn loát đặc 

biệt Nam Bộ); Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp; Phân pha dây dẫn đường 

dây 110Kv 173 Cà Mau  2 - 132 Ngọc Hiển. Giảm 0,15 ha để chuyển sang đất có di 

tích lịch sử - văn hóa. 

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,38 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng. Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 

xã không có loại đất này. Năm 2022 chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 

0,63 ha để thực hiện Đất cây xanh (khu di tích Bia ấn loát đặc biệt Nam Bộ); 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 45,41 ha, tăng 2,50 ha để chuyển mục đích sử dụng 

đất của hộ gia đình cá nhân, gồm các tuyến dân cư như: Tuyến từ ngã ba Cầu Đầm 

Cùng - Cầu Ông Tình; Tuyến từ Cầu Đầm Cùng - Ngã ba Cầu Đầm Cùng;  

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,52 ha, giảm 0,26 ha để chuyển sang đất 

giao thông; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 264,90 ha, giảm 0,30 ha để chuyển 

sang đất thương mại, dịch vụ 0,10 ha và giao thông 0,20 ha; 

- Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng 0,92 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử 

dụng đất năm 2021. 

c) Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng 

Năm 2022 chỉ tiêu đất chưa sử dụng là 0,09 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử 

dụng đất năm 2021. 

3.3.1.3. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Hiệp Tùng 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 Chỉ tiêu đất nông nghiệp là 3.366,75 ha, giảm 10,68 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 317,78 ha, giảm 4,47 ha để chuyển sang đất an 

ninh 0,03, đất giao thông 0,14 ha và đất ở tại nông thôn 4,30 ha; 

 - Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 3.047,40 ha, giảm 6,21 ha để chuyển sang đất 

an ninh 0,06 ha, đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,57 ha và đất ở tại nông thôn 5,58 ha; 

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác 1,57 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 295,25 ha, tăng 10,68 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó: 

- Chỉ tiêu đất an ninh 0,14 ha, tăng 0,09 ha để xây dựng Công an xã Hiệp Tùng; 

- Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ 0,29 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 35,69 ha, tăng 0,71 ha, để thực hiện công trình 

Bến xe khách xã Hiệp Tùng; Trường tiểu học 2 Hiệp Tùng; Tuyến đường từ bến phà 
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xã Hiệp Tùng - Lâm Ngư Trường 184 đến bến phà qua xã Tam Giang, đấu nối đường 

ô tô đến trung tâm xã Tam Giang; 

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,12 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 47,60 ha, tăng 9,88 ha để thực hiện dự án Cụm dân 

cư UBND xã Hiệp Tùng. Giảm 0,08 ha để chuyển sang đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,30 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử 

dụng đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,18 ha, tăng 0,08 ha để 

thực hiện công trình cấp nước tập trung xã Hiệp Tùng; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 210,94 ha, giữ nguyên theo hiện trạng 

sử dụng đất năm 2021. 

3.3.1.4. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Đất Mới 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 chỉ tiêu đất nông nghiệp là 6.179,61 ha, giảm 34,06 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 208,29 ha, nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất rừng đặc dụng 234,43 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 5.736,85 ha, giảm 24,06 ha để chuyển sang đất 

quốc phòng 5,00 ha, đất thuỷ lợi 22,10 ha và đất ở tại nông thôn 6,96 ha; 

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác 0,03 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 588,77 ha, tăng 34,14 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021 và chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp là 0,08 ha, 

trong đó: 

- Chỉ tiêu đất quốc phòng. Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 xã không có loại 

đất này. Năm 2022 chỉ tiêu đất quốc phòng tăng 5,00 ha để xây dựng Đồn cửa khẩu 

cảng Năm Căn; 

- Chỉ tiêu đất an ninh 0,12 ha, tăng 0,07 ha để mở rộng Công an xã Đất Mới; 

- Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ 0,07 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 42,66 ha, tăng 22,10 ha để xây dựng Sân bóng 

đá (Trung tâm văn hóa xã Đất Mới); Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp; 

lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho Trạm y tế xã Đất Mới và Trường tiểu 

học Võ Thị Sáu (Điểm Xóm Mới). Giảm 0,01 ha để chuyển sang đất sinh hoạt cộng 
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đồng 0,01 ha;  

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,42 ha, tăng 0,01 ha để xây dựng các trụ sở 

sinh hoạt văn hóa ấp Ông Do và thực hiện giao đất trụ sở sinh hoạt văn hóa các ấp 

như: Ấp Láng Chiếu, ấp Lô Ráng, ấp Xóm Mới, ấp Tắc Năm Căn A; 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 60,89 ha, tăng 6,96 ha để thực hiện dự án sắp xếp 

khu dân cư vùng thiên tai xã Đất Mới và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, 

cá nhân tuyến dân cư đường Hồ Chí Minh (từ ranh Xã Đất Mới đến Sông Trại Lưới); 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,19 ha, giảm 0,07 ha để chuyển sang đất 

an ninh; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 479,43 ha, giữ nguyên theo hiện trạng 

sử dụng đất năm 2021. 

c) Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu đất chưa sử dụng năm 2022 là 45,64 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử 

dụng đất năm 2021. 

3.3.1.5. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Lâm Hải 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 chỉ tiêu đất nông nghiệp là 9.737,72 ha, giảm 47,52 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 76,01 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ 2.822,12 ha, giảm 13,31 ha để chuyển sang đất 

thuỷ lợi; 

- Chỉ tiêu đất rừng đặc dụng 1.626,21 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất rừng sản xuất 4.463,62 ha, giảm 34,21 ha để chuyển sang đất giao 

thông 1,50 ha, đất thuỷ lợi 10,58 ha, đất năng lượng 1,09 ha, đất bãi thải, xử lý chất 

thải 20,00 ha và đất cơ sở tôn giáo 1,04 ha; 

 - Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 749,55 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác 0,22 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 1.922,42 ha, tăng 47,71 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021 và chuyển trong nội bộ nhóm đất phi nông nghiệp 0,14 

ha, trong đó: 

- Chỉ tiêu đất an ninh 90,80 ha, tăng 0,11 ha để thực hiện công an xã Lâm Hải; 

- Chỉ tiêu đất thương, mại dịch vụ 0,06 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 84,29 ha, tăng 47,52 ha để thực hiện các công 



84 

 

trình, dự án như: Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp; Xây dựng Tiểu dự án 

8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt 

và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng 

ven biển Cà Mau (dự án WB9), Xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, Công trình 

đường dây 110kV đấu nối trạm biến áp Nhà máy điện gió Khai Long giai đoạn 2 và 

Nhà máy điện gió Khai Long giai đoạn 3 vào trạm biến áp 220kV Năm Căn, Xuất 

tuyến 4 mạch đường dây 110Kv trạm 220Kv Năm Căn, Đường dây 110 kV từ trạm 

110kV Năm Căn - Trạm 110kV Phú Tân, Chùa Pháp Hội và giao đất trường mẫu 

giáo Lâm Hải và Trạm y tế xã Lâm Hải; 

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,45 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 62,42 ha, tăng 0,05 ha thực hiện đấu giá khu đất 

Trạm Y tế xã Đất Mới (nay thuộc xã Lâm Hải) sang đất ở tại nông thôn; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 5,55 ha, giảm 0,14 ha để chuyển sang đất 

an ninh 0,11 ha và đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,14 ha; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,47 ha, tăng 0,03 ha để 

thực hiện công trình cấp nước tập trung xã Lâm Hải; 

- Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng 0,35 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.678,03 ha, giữ nguyên theo hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021. 

c) Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu đất chưa sử dụng năm 2022 là 687,17 ha, giảm 0,05 ha để chuyển sang 

đất ở tại nông thôn. 

3.3.1.6. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Hàng Vịnh 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 chỉ tiêu đất nông nghiệp là 2.011,09 ha, giảm 91,18 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, cụ thể như sau:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 99,81 ha, giảm 0,66 ha để chuyển sang đất giao 

thông 0,37 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,09 ha và đất trụ sở cơ quan 0,20 ha. 

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 1.911,28 ha, giảm 90,52 ha để chuyển sang đất 

quốc phòng 46,20 ha, đất giao thông 31,02 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 3,00 ha, đất 

ở tại nông thôn 9,50 ha và đất trụ sở cơ quan 0,80 ha.  

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 473,23 ha, tăng 91,18 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021 và chuyển trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 1,20 ha, 

trong đó: 

- Chỉ tiêu đất quốc phòng 81,26 ha, tăng 46,20 ha để thực hiện công trình Nâng 

cấp, mở rộng Doanh trại Lữ đoàn 175 (Hải quân Vùng 5), Nông trường 414(Căn cứ 

HC-KH/qk9); 
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- Chỉ tiêu đất an ninh giảm 0,11 ha để chuyển sang đất thương mại dịch vụ; 

- Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ 0,13 ha, tăng 0,11 ha được chuyển từ đất an 

ninh do Trạm cảnh sát đường thuỷ Năm Căn không còn quản lý giao địa phương sử 

dụng; 

- Chỉ tiêu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 20,29 ha, giữ nguyên theo 

hiện trạng sử dụng đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 86,06 ha, tăng 35,57 ha để thực hiện các công 

trình, dự án như: Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối trục chính Khu 

kinh tế Năm Căn đến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đoạn nối tiếp về 

Hàng Vịnh), Đường Vành đai ngoài doanh trại Lữ đoàn 175 (Hải quân Vùng 5), Dự 

án Nhà máy xử lý nước thải Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khu kinh tế 

Năm Căn, Trạm trung chuyển chất thải rắn, Trường mẫu giáo Hàng Vịnh; 

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,36 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 41,67 ha, tăng 9,50 ha để thực hiện dự án sắp xếp 

khu dân cư vùng thiên tai xã Hàng Vịnh. Giảm 0,03 ha để chuyển sang đất bãi thải, 

xử lý bãi thải; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,73 ha, tăng 1,00 ha để Mở rộng Khu 

hành chính xã; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 241,74 ha, giảm 0,90 ha để chuyển 

sang đất giao thông.  

3.3.1.7. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Tam Giang 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 chỉ tiêu đất nông nghiệp là 8.994,84 ha, giảm 205,76 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 3,95 ha, giảm 2,24 ha để chuyển sang đất an 

ninh 0,15 ha, đất giao thông 0,10 ha, đất xây dựng cơ sở văn hoá 0,95 ha, đất xây 

dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,20 ha, đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,70 ha, đất chợ 

0,14 ha; 

- Chỉ tiêu đất rừng sản xuất 8.948,03 ha, giảm 203,52 ha để chuyển sang đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 3,00 ha, đất giao thông 8,19 ha, đất thuỷ lợi 88,20 

ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 8,98 ha và đất ở tại nông thôn 

95,15 ha; 

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 36,44 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác 6,41 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 1.179,52 ha, tăng 205,76 ha so với 

hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp là 2,74 
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ha, trong đó: 

- Chỉ tiêu đất quốc phòng giảm 1,00 ha để chuyển sang đất thương mại, dịch vụ; 

- Chỉ tiêu đất an ninh 135,38 ha, tăng 0,15 ha để xây dựng Trụ sở Công an xã 

Tam Giang; 

- Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ 1,03 ha, tăng 1,00 ha được chuyển từ đất an 

ninh do chuyển đất Đồn biên phòng Tam Giang Tây cho địa phương quản lý; 

- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất năm 2021, 

xã không có đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 tăng 3,00 ha để thực hiện dự án Khu sản xuất, chế biến lâm sản xã Tam Giang; 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 149,16 ha, tăng 108,95 ha để thực hiện các công 

trình, dự án như: Xây dựng tuyến đê biển Đông tỉnh Cà Mau (Bắt đầu từ Vàm Chung 

Khiết - Ngã Ba Cây Tàng - Vàm Đầm - Sông Bồ Đề - Kênh Ba - Kênh Cá Đuối - 

Sông Cửa Lớn - Kênh 5 Rạch Chèo với chiều dài 126,44km); Nhà bia ghi danh xã 

Tam Giang, Khu Trung tâm văn hóa xã Tam Giang, Bia di tích: Địa điểm trận đánh 

tàu trên sông Tam Giang tại Vàm rạch Chủ Mưu năm 1970, Sân bóng đá mini, Nghĩa 

địa xã Tam Giang, Chợ Tam Giang (hạng 3), Bến xe khách (loại 6) xã Tam Giang và 

Tuyến đường từ bến phà xã Hiệp Tùng - Lâm Ngư Trường 184 đến bến phà qua xã 

Tam Giang, đấu nối đường ô tô đến trung tâm xã Tam Giang, huyện Năm Căn; Nghĩa 

địa xã Tam Giang; 

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,63 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 162,72 ha, tăng 95,40 ha để chuyển mục đích sử 

dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân các tuyến như: Khu dân cư ấp Nhà Hội, Khu dân cư 

ấp Chà Là (Chuyển trụ sở Lâm ngư trường 184 cũ và mở rộng thêm); Tuyến dân cư 02 

bên, đoạn từ Kênh Bỏ Bầu đến khu Tái định cư Nhà Luận và giao đất khu dân cư ấp 

Nhà Luận. Giảm 1,44 ha để chuyển sang đất giao thông 1,38 ha và đất chợ 0,06 ha; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,63 ha, giảm 0,05 ha để chuyển sang đất 

xây dựng cơ sở văn hóa;  

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp giảm 0,25 ha để chuyển 

sang đất ở tại nông thôn; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 723,98 ha, giữ nguyên theo hiện trạng 

sử dụng đất năm 2021. 

3.3.1.8. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Tam Giang Đông 

a) Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2022 chỉ tiêu đất nông nghiệp là 4.757,99 ha, giảm 38,29 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021, trong đó:  

- Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 123,53 ha, giảm 0,43 ha để chuyển sang đất 

thương mại, dịch vụ 0,15 ha và đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,28 ha; 

- Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ 2.906,16 ha, giảm 0,80 ha để chuyển sang đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp; 



87 

 

- Chỉ tiêu đất rừng sản xuất 1.727,77 ha, giảm 37,06 ha để chuyên sang đất giao 

thông 4,00 ha, đất thuỷ lợi 32,80 ha và đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,28 ha; 

- Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản 0,53 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 901,44 ha, tăng 58,59 ha so với hiện 

trạng sử dụng đất năm 2021 và chuyển trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 20,30 ha, 

trong đó: 

- Chỉ tiêu đất an ninh 315,25 ha, tăng 0,10 ha để thực hiện trụ sở Công an xã 

Tam Giang Đông; 

- Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ 0,38 ha, tăng 0,15 ha để thực hiện cửa hàng 

xăng dầu Công Đoàn; 

- Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,02 ha, tăng 0,80 ha để thực hiện 

Cơ sở chế biến nước mắm; 

- Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng 83,98 ha, tăng 57,34 để thực hiện các công trình: 

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bồ Đề, Xây dựng tuyến đê biển Đông 

tỉnh Cà Mau (Bắt đầu từ Vàm Chung Khiết - Ngã Ba Cây Tàng - Vàm Đầm - Sông 

Bồ Đề - Kênh Ba - Kênh Cá Đuối - Sông Cửa Lớn - Kênh 5 Rạch Chèo với chiều dài 

126,44km), Trường mẫu giáo Bình Minh (Điểm chính), Trường mẫu giáo Bình Minh 

(Điểm lẻ) và giao đất Trạm y tế xã Tam Giang Đông. Giảm 0,20 ha để chuyển sang 

đất sinh hoạt cộng đồng; 

- Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng 0,60 ha, tăng 0,20 ha, để thực hiện các trụ sở 

sinh hoạt văn hóa các ấp như: Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Bỏ Hủ và giao đất Trụ sở 

sinh hoạt văn hóa ấp Mai Vinh, ấp Kinh Ba và ấp Vinh Hoa; 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn 48,69 ha, giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất 

năm 2021. Ngoài ra, trong năm 2022 đất ở tại nông thôn lập thủ tục giao đất dự án 

đầu tư xây dựng khu Tái định cư xã Tam Giang Đông (điều chỉnh); 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,67 ha, giảm 0,10 ha để chuyển sang đất 

an ninh; 

- Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,20 ha, giữ nguyên theo 

hiện trạng sử dụng đất năm 2021; 

- Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 448,66 ha giảm 20,00 ha để chuyển 

sang đất giao thông. 

c) Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu đất chưa sử dụng năm 2022 là 1.030,34 ha, giữ nguyên theo hiện trạng 

sử dụng đất năm 2021.                

3.3.2. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

Căn cứ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, nhu cầu 

sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất trên địa bàn huyện Năm 

Căn, kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022 huyện tập trung phát triển các khu chức 
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năng hiện có và quy hoạch mới một số khu chức năng với chỉ tiêu sử dụng đất, cụ thể 

như sau:  

a) Đất khu kinh tế 

Chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2022, đất Khu kinh tế của huyện chủ yếu là Khu 

kinh tế Năm Căn được Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2456/QĐ-TTg ngày 

17/12/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau với diện tích 10.801,95 ha gồm: Thị trấn Năm Căn 

2.701,16 ha, xã Hàm Rồng 4.212,54 ha, xã Hàng Vịnh 2.484,32 ha và một phần xã 

Đất Mới 1.403,94 ha. 

b) Đất đô thị 

Đất đô thị gồm các loại đất thuộc phạm vi địa giới hành chính thị trấn Năm Căn 

đang quản lý, sử dụng với tổng diện tích 2.701,16 ha. 

c) Khu lâm nghiệp 

Khu lâm nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn huyện Năm Căn chủ yếu là hệ sinh thái 

rừng ngập mặn gồm: Rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng do Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hiển; Ban quản lý rừng phòng 

hộ Biển Tây; Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I và Vườn quốc gia Mũi Cà 

Mau đang quản lý, sử dụng với diện tích 24.224,94 ha, chủ yếu tại các xã: Đất Mới 

247,52 ha, Lâm Hải 9.188,35 ha, Tam Giang 9.639,05 ha và Tam Giang Đông 

5.150,01 ha. Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022, chỉ tiêu sử dụng đất khu lâm 

nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, tăng cường công tác trồng, cải tạo và bảo 

vệ đi đôi với khai thác hợp lý, có hiệu quả khu vực rừng sản xuất; bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ để giảm nhẹ thiên tai; bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, các loài 

và nguồn gen quý hiếm khu vực rừng đặc dụng. 

d) Khu du lịch 

Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022, đất khu du lịch của huyện là 13,21 ha tại xã 

Hàm Rồng để thực hiện Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ thuộc di tích các điểm Xứ ủy 

Nam Bộ TW cục Miền Nam. Đây là điểm du lịch có khả năng thu hút khách tham quan.  

e) Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022 chỉ tiêu đất khu bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học của huyện là 1.924,47 ha thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nằm trên 

địa bàn xã Đất Mới với diện tích là 247,52 ha và xã Lâm Hải với diện tích là 1.676,95 

ha. Với mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng ngập mặn, phát huy 

giá trị và chức năng kinh tế của hệ sinh thái đất ngập nước; bảo vệ đa dạng sinh học, 

phục vụ các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái và hợp tác quốc tế. Đây là khu 

vực được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2009 

và Ban thư ký Công ước Ramsar thế giới trao bằng chứng nhận Vườn Quốc gia Mũi 

Cà Mau trở thành khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới, thứ 2 của Đồng bằng sông Cửu 

Long và thứ 5 của Việt Nam. 

f) Khu đô thị 

Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022, chỉ tiêu sử dụng đất khu đô thị của 

huyện Năm Căn là 2.701,16 ha gồm các loại đất thuộc phạm vi địa giới hành chính 
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thị trấn Năm Căn đang quản lý, sử dụng. Từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ 

thống cơ sở hạ tầng phù hợp, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống 

cho người dân. 

g) Khu đô thị - thương mại - dịch vụ 

Dự kiến trong năm 2022, huyện thực hiện Dự án xây dựng Khu dịch vụ - dân 

cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn  để hình thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ 

huyện Năm Căn với diện tích 57,59 ha tại thị trấn Năm Căn. 

h) Khu dân cư nông thôn 

Hiện trạng khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện chủ yếu gồm các loại đất 

thuộc khu vực để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình công cộng phục vụ đời 

sống, sinh hoạt của người dân; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở và các loại đất khác 

thuộc phạm vi ranh giới khu dân cư nông thôn trong địa giới hành chính các xã, dân 

cư sống dọc theo các tuyến sông, kênh, rạch, đường giao thông theo hình thái phân bố 

dân cư theo tuyến - cụm; đây là loại hình đặc thù của vùng đồng bằng sông Cữu 

Long. Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022, chỉ tiêu sử dụng đất khu dân cư thôn 

2.783,11 ha để nâng cấp, mở rộng các khu dân cư hiện hữu và quy hoạch các khu, 

tuyến dân cư mới để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.     

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Năm Căn, 

dự kiến trong năm 2022 diện tích đất cần chuyển mục đích, cụ thể như sau:  

a) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cần chuyển 564,36 ha đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp, trong đó: 

 - Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 1,83 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 14,69 ha; 

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 14,11 ha; 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 274,79 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 258,94 ha. 

b) Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp  

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 không có diện tích đất chuyển đổi trong 

nội bộ đất nông nghiệp. 

c) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở  

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cần chuyển chuyển 1,45 ha đất phi nông 

nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở tại thị trấn Năm Căn và xã Tam Giang, 

cụ thể như sau: 

- Đất an ninh chuyển sang đất ở tại đô thị diện tích 1,10 ha để thực hiện dự án 

Xây dựng Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn;  

- Đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất sinh hoạt cộng 

đồng chuyển sang đất ở tại đô thị với diện tích 0,10 ha để thực hiện đấu giá các khu 
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đất sau: Trạm Điện lực Năm Căn - Ngọc Hiển, trụ sở khu đất Ban điều hành bến xe - 

tàu (trụ sở cũ), Khu dân cư đường Lý Nam Đế, Trụ sở khu đất Phòng Giáo dục và 

Đào tạo (trụ sở cũ); Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8 (trụ sở cũ). 

-  Đất trụ sở Lâm ngư trường 184 cũ chuyển sang đất ở tại nông thôn với diện 

tích 0,25 ha để thực hiện dự án Khu dân cư ấp Chà Là. 

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 được phân bổ đến từng đơn 

vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: 

 

                                                                                                                                          



91 

 

Bảng 3.41: Kế hoạch chuyển mục đích sử dung đất năm 2022 huyện Năm Căn 

Đơn vị tính: ha    

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã 

Hàm 

Rồng 

Xã 

Hiệp 

Tùng 

Xã 

Đất 

Mới 

Xã 

Lâm 

Hải 

Xã 

Hàng 

Vịnh 

Xã 

Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang 

Đông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN 564,36  110,16 26,71 10,68 34,06 47,52 91,18 205,76 38,29 

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 1,83  1,83               

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 14,69  4,04 2,85 4,47     0,66 2,24 0,43 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 14,11          13,31     0,80 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 274,79          34,21   203,52 37,06 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 258,94  104,29 23,86 6,21 34,06   90,52     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp 
             

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN                   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                   

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

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                   

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất nuôi trồng thủy sản 
HNK/NTS                   

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất làm muối 
HNK/LMU 

  

 
                

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 1,45  1,20           0,25   
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 3.5. Diện tích đất cần thu hồi 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất cần thu hồi là 588,02 ha để 

thực hiện các công trình, dự án, gồm các loại đất sau: 

Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2022 là 596,83 ha. Trong đó:  

- Thu hồi diện tích đất nông nghiệp là: 526,35 ha. Cụ thể là: 

+ Đất trồng cây hàng năm: 0,29 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 4,48 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ: 14,11 ha; 

+ Đất rừng sản xuất: 274,79 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 232,68 ha.    

- Thu hồi diện tích đất phi nông nghiệp là: 70,48 ha. Cụ thể là: 

+ Diện tích đất quốc phòng: 38,00 ha; 

+ Diện tích đất an ninh: 2,29 ha; 

+ Diện tích đất phát triển hạ tầng: 0,31 ha; 

+ Diện tích đất ở tại nông thôn: 1,41 ha; 

+ Diện tích đất ở tại đô thị: 6,38 ha; 

+ Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,64 ha; 

+ Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,25 ha; 

+ Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 21,20 ha; 

Diện tích thu hồi đất năm 2022 được phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, cụ thể như sau: 
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Bảng 3.42: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 huyện Năm Căn 

 Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Thị Trấn 

Năm Căn 

Xã Hàm 

Rồng 

Xã Hiệp 

Tùng 

Xã Đất  

Mới 

Xã Lâm 

 Hải 

Xã Hàng 

Vịnh 

Xã Tam 

Giang 

Xã Tam 

Giang Đông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Đất nông nghiệp NNP 526,35  91,34 24,21 0,69 30,60 47,52 90,18 203,67 38,14 

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,29  0,29               

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,48  1,48 2,05 0,06     0,46 0,15 0,28 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 14,11          13,31     0,80 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 274,79          34,21   203,52 37,06 

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 232,68  89,57 22,16 0,63 30,60   89,72     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 70,48 45,66 0,71  0,07 0,11 1,20 2,63 20,10 

2.1 Đất quốc phòng CQP 38,00 37,00      1,00  

2.2 Đất an ninh CAN 2,29 2,18     0,11   

2.3 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

DHT 0,31 0,00 0,15    0,16   

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 0,31  0,15    0,16   

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 1,41      0,03 1,38  

2.5 Đất ở tại đô thị ODT 6,38 6,38        

2.6 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,64 0,10 0,26  0,07 0,11   0,10 

2.7 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,25       0,25  

2.8 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 21,20  0,30    0,90  20,00 
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 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có, năm 2022 huyện 

Năm Căn đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp với diện 

tích là 0,36 ha gồm: 

-  Đấu giá khu đất Trạm Y tế xã Đất Mới (nay thuộc địa bàn xã Lâm Hải) 

0,05 ha để chuyển sang đất ở tại nông thôn; 

- Đấu giá Khu đất Trung tâm thương mại với diện tích là 0,31 ha, quy 

hoạch đất thương mại, dịch vụ.  

Hiện trạng 02 khu đất trên là đất bằng chưa sử dụng do Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý. 

3.7. Danh mục các công trình, dự án năm 2022 

a) Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 

61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất năm 2022 

Trong năm 2022 huyện dự kiến thực hiện 66 danh mục, công trình, dự án 

thực hiện cần thu hồi đất với diện tích 596,83 ha, cụ thể như sau: 
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Bảng 3.43: Công trình, dự án thực hiện cần thu hồi đất 

Đơn vị tính: ha 
 

STT Tên công trình, dự án 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng  

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

I Công trình đất an ninh       

1 Công an xã Lâm Hải 0,11  0,11 Lâm Hải 

Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của UBND tỉnh Cà Mau; 

Công văn số 1138/CAT-PH10 ngày 17/6/2021 

của Công an tỉnh Cà Mau 

2 Công an xã Tam Giang Đông 0,10  0,10 
Tam Giang 

Đông 

Công văn số 1138/CAT-PH10 ngày 17/6/2021 

của Công an tỉnh Cà Mau 

3 Mở rộng Công an xã Đất Mới 0,12 0,05 0,07 Đất Mới 
Công văn số 1138/CAT-PH10 ngày 17/6/2021 

của Công an tỉnh Cà Mau 

4 Công an xã Hiệp Tùng 0,09  0,09 Hiệp Tùng  

5 Trụ sở Công an xã Tam Giang 0,15  0,15 Tam Giang 
Quyết định số 2003/QĐ-UBND 

 ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Cà Mau 

6 Công an thị trấn Năm Căn 0,17 0,07 0,10 TT Năm Căn  

7 
Đội cảnh sát giao thông công an huyện Năm 

Căn 
0,06  0,06 TT Năm Căn 

Công văn số 1138/CAT-PH10  

ngày 17/6/2021 của Công an tỉnh Cà Mau 

8 Đội cảnh sát PCCC công an huyện Năm Căn 0,63  0,63 TT Năm Căn 
Công văn số 1138/CAT-PH10  

ngày 17/6/2021 của Công an tỉnh Cà Mau 

II Công trình đất Quốc phòng      

9 Xây dựng Đồn cửa khẩu cảng Năm Căn 5,00  5,00 Đất Mới 
Công văn số 1361/BCH-TM ngày 17/6/2021 

của BCHBĐ Biên phòng tỉnh Cà Mau 

10 
Nâng cấp, mở rộng Doanh trại Lữ đoàn 175 

(Hải quân Vùng 5) 
74,20 32,20 42,00 Hàng Vịnh 

Báo cáo số 73/BQL ngày 14/4/2021  

của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau 

11 
Đường Vành đai ngoài doanh trại Lữ đoàn 

175 (Hải quân Vùng 5) 
6,00  6,00 Hàng Vịnh 

Báo cáo số 73/BQL ngày 14/4/2021  

của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau 

12 Tuyến đường vào Doanh trại Ban Chỉ huy 0,18 0,18  TT Năm Căn Công văn số 4521/UBND-NNTN  
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STT Tên công trình, dự án 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng  

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

Quân sự huyện Năm Căn đấu nối ra đường 

Hồ Chí Minh 
ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Cà Mau 

13 Nông trường 414(Căn cứ HC-KH/qk9) 4,20  4,20 Hàng Vịnh  

III 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 
     

14 Cơ sở chế biến nước mắm 0,80   0,80 
Tam Giang 

Đông 
 

15 
Khu sản xuất, chế biến lâm sản xã Tam 

Giang 
3,00   3,00 Tam Giang  

16 Chùa Pháp Hội 1,04   1,04 Lâm Hải  

17 
BCHQS huyện Năm Căn (Giao cho địa 

phương quản lý phát triển KT-XH) 
37,00   37,00 TT Năm Căn  

18 
Trạm cảnh sát đường thuỷ Năm Căn giao 

địa phương 
0,11   0,11 Hàng Vịnh  

19 
Chuyển đất Đồn biên phòng Tam Giang Tây 

cho địa phương quản lý (TMD) 
1,00   1,00 Tam Giang  

20 Tuyến đường số 5, khu dân cư khóm 7 0,11  0,11 TT Năm Căn 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

21 

Tuyến đường đấu nối từ Quốc lộ 1A đến 

giáp Sông Cái Nai (Cặp trường Mẫu giáo 

Sao Mai cũ) 

0,02  0,02 TT Năm Căn 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

22 

Nâng cấp, mở rộng đường từ đường 13/12 

Cano Vũ đến nhà bà Mai đường Nguyễn Tất 

Thành (tuyến lộ Xóm Miễu) 

2,50 2,48 0,02 TT Năm Căn 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

23 
Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến đê ngăn 

triều cường (tuyến đường vào bãi rác cũ) 
0,29  0,29 TT Năm Căn 

Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

24 Trường Mẫu giáo Sơn Ca 0,40  0,40 Hàm Rồng 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 
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STT Tên công trình, dự án 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng  

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

25 
Đầu tư xây dựng khu Tái định cư xã Tam 

Giang Đông (điều chỉnh) 
0,20 0,20  

Tam Giang 

Đông 

Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

26 

Công trình đường dây 110kV đấu nối trạm 

biến áp Nhà máy điện gió Khai Long giai 

đoạn 2 và Nhà máy điện gió Khai Long giai 

đoạn 3 vào trạm biến áp 220kV Năm Căn 

0,49  0,49 Lâm Hải 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

27 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân 

huyện xác định 
     

28 

Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông 

kết nối trục chính Khu kinh tế Năm Căn đến 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(đoạn nối tiếp về Hàng Vịnh) 

10,00  10,00 Hàng Vịnh 

Công văn số 382/BQL-VP ngày 26/5/2020  

của Ban quản lý khu kinh tế;  

Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/5/2021  

của UBND tỉnh Cà Mau 

29 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu 

Cái Nai đến khu Trung tâm Hành chính huyện  
6,00  6,00 TT Năm Căn 

Công văn số 15/BQL-XDTNMT ngày 

04/3/2021 của BQL Khu kinh tế tỉnh Cà Mau 

30 
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hàm Rồng 

- Cây Dương 
3,00  3,00 Hàm Rồng 

Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021 về việc 

xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

31 

Tuyến đường từ bến phà xã Hiệp Tùng - 

Lâm Ngư Trường 184 đến bến phà qua xã 

Tam Giang, đấu nối đường ô tô đến trung 

tâm xã Tam Giang 

9,60  9,60 
Tam Giang, 

Hiệp Tùng 

Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

32 

Tuyến đường số 8 Khóm 7, thị trấn Năm 

Căn (Cuối đường Võ Thị Sáu đấu nối qua 

đường gom cầu Kênh Xáng) 

0,10  0,10 TT Năm Căn Công văn số 998/UBND-KT ngày 08/4/2021 

33 

Nâng cấp, mở rộng đường hẻm Bác Sĩ Sơn 

(từ đường Nguyễn Tất Thành đến Đê ngăn 

triều cường) 

6,00 4,50 1,50 TT Năm Căn UBND thị trấn Năm Căn đăng ký 

34 
Nâng cấp, mở rộng lộ từ Cầu Xẻo Thùng 

đến Cầu Kênh Cùng 
5,00 4,50 0,50 TT Năm Căn UBND thị trấn Năm Căn đăng ký 
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STT Tên công trình, dự án 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng  

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

35 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối 

từ khu tái định cư đường HCM đến cầu kinh 

Phi Xăng, thị trấn Năm Căn 

10,72  10,72 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021  

về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

36 Đường vào khu Lâm viên, thị trấn Năm Căn 3,36  3,36 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021 

 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

37 

Tuyến lộ từ đường 13/12 (Cặp Phòng Giáo 

dục và Đào tạo) đấu nối với đường Nguyễn 

Tất Thành 

0,16  0,16 TT Năm Căn 
Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

38 
Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

Bồ Đề 
24,00  24,00 

Tam Giang 

Đông 
Công văn số 3369/SNN-XD  ngày 23/9/2021 

39 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối 

trục chính Khu kinh tế đến Cảng Năm Căn 
27,20 9,09 18,11 

TT Năm 

Căn; 

xã Hàng 

Vịnh 

Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/5/2021 

phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân 

sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà 

Mau; Công văn số 1349/UBND-XD ngày 

29/3/2021 của UBND tỉnh Cà Mau 

40 

Kè chống sạt lỡ đoạn từ cầu Kênh Tắc đến 

cây xăng Cái Nai (kênh tắc Năm Căn, bờ 

Đông), thị trấn Năm Căn 

1,86  1,86 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021 về việc 

xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

41 Bờ kè bờ tây sông Kênh Tắc Năm Căn 1,86  1,86 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021 về việc 

xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

42 

Xây dựng tuyến đê biển Đông tỉnh Cà Mau 

(Bắt đầu từ Vàm Chung Khiết - Ngã Ba Cây 

Tàng - Vàm Đầm - Sông Bồ Đề - Kênh Ba - 

Kênh Cá Đuối - Sông Cửa Lớn - Kênh 5 

Rạch Chèo với chiều dài 126,44km) 

121,00  121,00 

Tam Giang;  

Tam Giang 

Đông 

Báo cáo số 1123/BC-SNN ngày 13/9/2021  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

43 Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp 45,96  45,96 

Hàm Rồng; 

Đất Mới; 

Lâm Hải 

Công văn số 3369/SNN-XD  ngày 23/9/2021 
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STT Tên công trình, dự án 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng  

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

44 

Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp 

nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm 

cải thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu 

vùng ven biển Cà Mau (dự án WB9)  

12,08  12,08 Lâm Hải 

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau; 

Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/5/2021  

của UBND tỉnh Cà Mau 

45 Trường mẫu giáo Bình Minh (Điểm chính) 0,26  0,26 
Tam Giang 

Đông 

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

46 Trường mẫu giáo Bình Minh (Điểm lẻ) 0,28  0,28 
Tam Giang 

Đông 
UBND xã đăng ký 

47 Trường mầm non thị trấn Năm Căn 0,70  0,70 TT Năm Căn 

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Cà Mau;  

Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/5/2021 

 của UBND tỉnh Cà Mau 

48 Trường tiểu học 2 Hiệp Tùng  0,57  0,57 Hiệp Tùng 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 

của Hội đồng nhân dân huyện  

49 Trạm y tế xã Tam Giang Đông 0,31 0,31  
Tam Giang 

Đông 
 

50 Xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh 20,00  20,00 Lâm Hải 
Thông báo ý kiến kết luận số 125/TB-VP 

 ngày 30/6/2021 

51 

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khu kinh tế 

Năm Căn  

3,00  3,00 Hàng Vịnh 
Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/5/2021 

 của UBND tỉnh Cà Mau 

52 Trạm trung chuyển chất thải rắn 0,12  0,12 Hàng Vịnh 
Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

53 
Xây dựng Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, 

Khu kinh tế Năm Căn 
57,59  57,59 TT Năm Căn 

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 

04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

Công văn số 1557/SXD-QHĐT ngày 11/6/2021 

của Sở Xây dựng 
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STT Tên công trình, dự án 
Diện tích 

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng  

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

54 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị 

mới Năm Căn 
17,16 4,46 12,70 TT Năm Căn 

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh cà Mau;  

55 Khu dân cư ấp Nhà Hội 3,90 2,85 1,05 Tam Giang UBND xã đăng ký 

56 
Khu dân cư ấp Chà Là (Chuyển trụ sở Lâm 

ngư trường 184 cũ và mở rộng thêm) 
5,00 2,74 2,26 Tam Giang UBND xã đăng ký 

57 
Tuyến dân cư 02 bên, đoạn từ Kênh Bỏ Bầu 

đến khu Tái định cư Nhà Luận 
96,76 4,67 92,09 Tam Giang UBND xã đăng ký 

58 
Dự án sắp xếp khu dân cư vùng thiên tai xã 

Hàng Vịnh 
9,50  9,50 Hàng Vịnh 

Công văn số 376/BQLNN-QLXDCB ngày 

20/9/2021 của BQLDA công trình NN & PTNN 

59 
Dự án sắp xếp khu dân cư vùng thiên tai xã 

Đất Mới 
3,50  3,50 Đất Mới 

Công văn số 376/BQLNN-QLXDCB ngày 

20/9/2021 của BQLDA công trình NN & PTNN 

60 

Dãy nhà làm việc các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc UBND huyện Năm Căn (khu 10 căn 

nhà liền kế) 

0,08 0,08  TT Năm Căn 
Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 

09/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

61 
Xây dựng, mở rộng khu di tích Bia ấn loát 

đặc biệt Nam Bộ 
13,21 2,31 10,91 Hàm Rồng  

62 
Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110Kv trạm 

220Kv Năm Căn 
0,30  0,30 Lâm Hải 

Công văn số 5353/UBND-KT ngày 08/9/2021 

của UBND tỉnh Cà Mau; 

Công văn số 1917/ALĐMN-QLCT ngày 

26/4/2021 của BQL Lưới điện Miền Nam 

63 
Đường dây 110 kV từ trạm 110kV Năm Căn 

- Trạm 110kV Phú Tân 
0,30  0,30 Lâm Hải 

Công văn số 1709/SCT-QLCN 

 ngày 13/9/2021 của Sở Công thương 

64 
Phân pha dây dẫn đường dây 110Kv 173 Cà 

Mau  2 - 132 Ngọc Hiển 
0,12  0,12 

TT Năm Căn 

Hàm Rồng 

Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

65 Trạm biến áp 110kv-Ngọc Hiển 1,12 1,12  TT Năm Căn  

66 Nghĩa địa xã Tam Giang 10,00 1,02 8,98 Tam Giang  

 Tổng 669,65 72,83 596,83   
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b) Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà thực 

hiện bằng ngân sách nhà nước đã được ghi vốn thực hiện năm 2022 

Qua rà soát Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 

26/5/2021 của UBND tỉnh Cà Mau, Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Năm Căn, Báo cáo số 571/BC-

UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Năm Căn, Công văn số 3369/SNN-XD ngày 23/9/2021, Công văn số 376/BQLNN-

QLXDCB ngày 20/9/2021 của Ban quản lý dự án công trình NN & PTNN. Trong năm 2022 huyện Năm Căn có 21 công trình, dự án 

thực hiện bằng ngân sách nhà nước đã được ghi vốn thực hiện trong năm 2022 với diện tích 127,26 ha, cụ thể như sau: 

Bảng 3.44: Công trình, dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước đã được ghi vốn 

Đơn vị tính: ha 
 

STT Tên công trình, dự án 
Diện tích   

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

1 
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hàm Rồng 

- Cây Dương 
3,00  3,00 Hàm Rồng 

Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021          

về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

2 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối 

từ khu tái định cư đường HCM đến cầu kinh 

Phi Xăng 

10,72  10,72 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021           

về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

3 Đường vào khu Lâm viên, thị trấn Năm Căn 3,36  3,36 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021          

về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

4 
Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến đê ngăn 

triều cường (tuyến đường vào bãi rác cũ) 
0,29  0,29 TT Năm Căn 

Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021      

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

5 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối 

trục chính Khu kinh tế đến Cảng Năm Căn 
27,20 9,09 18,11 

TT Năm 

Căn; 

xã Hàng 

Vịnh 

Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/5/2021 

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân 

sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà 

Mau; Công văn số 1349/UBND-XD ngày 
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STT Tên công trình, dự án 
Diện tích   

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

29/3/2021 của UBND tỉnh Cà Mau 

6 
Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

Bồ Đề 
24,00  24,00 

Tam Giang 

Đông 
Công văn số 3369/SNN-XD  ngày 23/9/2021  

7 

Kè chống sạt lỡ đoạn từ cầu Kênh Tắc đến 

cây xăng Cái Nai (kênh tắc Năm Căn, bờ 

Đông) 

1,86  1,86 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021          

về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

8 Bờ kè bờ tây sông Kênh Tắc Năm Căn 1,86  1,86 TT Năm Căn 
Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 5/8/2021           

về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

9 Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp 45,96  45,96 

Hàm Rồng; 

Đất Mới; 

Lâm Hải 

Công văn số 3369/SNN-XD  ngày 23/9/2021  

10 

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khu kinh tế 

Năm Căn  

3,00  3,00 Hàng Vịnh 
Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/5/2021       

của UBND tỉnh Cà Mau 

11 
Dự án sắp xếp khu dân cư vùng thiên tai xã 

Hàng Vịnh 
9,50  9,50 Hàng Vịnh 

Công văn số 376/BQLNN-QLXDCB               

ngày 20/9/2021 của Ban quản lý dự án công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

12 
Dự án sắp xếp khu dân cư vùng thiên tai xã 

Đất Mới 
3,50  3,50 Đất Mới 

Công văn số 376/BQLNN-QLXDCB ngày 

20/9/2021 của Ban quản lý dự án công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

13 Khu Trung tâm văn hóa xã Tam Giang 0,95  0,95 Tam Giang 

Báo cáo số 571/BC-UBND ngày 05/8/2021      

của UBND huyện Năm Căn, về việc xây dựng kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

14 Công trình cấp nước tập trung xã Hiệp Tùng 0,08  0,08 Hiệp Tùng Công văn số 3369/SNN-XD  ngày 23/9/2021 
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STT Tên công trình, dự án 
Diện tích   

quy hoạch 

Diện tích 

hiện trạng 

Diện tích 

tăng thêm 

Địa điểm 

(cấp xã) 
Ghi chú 

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

15 Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Hải 0,03  0,03 Lâm Hải Công văn số 3369/SNN-XD  ngày 23/9/2021 

16 Tuyến đường số 5, khu dân cư khóm 7 0,11  0,11 TT Năm Căn 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021      

của HĐND tỉnh Cà Mau 

17 

Tuyến đường đấu nối từ Quốc lộ 1A đến 

giáp Sông Cái Nai (Cặp trường Mẫu giáo 

Sao Mai cũ) 

0,02  0,02 TT Năm Căn 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021     

của HĐND tỉnh Cà Mau 

18 Trường Mẫu giáo Sơn Ca 0,40  0,40 Hàm Rồng 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021  

của HĐND tỉnh Cà Mau 

19 
Đầu tư xây dựng khu Tái định cư xã Tam 

Giang Đông (điều chỉnh) 
0,20 0,20  

Tam Giang 

Đông 

Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021     

của HĐND tỉnh Cà Mau 

20 

Công trình đường dây 110kV đấu nối trạm 

biến áp Nhà máy điện gió Khai Long giai 

đoạn 2 và Nhà máy điện gió Khai Long giai 

đoạn 3 vào trạm biến áp 220kV Năm Căn 

0,49  0,49 Lâm Hải 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021      

của HĐND tỉnh Cà Mau 

21 

Nâng cấp, mở rộng đường từ đường 13/12 

Cano Vũ đến nhà bà Mai đường Nguyễn Tất 

Thành (tuyến lộ Xóm Miễu) 

2,50 2,48 0,02 TT Năm Căn 
Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021     

của HĐND tỉnh Cà Mau 

 Tổng 139,03 11,77 127,26   
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c) Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích hạ tầng kỹ thuật, 

xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị 

trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất 

thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh. 

Kế hoạch sử đất năm 2021 huyện không có trường hợp xác định vị trí, diện 

tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự 

án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh. 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai năm 2022 

a) Căn cứ pháp lý  

Các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong phương án kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Năm Căn 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; 

- 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 
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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 2022 huyện Năm Căn cần 

chuyển mục đích sử dụng đất là 566,27 ha, cụ thể là:  

- Đất nông nghiệp chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp 564,46 ha; 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 1,45 ha;  

- Đất bằng chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích đất phi nông nghiệp là 

0,36 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 345.000 đồng/m2; 

+ Từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị: Tính bình quân 4.108.000 đồng/m2. 

- Thu tiền cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất 

+ Đất nông nghiệp khác: Tính bình quân theo khu vực 30.000 đồng/m2; 

+ Đất thương mại, dịch vụ: Tính bình quân 3.286.000 đồng/m2; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tính bình quân 2.465.000 đồng/m2; 

- Thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất 

+ Đất ở tại nông thôn: Tính bình quân 343.000 đồng/m2; 

+ Đất ở tại đô thị: Tính bình quân 4.108.000 đồng/m2; 

+ Đất thương mại, dịch vụ: Tính bình quân 3.286.000 đồng/m2; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tính bình quân 2.465.000 đồng/m2; 

+ Đất giao thông: Tính bình quân 206.000 đồng/m2; 

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 60.000 đồng/m2; 

+ Đất trồng cây lâu năm: Tính bình quân theo khu vực 80.000 đồng/m2; 

+ Đất đất rừng sản xuất: Tính bình quân theo khu vực 30.000 đồng/m2; 

+  Đất nuôi trồng thủy sản: Tính bình quân theo khu vực 45.000 đồng/m2; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tính bình quân 2.465.000 đồng/m2; 
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+ Đất ở tại nông thôn: Tính bình quân 343.000 đồng/m2. 

+ Đất ở tại đô thị: Tính bình quân 4.108.000 đồng/m2. 

Bảng 3.45: Bảng dự kiến thu, chi liên quan đất đai năm 2022 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Dự kiến các khoản thu, chi 
Diện tích 

(ha) 
Đơn giá  Thành tiền 

I Dự kiến các khoản thu     90.824 

01 Chuyển mục đích sử dụng đất     75.803 

- Đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn 15,84 343 5.433 

- Đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị 17,13 4.108 70.370 

02 Cho thuê đất     6.418 

- Đất thương mại, dịch vụ 20,54 274 5.636 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,80 206 782 

03 Đấu giá quyền sử dụng đất     8.603 

- Đất ở tại nông thôn 0,05 343 17 

- Đất ở tại đô thị 1,13 4.108 4.642 

- Đất thương mại, dịch vụ 1,20 3.286 3.944 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,70 2.465 1.725 

- Đất giao thông 0,10 206 21 

II Dự kiến các khoản chi     46.211 

  Chi bồi thường thiệt hại về đất     46.211 

- Đất trồng cây hàng năm 0,29 60 17 

- Đất trồng cây lâu năm 4,48 80 358 

- Đất rừng phòng hộ 14,11 30 423 

- Đất rừng sản xuất 274,79 30 8.244 

- Đất nuôi trồng thủy sản 232,78 45 10.475 

- Đất ở tại nông thôn 1,41 343 484 

- Đất ở tại đô thị 6,38 4.108 26.209 

III Cân đối thu - chi (I-II)     44.614 

Các khoản thu, chi trong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện 

Năm Căn 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 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  

a) Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất  

Khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, triển khai ứng dụng các 

thành tựu khoa học kỹ thuật trong nông - lâm nghiệp nhằm nâng cao độ phì 

nhiêu của đất, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm 

bảo phát triển bền vững thông qua dự án Phân Khu nuôi trồng thủy sản công 

nghệ cao thuộc khu kinh tế Năm Căn.  
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Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có; thực hiện tốt việc khoanh nuôi, 

trồng mới rừng, nâng cao hệ số che phủ rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân 

nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ và phát triển rừng nhằm ngăn chặn các 

hành vi khai thác, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và các hành vi 

vi phạm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thuộc 

phạm vi diện tích được giao.  

 Ưu tiên nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tuyến đê sông 

Bảy Háp, đê biển Đông, Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng 

chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải 

thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau (dự án WB9) và 

bờ kè sông Kênh Tắc Năm Căn nhằm hạn chế sạt lở đất ven sông, ven biển.  

b) Giải pháp về bảo vệ môi trường  

Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động bảo vệ môi trường; huy động sự tham 

gia của toàn xã hội vào công tác bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, phổ biến Luật 

Bảo vệ môi trường rộng rãi đến tổ chức, hộ gia đình cá nhân để tự nguyện thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.  

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi làm tổn 

hại đến môi trường: Chặt phá rừng, đặc biệt là các hành vi xả thải ra môi trường 

chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh có phát sinh chất thải.  

Đối với các công trình, dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trước khi triển khai thực hiện dự 

án cần bắt buộc thực hiện theo quy định và tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát khi các dự án đi vào hoạt động. Đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ, 

ưu đãi đối với các dự án ứng dụng các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi 

trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

Tạo điều kiện thuận lợi mời gọi các nhà đầu tư xây dựng các công trình, dự 

án trong kế hoạch sử dụng đất nhằm thúc đẩy phát triển kinh kế - xã hội của 

huyện, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

sử dụng đất theo phương án kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.  

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ ngân sách của trung ương, tỉnh và 

các nguồn vốn dự kiến trong năm kế hoạch để đầu tư xây dựng các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc thúc đẩy đầu tư và phát triển 

trên địa bàn trong những năm tới. 

Tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các công trình, dự án 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; vận động nhân dân tham gia đầu tư theo hình thức “Nhà nước và nhân 

dân cùng làm” trong việc đầu tư các công trình, dự án phục vụ an sinh xã hội.  
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Tăng cường các nguồn thu cho ngân sách thông qua hình thức 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 nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.  

Công bố công khai rộng rãi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, đến các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể và 

nhân dân trong huyện biết thực hiện, giám sát theo đúng quy hoạch và quy định 

của pháp luật đất đai. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục, pháp luật đất đai để 

nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Quá trình 

xử lý các quan hệ về đất đai phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; 

xử lý tốt mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhân dân, khuyến 

khích chủ đầu tư tự thoả thuận với người sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất  

a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn  

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn tại trụ 

sở UBND huyện, trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và và công bố 

công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở 

UBND cấp xã.  

Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chỉ đạo các phòng, ban, ngành 

cấp huyện; chủ đầu tư có công trình, dự án trên địa bàn huyện sớm phối hợp 

triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định 

cư; công tác chuyển mục đích sử dụng đất, mời gọi đầu tư theo kế hoạch đề ra. 

Kiểm tra, rà soát, cân đối và bố trí ngân sách theo kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.  

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị đầu tư, cơ quan quản lý 

dự án đầu tư khẩn trương triển khai các công trình, dự án đã được bố trí vốn;  

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước về đất đai trên địa 

bàn huyện để thực hiện công trình, dự án theo kế hoạch đề ra; kiểm tra, giám sát 

việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.  

b) Trách nhiệm của các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện  

- Phòng Tài nguyên Môi trường: Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch và 

chủ đầu tư triển khai thực hiện các công trình, dự dự án đã được phân bổ vốn 

trong năm 2022; tăng cường sự phối hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế, phát 

triển nông thôn đầu tư hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch sử dụng đất đã được xét 

duyệt để nâng cao hiệu quả tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất; 

tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch 

đã được phê duyệt. Phối với UBND cấp xã rà soát những trường hợp sử dụng đất 

sai mục đích khác với hồ sơ địa chính và không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
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đất được duyệt, để có hướng xử lý kịp thời nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của 

pháp luật vừa hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống của 

người sử dụng đất. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường rà soát quy hoạch, kiểm tra việc sử dụng đất nuôi trồng 

thuỷ sản, các công trình thủy lợi theo quy định. 

- Phòng kinh tế - Hạ tầng: Rà soát, đề xuất các chính sách nhằm tăng cường 

khả năng thu hút đầu tư vào phát triển của các ngành, lĩnh vực; Chủ trì phối hợp 

với phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành khác có liên quan rà soát và kiểm 

tra việc thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối và bố trí ngân sách Nhà nước để 

thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

c) Trách nhiệm của UBND cấp xã, thị trấn  

Tổ chức thực hiện các công trình, dự án do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu 

tư; phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện, tham gia tích cực công tác 

bồi thường, giải phòng mặt bằng theo quy định.  

Tuyên truyền, vận động nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 

thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất đã được 

phê duyệt.  

Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng đất trên địa bàn cấp xã, không để phát 

sinh xây dựng các công trình, dự án ngoài kế hoạch được phê duyệt.  

d) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu sử dụng đất  

Công tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

phải mang tính khả thi thực hiện dự án, khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà 

nước phải được ghi vốn trong năm kế hoạch.  

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đất đai địa phương, các cơ quan có 

liên quan thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.  

4.4. Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật  

Tuyên truyền, vận động tổ chức, hộ gia đình cá nhân biết được quyền lợi và 

nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.  

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu 

quả trong các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,…; 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình cá nhân kê khai đăng ký 

đất đai, hoàn thiện lập thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.  

4.5. Giải pháp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án triển khai 
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trên địa bàn huyện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận của 

nhân dân nhằm hoàn thành công tác thu hồi đất để bàn giao cho chủ đầu tư và 

đơn vị thi công triển khai thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch.  

Cần công khai hóa và dân chủ hóa các phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng để các đối tượng có đất bị thu hồi biết, thống nhất. Trong quá trình 

thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc phải kiểm tra, xác minh nguyên nhân và có 

giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp.  

Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu đất nhưng phải tuân thủ đúng điều 

kiện theo quy định nhằm đảm bảo đủ nhu cầu về nhà ở và tạo việc làm cho 

người có đất bị thu hồi ổn định cuộc sống.  

 Nâng cao trách nhiệm của cán bộ cấp xã trong việc xác nhận nguồn gốc 

đất; quản lý chặt chẽ quỹ đất chưa sử dụng, tránh tình trạng lấn, chiếm đất công, 

xây dựng nhà ở trái phép. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn được thực hiện trên cơ sở 

nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, tổ chức, hộ gia đình cá nhân có sử 

dụng đất trên địa bàn huyện; đánh giá được kết quả thực hiện, những tồn tại, 

nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để có 

phương án sử dụng đất năm 2022 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện; 

Kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện Năm Căn đã tổng hợp, cân đối được các 

chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phân bổ quỹ đất phù 

hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, đảm bảo sử dụng đất 

tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là căn cứ pháp lý để thực hiện thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

2. Kiến nghị 

Để phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Năm Căn đạt hiệu 

quả cao, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của huyện; định hướng cho người sử 

dụng đất thực hiện khai thác, sử dụng đất và quản lý theo đúng quy định của 

pháp luật, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý sử dụng đất. UBND tỉnh và các 

sở, ban ngành quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hỗ 

trợ vốn, đặc biệt là các dự án đầu tư khai thác tiềm năng đất đai của huyện Năm 

Căn, để thực hiện đạt các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch đề ra./. 
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HỆ THỐNG BIỂU SỐ LIỆU 

(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) 
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